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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Κηφισιά,           17 - 11 - 2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                  Αρ.Πρωτ. :       8189    
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  Ν.Π.Δ.Δ.   
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 241  
Τ.Κ.: 14561, Κηφισιά                                   
Τηλέφωνο : 210 5241919  
Fax : 210 5241833 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την 
ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας για την 
υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2019» και διάθεση πίστωσης 
ποσού  30.567.018,30 €, για την υλοποίησή του, για το έτος 2021. 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 
β. του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204), όπως έχει 
τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4337/2015 (Α’ 129), 
γ. του ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 247),  
δ. του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143),  
ε. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), 
στ. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),  
ζ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 112),  
η. του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση 
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 182) και ιδίως το άρθρο 5 αυτού, σύμφωνα με το οποίο στις 
αρμοδιότητες του Πρασίνου Ταμείου περιλαμβάνεται η διαμόρφωση προγραμμάτων για την 
χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής, την παρ. 3 του άρθρου 6 αυτού, 
σύμφωνα με την οποία κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς φόρο 
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, 
εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από 
πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 6, 
σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα 
από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, η εκχώρηση καθηκόντων αυτού σε 
Ενδιάμεσο Φορέα για την, υπό τον έλεγχο και ευθύνη του Πράσινου Ταμείου, διαχείριση προγραμμάτων 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στους σκοπούς του.  
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θ. της παρ. 33β του άρθρου 28 του ν.4280/2014 (Α’ 159), όπου ορίζεται για το Πράσινο Ταμείο ότι 
«Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του επιτρεπομένου ποσοστού διάθεσης μεταφέρονται στην επόμενη χρήση 
και διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς».  

2. Το π.δ. 2/2021 «Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2). 

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22.07.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 579) για τον 
ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, όπως έχει τροποποιηθεί 
με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5.8.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22-07-2021 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου» (ΥΟΔΔ  579) (Υ.Ο.Δ.Δ. 662). 

4.  Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/2020 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων 
από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για  το έτος 2019.» (B' 584), η 
οποία προβλέπει ότι ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) των εσόδων διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για την 
χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού 
ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και σταδιακή 
διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις 
Περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής 
Ενότητας Αρκαδίας. 

5. Την  Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», Βρυξέλλες, 
11.12.2019, COM(2019) 640 final, η οποία αποτελεί ένα κείμενο στρατηγική δράσης της ΕΕ και στο 
πλαίσιο της οποίας θεσπίζεται ο στόχος της στρατηγικής μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
«Ευρώπη» με μηδενισμό των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. 

6. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» σε 
εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η θέσπιση 
του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, Βρυξέλλες, 14.1.2020, COM (2020), 21 final. 

7. Την υπ΄αρ. 52/2019 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία 
Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή» (Α΄ 213). 

8. Το άρθρο 104 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 92).  

9. Την υπ’αρ. 4/2019 (Β΄ 4893) απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, με την 
οποία κυρώθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), σύμφωνα με το οποίο ένας 
από τους βασικούς εθνικούς στόχους είναι ο στόχος της πλήρους απολιγνιτοποίησης της χώρας έως 
το έτος 2028 με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ταυτόχρονη πρόβλεψη για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού. 

10. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση έργων και δράσεων για τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, αλλά και 
η σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές, οι οποίες έχουν σημαντικό βαθμό 
εξάρτησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη συνιστά υποχρέωση, η 
οποία απορρέει τόσο από την κείμενη ενωσιακή όσο και από την εθνική νομοθεσία και συνεισφέρει 
ουσιαστικά στην επίτευξη των σχετικών στόχων για την ενέργεια και κλιματική αλλαγή. Συνεισφέρει 
επίσης στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και στην κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» και της Ατζέντας 2030 των Η.Ε για την βιώσιμη 
ανάπτυξη. 

11.  Την υπ΄αρ. 3/18.3.2020 απόφαση συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης για την κατάρτιση Μεταβατικού Προγράμματος για την περίοδο 2020-2023 με βάση τις 
δυνατότητες του τρέχοντος ΕΣΠΑ (2014-2020) αλλά και τους πόρους του Πράσινου Ταμείου. 
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12. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, υπ’αρ.: 188.11.1 και 188.11.2/26.8.2020, 
189.9/9.9.2020, 192.4.1 και 192.4.2/30.9.2020 και 196.1/11.11.2020, για την ένταξη των έργων του 
Α.Π.1: Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) στο Μέτρο 1: Επικαιροποίηση 
των υφιστάμενων Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα και κατάρτιση των 
αναθεωρημένων Σχεδίων και του Α.Π.2: Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία στο Μέτρο 1: 
Κατάρτιση τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. 
ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018», σε συνέχεια των σχετικών Προσκλήσεων του Πράσινου Ταμείου των Δήμων 
Βοΐου, Αμυνταίου, Βελβεντού, Εορδαίας, Κοζάνης, Πρεσπών, Σερβίων, Φλώρινας και Μεγαλόπολης 

