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Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδο-
τική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ. 7, 
του ν. 4399/2016 και την υπ’ αρ. 77685/21.7.2016 υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρό-
που λειτουργίας της» (Β΄ 2335/28.7.2016), όπως ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/50975/5175 (2)
Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Χρη-

ματοδότηση έργων και δράσεων για την ανά-

πτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 

χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού απο-

τυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο 

Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθε-

ση πίστωσης ποσού 31.412.033,10 € για την υλο-

ποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαι-

ωμάτων εκπομπών 2018».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

β. του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 204), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129),

γ. του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγ-
χου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως ισχύει,

ε. του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) με θέμα «Δημόσιες Συμβά-
σεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει,

στ. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες», όπως ισχύει (Α΄ 145),

ζ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

η. του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντι-
κών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182) όπως ισχύει και ει-
δικότερα του άρθρου 5 αυτού, σύμφωνα με το οποίο στις 
αρμοδιότητες του Πρασίνου Ταμείου περιλαμβάνεται 
η διαμόρφωση προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση 

μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία, 
αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο 
πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και της 
παρ. 3 του άρθρου 6.

θ. του άρθρου 28 παρ. 33β του ν. 4280/2014, όπου 
ορίζεται για το Πράσινο Ταμείο ότι «Τυχόν αδιάθετα 
υπόλοιπα του επιτρεπομένου ποσοστού διάθεσης με-
ταφέρονται στην επόμενη χρήση και διατίθενται για τους 
ίδιους σκοπούς » (Α΄ 159).

2. Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
’’Νέας Δημοκρατίας’’ (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118).

3. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

4. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

5. Του π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσι-
νου Ταμείου» (Α΄ 42).

6. i) Την υπ’ αρ. 14694/13.3.2011 απόφαση Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρά-
σινου Ταμείου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 94) όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ. οικ.49429/8.11.2011 
«Τροποποίηση της 14694/31.3.2011 απόφασης Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσι-
νου Ταμείου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 432) και υπ’ αρ. 4643/26.1.2012 
«Τροποποίηση της 14694/31.3.2011 απόφασης Υπουρ-
γού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 94), όπως ισχύει» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 31).

ii) Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου «Τροποποίηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Πράσινου 
Ταμείου» του ν. 4156/2013 (Α΄ 122).

iii) Την υπ’ αρ. 39335/1.7.2013 υπουργική απόφαση 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 311) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ. 49219/10.9.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
457) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39335/1.7.2013 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 311)», 
υπ’ αρ. οικ.26460/16.6.2015 με τίτλο «Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 39335/1.7.2013 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συ-
γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), όπως ισχύει» (Υ.Ο.Δ.Δ. 446) και 
υπ’ αρ. 34810/10.8.2015 με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 39335/1.7.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότη-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 311), όπως ισχύει» (Υ.Ο.Δ.Δ. 586).

iv) Την υπ’ αρ. 49447/24.11.2015 υπουργική απόφα-
ση (Υ.Ο.Δ.Δ. 867) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
39335/1.7.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 311) όπως ισχύει.».

airetos.gr
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v) Την υπ’ αρ. 43353/21.12.2015 υπουργική απόφα-
ση (Υ.Ο.Δ.Δ. 956) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
39335/1.7.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 311) όπως ισχύει.».

vi) Την υπ’ αρ. 37538/21.9.2016 υπουργική απόφα-
ση (Υ.Ο.Δ.Δ. 505) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
39335/1.7.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 311) όπως ισχύει».

vii) Tην υπ’ αρ. 6726/22.2.2017 υπουργική απόφα-
ση (Υ.Ο.Δ.Δ. 88) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
39335/1.7.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 311) όπως ισχύει.».

viii) Την υπ’ αρ. 32604/21.7.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 366) από-
φαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου».

ix) Την υπ’ αρ. 49028/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 654) από-
φαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
32604/21.7.2017 απόφασης του Υπουργού και Ανα-
πληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Συ-
γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου”».

x) Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (Υ.Ο.Δ.Δ. 879) 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 32604/21.7.2017 απόφασης 
“Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου (Υ.Ο.Δ.Δ. 366) όπως ισχύει”» και τις Διορθώσεις 
Σφαλμάτων αυτής (Υ.Ο.Δ.Δ. 959).

xi) Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 32604/21.7.2017 απόφασης «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 366) όπως ισχύει (Υ.Ο.Δ.Δ. 371).

7. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123465Α/3743/31.12.2019 
υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΝΕ4653Π8- ΕΟΗ) με τίτλο: 
«Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
του Πράσινου Ταμείου».

