
ΕΙΔΙΚΟ  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΚΑΙΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ-
ΕμεΠΔΑΜ ΓΙΑΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2020-2023

Για  το  μεταβατικό  διάστημα μέχρι  την  πλήρη ενεργοποίηση  του  Συμφώνου Εταιρικής  Σχέσης
2021-2027  και  των  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  της  νέας  περιόδου  προγραμματισμού,  η
Τεχνική  Γραμματεία  ΣΔΑΜ  σχεδίασε  ένα  Ειδικό  Μεταβατικό  Πρόγραμμα  αξιοποιώντας  τις
δυνατότητες  του  ΕΣΠΑ 2014-2020,  του  Πράσινου  Ταμείου  καθώς  και  άλλων  χρηματοδοτικών
πηγών όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Το Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα που επεξεργάστηκε η Συντονιστική Επιτροπή και ενέκρινε η
Κυβερνητική Επιτροπή διαρθρώνεται στους παρακάτω έξι Άξονες Προτεραιότητας:
 
1. Προώθηση της  Απασχόλησης  των Ανέργων και  των Αυτοαπασχολουμένων,  καθώς  και  της

Προσαρμοστικότητας  των  Εργαζομένων  και  των  Επιχειρήσεων,  συμπεριλαμβανομένης  της
αναβάθμισης εκπαιδευτικών υποδομών.

2. Αντιμετώπιση των Κοινωνικών Επιπτώσεων και Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής. 

3. Προετοιμασία της Οικονομικής και Παραγωγικής Διαφοροποίησης, συμπεριλαμβανομένου του
Πρωτογενή Τομέα. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και προσέλκυση Επενδύσεων. 

4. Αναδιάρθρωση της Ενεργειακής Ταυτότητας και Εξορθολογισμός της Αξιοποίησης και Χρήσης
των Περιβαλλοντικών Πόρων. 

5. Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης και της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

6. Επιστημονική και Τεχνική Στήριξη, Ωρίμανση Δράσεων.

Για  την  εξειδίκευση  του  Μεταβατικού  Προγράμματος,  δημοσιεύτηκε  ανοικτή  πρόσκληση
διαβούλευσης  προς  τους  φορείς  του  Δημόσιου  Τομέα  και  της  Αυτοδιοίκησης,  τους
Επαγγελματικούς και Κοινωνικούς Εταίρους, καθώς και Ακαδημαϊκούς-Ερευνητικούς Φορείς για
την  υποβολή  προτάσεων  μέσω  τυποποιημένων  Τεχνικών  Δελτίων στη  διεύθυνση  emep20-
23@sdam.gr. 
Οι προτάσεις αξιολογούνται από την Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ σε συνεργασία με την Γενική
Γραμματεία Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης. Οι προτάσεις που
θα επιλεγούν, θα ιεραρχηθούν συνδυαστικά με βάση τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και την
αποτελεσματικότητα και συμπληρωματικότητά τους αρχικά με το ΣΔΑΜ και, στη συνέχεια με το
νέο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Δίκαιης  Αναπτυξιακής  Μετάβασης  2021-2027  ώστε  να
συγκροτήσουν ένα ολοκληρωμένο, στοχευμένο και ευέλικτο, βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα που θα
καλύπτει την περίοδο 2020-2023.

Στο πλαίσιο του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος, σχεδιάστηκαν από την Τεχνική Γραμματεία
ΣΔΑΜ  τα  ακόλουθα  επτά  στοχευμένα  προγράμματα  τα  οποία  εγκρίθηκαν  από  το  Διοικητικό
Συμβούλιο  του  Πράσινου  Ταμείου,  εντάχθηκαν  στο  έργο  του  Πράσινου  Ταμείου  με  τίτλο
«Χρηματοδότηση  έργων  και  δράσεων  για  την  ανάπτυξη  βιώσιμων  οικονομικών  δραστηριοτήτων
χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις  Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον
Δήμο Μεγαλόπολης Π.Ε. Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10 € για την υλοποίηση
του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018»,  προκηρύχθηκαν και, ορισμένα,
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ήδη υλοποιούνται.

1. Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (έκλεισε η Πρόσκληση με αρ. πρωτ.
4683/9-7-2020 και εντάχθηκαν όλα τα έργα της Α΄ Φάσης). 

2. Σχέδια Δράσης για την  Κυκλική Οικονομία (έκλεισε η Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 4680/9-7-
2020.Εντάχθηκαν όλα τα έργα της Α’ φάσης).

3. Πιλοτικό Πρόγραμμα κυκλικής διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης-Φλώρινας
(Ανοικτή Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6094/10-9-2020).

