
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης Συνεδρίασης Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑM, 21.12.2020

Στις 21.12.2020 συνεδρίασε για 11η φορά η Συντονιστική Επιτροπή για την κατάρτιση και υλοποίηση του
Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Μουσουρούλης, ο ΓΓ ΕΣΠΑ ΔΕ κ.
Σκάλκος,  η  ΓΓ  Ενέργειας  κα  Σδούκου,  o Περιφερειάρχης  Δυτικής  Μακεδονίας  κ.  Κασαπίδης,  ο
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Νίκας, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτης, ο ΕΓ Διαχείρισης ΕΤΠΑ ΤΣ
κ. Ζερβός, καθώς και ο Πρόεδρος της ΡΑΕ κ. Δαγούμας.

Κατόπιν της έγκρισης της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης και των πρακτικών της 10ης συνεδρίασης της
Συντονιστικής  Επιτροπής  όπως  οριστικοποιήθηκαν,  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  έθεσε  υπόψη  της
Συντονιστικής Επιτροπής προς έγκριση τον Απολογισμό Έργου του 2020.

Στη συνέχεια ο κ. Μουσουρούλης, ευχαρίστησε θερμά τη ΔΕΗ για την ένθεση ενημερωτικού εντύπου για το
ΣΔΑΜ στους λογαριασμούς ρεύματος 170.000 πελατών της επιχείρησης στις περιοχές μετάβασης. Επίσης,
ευχαρίστησε  θερμά  το  Κέντρο  Ερευνών  Δοκιμών  και  Προτύπων  της  ΔΕΗ  για  τη  συνδρομή  του  στο
ενημερωτικό σποτ που ετοιμάζει η Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ.

Ο κ.  Μουσουρούλης ενημέρωσε την  Επιτροπή για την επίτευξη,  στις  10.11.2020,  πολιτικής  συμφωνίας
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τον
επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τη χρηματοδότηση του προγράμματος Next Generation
EU συνολικού ύψους 1,8 τρις ευρώ (σε τιμές 2018) με στόχο την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά COVID-
19, σε μια κατεύθυνση πιο πράσινη και πιο ψηφιακή καθώς και για την πολιτική συμφωνία, στις 14.12.2020,
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για το
Ταμείο  Δίκαιης  Μετάβασης  (ΤΔΜ),  σημειώνοντας ότι,  πλέον,  αναμένεται  η  τελική έγκριση  των νομικών
κειμένων από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο.
Τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας έχουν ως εξής:

- οικειοθελείς  μεταφορές  πόρων  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ)  και  το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) για να συμπληρωθεί το κονδύλιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.
Οι μεταφορές αυτές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ποσού στήριξης από το ΤΔΜ. Για την
Ελλάδα, αυτό σημαίνει  294 εκατ. ευρώ  Χ 3 = 882 εκατ. Ευρώ. Με βάση το προσχέδιο του ΕΣΠΑ,
προβλέπεται μεταφορά (μόχλευση) 462 εκατ. Ευρώ.

- διεύρυνση του πεδίου επιλεξιμότητας προκειμένου να καλύπτει τις κοινωνικές πτυχές της μετάβασης.

- δυνατότητα  στήριξης  επενδύσεων  που  θα  πραγματοποιήσουν  μεγάλες  επιχειρήσεις  στις  περιοχές
μετάβασης  σύμφωνα  με  τις  κατευθυντήριες  γραμμές  για  τις  κρατικές  ενισχύσεις  περιφερειακού
χαρακτήρα.

- θέσπιση  μηχανισμού  οικολογικής  επιβράβευσης  (green  rewarding  mechanism)  συνδεδεμένου  με  τη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου η οποία επιτυγχάνεται στις περιφέρειες που λαμβάνουν
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στήριξη από το ΤΔΜ. Εάν κάποιες χώρες (πχ Πολωνία) δεν δεσμευτούν, έως 31.12.2022, ότι έως το 2050
θα επιτύχουν τον στόχο, τότε θα λάβουν το 50% της εθνικής τους κατανομής (national allocation) και το
ποσό αυτό, μαζί με όποιο άλλο ποσό δεν απορροφηθεί ως 31.12.2024, θα κατανεμηθεί στα κράτη-μέλη
μέσω του μηχανισμού επιβράβευσης με  βάση  την  κλείδα των εθνικών κατανομών για  το ΤΔΜ. Εάν
προκύψουν αδιάθετα μετά τις  31.12.2024,  αυτά θα κατανεμηθούν με βάση την κλείδα των εθνικών
κατανομών, αλλά και ανάλογα με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μετρώντας από το
2018 έως τον τελευταίο χρόνο για τον οποίο θα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.  

