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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

 

Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας 

 

Δήμος Μεγαλόπολης, Π.Ε. Αρκαδίας 

 

Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα 2020-2023 Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης  

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ   

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΜΕΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αρ.3/18-3-2020 συνεδρίασης της αρμόδιας Κυβερνητικής 

Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, καταρτίζεται ένα «Ειδικό Μεταβατικό 

Πρόγραμμα» για την περίοδο 2020-2023» (ΕΜεΠ ΔΑΜ 2020-2023) με βάση τις δυνατότητες 

του ΕΣΠΑ 2014-2020, τους πόρους του Πράσινου Ταμείου, τους πόρους του REACT-EU (στους 

τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας) καθώς και πόρους άλλων χρηματοδοτικών πηγών. 

 

Το ΕΜεΠ ΔΑΜ 2020-2023 στοχεύει (α) στην υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων στήριξης της 

κοινωνικής συνοχής, ενίσχυσης και αναπροσανατολισμού της απασχόλησης, διαφοροποίησης της 

τοπικής οικονομίας, προσέλκυσης άμεσων επενδύσεων, αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού 

δυναμικού, καθώς και (β) στην προετοιμασία του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για 

την υποδοχή νέων δραστηριοτήτων και επενδύσεων μεγαλύτερης κλίμακας, όπως θα εξειδικευθούν 

στο υπό κατάρτιση Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ / Master Plan).  

 

Περαιτέρω, το ΕΜεΠ ΔΑΜ αποσκοπεί στην ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση στα 

προγράμματα και τις παρεμβάσεις της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. 

 

Για την κατάρτιση και την υλοποίηση του ΕΜεΠ ΔΑΜ, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και 

ΕΣΠΑ και η Συντονιστική Επιτροπή για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση δημοσίευσαν ανοιχτή 

πρόσκληση σε διαβούλευση προς τους φορείς του Δημόσιου Τομέα και της Αυτοδιοίκησης, τους 

Επαγγελματικούς και Κοινωνικούς Εταίρους, καθώς και προς τους Ακαδημαϊκούς – Ερευνητικούς 

Φορείς με καταληκτική ημερομηνία  την 30.10.2020 (108873/12.10.2020, 2η τροποποίηση). 

 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ σχεδιάζουν 

ένα ολοκληρωμένο πλέγμα άμεσων παρεμβάσεων στήριξης της απασχόλησης, ανάσχεσης της 

ανεργίας, διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και τόνωσης της επιχειρηματικότητας, μέσα από την 

πολύπλευρη στήριξη των ανέργων, των εργαζομένων και των τοπικών επιχειρήσεων και μικρο-

επιχειρήσεων (υπεργολάβων και ελεύθερων επαγγελματιών), την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών 

πρόληψης διακρίσεων, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης σε επίπεδο οικογένειας, καθώς και την 

πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων συνθηκών υλικής στέρησης. 

 

Αναλυτικά, οι Παρεμβάσεις του ΕΜεΠ 2020-2023 για την Στήριξη της Απασχόλησης και τη 

διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής  και  οι αντίστοιχες Δράσεις και Προγράμματα που τις 

εξειδικεύουν, έχουν ως ακολούθως: 

 

Παρέμβαση 1 (Π.1.): Ανάπτυξη Τοπικών Δικτύων και Συνδυασμένες Δράσεις 

Συμβουλευτικής Στήριξης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Ωφελουμένων στους 

Δήμους σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Στην συγκεκριμένη Παρέμβαση, συνολικού 

προϋπολογισμού της τάξης των 114,11 Μ€ εντάσσονται τα ακόλουθα Προγράμματα: 

 

 Π.1-1. Πρόγραμμα Εργασιακής Μετάβασης προϋπολογισμού 3,0 Μ€.  

 

Περιλαμβάνονται δράσεις και εργαστήρια ενημέρωσης των ανέργων στις περιοχές του ΕΜεΠ 

2020-2023, καθώς και δράσεις εξατομικευμένης προσέγγισης και συμβουλευτικής για την 

ταχεία και ομαλή πρόσβαση των ανέργων στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνεται επίσης 

συμβουλευτική για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 
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Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τους Δήμους των επιλέξιμων 

περιοχών παρέμβασης.   

 

 Π.1-2. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Απασχόλησης 

προϋπολογισμού 111,11 Μ€.  

