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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2018 

 

Το �ιοικητικό Συµβούλιο του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης �υτικής Μακεδονίας, που έχει συγκροτηθεί µε 

την υπ΄ αριθµ. 116436/3206/05-11-2014 (Α�Α:7ΨΙ67ΛΨ-3Ψ7) (ΦΕΚ 707/τ.Υ.Ο.�.�./13-11-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη �υτικής Μακεδονίας, και τις υπ΄ αριθµ. 26960/481/15.02.2017 (Α�Α:ΩΜΟΤ7ΛΨ-ΡΚ8) (ΦΕΚ 

82/τ.Υ.Ο.�.�/22.02.2017), 46324/835/20.03.2017 (Α�Α:Ω6Π57ΛΨ-ΥΨ3) (ΦΕΚ 150/τ.Υ.Ο.�.�/29-03-2017) 

τροποποιήσεις, συνήλθε σήµερα 26/01/2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 µ.µ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του 2ου ορόφου της Περιφέρειας �υτικής Μακεδονίας, περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, ύστερα από την 

αρ. πρωτ. 107/23-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του �ιοικητικού Συµβουλίου, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης επί του θέµατος, που έχει περιληφθεί στην ανωτέρω πρόσκληση.  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι : 

 

1. Θεόδωρος Καρυπίδης του Ιωάννη, Περιφερειάρχης �υτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος, 

2. Παναγιώτης Πλακεντάς του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 

µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας �υτικής Μακεδονίας, ως τακτικό µέλος 

3. Παναγιώτης Στεργιούλης του Παύλου, Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας �υτικής 

Μακεδονίας, ως τακτικό µέλος, 

4. Σωτήριος Βόσδου του Θεοδώρου, Περιφερειακός Σύµβουλος, εκπρόσωπος του πρώτου επιλαχόντος 

συνδυασµού του Περιφερειακού Συµβουλίου �υτικής Μακεδονίας, ως τακτικό µέλος, 

5. Σάββας Σαπαλίδης του Παύλου, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Πρόεδρος �.Σ. Ε.Β.Ε. 

Φλώρινας ως τακτικό µέλος 

6. Ιωάννης Μητλιάγκας του Πασχάλη, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Γενικός Γραµµατέας 

�.Σ. Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό µέλος, 

7. Ιωάννης Μανές του Αναστασίου, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων, µέλος �.Σ. Εργατικού 

Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό µέλος, 

8. Ζήσης Πιτσέλης του Ευθυµίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος της �ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού της Περιφέρειας �υτικής Μακεδονίας, ως τακτικό µέλος, 

9. Βασίλειος Κωτούλας του Αναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος της �ιεύθυνσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας �υτικής Μακεδονίας, ως τακτικό µέλος 

 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης, ο κ. �ηµήτριος Μαυροµατίδης, �ιευθυντής του Περιφερειακού Ταµείου 

Ανάπτυξης �υτικής Μακεδονίας ως εισηγητής και η κ. �ήµητρα Ασλανίδου, Υπεύθυνη του τµήµατος 

�ιοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης �υτικής Μακεδονίας, ως γραµµατέας του 

Συµβουλίου. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νοµίµου απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και ανέγνωσε 

το θέµα της ηµερήσιας διάταξης.  
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ :ΙΑΤΑΞΗΣ 

Αποδοχή αιτήµατος για ορισµό του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης :υτικής Μακεδονίας ως Οικονοµική 

Υπηρεσία τρίτου φορέα 

 

 

Το θέµα εισηγείται ο �ιευθυντής του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης �υτικής Μακεδονίας, αναφέροντας τα 

εξής : 

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE είναι ενταγµένο το έργο µε τίτλο « Integrated actions for the conservation 

and management of Natura 2000 site, species, habitats and ecosystems in Greece » (Ολοκληρωµένες 

δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των 

οικοτόπων και των οικοσυστηµάτων στην Ελλάδα), µε ακρωνύµιο  « LIFE-  IP 4 NATURA » και κωδικό 

έγκρισης LIFE 16 IPE GR 002.  

 

Το έργο έχει σα στόχο το σχεδιασµό και την εφαρµογή µέτρων σύµφωνα µε το Πλαίσιο �ράσεων 

Προτεραιότητας (PAF) για το δίκτυο Natura 2000. 

 

Οι κύριες δράσεις του έργου περιλαµβάνουν: 

 
* Εκπόνηση, θεσµοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος. 

* Πιλοτική εφαρµογή Σχεδίων �ιαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε 4 γεωγραφικές περιοχές 

της χώρας (Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Αποκεντρωµένη �ιοίκηση 

Ηπείρου – �υτικής Μακεδονίας). 

* �ηµιουργία καινοτόµων εργαλείων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

* Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού που είναι αρµόδιο για τη διαχείριση των προστατευόµενων 

περιοχών. 

*  Χαρτογράφηση και εκτίµηση των οικοσυστηµικών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 

της χώρας. 

* Ευρεία εκστρατεία ενηµέρωσης για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό �ίκτυο Natura 2000. 

* Επικαιροποίηση  του  Πλαισίου �ράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο  Natura 2000 για την περίοδο 2021-

2027. 

