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Προς
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Παρακολούθησης 
ΠΔΑΜ 2021-2027

ΑΠΟΦΑΣΗ

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 
2021-2027» για την έγκριση, μέσω της 1ης Γραπτής Διαδικασίας της μεθοδολογίας και 
των κριτηρίων επιλογής των δράσεων του τεύχους εξειδίκευσης 2.1. 

Στην 1η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης απάντησαν θετικά 18 μέλη με δικαίωμα 
ψήφου επί συνόλου 54 μελών ενώ οι υπόλοιποι παρέλειψαν την αποστολή γραπτής απάντησης η 
οποία θεωρείται ως αποδοχή. Σχόλια στον ηλεκτρονικό χώρο του ΔΙΑΥΛΟΥ υπέβαλαν οι παρακάτω 
φορείς:

 ΜΟΔ Α.Ε.
 ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης της Ε.Υ. Δίκαιης 

Αναπτυξιακής Μετάβασης
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 The Green Tank
 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

Κατόπιν του παρακάτω σχολίου που υποβλήθηκε για τη Δράση 1.4.1 «Ενίσχυση επενδυτικών 
σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης 
(ΕΣΔΙΜ) μέσω του Καθεστώτος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Αναπτυξιακού 
νόμου - Ελλάδα ισχυρή (ν. 4887/2022, άρθρα 51-57) και συγκεκριμένα την έκδοση της 
1ης Προκήρυξης για το έτος 2023» :

 Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης της Ε.Υ. 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης : «Σχόλιο επί του κειμένου εξειδίκευσης ΕΣ8-Δράση 
1.4.1. Ενότητα: Περιγραφή Δράσης, πργ 3. Εκτιμούμε ότι η "ποτοποιία" ως κατηγορία 
επενδυτικών σχεδίων, συνάδει με το ΠΔΑΜ 2021-2027, τα αντίστοιχα ΕΣΔΙΜ των 
επηρεαζόμενων ηπειρωτικών λιγνιτικών περιοχών και γενικότερα τους στόχους της Δίκαιης 
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Αναπτυξιακής Μετάβασης. Κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνεται στα εξαιρούμενα σχέδια από το 
Καθεστώς ΔΑΜ».

η ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ θα τροποποιήσει το τεύχος εξειδίκευσης 2.1 για τη δράση 1.4.1. ως εξής:

 «…Ειδικότερα αναφορικά με τον τομέα μεταποίησης σημειώνεται ότι, οι δραστηριότητες που 
αφορούν σε επενδύσεις στην κλωστοϋφαντουργία και προϊόντων αυτής, την κατασκευή ειδών 
ένδυσης, τη βιομηχανία δέρματος, υποδημάτων και τις εκτυπώσεις, δεν περιλαμβάνονται στους 
τομείς που αναφέρονται στα ΕΣΔΙΜ».
Επίσης θα απαληφθεί η φράση: «Επίσης, στον τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων δεν 
περιλαμβάνονται στους τομείς ενίσχυσης του Καθεστώτος ΤΔΜ, η βιομηχανία τροφίμων και η 
ποτοποιΐα». 

 «Από τις κατ΄ εξαίρεση δραστηριότητες της παραγράφου 4 του Παραρτήματος Α του 
Αναπτυξιακού Νόμου, δύνανται επίσης να περιληφθούν στην προκήρυξη του Καθεστώτος ΔΑΜ, 
επενδυτικά σχέδια:
-  ……
- της περίπτωσης γη του σημείου γ της παραγράφου 4 (εγκαταστάσεις οινοτουρισμού ή 
αγροτουρισμού ή γεωτουρισμού) υπό προϋποθέσεις.
προκειμένου να συνάδει πλήρως με την παραπάνω παράγραφο.

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται και το σχόλιο της Ε. Επιτροπής ότι «η στρατηγικά στοχευμένη 
αναπτυξη βιώσιμων τουριστικών επενδυσεων στους λιγνιτικούς-ενεργειακούς δήμους των ΕΣΔΙΜ 
αποτελούν εργαλείο διαφοροποίησης της οικονομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας και ως εκ 
τούτου τις στηρίζουμε. Ειδικότερα στηρίζουμε τις τουριστικές επενδύσεις που αναπτύσσονται 
συνδυαστικά με παραγωγική διαδικασία ή άλλες υπηρεσίες μέσα σε ένα πιο ολιστικό πλαίσιο 
ανάπτυξης».

Όσον αφορά τα θέματα προς έγκριση, η Επιτροπή Παρακολούθησης αφού εξέτασε την πρόταση της 
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που της υποβλήθηκε με 
το υπ’ αριθμ. 0014/25.01.2023 έγγραφο του Προέδρου της κ. Πελοπίδα Καλλίρη, Διοικητή της 
Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6Β του Κανονισμού 
Λειτουργίας της, για τη λήψη απόφασης μέσω της 1ης Γραπτής Διαδικασίας,

Αποφάσισε

την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής για τις παρακάτω πράξεις, για τα οποία 
διαπιστώθηκε η επίτευξη της απαιτούμενης πλειοψηφίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ : 
 

 Δράση 1.1.4: Κόμβος Καινοτομίας για το Πράσινο Η2 και την αποθήκευση ενέργειας στη 
Δυτική Μακεδονία

 Δράση 1.1.5: Πράσινο κέντρο Δεδομένων και Υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας
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 Δράση 1.4.1: Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των 
Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) μέσω του Καθεστώτος Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης του Αναπτυξιακού νόμου - Ελλάδα ισχυρή (ν. 4887/2022, άρθρα 51-57) και 
συγκεκριμένα την έκδοση της 1ης Προκήρυξης για το έτος 2023.

και εξουσιοδοτεί την ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ να προβαίνει σε μικρές, ήσσονος σημασίας 
αλλαγές/προσαρμογές των κριτηρίων κατά την κατάρτιση των προσκλήσεων ώστε αυτές να 
συνάδουν με το νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, προκειμένου αυτά να καθίστανται 
πιο σαφή και αποτελεσματικά.

  
O Πρόεδρος

της Επιτροπής Παρακολούθησης του
του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Πελοπίδας Καλλίρης

Εσωτερική  Διανομή (ηλεκτρονικά)
1. Γραφείο Διοικητή ΔΑΜ
2. Προϊστάμενος ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ
3. Μονάδα Α - ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ
4. Μονάδα Β - ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ
5. Μονάδα Γ – ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ
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