 

Περιλαμβάνονται δράσεις ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες επαγγελματικές 

ειδικότητες, καθώς και δράσεις παροχής ευκαιριών απασχόλησης στις περιοχές της Δυτικής 

Μακεδονίας και της Πελοποννήσου (αντίστοιχα, 5.500 και 1.500 ωφελούμενοιi).  

 

Ωφελούμενοι της ολοκληρωμένης δράσης είναι άνεργοι που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από 

λιγνιτικές δραστηριότητες. Η δράση που έπεται της κατάρτισης και πιστοποίησης, αφορά στην 

προώθηση της απασχόλησης σε τοπικές επιχειρήσεις.  

Η διάρκεια της επιχορήγησης των επιχειρήσεων ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες και ανέρχεται στο 

75% του κόστους της μηνιαίας απασχόλησης κάθε νέου εργαζόμενου.  

 

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ σε κύκλους και θα έχει διάρκεια έως 3 χρόνια.  

 

Παρέμβαση 2 (Π.2): Ολοκληρωμένη Στήριξη της Απασχόλησης.  

 

Στην συγκεκριμένη Παρέμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 161.5 Μ€ εντάσσονται τα ακόλουθα 

Προγράμματα: 

 

 Π.2-1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Απασχόληση Ανέργων 

προϋπολογισμού 143,1 Μ€.  

 

Ειδικό Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων, πρώην 

εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα στις Περιφέρειες της Δυτικής 

Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Οι θέσεις κατανέμονται σε 5.000 για την Περιφέρεια της 

Δυτικής Μακεδονίας και 2.000 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.   

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και η διασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής.  

 

Το ποσό της ενίσχυσης που θα καταβληθεί στις επιχειρήσεις για κάθε νέα θέση απασχόλησης 

ανέρχεται σε 11.364 € ετησίως.  

 

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 36 μήνες για τις ομάδες ανέργων στους τομείς  

λιγνιτικών δραστηριοτήτων και  από 12 έως 18 μήνες στους συναφείς / συμπληρωματικούς 

τομείς.  

 

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ σε κύκλους ανά 4 έως 6 μήνες.  

 

 Π.2-2. Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας προϋπολογισμού 11,2 Μ€.  

 

Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 1.600 ανέργους νέους ηλικίας 18 έως 29 στις Περιφέρειες 

της Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα προεργασίας απευθύνεται σε 1.100  

νέους άνεργους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 500 νέους ανέργους της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου.  

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ομαλή ένταξη των ανέργων αυτών στην αγορά εργασίας  

καθώς επίσης και η αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης των περιοχών μετάβασης.  

 

Πάροχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που επλήγησαν άμεσα ή έμμεσα από τις επιπτώσεις της 

απολιγνιτοποίησης και δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στις λιγνιτικές δραστηριότητες.  
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Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε 7 μήνες.  

 

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ σε κύκλους. 

 

 Π.2-3. Πρόγραμμα Εργασιακής Μετεγκατάστασης προϋπολογισμού 7,4 Μ€ (εξ αυτών 

πόροι της τάξης των 6,4 Μ€ θα προέρχονται από το ΕΠΑΝΑΔ 2014-2020)..  

 

Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στις 

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στους Δήμους των Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας και στο 

Δήμο Μεγαλόπολης για την πρόσληψη ανέργων σε ειδικότητες που αναμένεται να  έχουν 

ζήτηση και δεν υπάρχουν σήμερα στις συγκεκριμένες περιοχές.  

 

Στο Πρόγραμμα αυτό θα απασχοληθούν έως 500 άνεργοι, των οποίων ο σημερινός τόπος 

κατοικίας απέχει τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα από τον Δήμο Μεγαλόπολης και τους αντίστοιχους 

Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

 

Στους ωφελούμενους θα δοθεί κίνητρο μετεγκατάστασης με μορφή επιδόματος. Το ύψος του 

επιδόματος μετεγκατάστασης ανέρχεται σε 200 (διακόσια) ευρώ μηνιαίως για το ενοίκιο του 

ωφελούμενου, καθώς και σε 1000 ευρώ για την μετεγκατάστασή του, ποσό το οποίο θα του 

καταβληθεί κατά 75% στην αρχή του Προγράμματος και το υπόλοιπο στο τέλος του πρώτου 

εξαμήνου.   

