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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2019 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που έχει 

συγκροτηθεί με την υπ΄ αριθμ. 116436/3206/05-11-2014 (ΑΔΑ:7ΨΙ67ΛΨ-3Ψ7) (ΦΕΚ 

707/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, και τις υπ΄ αριθμ. 

26960/481/15.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΜΟΤ7ΛΨ-ΡΚ8) (ΦΕΚ 82/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/22.02.2017), 

46324/835/20.03.2017 (ΑΔΑ:Ω6Π57ΛΨ-ΥΨ3) (ΦΕΚ 150/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/29-03-2017) τροποποιήσεις, 

συνήλθε σήμερα 06/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 2ος όροφος, Δημοκρατίας 27, ύστερα από την αρ. πρωτ. 

210/04.02.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης επί των θεμάτων, που έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω πρόσκληση.  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι : 

1. Θεόδωρος Καρυπίδης του Ιωάννη, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος, 

2. Παναγιώτης Πλακεντάς του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας 

Κοζάνης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως 

τακτικό μέλος 

3. Κυριάκος Ιωαννίδης του Αποστόλου, Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως αναπληρωματικό  μέλος, σε αντικατάσταση του 

τακτικού μέλους κ. Παναγιώτη Στεργιούλη, λόγω κωλύματος, 

4. Ιωάννης Μητλιάγκας του Πασχάλη, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Γενικός 

Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος, 

5. Ιωάννης Μανές του Αναστασίου, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων, μέλος Δ.Σ. 

Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος, 

6. Άννα Καρακούλα του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του 

τακτικού μέλους κ. Ζήση Πιτσέλη, λόγω συνταξιοδότησης, 

7. Δημήτριος Αλβανός του Αδαμαντίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως 

αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Βασιλείου Κωτούλα, 

λόγω κωλύματος, 

 

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν, οι κ. Σωτήριος Βόσδου και Σάββας Σαπαλίδης  

υποχρεώσεων, τακτικά μέλη, οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης, ο κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, Διευθυντής του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ως εισηγητής και η κ. Δήμητρα 

Ασλανίδου, Υπεύθυνη του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως γραμματέας του Συμβουλίου. 

 

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

και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Δυτικής Μακεδονίας 

2. Απολογισμός του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας  

3. Λήψη απόφασης για τη θέση του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τη συμμετοχή 

του στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης λόγω των οικονομικών προβλημάτων  που έχουν 

προκύψει κατά τη λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου 

4. Μεταφορά ποσού από λειτουργικά για κάλυψη ποσού κατάσχεσης  

5. Πρόγραμμα συνεργασίας των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης  

6. Συμμετοχή ή μη στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΚΑΣ  

7. Επεξεργασία πρότασης για δημιουργία Cluster τροφίμων  

8. Ακύρωση της αριθμ. 13/2016 απόφασης του ΔΣ του ΠTA Δυτικής Μακεδονίας  

 

ΘΕΜΑ 7ο 

Επεξεργασία πρότασης για δημιουργία Cluster τροφίμων 

 

Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, 

αναφέροντας τα εξής: 

 

Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το Φόρουμ παρουσίασης του 

Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στο 

πλαίσιο του έργου ECOWASTE4FOOD, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα Interreg Europe. Στο Φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών αναπτυξιακών 

φορέων, επιχειρήσεων, δημοσίων φορέων και ακαδημαϊκών φορέων. Κατά τη διάρκεια του 

Φόρουμ παρουσιάστηκαν οι δράσεις του έργου ECOWASTE4FOOD, οι εμπειρίες που αποκόμισαν 

οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετείχαν στις δράσεις του, οι προκλήσεις του προβλήματος των 

απορριμμάτων τροφίμων για τη Δυτική Μακεδονία και της ευκαιρίας της επαναξιοποίησης τους, 

σχετικές πρωτοβουλίες από επιχειρήσεις και φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς 

και ευκαιρίες χρηματοδότησης πρωτοβουλιών για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.  

Το Φόρουμ ολοκληρώθηκε με την υλοποίηση στρογγυλής τράπεζας με τη συμμετοχή όλων των 

παραβρισκόμενων, όπου συζητήθηκαν οι αναπτυξιακές προκλήσεις για την Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας, προτάσεις και ιδέες για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (cluster) για την 

αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και ο πιθανός σχεδιασμός για τη δημιουργία τους. 

Στη διαδικασία συμμετείχε και η καθηγήτρια του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κ. Ελισάβετ 

Αμανατίδου η οποία εμβάθυνε στην ανάγκη δημιουργίας Cluster στον κλάδο των τροφίμων 
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παρουσιάζοντας την προεργασίας που έκανε τα τελευταία χρόνια προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Δεδομένου ότι η συμμετοχή και υποστήριξη πρωτοβουλιών δημιουργίας συνεργατικών 

σχηματισμών (clusters) είναι εγκεκριμένη στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης, «3.2. Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας – νέων επενδύσεων και καινοτομίας» 

ζητήθηκε η αποστολή εισηγητικού σημειώματος  από μέρους της κ. Αμανατίδου ώστε να 

ολοκληρώσει την ανεύρεση επιχειρήσεων και τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να 

προετοιμαστεί πρόταση δημιουργίας Cluster συναφές με τα τρόφιμα στην αναμενόμενη 

πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας ή σε συναφές χρηματοδοτικό εργαλείο. Η προσφορά 