* Συντονισµός και παρακολούθηση των έργων που αφορούν τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και 

χρηµατοδοτούνται από όλες τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές. 

 

Το LIFE - IP 4 NATURA  θα διαρκέσει 8 έτη  (01/12/2017 – 30/11/2025),  µε συνολικό 

προϋπολογισµό 17.000.000 €, από τα οποία τα 10.200.000 € είναι η χρηµατοδότηση από την Ε.Ε,  

4.000.000  € η Εθνική συµµετοχή  και 2.800.000 €  η ιδία συµµετοχή των εταίρων που συµµετέχουν στο 
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έργο.  Ο  προϋπολογισµός της Αποκεντρωµένης :ιοίκησης Ηπείρου- :υτικής Μακεδονίας ανέρχεται στο 

ποσό των 2.000.000,00 € µε  ιδία  συµµετοχή 400.000,00 €. 

Στο εταιρικό σχήµα συµµετέχουν :  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως συντονιστής δικαιούχος ( 

coordinating benefiaciary )  και οι συµπράττοντες δικαιούχοι ( associated benefiaciaries ) του έργου :  

Πανεπιστήµιο Πατρών, �ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση  (WWF) Ελλάς, 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Ανατολικής  Μακεδονίας & Θράκης, 

Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωµένη :ιοίκηση Ηπείρου – :υτικής  Μακεδονίας, Πράσινο Ταµείο.  

Με το Α.Π. οικ. 7370/ 17-01-2018 έγγραφό του, ο συντονιστής  της Αποκεντρωµένης �ιοίκησης Ηπείρου - 

�υτικής Μακεδονίας  αιτείται την ανάληψη από το  Π.Τ.Α. �υτ.  Μακεδονίας  την  οικονοµική – λογιστική 

διαχείριση  του  έργου. 

 

Έχοντας υπόψη και σε εφαρµογή των αναγραφόµενων στο  µε Α.Π. 55980/ΕΥΘΥ 559/27-05-2016 έγγραφο 

της Ε.Υ.Θ.Υ. σύµφωνα µε το οποίο :  

• τα Π.Τ.Α. δύνανται να λειτουργήσουν ως οικονοµική υπηρεσία τρίτου φορέα (δάνεια 

οικονοµική υπηρεσία) 

• η διαδικασία για την ανάληψη της αρµοδιότητας αυτής ενεργοποιείται µε αίτηµα του 

δικαιούχου προς το Π.Τ.Α. και αποδοχή του αιτήµατος µε απόφαση του �.Σ. του Π.Τ.Α. 

  

Ε ι σ η γ ο ύ µ α ι 

 

1. Την αποδοχή του αιτήµατος της Αποκεντρωµένης �ιοίκησης Ηπείρου - �υτικής Μακεδονίας και τον 

ορισµό του Π.Τ.Α. �υτ. Μακεδονίας ως δάνεια οικονοµική υπηρεσία, για το έργο µε τίτλο «Integrated 

actions for the conservation and management of Natura 2000 site, species, habitats and 

ecosystems in Greece»,  κωδικό έγκρισης  LIFE 16 IPE GR 002 και µε τους όρους και προϋποθέσεις 

που τίθενται στο άνωθεν αναφερόµενο έγγραφο της Ε.Υ.Θ.Υ. . 

2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του �.Σ. να προβεί σ΄ όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

ανάληψη της συγκεκριµένης αρµοδιότητας στο πλαίσιο  υλοποίησης του έργου.   

 

Επισυνάπτονται συνηµµένα το µε Α.Π. 55980/ΕΥΘΥ 559/27-05-2016 έγγραφο της Ε.Υ.Θ.Υ. και το µε Α.Π. 

οικ. 7370/ 17-01-2018   έγγραφο του συντονιστή  της Αποκεντρωµένης �ιοίκησης Ηπείρου - �υτικής 

Μακεδονίας . 

 
Το �.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει οµόφωνα, α) να κάνει 

δεκτό το αίτηµα της Αποκεντρωµένης �ιοίκησης Ηπείρου - �υτικής Μακεδονίας και να ορίσει το Π.Τ.Α. �υτικής 

Μακεδονίας ως οικονοµική υπηρεσία για το έργο µε τίτλο «Integrated actions for the conservation and 

management of Natura 2000 site, species, habitats and ecosystems in Greece»,  κωδικό έγκρισης  LIFE 16 

IPE GR 002 και µε τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο Α.Π. 55980/ΕΥΘΥ 559/27-05-2016 έγγραφο 

της Ε.Υ.Θ.Υ. β) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του �.Σ. να προβεί σ΄ όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

ανάληψη της συγκεκριµένης αρµοδιότητας για την υλοποίηση του έργου. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 1/2018  
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Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέµα, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, συντάχθηκε το 

παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 

1. Παναγιώτης Πλακεντάς 

2. Παναγιώτης Στεργιούλης 

3. Σωτήριος Βόσδου 

4. Σάββας Σαπαλίδης 

5. Ιωάννης Μητλιάγκας  

6. Ιωάννης Μανές 

7. Ζήσης Πιτσέλης  

8. Βασίλειος Κωτούλας 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης                                       Ασλανίδου :ήµητρα 
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