4. Πρόγραμμα  Ενεργειακών  Κοινοτήτων  (η  πρώτη  φάση  του  έργου  που  αφορά  στην  εκπόνηση
Οδηγού ανατέθηκε στο ΚΑΠΕ). 

5. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επηρεαζόμενων Επιχειρήσεων μέσω Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ). 
Σε εφαρμογή του άρθρου 54 του ν. 4710/2020 (Α’142/23.07.2010), υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση
6739 (ΦΕΚ Β’4570/16.10.20) ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ ως Δικαιούχου του Προγράμματος. Ακολούθως
εγκρίθηκε  η  προγραμματική  συμφωνία  μεταξύ  Πράσινου  Ταμείου  και  ΕΦΕΠΑΕ,  από  το  ΔΣ  του
Πράσινου Ταμείου και  εκκρεμεί  η  έγκρισή της  από το  ελεγκτικό συνέδριο,  ώστε  στη  συνέχεια  να
υπογραφεί. Η δημοσίευση του Προγράμματος αναμένεται τον Ιανουάριο του 2021.  

6. Επιχειρηματικό Πάρκο Μεγαλόπολης (επίκειται η δημοσίευση σχετικής προκήρυξης). 

7. Ζώνη  Καινοτομίας Καθαρής  Ενέργειας  και  Περιβαλλοντικών  Τεχνολογιών  στη  Δυτική  Μακεδονία
(επίκειται  η  δημοσίευση σχετικής  προκήρυξης). Το Πρόγραμμα αυτό  αναδεικνύει  τον  αναπτυξιακό
ρόλο  των  ακαδημαϊκών  και  ερευνητικών  υποδομών  της  Δυτικής  Μακεδονίας  με  πυλώνες  το
Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Μακεδονίας  και  το  Εθνικό  Κέντρο  Έρευνας  &  Τεχνολογικής  Ανάπτυξης
(Παράρτημα Πτολεμαΐδας).

Σημειώνεται  επίσης  η απόφαση επέκτασης των δυο πρώτων εκ των προγραμμάτων αυτών και
στους μη λιγνιτικούς Δήμους Βοΐου, Βελβεντού, Σερβίων της Περιφερειακής Ενότητας  Κοζάνης
και Πρεσπών της Περιφερειακής  Ενότητας Φλώρινας. 

Τέλος, σχεδιάστηκαν από την Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και τη
Γενική  Γραμματεία  Δημοσίων  Επενδύσεων  και  ΕΣΠΑ και  εγκρίθηκαν από  την  Κυβερνητική
Επιτροπή τα παρακάτω τέσσερα Προγράμματα στήριξης της απασχόλησης στις λιγνιτικές περιοχές
προϋπολογισμού 107 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία (50 εκατ. ευρώ για το 2021 και 56,9 εκατ.
ευρώ για το 2022).

1. Δημιουργία  Νέων Θέσεων Εργασίας:  Το Πρόγραμμα αφορά στην πρόσληψη ανέργων από
επιχειρήσεις σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης με ελκυστικούς όρους και προϋποθέσεις,
όπως  αυξημένη  επιχορήγηση  μισθού  και  εισφορών,  απλουστευμένες  προϋποθέσεις  και
ταχύτερες διαδικασίες συμμετοχής και πληρωμής κ.α.

2. Εργασιακή Εμπειρία Νέων: Το Πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για
νέους  ανέργους  ηλικίας  18  έως  29  ετών  με  100% κάλυψη  μισθού  και  εισφορών  για  την
απασχόλησή τους σε τοπικές επιχειρήσεις.

3. Επιχορήγηση  Μετεγκατάστασης: Το  Πρόγραμμα  αφορά  στην  επιχορήγηση  τοπικών
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επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων από την ευρύτερη περιοχή καθώς και για την κάλυψη
εξόδων μετεγκατάστασης και διαμονής τους. 

4. Συμβουλευτική,  Κατάρτιση  και  Απασχόληση: Το  Πρόγραμμα  αφορά  στην  παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ανέργους, (π.χ. επαγγελματικό προσανατολισμό, ανάπτυξη
και αναβάθμιση δεξιοτήτων μέσω κατάρτισης) καθώς και στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για
την  πρόσληψή  τους και  θα  υλοποιηθεί  σε  συνεργασία  με  τους  Δήμους  των  λιγνιτικών
περιοχών.  

Τα Προγράμματα αυτά  θα ενεργοποιηθούν σταδιακά από τις αρχές του 2021.