8. Την υπ’ αρ. 162.1/30.10.2019 απόφαση του Δ.Σ. του 
Π.Τ. με θέμα: «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθυντή του Πράσι-
νου Ταμείου και ορισμός αναπλήρωσης αυτών» (ΑΔΑ: 
6Δ5346Ψ844-2ΦΝ), η οποία δημοσιεύθηκε στο Β΄ 3977.

9. Την υπ’ αρ. 177.1/15.4.2020 (ΑΔΑ:6ΡΤ646Ψ844-1ΔΖ) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 171.1/
29.1.2020 (ΑΔΑ: ΩΕ5Γ46Ψ844-15Α) απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί κατανομής 
των προβλεπόμενων πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου 
του έτους 2020 συνολικού ύψους 120.000.000,00 € σε 
Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες.

10. Την υπ’ αρ. 181.7/27.5.2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑ746Ψ844-
2ΟΜ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρά-
σινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση 

του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Χρηματοδότηση 
έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονο-
μικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρι-
νας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και 
διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10 € για την υλο-
ποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων 
εκπομπών 2018».

11. Την υπ’ αρ. Οικ. 67/21.3.2019 (Β΄ 1149) απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τρόπος Κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δι-
καιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 
2018» και κυρίως το άρθρο 2 περ. ε αυτής, όπου ορίζεται 
ότι ποσοστό έξι τοις εκατό των εσόδων από πλειστηρια-
σμούς δικαιωμάτων εκπομπών για το έτος 2018 διατίθε-
ται στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση έργων 
και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλο-
ντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και την 
σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και 
την δημιουργία θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές 
Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλό-
πολης της Π.Ε. Αρκαδίας.

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

13. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» κατ’ εφαρμο-
γή της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» στο πλαίσιο 
του οποίου προβλέπεται η θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης, Βρυξέλλες, 14.1.2020, COM (2020), 21 final.

14. Την υπ’ αρ. 52/2019 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερ-
νητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Με-
γαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή» (ΑΔΑ: ΩΩΤΙ6ΔΛ-
4ΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπ’ αρ. 4 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβου-
λίου Οικονομικής Πολιτικής, με την οποία κυρώθηκε 
το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 
(Β΄ 4983), σύμφωνα με το οποίο ένας από τους βασικούς 
εθνικούς στόχους είναι ο στόχος της πλήρους απολιγνι-
τοποίησης της χώρας έως το έτος 2028 με συγκεκριμέ-
νο χρονοδιάγραμμα και ταυτόχρονη πρόβλεψη για την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

16. Την από 18.3.2020 απόφαση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. 

17. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση έργων και δρά-
σεων για τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, αλλά και η 
σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στις περιο-
χές, 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 
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και συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των σχετικών 
στόχων για την ενέργεια και κλιματική αλλαγή. Συνει-
σφέρει επίσης στην προώθηση της βιώσιμης οικονομι-
κής ανάπτυξης και στην κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο 
υλοποίησης της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» και 
της Ατζέντας 2030 των Η.Ε για την βιώσιμη ανάπτυξη.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά η δαπάνη ποσού ύψους 31.412.033,10 € θα 
καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Πρά-
σινου Ταμείου του οικονομικού έτους 2020 και συγκε-
κριμένα σε βάρος των ΚΑΕ 2269 και 2279, αποφασίζει:

Α. Tην έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
Πρασίνου Ταμείου με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων 
και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλο-
ντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και 
στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεση 
πίστωσης ποσού 31.412.033,10 € για την υλοποίησή του 
από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 
2018». Βασικός σκοπός του εν λόγω Xρηματοδοτικού 

Προγράμματος είναι να χρηματοδοτήσει τις απαιτούμε-
νες δράσεις και παρεμβάσεις καθώς και τα σχετικά έργα 
για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτή-
των χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η ενίσχυση και η σταδιακή διαφο-
ροποίηση των τοπικών οικονομιών και η δημιουργία 
θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, 
Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκα-
δίας, δεδομένου του εθνικού στόχου της πλήρους απο-
λιγνιτοποίησης έως το 2028 και της επίδρασής που θα 
έχει η επίτευξή του στην οικονομική δραστηριότητα των 
προαναφερθεισών περιοχών, οι οποίες έχουν σημαντικό 
βαθμό εξάρτησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από λιγνίτη.

Β. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ύψους 
31.412.033,10 € από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού έτους 
2020 και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 2269 και 2279.

Γ. Την διάρθρωση του εν λόγω Προγράμματος στους 
ακόλουθους οκτώ Άξονες Προτεραιότητας:

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα:
«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 και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για την 

υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018».