 

Αναφορικά με τις δικαιούχους επιχειρήσεις, το ποσοστό της επιχορήγησης των θέσεων εργασίας 

ορίζεται σε 100% του κόστους της μηνιαίας απασχόλησης κάθε νέου εργαζόμενου.  

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 (δώδεκα) μήνες.   

 

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ. 

 

Παρέμβαση 3 (Π.3): Ολοκληρωμένη Στήριξη της Κοινωνικής Προστασίας και Συνοχής.  

 

Στη συγκεκριμένη Παρέμβαση που αφορά στην άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων και στη 

διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 78,79 Μ€ 

εντάσσονται τα ακόλουθα Προγράμματα: 

 

 Π.3-1. Πρόγραμμα αύξησης – επιμήκυνσης της τακτικής επιδότησης της ανεργίας 

προϋπολογισμού 67,2 Μ€.  

 

Ειδικό Πρόγραμμα αύξησης – επιμήκυνσης της τακτικής επιδότησης της ανεργίας στις 

κατηγορίες ανέργων των λιγνιτικών Δήμων που θα καταστούν άνεργοι μετά τη δημοσίευση του 

Προγράμματος, είτε λόγω απώλειας των θέσεων εργασίας τους ή κατόπιν παύσης εργασιών της 

επιχείρησης η οποία τους απασχολούσε. Το ανώτατο όριο του επιδόματος  θα ανέρχεται σε 

1.200 € με κατώτατο όριο το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας, προσαυξανόμενο ανάλογα με τα 

προστατευόμενα μέλη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στη δεύτερη περίπτωση. Οι 

ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές θα λαμβάνονται από τον μέσο όρο μηνιαίων ακαθάριστων 

αποδοχών κατά το τελευταίο πριν από την απόλυση 6μηνο.  

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 5.000  άνεργους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σε 

1.200 ανέργους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

 

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ. 

 

 Π.3-2. Πρόγραμμα ειδικής οικονομικής ενίσχυσης εκτάκτου ανάγκης μισθωτών 

προϋπολογισμού 3,5 Μ€.  

 

Ειδικό Πρόγραμμα καταβολής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 1.000 € σε ασφαλισμένους που 

εργάζονταν σε άμεσα ή έμμεσα επηρεαζόμενες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες της Δυτικής 
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Μακεδονίας και της Πελοποννήσου και οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν θα δικαιούνται 

τακτικής επιδότησης ανεργίας σύμφωνα με τις κείμενες περί ανεργίας διατάξεις.  

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 2.500  άνεργους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σε 

1.000 ανέργους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.   

 

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ. 

 

 Π.3-3. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης 45 βασικών ημερησίων επιδομάτων 

ανεργίας προϋπολογισμού 4,88  Μ€.  

 

Ειδικό Πρόγραμμα καταβολής 45 βασικών ημερησίων επιδομάτων (718€) σε ασφαλισμένους 

που εργάζονταν σε άμεσα ή έμμεσα επηρεαζόμενες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες της Δυτικής 

Μακεδονίας και της Πελοποννήσου που δεν θα δικαιούνται τακτικής επιδότησης ανεργίας.  

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 3.500  άνεργους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σε 

800 ανέργους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

 

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ. 

 

 Π.3-4. Πρόγραμμα ειδικής οικονομικής ενίσχυσης εκτάκτου ανάγκης 

αυτοαπασχολούμενων-εξωτερικών συνεργατών ΔΕΗ προϋπολογισμού 3,41 Μ€.  

 

Το Πρόγραμμα αφορά σε αυτοαπασχολούμενους και εξωτερικούς συνεργάτες της ΔΕΗ - μη 

δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας - οι οποίοι έχουν διακόψει την επαγγελματική τους 

δραστηριότητα και προβλέπει την καταβολή εφάπαξ ενίσχυσης 1.000 € και  την καταβολή 45 

βασικών ημερησίων επιδομάτων (718€) δύο φορές. 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.200  άνεργους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σε 200 

ανέργους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

 

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ. 

 

 Π.3-5. Συμπληρωματικό Πρόγραμμα ένταξης των οικογενειών των ανέργων σε 

Κοινωνικές Παροχές και Προγράμματα.  

 

Η δράση αφορά στους ανέργους των περιοχών  που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα και αφορούν 

σε δράσεις Κοινωνικού Τουρισμού, Κατασκηνωτικών Προγραμμάτων, Επιταγών Αγοράς Βιβλίων, 

Επιταγών Θεαμάτων κ.λπ. Προβλέπει για 5 έτη αυξημένη μοριοδότηση για τα κατά περίπτωση 

κριτήρια επιλογής και συμμετοχή στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού κάθε χρόνο.  