13. Τις υπ’ αρ. αποφάσεις του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου: 218.1/18-8-2021, «Παροχή εξουσιοδοτήσεων 
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.» (ΑΔΑ: 
6ΧΟΔ46Ψ844-842), 218.2/18-8-2021 «Διατήρηση ισχύος της υπ’ αρ. 190.6.2/2020 απόφασης του Δ.Σ. 
του Πράσινου Ταμείου για την ανάθεση προσωρινών καθηκόντων Προϊσταμένου της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Πράσινου Ταμείου (Π.Ο.Υ.).» (ΑΔΑ: ΨΚΝΝ46Ψ844-Ο7Α) και 218.3/18-8-2021 
«Ανάθεση ειδικών αρμοδιοτήτων - εξουσιοδοτήσεων από τον Διευθυντή  σε υπαλλήλους του 
Πράσινου Ταμείου» (ΑΔΑ: 6ΜΙ746Ψ844-1Φ0), που δημοσιεύθηκαν στο Β΄ 3906. 

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/124750/3519/28-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΧ34653Π8-ΓΑΡ) απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε αρχικά ο Τακτικός Προϋπολογισμός 
του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2021 όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/43783/832/06-05-2021(ΑΔΑ:6ΗΩΗ4653Π8-ΖΙ2) και ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/80101/1677/30-08-2021 
(ΑΔΑ:ΩΣΖ24653Π8-ΗΦ4) αποφάσεις. 

15. Την υπ’ αρ. 204.1/27-01-2021 (ΑΔΑ : 9ΞΥΕ46Ψ844-Β4Θ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των προβλεπόμενων εξόδων 
προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου του έτους 2021 σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και 
λειτουργικές δαπάνες, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 209.1/14-04-2021 (ΑΔΑ: 9Π6Π46Ψ844-
261), 211.1/12-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΛΗ46Ψ844-ΤΧ5) και 220.1/02-09-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΕ46Ψ844-Δ5Π) 
όμοιες αποφάσεις. 

16. Την υπ’ αρ. 225.9/2021 (ΑΔΑ: ΩΙΧΓ46Ψ844-Η25) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 
Ταμείου «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος ‘’Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την 
ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας για την 
υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2019» και διάθεση πίστωσης 
ποσού  30.567.018,30 €, για την υλοποίησή του, για το έτος 2021». 

17. Το γεγονός ότι στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου περιλαμβάνεται η διαμόρφωση 
προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος, αλλά και για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων  χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, 
Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/2020 (B' 584) υπουργική απόφαση. 

18. Το γεγονός ότι το Νέο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: ‘’Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την 
ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας για την 
υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2019» και διάθεση πίστωσης 
ποσού  30.567.018,30 €, για την υλοποίησή του, για το έτος 2021», αφορά, σύμφωνα με την περ. γ΄ 
του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/2020 (B' 584) υπουργική απόφαση, όπως 
αναριθμήθηκε με την παρ. 2 της υπό στοιχεία  ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/53447/994/4.6.2020 (Β΄2361) 
υπουργικής απόφασης, δράσεις που θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις 
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λιγνιτικές περιοχές ή και για επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στις λιγνιτικές 
περιοχές. Οι δράσεις δύναται να αφορούν και σε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά 
κέντρα/πανεπιστήμια.  

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη ύψους 30.567.018,30 €, θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού έτους 2021 και ειδικότερα σε βάρος των ΚΑΕ 
0439, 2269 και 2279, 

αποφασίζει: 

Α. Την Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη 
βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις 
Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας για την υλοποίησή του από τα 
έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2019» και διάθεση πίστωσης ποσού 30.567.018,30 €, 
για την υλοποίησή του, για το έτος 2021.  
Σκοπός του Χρηματοδοτικού Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη 
βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με 
στόχο την ενίσχυση και σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και την δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.  

