
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 49 της 7-12-2020 
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52/23.12.2019 πράξης 

του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρό-

τηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για 

τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρει-

ας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλό-

πολης στη μεταλιγνιτική εποχή» (Α’  213). 

  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 119 

του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’  133),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98),

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

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’  121 και Α’ 126),

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’  5),

στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο-
νομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119), και

η) της υπ’  αρ. 52/23.12.2019 Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυ-
βερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Με-
τάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του 
Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή» (Α’  213), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1/30.1.2020 Πράξη 
Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 26).

2. Την ανάγκη διεύρυνσης του έργου και της σύνθεσης 
της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή 
Μετάβαση, προκειμένου ιδίως να συμπεριλάβει και τις 

Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και της 
σχετικής Συντονιστικής Επιτροπής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

4. Την από 7.12.2020 εισήγηση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:
Άρθρο 1

Διεύρυνση της Κυβερνητικής Επιτροπής

για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση -

Τροποποίηση άρθρου 1 της υπ’ αρ. 

52/23.12.2019 Π.Υ.Σ.

Η παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 52/23.12.2019 Π.Υ.Σ. 
τροποποιείται, η περ. ε’ της παρ. 2 αναριθμείται, η περ. στ’ 
της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται και το άρθρο 1 
διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 1

Σύσταση και συγκρότηση 

1. Συστήνεται και συγκροτείται Κυβερνητική Επιτροπή 
για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση των Περιφερειών 
Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νο-
τίου Αιγαίου, καθώς και του Δήμου Μεγαλόπολης προς 
μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από:
α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρό-

εδρο,
β) τον Υπουργό Οικονομικών,
γ) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
δ) τον Υπουργό Εσωτερικών,
ε) τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
στ) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

και
ζ) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμό-

διο για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Ε.Σ.Π.Α., ως μέλη.
3. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να με-

τέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, 
συναρμόδιοι Υπουργοί, καθώς και ο Συντονιστής της 
Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 3.

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2

Έργο της Επιτροπής - Τροποποίηση άρθρου 2 

της υπ’ αρ. 52/23.12.2019 Π.Υ.Σ.

Οι περ. α’, β’ και γ’ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 52/23.12.2019 
Π.Υ.Σ. τροποποιούνται και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως 
εξής: 

«Άρθρο 2

Έργο

Έργο της Επιτροπής είναι ενδεικτικά: 
α) Η έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του 

Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ.Δ.Α.Μ.), 
καθώς και των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης 
(Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κρή-
της, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και του 
Δήμου Μεγαλόπολης.

Το Σ.Δ.Α.Μ. αποτελεί έναν ολοκληρωμένο πολυδιά-
στατο αναπτυξιακό οδικό χάρτη για τις Περιφέρειες 
Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βο-
ρείου Αιγαίου, καθώς και για τον Δήμο Μεγαλόπολης και 
συμπεριλαμβάνει ένα πλέγμα μέτρων, όπως επενδυτικά 
και φορολογικά κίνητρα, νέες υποδομές, αξιοποίηση των 
τοπικών φυσικών πόρων, μετεκπαίδευση των εργαζομέ-
νων, καθώς και στήριξη της αγροτικής παραγωγής και 
του τουρισμού, με στόχο την αναγέννηση της τοπικής 
οικονομίας, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και 
τη δημιουργία νέων, μέσω ενός ευέλικτου αναπτυξιακού 
μετασχηματισμού, αξιοποιώντας το υπάρχον ανθρώπινο 
δυναμικό, μετά από εξέταση των προτάσεων που υπο-
βάλλονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοι-
νωνικής της Ευθύνης και της επιχειρηματικής της δρά-
σης, καθώς και από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
στις περιοχές του θέματος. Τα Ε.Σ.ΔΙ.Μ. καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη και περιλαμβάνουν 
περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης των περιοχών 
σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.) και τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για κλιματική ουδετερότητα. Τα Ε.Σ.ΔΙ.Μ. προσδιορίζουν 
τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προ-
κλήσεις, παρέχουν στοιχεία για τις ανάγκες οικονομικής 
διαφοροποίησης, απόκτησης νέων δεξιοτήτων και περι-
βαλλοντικής αποκατάστασης, ανάλογα με την περίπτω-
ση, και προσδιορίζουν τα εδάφη που πρέπει να λάβουν 
στήριξη γιατί πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης. 
Τα Ε.Σ.ΔΙ.Μ. επικαιροποιούνται και εγκρίνονται εκ νέου 
όταν είναι αναγκαίο.