 

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ. 

 

Τα παραπάνω Προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στήριξης της κοινωνικής συνοχής 

συνδυάζονται με δράσεις Κοινωνικής Ένταξης των οικογενειών των ωφελουμένων, υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας και πρόληψης των διακρίσεων σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους 

Δήμους της περιοχής παρέμβασης του ΕΜεΠ 2020-2023, με ειδικές δράσεις στήριξης των παιδιών και 

των μονογονεϊκών οικογενειών, με δράσεις ένταξης στο Ελάχιστο Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΕΕΕ) και  

αξιοποίησης του 2ου Πυλώνα του ΕΕΕ, καθώς και με ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της υλικής 

στέρησης των πληττόμενων οικογενειών.  

 

Παρέμβαση 4 (Π.4): Στήριξη της νέας Επιχειρηματικότητας, των Επιχειρήσεων και των 

Εργαζομένων σε αυτές.  

 

Στην συγκεκριμένη Παρέμβαση που αφορά στην ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, 

συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 81,75 Μ€ εντάσσονται τα ακόλουθα Προγράμματα: 
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 Π.4-1. Πρόγραμμα νέας Επιχειρηματικότητας προϋπολογισμού 50 Μ€.  

 

Ειδικό Πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω της οικονομικής ενίσχυσης 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 2.000 ανέργων, πρώην απασχολούμενων που εργάζονταν σε 

άμεσα ή έμμεσα επηρεαζόμενες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της 

Πελοποννήσου, το οποίο θα υλοποιηθεί σε κύκλους έως και το 2023. Η συνάφεια της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε τους 5 πυλώνες ανάπτυξης (καθαρή ενέργεια, βιομηχανία, 

βιοτεχνία και εμπόριο, εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, βιώσιμος τουρισμός, 

τεχνολογία και εκπαίδευση), θα μοριοδοτείται με επιπλέον 50%.  

 

Το ποσό της ενίσχυσης θα ανέρχεται σε: 

 

 30.000 ευρώ για τις κατηγορίες των μακροχρόνια ανέργων άνω των 50 ετών, των άνεργων 

γυναικών και των ανέργων ηλικίας 30 έως 49, οι οποίοι εργάζονταν σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της 

Πελοποννήσου, το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα.  

 

 20.000  ευρώ για όλους τους υπόλοιπους ωφελούμενους του Προγράμματος 

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ και θα έχει διάρκεια 2 ετών. 

 

 Π.4-2. Πρόγραμμα ταχύρρυθμης επανακατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 

των εργαζομένων στις πληγείσες επιχειρήσεις που συνδέονται με τις Λιγνιτικές 

δραστηριότητες και στήριξη της στρατηγικής διαφοροποίησης των τοπικών 

επιχειρήσεων με χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και καινοτομίας προϋπολογισμού 

31,75 Μ€.  

 

Το Πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που 

συνδέονται σήμερα με τις  λιγνιτικές δραστηριότητες και παράλληλα την στήριξη της 

στρατηγικής διαφοροποίησης των τοπικών Επιχειρήσεων με χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και 

καινοτομίας. Στόχος του Προγράμματος είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 

εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που συνδέονται κατά οποιονδήποτε τρόπο με την λιγνιτική 

δραστηριότητα ώστε να επιτευχθεί ομαλά η μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή. 

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 8.000 εργαζόμενους από τις Περιφέρειες Δ. Μακεδονίας και 

Πελοποννήσου και σε περίπου 400 επιχειρήσεις (με μέσο όρο 30 εργαζόμενους ανά επιχείρηση). 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να τεκμηριώσουν την ανάγκη σε επανακατάρτιση του 

προσωπικού τους σε σχέση με τον διαρθρωτικό αναπροσανατολισμό της επιχείρησης και τις  

νέες δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσουν. Από την εφαρμογή του Προγράμματος 

αναμένεται να ωφελούνται έως τα 2/3 των εργαζομένων κάθε επιχείρησης, ενώ θα 

προβλέπονται πιλοτικές δράσεις εφαρμογής της στρατηγικής προσαρμοστικότητας της 

Επιχείρησης. 