Β. Τη χρηματοδότηση του προγράμματος από τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2021 και ειδικότερα 
από τους ΚΑΕ 0439, 2269 και 2279, και τη διαμόρφωσή του ως ακολούθως: 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων 
οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. 
Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας για την υλοποίησή του από τα 
έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2019» και διάθεση πίστωσης ποσού 30.567.018,30€, 
για το έτος 2021 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

18.690.000 € 

Μέτρο 1: Δράσεις μείωσης ενεργειακού αποτυπώματος λιγνιτικών 
περιοχών 

12.350.000 € 

Μέτρο 2: Δράσεις προστασίας περιβάλλοντος 6.340.000 € 

ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΑΜ 2.294.400 € 

Μέτρο 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός λιγνιτικών περιοχών 2.294.400 € 

ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

4.336.000 € 

Μέτρο 1: Προώθηση καινοτομίας 186.000 € 

Μέτρο 2: Ενίσχυση παραγωγικού μετασχηματισμού επιχειρήσεων 4.150.000 € 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΗ ΕΠΟΧΗ 

4.417.280 € 

Μέτρο 1: Ευφυή συστήματα υποστήριξης στρατηγικού σχεδιασμού και 
εφαρμογής πολιτικών ΔΑΜ 

4.417.280 €              

ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 829.338,30  € 

Ιδίως υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου ωρίμανσης δράσεων, Υπηρεσίες 
τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της υλοποίησης, Υπηρεσίες Νομικής 
Υποστήριξης, Δαπάνες Επικοινωνίας, Μετακινήσεων κλπ 

829.338,30 € 
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   ΣΥΝΟΛΟ:      30.567.018,30  € 

 
Γ. Τον ορισμό της διάρκειας του Προγράμματος, η οποία εκτείνεται εντός του ημερολογιακού έτους 
2021. 

Δ. Τον ορισμό των δικαιούχων του εν λόγω Χρηματοδοτικού Προγράμματος που περιλαμβάνονται στους 
Πίνακες του Παραρτήματος Ι, ανά Άξονα Προτεραιότητας και έως του ποσού που αναγράφεται σε 
αυτούς. Οι πίνακες συγκροτούν το Παράρτημα Ι, το οποίο συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
Στο πλαίσιο της  υλοποίησης του Προγράμματος, είναι δυνατή η τροποποίηση των εν λόγω Πινάκων του 
Παραρτήματος Ι σε σχέση με τους δικαιούχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρασίνου 
Ταμείου, η οποία θα κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και  Ενέργειας. 

Ε. Την ανάθεση της εξειδίκευσης και της εκτέλεσης του εν λόγω Προγράμματος στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Πρασίνου Ταμείου. Ειδικότερα, όσον αφορά στην έκδοση πρόσκλησης/εων υποβολής 
προτάσεων, η διαδικασία και οι όροι υποβολής των σχετικών προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο, οι 
προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης των δυνητικών δικαιούχων στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια 
αξιολόγησης/επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ένταξης των προτάσεων στο 
Πρόγραμμα, ο καθορισμός των ζητουμένων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ο φάκελος υποβολής της πρότασης στο Πράσινο Ταμείο, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, 
καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προγράμματος θα καθορίζονται με 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με τις οποίες μπορεί να εγκρίνονται 
Οδηγοί Διαχείρισης των σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας, οι οποίοι θα εμπεριέχουν τις ανωτέρω 
προβλέψεις.   

Στ. Ο χρηματοδοτούμενος φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τον 
φορέα χρηματοδότησης, καθώς και για το αντικείμενο του έργου με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση 
ενημερωτικών πινακίδων, ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, ιστοσελίδα, κλπ). 

 
 
Παράρτημα I: Ορισμός Δικαιούχων ανά Άξονα Προτεραιότητας, ανά Μέτρο και ανά Δράση: 
 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Μέτρο 1: Δράσεις μείωσης ενεργειακού αποτυπώματος λιγνιτικών περιοχών 

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Εκπόνηση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης  
Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών 
Εκπαιδευτικών Συγκροτημάτων και 
Εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ στις περιοχές ΔΑΜ 

ΟΑΕΔ 1.200.000 € 

Εκπόνηση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης  
Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών  
Εγκαταστάσεων του Παν. Δυτικής Μακεδονίας 

Παν. Δυτ. 
Μακεδονίας 

250.000 € 

Φωτοβολταϊκά στις στέγες - Πιλοτικό Πρόγραμμα ΕΔ ΥΠΕΝ  6.300.000 €  

Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος των 
Τοπικών Ομάδων Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) 
των λιγνιτικών περιοχών 

ΤΟΕΒ 
λιγνιτικών 
περιοχών 

3.000.000 € 

Πιλοτικές ενεργειακές παρεμβάσεις για δράσεις 
προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων 
με βάση τις κατευθύνσεις των ΣΔΑΕΚ 