β) Ο συντονισμός της διενέργειας της δημόσιας δια-
βούλευσης με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και τις 
τοπικές κοινωνίες, συλλογικά όργανα ιδιωτικών φορέων 
και επιμελητήρια, καθώς και η παροχή κατευθύνσεων 
προς τους φορείς αυτούς κατά την εκπόνηση και υλο-
ποίηση του Σ.Δ.Α.Μ. και των Ε.Σ.ΔΙ.Μ.

γ) Ο συντονισμός της αξιοποίησης των διαθέσιμων πη-
γών χρηματοδότησης: α) εθνικών, όπως ο τακτικός προ-
ϋπολογισμός, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το 
Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και η χρηματοδότηση 
από δημόσιους οργανισμούς, β) ευρωπαϊκών, όπως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το Ταμείο Συ-

νοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
καθώς και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ή γ) ιδιωτικών.».

Άρθρο 3

Συντονιστική Επιτροπή -

Τροποποίηση άρθρου 3 της

υπ’ αρ. 52/23.12.2019 Π.Υ.Σ.

Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 52/2020 
Π.Υ.Σ. τροποποιούνται και το άρθρο 3 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Άρθρο 3

Συντονιστική Επιτροπή 

1. Συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή (Steering 
Committee) ως ομάδα εργασίας της περ. γ’ της παρ. 2 
του άρθρου 8 του ν. 4622/2019, η οποία έχει ως αρμο-
διότητα την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Δ.Α.Μ. και 
των Ε.Σ.ΔΙ.Μ., τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που 
απαιτούνται για την κατάρτιση, διαχείριση και υλοποί-
ηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Ανα-
πτυξιακής Μετάβασης και των άλλων Επιχειρησιακών 
Σχεδίων των λοιπών πηγών χρηματοδότησης της περ. γ’ 
του άρθρου 2, καθώς και την πρόταση σχετικών νομο-
θετικών ρυθμίσεων και την εισήγηση των θεμάτων στην 
Επιτροπή του άρθρου 1.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από:
α) μία προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, ως Συ-

ντονιστή και Πρόεδρο, που ορίζεται με απόφαση της 
Κυβερνητικής Επιτροπής,

β) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής,
γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων και 

Ε.Σ.Π.Α.,
δ) τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώ-

των Υλών,
ε) Τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πο-

λιτικής,
στ) τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων,
ζ) τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,
η) τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
θ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρη-

σης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. και
ι) τον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργα-

τικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
3. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει μετά από 

πρόσκληση του Προέδρου της, στην οποία τίθενται τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής δύνανται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκλη-
ση του Προέδρου της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσω-
ποι των συναρμόδιων Υπουργείων, δημόσιων φορέων 
και οργανισμών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων, εκπρόσω-
ποι λοιπών φορέων, δημόσιοι λειτουργοί, υπηρεσιακά 
στελέχη, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι και 
κάθε άλλο πρόσωπο που κρίνεται ότι δύναται να συν-
δράμει κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις και το έργο 
της Συντονιστικής Επιτροπής.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12189Τεύχος A’ 259/27.12.2020

4. Ο Συντονιστής είναι αρμόδιος για την παρακολού-
θηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Συντονιστικής 
Επιτροπής, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων, του χρονο-
διαγράμματος και των παραμέτρων που τίθενται από τη 
Συντονιστική Επιτροπή για την κατάρτιση και υλοποίηση 
του Σ.Δ.Α.Μ. και των Ε.Σ.ΔΙ.Μ.

5. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να υποστηρίζεται 
διοικητικά και υλικοτεχνικά από τις υπηρεσίες των φο-
ρέων προέλευσης των μελών της, να παραγγέλλει στους 
φορείς αυτούς την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, 
έργων, μελετών και υπηρεσιών και εν γένει να κάνει χρή-
ση των πόρων τους για την εκτέλεση του έργου της.».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη 

του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας 
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ12190 Τεύχος A’ 259/27.12.2020

*01002592712200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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