Α.Π.1: Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) 7.000.000,00 €

Μέτρο 1:
Επικαιροποίηση των υφιστάμενων Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα και 
κατάρτιση των αναθεωρημένων Σχέδιων

150.000,00 €

Μέτρο 2:
Πιλοτικές Ενεργειακές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων 
με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης

6.850.000,00 €

Α.Π.2: Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία 7.250.000,00 €

Μέτρο 1:
Κατάρτιση τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Κυκλική Οικονομία 250.000,00 €

Μέτρο 2:
Πιλοτικές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις 
κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας

7.000.000,00 €

Α.Π.3: Πρόγραμμα Ενεργειακών Κοινοτήτων 3.560.000,00 €

Μέτρο 1-Α’
Φάση Υλοποίησης του Άξονα: Εκπόνηση Τεχνικού Οδηγού 60.000,00 €

Μέτρο 2-Β’
Φάση Υλοποίησης του Άξονα: Χρηματοδότηση των Δράσεων υποστήριξης 1.000.000,00 €

Μέτρο 3-Γ’
Φάση Υλοποίησης του Άξονα: Χρηματοδότηση πιλοτικών έργων 2.500.000,00 €

Α.Π.4: Πιλοτικό Πρόγραμμα Κυκλικής Διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης 
και Φλώρινας 2.500.000,00 €

Μέτρο 1- Α’
Φάση Υλοποίησης του Άξονα: Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και των διαδικασιών σχε-
διασμού και αδειοδότησης του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων

1.000.000,00 €

Μέτρο 2 - Β’
Φάση Υλοποίησης του Άξονα: Ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών για την συλλογή των 
αποβλήτων

1.500.000,00 €
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Α.Π.5: Ανάπτυξη εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στην Δυτική Μακεδονία 150.000,00 €

Μέτρο 1: Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης της Ζώνης Καινο-
τομίας, Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών 150.000,00 €

Α.Π.6: Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων 10.202.033,10 €

Α.Π. 7: Επιχειρηματικό Πάρκο Μεγαλόπολης 80.000,00 €

Μέτρο 1:
Επικαιροποίηση της εκπονηθείσας «Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας του Επιχειρημα-
τικού Πάρκου Μεγαλόπολης»

80.000,00 €

Α.Π. 8: Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας
(ιδίως εκπόνηση μελετών, υπηρεσίες συμβούλου επικοινωνίας, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, 
υπηρεσίες νομικού συμβούλου)

670.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 31.412.033,10 €

Δ. Τον ορισμό της διάρκειας του Προγράμματος, η 
οποία εκτείνεται εντός του ημερολογιακού έτους 2020.

Ε. Τον ορισμό των δικαιούχων του εν λόγω Χρημα-
τοδοτικού Προγράμματος που περιλαμβάνονται στους 
Πίνακες του Παραρτήματος Ι, ανά Άξονα Προτεραιότη-
τας και έως του ποσού που αναγράφεται σ’ αυτούς. Οι 
πίνακες συγκροτούν το Παράρτημα Ι το οποίο συνιστά 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Στο πλαίσιο της υλο-
ποίησης του Προγράμματος είναι δυνατή η τροποποίηση 
των εν λόγω Πινάκων του Παραρτήματος Ι σε σχέση με 
τους δικαιούχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Πρασίνου Ταμείου, η οποία θα κοινοποιείται στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΣΤ. Τον προσδιορισμό των δυνητικών δικαιούχων των 
Μέτρων 2 και 3 του Άξονα Προτεραιότητας 3, καθώς και 
των μέτρων και των δυνητικών δικαιούχων του Άξονα 
Προτεραιότητας 6 με όμοια υπουργική απόφαση μετά 
την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κανονιστικών πα-
ρεμβάσεων.

Ζ. Την ανάθεση της εξειδίκευσης και της εκτέλεσης 
του εν λόγω Προγράμματος στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Πρασίνου Ταμείου. Ειδικότερα, όσον αφορά τους 

Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 4 η έκδοση πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, η διαδικασία και οι όροι υποβο-
λής 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 Πράσι-
νου Ταμείου. Επίσης, με σχετικές Αποφάσεις του Δ.Σ. θα 
εξειδικευτεί η κατανομή των ποσών που αντιστοιχούν 
στον Α.Π. 8 «Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας».

Η. Ο χρηματοδοτούμενος φορέας αναλαμβάνει την 
υποχρέωση ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το φο-
ρέα χρηματοδότησης, καθώς και για το αντικείμενο του 
έργου με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση ενημερω-
τικών πινακίδων, ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, ιστο-
σελίδα, κ.λπ.).