Δήμοι 
Βελβεντού, 
Βοίου, Σερβίων 
και Πρεσπών 

1.600.000 € 
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Μέτρο 2: Δράσεις προστασίας περιβάλλοντος 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Μελέτη αρδευτικού Χειμαδίτιδας 
Δήμος 
Αμύνταιου 

2.010.000 € 

Μελέτη αρδευτικού Βεγορίτιδας 
Δήμος 
Αμύνταιου 

2.530.000 € 

Μελέτη ωρίμανσης έργου απομάκρυνσης 
αμιαντοσκεπών οικισμού του Δήμου 
Μεγαλόπολης 

 Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

200.000 € 

Πιλοτικές  παρεμβάσεις για δράσεις 
προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων 
με βάση τις κατευθύνσεις των ΣΔΚΟ 

Δήμοι 
Βελβεντού, 
Βοίου, Σερβίων 
και Πρεσπών 

1.600.000 € 

 
 
 

ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ   ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΑΜ 

Μέτρο 1: Πράσινος Μετασχηματισμός λιγνιτικών περιοχών 

 ΕΡΓΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Σχέδια Δράσης  Αστικής 
Αναζωογόνησης και 
Διαφοροποίησης της 
Τοπικής Οικονομίας 

 

Οι δήμοι που 
είναι 

δικαιούχοι 
του λιγνιτικού 

πόρου  

720.000 € 

Δράσεις εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης σε 
θέματα Πράσινης 
Ανάπτυξης 

 

Όμιλος 
Ενεργών Νέων 

Φλώρινας – 
Δήμος 

Αμυνταίου  

50.000 € 

Οδηγός μεταβιομηχανικού 
σχεδιασμού λιγνιτικών 
οικισμών - Η περίπτωση 
της Ακρινής 

 ΕΜΠ 650.000 €  

Οργάνωση και δημιουργία 
δύο βοτανικών κήπων στις 
λιγνιτικές περιοχές της 
περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας 

Επιχειρηματικό 
Σχέδιο οργάνωσης 
και λειτουργίας των 
βοτανικών κήπων 

ΠΔΜ 74.400 € 

Οργάνωση και 
φύτευση δύο 
βοτανικών κήπων 

ΠΔΜ 800.000 € 

 
 
 

ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Μέτρο 1: Προώθηση καινοτομίας 
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 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Μελέτη ωρίμανσης ίδρυσης κόμβου καινοτομίας 
υδρογόνου 

ΠΕΡ. ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

/ ΕΚΕΤΑ 

 186.000 € 
 

Μέτρο 2: Ενίσχυση παραγωγικού μετασχηματισμού επιχειρήσεων 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση του 
Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και 
Πολιτισμού Πελοποννήσου (ΜΕΚΕΠΠ) 

ΔΕΘ 150.000 € 

Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των λοιπών δήμων 
που είναι δικαιούχοι του λιγνιτικού πόρου 

ΕΦΕΠΑΕ 4.000.000 € 

 
 
 
 
 
 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΗ ΕΠΟΧΗ 

Μέτρο 1: Ευφυή συστήματα υποστήριξης στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών ΔΑΜ 

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
 
 

Πλατφόρμα Γεωχωρικής Διαχείρισης και 
Προβολής Δημόσιων και Ιδιωτικών Υποδομών 
και Εκμεταλλεύσεων των περιοχών Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης για αναπτυξιακούς και 
επενδυτικούς σκοπούς 

ΚΤΠ 1.955.880 € 

Σύστημα Παρακολούθησης της Αναπτυξιακής 
Πορείας των περιοχών παρέμβασης ΣΔΑΜ – 
Παρατηρητήριο Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης 

ΚΤΠ 630.850 € 

Ανοιχτός Μηχανισμός παρακολούθησης 
περιβάλλοντος και αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 

ΚΤΠ 637.360 € 

Πλατφόρμα επαγγελματικής κοινωνικής 
δικτύωσης και διασύνδεσης εργαζομένων, 
φορέων κατάρτισης, οργανισμών δημοσίου και 
επιχειρήσεων 

ΚΤΠ 945.190 € 

ΤΣ Υποστήριξης  υλοποίησης ψηφιακών έργων ΚΤΠ 248.000 € 

 
 
 
 
 
 

ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Μέτρο 1: Τεχνική Βοήθεια 

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 
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Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου ωρίμανσης δράσεων, 
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της 
υλοποίησης, Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης, 
Δαπάνες Επικοινωνίας, Μετακινήσεων κλπ 

Οι δικαιούχοι του 
Προγράμματος, Πράσινο 

Ταμείο 

829.338,30 € 
 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 Κηφισιά, 17 Νοεμβρίου 2021 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

ΑΔΑ: 67Τ446Ψ844-1ΝΘ
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