- αποκλεισμό της χρηματοδότησης ορυκτών καυσίμων:

Ο  κ.  Μουσουρούλης  ανέφερε  ότι  οι  υποδομές  φυσικού  αερίου  (Φ/Α)  δεν  θα  είναι  επιλέξιμες  για
χρηματοδότηση  στο  πλαίσιο  του  ΤΔΜ  2021-2027,  θα  είναι  όμως  επιλέξιμες,  όπως  και  τα  έργα
τηλεθερμάνσεων (Τ/Θ), από τον 2ο πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (InvestEU).

Περαιτέρω, οι υποδομές Φ/Α είναι επιλέξιμες από το ΕΤΠΑ για την περίοδο 2021-2027, εφόσον πληρείται
κάποια από τις  παρακάτω δυο προϋποθέσεις:

(1) το Φ/Α να υποκαθιστά στερεά ορυκτά καύσιμα στις εξής περιπτώσεις: (α) αναβάθμιση συστημάτων Τ/Θ
και  τηλεψύξης σε «αποδοτική» Τ/Θ και  τηλεψύξη κατά την έννοια του άρθρου 2(41) της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ, (β) αναβάθμιση  εγκαταστάσεων ΣΗΘΥΑ σε «υψηλής απόδοσης» συμπαραγωγή κατά την
έννοια του άρθρου 2(34) της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και (γ) αντικατάσταση λεβήτων και συστημάτων
θέρμανσης σε οικιακό και γενικότερα κτιριακό τομέα, όταν το αέριο συνδυάζεται με ΑΠΕ. Σε αυτές τις
περιπτώσεις η χρηματοδότηση αφορά μόνο στο μερίδιο των ΑΠΕ.

(2) το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ή  διανομής Φ/Α επεκτείνεται  ή  απλώς υφίσταται  τις  απαραίτητες
μετατροπές ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακίνηση ανανεώσιμου αερίου και μόνο στην
περίπτωση που το αέριο θα υποκαθιστά στερεά ορυκτά καύσιμα.

Το μέγιστο ποσό για έργα που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις  ανέρχεται  για την Ελλάδα, στο
1,55% των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ που πρόκειται να διατεθούν στη χώρα για την
περίοδο 2021-2027.

Σχετικά με την αντιμετώπιση των αναγκών θέρμανσης στις λιγνιτικές περιοχές, ο κ. Μουσουρούλης ανέφερε
ότι αναμένεται η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης / Ομάδας Διοίκησης της εφαρμογής
του  Μνημονίου  για  τη  λειτουργία  των  τηλεθερμάνσεων  στη  Δυτική  Μακεδονία  με  συμβουλευτικό  και
υποστηρικτικό ρόλο προς τη Συντονιστική Επιτροπή.

Οι συνολικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Μνημονίου υπερβαίνουν τα 170 εκατ. ευρώ και
αφορούν,  κυρίως  στα  έργα  διασύνδεσης  της  Τ/Θ Αμυνταίου  με  την  Τ/Θ  Πτολεμαίδας  (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.),  τη
διασύνδεση  της  Τ/Θ Πτολεμαίδας  με  τη  νέα  μονάδα Πτολεμαΐδα  5  (Δ.Ε.Τ.Η.Π.),  τη  διασύνδεση  της  Τ/Θ
Κοζάνης  με  τον ΑΗΣ Καρδιάς  (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),  την προμήθεια  και  εγκατάσταση μονάδας ΣΗΘΥΑ (ΔΕΗ),  την
προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας λεβήτων και φυσικού αερίου εντός ΑΗΣ Καρδιάς (Διαδημοτική Επιχείρηση
Τ/Θ Δυτικής Μακεδονίας), την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας ηλεκτρικών λεβήτων εντός ΑΗΣ Καρδιάς
(Δ.Ε.Τ.Η.Π.).   Ως  μέλη  της  ΟΔΕ  ορίστηκαν  οι  Άνθιμος  Μπιτάκης,  Δήμαρχος  Αμυνταίου,  Παναγιώτης
Γραμμέλλης,  Δ/ντής  ΕΚΕΤΑ,  ως  εκπρόσωπος  του  Δήμου  Εορδαίας,  Κωνταντίνος  Κυτίδης,  Δημοτικός
Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Δημήτριος Μετικάνης, Γενικός Διευθυντής Λιγνιτικής Παραγωγής της
ΔΕΗ Α.Ε., Στέργιος Κιάνας, Αντιπεριφερειάρχης Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ
θα ασκεί χρέη συντονιστή της Επιτροπής Παρακολούθησης / ΟΔΕ.
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Αναφορικά με το «Παρατηρητήριο ΔΑΜ», ο κ. Μουσουρούλης σημείωσε ότι εκπονήθηκαν προδιαγραφές και
ανατέθηκε από τη ΔΕΗ στο ΙΟΒΕ, ο σχεδιασμός του έργου. Το Παρατηρητήριο θα έχει ως πεδίο εφαρμογής το
σύνολο  των εδαφών  δίκαιης  μετάβασης  και  θα  παρέχει,  αξιοποιώντας  κατάλληλες  στατιστικές  μεθόδους,
συστηματική  και  έγκυρη  πληροφόρηση  και  ανάλυση  για  το  είδος  και  την  έκταση  των  προκαλούμενων
μεταβολών στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό των εδαφών αυτών. Η τεχνική υποστήριξη θα περιλαμβάνει
ενδεικτικά:   μελέτη  ανάλυσης  κινδύνου  του  ΣΔΑΜ  και  των  Εδαφικών  Σχεδίων  Δίκαιης  Μετάβασης,  με
αδρομερές  σχέδιο  αντιμετώπισης  κινδύνων,  αρχικό  προσδιορισμό  ενός  συστήματος  δεικτών,  το  οποίο  θα
συνδέεται  άμεσα  με  τους  στόχους  του  ΣΔΑΜ  και  των  Εδαφικών  Σχεδίων  Δίκαιης  Μετάβασης,  ανάπτυξη
μηχανισμού διαπίστωσης και αποτίμησης των κινδύνων άμεσα συνδεδεμένου με το σύστημα δεικτών, αρχική
αποτίμηση  των  απαιτούμενων  δεδομένων  ώστε  να  προκύψει  η  διαθεσιμότητά  τους  από  υφιστάμενα
πληροφοριακά  συστήματα,  την  οργανωτική  δομή,  τις  αρμοδιότητες  και  τους  αναγκαίους  πόρους  για  τη
λειτουργία Παρατηρητηρίου.

Επίσης, ο κ. Μουσουρούλης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες προετοιμασίας για τη διαμόρφωση του
Αναπτυξιακού Πυλώνα Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΨΜ) του ΣΔΑΜ. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν υποβληθεί από
την ΚτΠ ΑΕ προκειμένου να ενταχθούν στο Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθούν από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 τέσσερα έργα  προϋπολογισμού 4,4 εκατ. Ευρώ, ένα εκ των οποίων αφορά στην δημιουργία
πλατφόρμας επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης και διασύνδεσης εργαζομένων, των φορέων κατάρτισης,
των οργανισμών δημοσίου και των επιχειρήσεων, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως LinkedIn για την
προώθηση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΠΑΕ κ. Μακρής, ο οποίος, αναφερόμενος στη
δράση κρατικών ενισχύσεων μέσω του Πράσινου Ταμείου, ενημέρωσε ότι μετά από συνεργασία της Τεχνικής
Γραμματείας ΣΔΑΜ, του Πράσινου Ταμείου και  του ΕΦΕΠΑΕ ολοκληρώθηκε ο Οδηγός της δράσης και  ότι
επίκειται η υπογραφή σύμβασης μεταξύ ΕΦΕΠΑΕ και Πράσινου Ταμείου.  Ο κ. Μακρής σημείωσε επίσης ότι για
την  ενεργοποίηση  του  καθεστώτος  απαιτούνται  η  έγκριση  του  καθεστώτος  από  την  ΚΕΜΚΕ/Υπουργείο
Οικονομικών  καθώς  και  συνεργασία  με  την  ΕΥΚΕ/Υπουργείο  Ανάπτυξης  για  την  παραμετροποίηση  του
Πληροφοριακού  Συστήματος  Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).  Ο κ.  Μουσουρούλης  συμπλήρωσε  ότι  με την
καθοριστική συμβολή του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου προχώρησαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για
την υλοποίηση των Προγραμμάτων του Πράσινου ταμείου στις λιγνιτικές περιοχές.

Ο  κ. Μουσούρουλης προχώρησε στην εισήγησή του, επαναλαμβάνοντας ότι αναμένει προτάσεις ρυθμίσεων
υπό την έννοια της «Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης» όπως είχε ζητήσει ήδη από την 3η και 6η συνεδρίαση της
Συντονιστικής. Επίσης, υπενθύμισε ότι κατά τη 10η συνεδρίαση ανέφερε ότι για τα εδάφη που -κατόπιν της
διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- δεν θα καλυφθούν από το ΤΔΜ και τον ΜΔΜ, θα πρέπει να
υπάρξει άλλου είδους αντιμετώπιση. Οπότε και ζήτησε εκ νέου προτάσεις για να διαμορφωθεί γραπτή εισήγηση
της Συντονιστικής προς την Κυβερνητική Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε το μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και θα υπογραφεί το νέο έτος από τον Πρόεδρο της Κυβερνητικής Επιτροπής.

Επίσης, σημείωσε την επέκταση της εφαρμογής της «Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης» στις επενδυτικές δράσεις του
Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών για την περίοδο 2020-2022,
την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κτιρίων  του τριτογενή και  δευτερογενή τομέα (βιομηχανία),  τη
βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης  και  την  επίτευξη  εξοικονόμησης  ενέργειας  στα  δημόσια  κτίρια  και
κτιριακές υποδομές.

Ακόμα  ο  κ.  Μουσουρούλης  ανέφερε  ότι  θα  πρέπει  να  επαναπροσδιοριστεί  ο  λιγνιτικός  πόρος  ως
συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης του Ε.Π. ΔΑΜ.
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Ακολούθησε παρουσίαση από τους κ.κ. Ζαμπέλα και Πρόντζα της Ομάδας Συμβούλων ΣΔΑΜ των εργασιών
της  Ομάδας  αναφορικά  με  το  Πλαίσιο  Διακυβέρνησης  ΣΔΑΜ,  την  ολοκλήρωση  των  Εδαφικών  Σχεδίων
Δίκαιης Μετάβασης καθώς και το αναθεωρημένο masterplan.

Ο κ. Ζαμπέλας ευχαριστώντας τον κ. Μουσουρούλη και την Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ για την καθημερινή
συνεργασία, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια των έξι μηνών παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης, υπήρξε
ουσιαστική  συνεργασία  της  Ομάδας  Συμβούλων  με  πληθώρα  φορέων,  με  τις  Ομάδες  Εργασίας  των
Περιφερειών, με τη ΔΕΗ, τον ΟΑΕΔ, τα Πανεπιστήμια, με ξένες αντιπροσωπείες -κατόπιν σχετικής προτροπής
του κ. Μουσουρούλη, με επενδυτές κ.λπ. και υπενθύμισε ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση της Συντονιστικής
Επιτροπής,  είχε  πραγματοποιηθεί  αναλυτική  παρουσίαση  των  αξόνων  του  Πλαισίου  Διακυβέρνησης,  τα
σταδίων  της  διαδικασίας  λήψης  αποφάσεων,  της  μεθοδολογίας  λήψης  αποφάσεων  RACI  (Responsible,
Accountable, Consultive, Informed) και τα Δεικτών Μέτρησης Αποδοτικότητας (KPI).

Ο κ. Ζαμπέλας, αφού σημείωσε την αναγκαιότητα ενός ισχυρού πλαισίου διακυβέρνησης, παρουσίασε την
οργανωτική δομή ΔΑΜ ως εξής: διατήρηση της Κυβερνητικής και της Συντονιστικής Επιτροπής ΔΑΜ με τη
διευρυμένη σύνθεσή τους σε εφαρμογή της νέας Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και της Τεχνικής
Γραμματείας  ΔΑΜ,  σύσταση  Ειδικής  Υπηρεσίας  ΔΑΜ  υπό  τον  ΓΓ  Δημοσίων  Επενδύσεων  ΕΣΠΑ  ή  τον
Υφυπουργό ΕΣΠΑ - λόγω του διυπουργικού χαρακτήρα του Προγράμματος με κύριο Δικαιούχο τη νέα εταιρία
«Μετάβαση ΑΕ», καθώς και λειτουργία Επιτροπής Παρακολούθησης με 3 υποεπιτροπές, μία για κάθε ένα
Εδαφικών Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης. Ακολούθως, ο κ. Ζαμπέλας αναφέρθηκε στις βασικές δράσεις για την
ολοκλήρωση της οργανωτικής δομής, όπως η σύσταση του Παρατηρητηρίου ΔΑΜ - απαραίτητου για τον
συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του ΣΔΑΜ. Ο κ. Μουσουρούλης ζήτησε από
τον κ. Ζαμπέλα να συζητήσει με την ομάδα του ΙΟΒΕ που θα σχεδιάσει το παρατηρητήριο προκειμένου να
αξιοποιηθεί η εργασία που έχει γίνει μέχρι σήμερα από τον Σύμβουλο στο σκέλος των δεικτών.

Ακολούθησε παρουσίαση των προσχεδίων των Εδαφικών Σχεδίων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης από
τον κ. Πρόντζα τα οποία περιλαμβάνουν την περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης, τον προσδιορισμό των
επηρεαζόμενων εδαφών, την εκτίμηση των επιπτώσεων της μετάβασης, τον προσδιορισμό των πράξεων και
των δεικτών καθώς και την συγκρότηση της εταιρικής σχέσης.  Ειδικότερα,  τα είδη των προβλεπόμενων
πράξεων περιλαμβάνουν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ενεργειακή μετάβαση, την ανάπτυξη του
γεωργικού τομέα, την αναπροσαρμογή των χρήσεων γης, την ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών, την
εργασιακή δίκαιη μετάβαση και τις ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη
συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, ο κ. Πρόντζας είχε αναφερθεί στις ενότητες στις οποίες πρέπει
-σύμφωνα με τις  Κανονιστικές απαιτήσεις-  να δομούνται  τα Εδαφικά Σχέδια,  στα επιμέρους βήματα της
διαδικασίας μετάβασης, στα είδη και στις κατηγορίες των προς χρηματοδότηση πράξεων κ.λπ.
 
Ο κ. Μουσουρούλης, αφού σημείωσε ότι τα εν λόγω προσχέδια μπορούν πλέον να σταλούν στα μέλη της
εταιρικής σχέσης προκειμένου να εκκινήσει η θεσμική διαβούλευση, υπενθύμισε ότι κατά την 10η συνεδρίαση
της Συντονιστικής Επιτροπής είχε ζητήσει την υποβολή προτάσεων αναφορικά με την αναγνώριση και τον
προσδιορισμό  των  εδαφών  που  επηρεάζονται  αρνητικά  περισσότερο  από  άλλα,  ενώ  ανακοίνωσε  ότι
συγκροτήθηκε και η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-
2027 με συντονιστή από πλευράς Τεχνικής Γραμματείας ΣΔΑΜ τον κ. Κλενιάτη.

Αναφορικά με τον κατάλογο των μελών της Εταιρικής Σχέσης, ο κ. Πρόντζας ανέφερε ότι τα μέλη που οι
Περιφέρειες θα επιλέξουν για τη συγκρότηση της εταιρικής σχέσης, θα πρέπει να καλύπτουν αστικές και άλλες
δημόσιες αρχές, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, φορείς υπεύθυνους για την προώθηση κοινωνικών
θεμελιωδών δικαιωμάτων κ.λπ. Η συμμετοχή των μελών της εταιρικής σχέσης θα πραγματοποιείται σε τρία
επίπεδα: ενημέρωση, συμβουλευτική, συνεργασία.

Στο  σημείο  αυτό,  ο  κ.  Μουσουρούλης  ανέφερε  ότι  αποδέχτηκε  το  σύνολο  των  εταίρων  που  υπέδειξαν
εγγράφως οι Περιφέρειες και πως το μοντέλο της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα και να
παραμείνει ενεργό για όλη την νέα περίοδο προγραμματισμού.

Ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης σημείωσε ότι θα μπορούσαν να προστεθούν ο εμπορικός, ο ιατρικός και ο
δικηγορικός σύλλογος. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κιάνας πρότεινε να ενταχθούν όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι.
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Ο κ. Μουσουρούλης διευκρίνισε ότι δυνητικοί εταίροι των οποίων η συμμετοχή δεν προβλέπεται με βάση τον
Κανονισμό, θα πρέπει  να ενημερώνονται και να συμμετέχουν μέσω άλλων διαύλων επικοινωνίας, π.χ. θα
μπορούσε να μετέχει η Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.  

Επίσης, ο κ. Περιφερειάρχης πρότεινε να ενταχθούν στον κατάλογο οι βουλευτές. Επί της προτάσεως αυτής,
συμφωνήθηκε όπως όλες οι διαβουλεύσεις αναφορικά με το ΕΠ ΔΑΜ και τα Εδαφικά Σχέδια να κοινοποιούνται
από τη Συντονιστική Επιτροπή σε όλους τους βουλευτές των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τέλος, συμφωνήθηκε στον κατάλογο των μελών της εταιρικής σχέσης να ενταχθεί η ΔΕΗ Α.Ε., αντί  των
μονομετοχικών λιγνιτικών Α.Ε.

Αναφορικά με την επικαιροποίηση του ΣΔΑΜ, ο κ.  Μουσουρούλης πρότεινε το Σχέδιο να επικαιροποιείται
τακτικά από την Συντονιστική Επιτροπή, παρακολουθώντας την πρόοδο σχεδιασμού του νέου Προγράμματος
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 και των τριών υποκείμενων Εδαφικών Σχεδίων, για την Κοζάνη
και τη Φλώρινα, τον Δήμο Μεγαλόπολης και των νήσων Αιγαίου και Κρήτης.

O κ.  Κασαπίδης  σημείωσε  ότι  επειδή  οι  αλλαγές  είναι  κοσμογονικές  και  τα  μεγέθη  δυσθεώρητα,  η
επικαιροποίηση να γίνεται κάθε τρεις μήνες, ώστε να είναι γνωστό πόσες θέσεις εργασίας χάνονται, πόσες
δημιουργούνται, ποια είναι η πορεία του εισοδήματος, ώστε να υπάρχει άμεση αντίδραση.

Ο κ. Μουσουρούλης συμφωνώντας με την αναγκαιότητα που διατύπωσε ο Περιφερειάρχης, αφού σημείωσε ότι
το Παρατηρητήριο ΔΑΜ θα παρέχει κάθε σχετική με τα ζητήματα αυτά λεπτομέρεια, υπογράμμισε τη σημασία
που έχει η ορθή πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού π.χ. μέσω της ιστοσελίδας ΣΔΑΜ, των φυλλαδίων
που θα διανεμηθούν μέσω της ΔΕΗ Α.Ε. κ.λπ..

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η επικαιροποίηση του ΣΔΑΜ να λαμβάνει χώρα τρεις φορές τον χρόνο, έως
ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Παρατηρητήριο.

Αναφορικά  με  τα  σχόλια  και  τις  προτάσεις  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  της  διαβούλευσης,  ο  κ.
Μουσουρούλης αφού σημείωσε ότι  κατά την 6η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής είχε  ζητήσει να
γνωστοποιηθεί σε όλους το κρίσιμο ορόσημο του Σεπτεμβρίου 2020 (έναρξη διαβούλευσης του Μaster Plan),
πρότεινε  να  αναρτηθούν  στην  ιστοσελίδα  ΣΔΑΜ  όλα  τα  σχόλια  που  κατατέθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  της
δημόσιας διαβούλευσης (εμπρόθεσμα και εκπρόθεσμα).

Κατόπιν συζήτησης, συμφωνήθηκε ότι  μπορούν να αναρτηθούν και τα σχόλια-προτάσεις φορέων που δεν
κατατέθηκαν δημόσια, εφόσον οι φορείς αυτοί συμφωνήσουν σχετικά.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτης εισηγήθηκε τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να
ενεργοποιηθούν τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης στις αρχές  του 2021 και  συγκεκριμένα την
παραμετροποίηση του ΠΣΚΕ ώστε η εκ των υστέρων μετάπτωση μιας μη συγχρηματοδοτούμενης δράσης σε
συγχρηματοδοτούμενη να μην αντιμετωπίσει κωλύματα στην επιλεξιμότητα δαπανών. Ο ΓΓ ΔΕ και ΕΣΠΑ κ.
Σκάλκος συμφώνησε ως προς την λειτουργία του ΠΣΚΕ ώστε οι δράσεις να ξεκινήσουν με εθνικούς πόρους.
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Αναφορικά  με  τον  προγραμματισμό  των  εργασιών  της  Συντονιστικής  Επιτροπής  για  το  νέο  έτος,  ο  κ.
Μουσουρούλης  κάλεσε  όλα  τα  μέλη  της  Επιτροπής  να  καταθέσουν  -εντός  του  πρώτου  10ημέρου  του
Ιανουαρίου- τις προτάσεις τους ως προς τα ζητήματα που θεωρούν κρίσιμα για το 2021.

Ο Περιφερειάρχης κ. Νίκας διατύπωσε τη συμφωνία του ως προς την ενημέρωση των μελών της εταιρικής
σχέσης, και παρατήρησε ότι τα ζητήματα του masterplan εξελίσσονται καλά και υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.

Τέλος,  ο  κ.  Μουσουρούλης,αφού  ευχαρίστησε  τα  μέλη  της  Συντονιστικής  Επιτροπής,  της  Τεχνικής
Γραμματείας και της Ομάδας Συμβούλων για την συνεργασία τους, σημείωσε την φιλοδοξία όπως τα ελληνικά
Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης να είναι τα πρώτα που θα εγκρίνει η ΕΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε:

- την έγκριση του Απολογισμού έργου 2020 και την επισύναψή του ως παράρτημα στο παρόν πρακτικό,

- την επικαιροποίηση του ΣΔΑΜ τρεις φορές ετησίως έως την πλήρη λειτουργία του Παρατηρητηρίου ΔΑΜ,

- την ανάρτηση των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης στην ιστοσελίδα ΣΔΑΜ,

- την έγκριση του προτεινόμενου Πλαισίου Διακυβέρνησης ΣΔΑΜ,

- την  έγκριση  του  καταλόγου  των  μελών  που  θα  συγκροτήσουν  την  εταιρική  σχέση  όπως  αυτός
υποβλήθηκε από τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου,

- την  έγκριση  από  την  ΚΕΜΚΕ  του  καθεστώτος  ενίσχυσης  από  το  Πράσινο  Ταμείο  και  την  αναγκαία
παραμετροποίηση του ΠΣΚΕ,

- την ενεργοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ με εθνικούς πόρους από τις αρχές του
2021, αμέσως μετά την παραμετροποίηση  του ΠΣΚΕ,

- την υποβολή προτάσεων από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αναφορικά με τα εδάφη που δεν θα
καλυφθούν από το ΤΔΜ προκειμένου να διατυπωθεί πρόταση στην Κυβερνητική Επιτροπή,

- την  έναρξη  θεσμικής  δημόσιας  διαβούλευσης  δυο μηνών για  την κατάρτιση  των  Εδαφικών Σχεδίων
Δίκαιης Μετάβασης με την αποστολή των προσχεδίων στα μέλη της Εταιρικής Σχέσης,

- την αποστολή από τη Συντονιστική Επιτροπή των σχετικών κειμένων σε όλους τους βουλευτές των
περιοχών μετάβασης,

- την υποβολή προτάσεων εντός του 1ου 10ημέρου Ιανουαρίου αναφορικά με τον προγραμματισμό των
εργασιών της Συντονιστικής Επιτροπής για 2021.

Συνημμένο: Απολογισμός Εργασιών 2021
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