Παράρτημα Ι - Ορισμός Δικαιούχων ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Α.Π.1.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Σχέδια Δράσης για 
την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

Μέτρο 1: Επικαιροποίηση των υφιστάμενων
Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το 

Κλίμα και κατάρτιση των αναθεωρημένων Σχέδιων

Δήμος Αμυνταίου, 
Π.Ε. Φλώρινας 30.000,00 €

Δήμος Εορδαίας, 
Π.Ε. Κοζάνης 30.000,00 €

Δήμος Κοζάνης, 
Π.Ε. Κοζάνης 30.000,00 €

Δήμος Φλώρινας, 
Π.Ε. Φλώρινας 30.000,00 €

Δήμος Μεγαλόπολης, 
Π.Ε. Αρκαδίας 30.000,00 €
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Μέτρο 2: Πιλοτικές Ενεργειακές Παρεμβάσεις για 
δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση 

δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων 
Δράσης

Δήμος Αμυνταίου, 
Π.Ε. Φλώρινας 1.320.000,00 €

Δήμος Εορδαίας, 
Π.Ε. Κοζάνης 1.320.000,00 €

Δήμος Κοζάνης, 
Π.Ε. Κοζάνης 1.570.000,00 €

Δήμος Φλώρινας, 
Π.Ε. Φλώρινας 1.320.000,00 €

Δήμος Μεγαλόπολης, 
Π.Ε. Αρκαδίας 1.320.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Α.Π.2.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Σχέδια Δράσης για 
την Κυκλική Οικονομία ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

Μέτρο 1: Κατάρτιση τοπικών Σχεδίων Δράσης για 
την Κυκλική Οικονομία

Δήμος Αμυνταίου, 
Π.Ε. Φλώρινας 50.000,00 €

Δήμος Εορδαίας, 
Π.Ε. Κοζάνης 50.000,00 €

Δήμος Κοζάνης, 
Π.Ε. Κοζάνης 50.000,00 €

Δήμος Φλώρινας, 
Π.Ε. Φλώρινας 50.000,00 €

Δήμος Μεγαλόπολης, 
Π.Ε. Αρκαδίας 50.000,00 €

Μέτρο 2: Πιλοτικές Παρεμβάσεις για δράσεις 
προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με 
βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης για την 

προώθηση της κυκλικής οικονομίας

Δήμος Αμυνταίου, 
Π.Ε. Φλώρινας 1.350.000,00 €

Δήμος Εορδαίας, 
Π.Ε. Κοζάνης 1.350.000,00 €

Δήμος Κοζάνης, 
Π.Ε. Κοζάνης 1.600.000,00 €

Δήμος Φλώρινας, 
Π.Ε. Φλώρινας 1.350.000,00 €

Δήμος Μεγαλόπολης, 
Π.Ε. Αρκαδίας 1.350.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Α.Π.3.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Πρόγραμμα
Ενεργειακών Κοινοτήτων ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

Μέτρο 1-Α’: Φάση Υλοποίησης του Άξονα: 
Εκπόνηση Τεχνικού Οδηγού

Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας 

(Κ.Α.Π.Ε.)
60.000,00 €

Μέτρο 2-Β’: Φάση Υλοποίησης του Άξονα: 
Χρηματοδότηση των Δράσεων υποστήριξης

Θα οριστούν σε 
επόμενη φάση 1.000.000,00 €

Μέτρο 3-Γ’: Φάση Υλοποίησης του Άξονα: 
Χρηματοδότηση Πιλοτικών Έργων

Θα οριστούν σε 
επόμενη φάση 1.500.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Α.Π.4.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Πιλοτικό
Πρόγραμμα Κυκλικής Διαχείρισης αστικών υγρών 

αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
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Μέτρο 1-Α’: Φάση Υλοποίησης του Άξονα: 
Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και των 
διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης του 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
αποβλήτων

Δυνητικοί δικαιούχοι 
ορίζονται οι Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού των Π.Ε. 
Κοζάνης και Φλώρινας 

και η Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας

1.000.000,00 €

Μέτρο 2: Β’: Φάση Υλοποίησης του Άξονα: 
Ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών για τη 

συλλογή των αποβλήτων

Δυνητικοί δικαιούχοι 
ορίζονται οι Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού των Π.Ε. 
Κοζάνης και Φλώρινας 

και η Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας

1.500.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Α.Π.5.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ανάπτυξη
Εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στην Δυτική 

Μακεδονία
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

Μέτρο 1: Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας,
Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης της Ζώνης

Καινοτομίας, Καθαρής Ενέργειας και
Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών

Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας σε
σύμπραξη με
ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

150.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Α.Π.7.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Επιχειρηματικό 
Πάρκο Μεγαλόπολης ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

Μέτρο 1: Επικαιροποίηση της εκπονηθείσας
«Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας του 

Επιχειρηματικού Πάρκου Μεγαλόπολης»

Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 80.000,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κηφισιά, 29 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ


