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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 241 

Τ.Κ.: 14561, Κηφισιά 

Τ.: 210 5241919 

                                                                                                                                         Κηφισιά, 11 - 04 -  2022 
                                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.:   2138                     

                             

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη 
βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας 
και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» συνολικού π/υ 41.384.181,00 € για το έτος 2022. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις:  
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄ 

98), όπως 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), 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, 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 με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Α΄ 147), 
στ. του π.δ.80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (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 δια-
τάξεις» (Α’112),   

η. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), 

θ. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 

ι. του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’182) και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτού, σύμφωνα με το οποίο στις αρ-
μοδιότητες του Πρασίνου Ταμείου περιλαμβάνεται η διαμόρφωση προγραμμάτων για την χρηματοδότη-
ση μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλ-
λοντος στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής και της παρ. 3 του άρθρου 6 που προβλέπει: «… Ειδικά 
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για τη χρηματοδότηση βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντι-
κού αποτυπώματος στις περιοχές μετάβασης, όπως αυτές οι περιοχές αναφέρονται στα Εδαφικά Σχέδια 
Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ- ΔΑΜ 2021-2027, τα οικεία χρηματο-
δοτικά προγράμματα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εγκρίνονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τα θέματα ΔΑΜ Υπουργού 
και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου, η οποία διαμορφώνεται μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.» /άρθρο 25 του ν. 4872/21 (Α΄247),  

ια. της περ. β) της παρ. 33 του άρθρου 28 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), όπου ορίζεται για το Πράσινο Ταμείο 
ότι «Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του επιτρεπόμενου ποσοστού διάθεσης μεταφέρονται στην επόμενη χρή-
ση και διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς »,  

ιβ. του π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (Α΄ 42).  

2. Την υπ’ αρ. Οικ.67/2019 (Β΄1149) απόφαση: Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμού δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2018. 

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/2020 (ΦΕΚ 584 Β/24-2-2020): Τρόπος κατανομής εσόδων από 
πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019.  

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/50975/5175/29.5.2020 υπουργική απόφαση «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προ-
γράμματος “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 
χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Με-
γαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίησή του από τα 
έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018”» (Β΄ 2183), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
6740/2.10.2020 (Β΄ 4523) υπουργική απόφαση. 

5. Την υπ’ αρ. 751/9-2-2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση συνεχιζόμενου 
χρηματοδοτικού προγράμματος: “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονο-
μικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώ-
ρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας” για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηρια-
σμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018» και διάθεση πίστωσης ποσού 31.391.473,90 €, για την υλοποίησή 
του, για το έτος 2021» (Β’ 737). 

6. Την υπ’ αρ. 8189/17-11-2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Χρηματοδο-
τικού Προγράμματος: “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δρα-
στηριοτήτων 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 δικαιω-
μάτων εκπομπών 2019» και διάθεση πίστωσης ποσού 30.567.018,30 €, για την υλοποίησή του, για το έτος 
2021» (Β’ 5669). 

7. Την υπ’ αρ. 6739/2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκχώρηση καθηκόντων του 
Πράσινου Ταμείου  στο πλαίσιο του Άξονα 6 του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡ-
ΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙ-
ΚΟΥ 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 ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑ-
ΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018», σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης» ( Β’ 4570).  

8. Tο υπό στοιχεία Ares(2021)6629501-11.10.2021 υποβληθέν Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 
και των συνημμένων αυτού Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης α) Μεγαλόπολης, β)Δυτικής Μακεδο-
νίας, Νήσων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης στη βάση ανταλλαγής δεδομένων SFC της Ε. Επιτροπής. 

9. Την από 4.3.2021  Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ Πράσινου Ταμείου και ΕΦΕΠΑΕ δυνάμει της υπ’ αρ. 
6739/2020 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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10. Την υπ’ αρ. 6418/21.9.2021 απόφαση έγκρισης της πρόσκλησης και την υπ’ αρ. 9457/20.12.2021 Πρώτη 
(1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Πρόγραμμα Στή-
ριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζό-
μενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη 
βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας 
και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 
2018». 

11. Την υπό στοιχεία Υ35/2021 (Β΄ 4405) απόφαση του Πρωθυπουργού: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση. 

12. Την υπ’ αρ. 4434/18.1.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το διορισμό Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης. 

13. Την υπ΄ αρ. 003/15.03.2022 (Π.Τ. 1433/15.03.2022) Εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την ενεργοποίηση του Χρηματοδοτικού Προ-
γράμματος “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτή-
των χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της 
Π.Ε Αρκαδίας” συνολικού π/υ 41.384.181,00€ για το έτος 2022. 

14. Την υπ’ αρ. 234.11/16.03.2022 (ΑΔΑ: 689Ω46Ψ844-ΖΘ0) απόφαση του ΔΣ του ΠΤ με την οποία εγκρίθηκε 
το σχέδιο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
“Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού 
ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” 
συνολικού π/υ 41.384.181,00€ για το έτος 2022».  

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη ύψους 41.384.181,00 €, θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού έτους 2022 και ειδικότερα σε βάρος των ΚΑΕ 
0439, 2269 και 2279,  

αποφασίζουμε: 

1. Tην έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας 

και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» συνολικού π/υ 41.384.181,00 € για το έτος 2022 όπως φαί-

νεται στον παρακάτω συνημμένο πίνακα. 

2. Την κάλυψη της δαπάνης ύψους 41.384.181,00 € από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Πράσινου Τα-

μείου του οικονομικού έτους 2022 και ειδικότερα σε βάρος των ΚΑΕ 0439, 2269 και 2279. 

3. Tον ορισμό των δικαιούχων του εν λόγω Χρηματοδοτικού Προγράμματος, ανά Άξονα Προτεραιότητας Ι, ΙΙ, 

ΙΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII, IX και έως του ποσού που αναγράφεται σε αυτόν, όπως φαίνεται στον παρακάτω συ-

νημμένο πίνακα.  

4. Tην ανάθεση 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 υ-

ποβολής των σχετικών προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης των δυ-

νητικών δικαιούχων στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια αξιολόγησης/επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης, έ-

γκρισης 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, 
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οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προγράμ-

ματος 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, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβα-

σης.  

5. Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελούν οι περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Π.Ε. Κοζά-

νης, Φλώρινας και ο Δήμος Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας σύμφωνα με το σχετικό στοιχείο (8).  

6. Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2022. 

7. Η περαιτέρω ενεργοποίηση και εξειδίκευση του υπόλοιπου ποσού του Προγράμματος θα υλοποιηθεί, στα-

διακά, με αντίστοιχες εισηγήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης/Υπουργείο Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΦΛ246Ψ844-ΓΛΡ



5 

 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2022

ΑΞΟΝΕΣ/ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2022 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ι Α.Π.1 - ΣΔΑΕΚ 8.597.800 €