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ και θα έχει διάρκεια δυο ετών. 

 

Παρέμβαση 5 (Π.5): Ενεργειακή Αναβάθμιση των Εκπαιδευτικών Υποδομών και των 

Εργαστηρίων του ΟΑΕΔ και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης με νέες Ειδικότητες.  

 

Στην Παρέμβαση αυτή συνολικού προϋπολογισμού 25,0 Μ€ εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις: 

 

 Π.5-1. Ωρίμανση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εκπαιδευτικών 

συγκροτημάτων του ΟΑΕΔ στις περιοχές απολιγνιτοποίησης (ΕΠΑ.Σ Κοζάνης, ΕΠΑ.Σ 

Πτολεμαΐδας, ΕΠΑ.Σ Φλώρινας και ΕΠΑ.Σ Τρίπολης) και θέσπιση προδιαγραφών των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των εργαστηρίων, με σκοπό, αφενός, τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και, αφετέρου, τον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων 
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προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ειδικοτήτων όπως αυτές έχουν 

προσδιοριστεί στο ΣΔΑΜ. 

 

 Π.5-2. Εκσυγχρονισμός – αναμόρφωση – επικαιροποίηση των προγραμμάτων 

σπουδών και των εργαστηριακών υποδομών του ΟΑΕΔ στις περιοχές παρέμβασης του 

ΕΜεΠ 2020-2023 προς την κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης καθώς και επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού των παραπάνω εκπαιδευτικών δομών.  

 

Συγκεκριμένα, προτάσσονται ειδικότητες που παρέχονται είτε από τις ΕΠΑ.Σ, είτε από τα Ι.Ε.Κ. 

ή τα Κ.Ε.Κ του Οργανισμού, για τις οποίες, με βάση το ΣΔΑΜ, εκτιμάται ότι θα υπάρξει, κατά 

την προσεχή περίοδο, ζήτηση. Για τη λειτουργία των ειδικοτήτων αυτών απαιτείται η 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας από επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών 

προσανατολισμένα στην απόκτηση «πράσινων» δεξιοτήτων καθώς και από εργαστήρια που θα 

διαθέτουν σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό για την κάλυψη των θεματικών αντικειμένων των 

νέων προγραμμάτων σπουδών.   

 

 Προβλέπεται επίσης η ίδρυση Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (Green Schools) για 

την ανάπτυξη ειδικοτήτων για την πράσινη ενέργεια, σε συνεργασία με τοπικά επιμελητήρια και 

με τη στήριξη διεθνών συμπράξεων.  

 

Ο προϋπολογισμός των μελετών ωρίμανσης και η αναβάθμιση του προγράμματος ανέρχεται σε 1,80 

Μ€ και προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο.  

 

Ο προϋπολογισμός των έργων ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των κτιριακών 

εκπαιδευτικών συγκροτημάτων, της μερικής αναβάθμισης του εξοπλισμού των εργαστηρίων και της 

εκπαίδευσης του προσωπικού στα νέα συστήματα και εφαρμογές ανέρχεται σε 23,2 Μ€ και 

προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από τα ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, στο 

πλαίσιο των πόρων του ΕΤΠΑ του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης». 

 

Πίνακας Χρηματοδότησης Προτεραιοτήτων 1-4 

Προτεραιότητες Π/Υ 

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 Εθνικοί 
Πόροι / 
Τακτικός 

Π/Υ ΟΑΕΔ 

ΕΠΑΝΑΔ-
ΕΔΒΜ       

2014-2020 

ΕΠΑΝΕΚ 
2014-2020 

Επενδ. 
Προτερ. 

Ειδικός 
Στόχος 

Π.1-1    3.000.000 3.000.000   8i i   

Π.1-2    111.110.000 111.110.000   8i i   

Π.2-1    143.100.000 143.100.000   8i i   

Π.2-2    11.200.000 11.200.000   8ii i   

Π.2-3    7.400.000 5.700.000       1.700.000 

Π.3-1    67.200.000         67.200.000 

Π.3-2    3.500.000         3.500.000 

Π.3-3    4.882.400         4.882.400 

Π.3-4    3.410.400         3.410.400 

Π.4-1    50.000.000   50.000.000 8iii 2.1   

Π.4-2    31.750.000   31.750.000 8v 2.2   

ΣΥΝΟΛΑ 436.552.800 274.110.000 81.750.000     80.692.800 

 