Μέτρο 1 - Επικαιροποίηση των υφιστάμενων ΣΔΑΕΚ και κατάρτιση 

των αναθεωρημένων Σχέδιων
147.800 €

Δήμοι Κοζάνης, Μεγαλόπολης, 

Αμυνταίου, Εορδαίας, 

Φλώρινας, Βελβεντού, Βοίου, 

Σερβίων, Πρεσπών

ποσό ένταξης ανά Δήμο 

30.000,00€

Δήμος Αμυνταίου 1.320.000,00 €

Δήμος Εορδαίας 1.320.000,00 €

Δήμος Κοζάνης 1.570.000,00 €

Δήμος Φλώρινας, 1.320.000,00 €

Δήμος Μεγαλόπολης 1.320.000,00 €

Δήμος Βελβεντού 400.000,00 €

Δήμος Βοίου 400.000,00 €

Δήμος Πρεσπών 400.000,00 €

Δήμος Σερβίων 400.000,00 €

ΙΙ Α.Π.2 - ΣΔΚΟ 8.949.600 €

Μέτρο 1 - Κατάρτιση τοπικών ΣΔΚΟ 349.600 €

Δήμοι Κοζάνης, Μεγαλόπολης, 

Αμυνταίου, Εορδαίας, 

Φλώρινας Βελβεντού, Βοίου, 

Σερβίων, Πρεσπων

ποσό ένταξης ανά Δήμο 

50.000,00€

Δήμος Αμυνταίου 1.350.000,00 €

Δήμος Εορδαίας 1.350.000,00 €

Δήμος Κοζάνης 1.600.000,00 €

Δήμος Φλώρινας, 1.350.000,00 €

Δήμος Μεγαλόπολης 1.350.000,00 €

Δήμος Βελβεντού 400.000,00 €

Δήμος Βοίου 400.000,00 €

Δήμος Πρεσπών 400.000,00 €

Δήμος Σερβίων 400.000,00 €

ΙΙΙ
Α.Π.4 - Πιλοτικό Πρόγραμμα Κυκλικής Διαχείρισης αστικών υγρών 

αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας
1.000.000 €

Μέτρο 1 - Α Φάση Υλοποίησης του Άξονα Εκπόνηση των 

απαιτούμενων μελετών και των διαδικασιών σχεδιασμού και 

αδειοδότησης του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

αποβλήτων

1.000.000 €

Δυνητικοί Δικαιούχοι ορίζονται 

οι ΟΤΑ Α' βαθμού των ΠΕ 

Κοζάνης και Φλώρινας και η 

Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας

10.078.033 €

4.000.000 €
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V Α.Π.7 - Επιχειρηματικό Πάρκο Μεγαλόπολης 80.000 € Περιφέρεια Πελοποννήσου

VI Α.Π.8 - Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας 592.748 €
Δικαιούχοι του Προγράμματος, 

Πράσινο Ταμείο

VII
Α.Π.1_ Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος - Προστασία 

περιβάλλοντος
7.700.000 €

Μέτρο 1: Δράσεις μείωσης ενεργειακού αποτυπώματος λιγνιτικών 

περιοχών
7.500.000 €

Δράση 1: Εκπόνηση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης 

Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών Εκπαιδευτικών 

Συγκροτημάτων και Εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ στις περιοχές ΔΑΜ

1.200.000 € ΟΑΕΔ

Δράση 2: Φωτοβολταϊκά στις στέγες - Πιλοτικό πρόγραμμα 6.300.000 €
Δήμοι Κοζάνης, Φλώρινας, 

Μεγαλόπολης

Μέτρο 2 : Δράσεις προστασίας περιβάλλοντος 200.000 € Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δράση 1:  'Μελέτες ωρίμανσης έργου απομάκρυνσης αμιαντοσκεπών 

οικισμού του Δήμου Μεγαλόπολης
200.000 € Περιφέρεια Πελοποννήσου

VIII Α.Π.2 - Πράσινος μετασχηματισμός περιοχών ΔΑΜ 50.000 €

Μέτρο 1: Πράσινος Μετασχηματισμός λιγνιτικών περιοχών 50.000 €

Δράση 1:  Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα 

Πράσινης Ανάπτυξης
50.000 €

Όμιλος ενεργών Νέων 

Φλώρινας - Δήμος Αμυνταίου

IX
Α.Π.3 - Προώθηση καινοτομίας και ενίχυση παραγωγικού 

μετασχηματισμού επιχειρήσεων
336.000 €

Μέτρο 1: Προώθηση καινοτομίας 186.000 €

Δράση 1:  Μελέτη ωρίμανσης ίδρυσης κόμβου καινοτομίας 

υδρογόνου
186.000 €

Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας/ΕΚΕΤΑ

Μέτρο 2: Ενίσχυση παραγωγικού μετασχηματισμού επιχειρήσεων 150.000 €

Δράση 1: Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση του Μεσογειακού 

Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Πελοποννήσου (ΜΕΚΕΠΠ)
150.000 €

ΔΕΘ

41.384.181 €

ΙV Α.Π.6- Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης ΜΜΕ ΕΦΕΠΑΕ
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ΣΥΝΟΛΟ

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 €

Μέτρο 3 - Πιλοτικές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και 

για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων 

Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας (ΣΔΚΟ)

1.600.000 €
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Μέτρο 2 - Πιλοτικές Ενεργειακές Παρεμβάσεις για δράσεις 

προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις 

κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης (ΣΔΑΕΚ)

6.850.000 €

Μέτρο 3 - Πιλοτικές Ενεργειακές Παρεμβάσεις για δράσεις 

προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις 

κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης (ΣΔΑΕΚ)

1.600.000 €
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Κηφισιά, 11 Απριλίου 2022 

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

 

ΑΔΑ: 9ΦΛ246Ψ844-ΓΛΡ
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