είναι η παρακάτω: 

«Πρόταση Δημιουργίας  Συνεργατικού Σχηματισμού στον τομέα τροφίμων στη Δυτική 

Μακεδονία (‘’WESTERN MACEDONIA FOOD COOPERATION ‘’ 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ‘’FOCO’’) 

Η γεωγραφική θέση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκπληρώνει την βασική προϋπόθεση 
για τη δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού (ΣΣ) μιας και βρίσκεται στο βορειοδυτικότερο άκρο 
της Ελλάδας (αποτελεί πύλη εξόδου για τις βαλκανικές χώρες) ενώ η παρουσία της Εγνατίας οδού 
με τις αντίστοιχες καθέτους της επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στις υπόλοιπες περιοχές της 
Ελλάδας, των Βαλκανίων και της ΕΕ. 

Οι δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή λόγω της λειτουργίας της ΔΕΗ είναι 
δορυφορικές επιχειρήσεις γύρω από τη δραστηριότητα της εξόρυξης του λιγνίτη και της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επιχειρήσεις εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου, ένας 
αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού (ξενοδοχεία, 
χιονοδρομικά κέντρα, εστιατόρια)   καθώς και ικανός αριθμός επιχειρήσεων μεταποίησης 
αγροτικών προϊόντων. Την τελευταία 20ετία παρατηρήθηκε μείωση των αγροτικών 
δραστηριοτήτων στην περιοχή και σημαντική ανάπτυξη του κατασκευαστικού και τεχνικού 
κλάδου. Η έλευση της οικονομικής κρίσης προκάλεσε σημαντική μείωση στις προαναφερθείσες 
δραστηριότητες με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας και τις τάσεις επανόδου μέρους του 
πληθυσμού σε αγροτικές δραστηριότητες. Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει υψηλής ποιότητας 
πρωτογενή παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων όπως κρόκου, μεγάλου αριθμού 
αρωματικών φυτών και άλλων συναφών καλλιεργειών που δύναται να εξασφαλίσει τη βασική 
πρώτη ύλη για την παρασκευή παραδοσιακών αλλά και καινοτόμων αγροτοβιομηχανικών 
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, που μπορούν να τροφοδοτούν τις μεταποιητικές 
βιομηχανίες του συγκεκριμένου κλάδου στην εν λόγω Περιφέρεια. 

Η δημιουργία ενός ΣΣ στον αγροτοβιομηχανικό τομέα μπορεί να έχει ως σκοπό τη σύνδεση των 
επιχειρήσεων με τη πρωτογενή παραγωγή και μεταξύ τους, ώστε να αποτελέσει μια εναλλακτική 
λύση στη μεταλιγνιτική εποχή και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής δημιουργώντας 
ισχυρές επιχειρήσεις με μεγάλη εξαγωγική δυνατότητα, αναπτυγμένο αγροτοβιομηχανικό τομέα 
και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Ο προτεινόμενος συνεργατικός σχηματισμός με 
τίτλο: “Συνεργατικός Σχηματισμός στον τομέα τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία’’ (WESTERN 
MACEDONIA FOOD COOPERATION – ‘’FOCO’’) είναι ο μοναδικός στον τομέα τροφίμων στην 
περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχει ως βασικό στόχο:  
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Να ενισχυθούν οι εμπορικές συνεργασίες και να αναπτυχθούν κοινές και σταθερές διαδικασίες 
προβολής και προώθησης των προϊόντων των εταίρων του σε νέες αγορές. 

Ο προτεινόμενος στόχος θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών (τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό) μεταξύ επιχειρήσεων μεταποίησης τροφίμων, ανάλογων εταιριών παροχής 
υπηρεσιών, φορέων εκπροσώπησής των εταιριών αυτών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών δομών 
της περιοχής.  

Ο ΣΣ στον τομέα τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία παράλληλα με την επίτευξη του βασικού 
στόχου που είναι η ενίσχυση εμπορικών συνεργασιών και η ανάπτυξη κοινών και σταθερών 
διαδικασιών προβολής και προώθησης των προϊόντων των εταίρων του σε νέες αγορές, θα 
συμβάλλει και στην επίτευξη επιμέρους στόχων όπως η προώθηση της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας στους εταίρους, η ανάπτυξη σύγχρονων διαύλων 
επικοινωνίας, η βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε φυσικούς πόρους, η ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου, η προώθηση 
χρηματοδοτικών εργαλείων και επενδυτικών κινήτρων κ.ά. 

Παραδοτέα: Συγκρότηση CLUSTER  και Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου 

Προϋπολογισμός μελέτης: 2400 € πλέον ΦΠΑ» 

 
Εισηγούμαι  

 

• Την επεξεργασίας της πρότασης για τη «Δημιουργία  Συνεργατικού Σχηματισμού στον 

τομέα τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία (‘’WESTERN MACEDONIA FOOD COOPERATION‘’ 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ‘’FOCO’’)» 

• Την ανάθεση της παραπάνω πρότασης στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην 

καθηγήτρια Ελισάβετ Αμανατίδου αντί του ποσού των 2400 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

• Την υποβολή πρότασης στην επικείμενη πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με τη 

συμμετοχή του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 

• Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες 

 

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα :  

 

• την επεξεργασία της πρότασης για τη «Δημιουργία  Συνεργατικού Σχηματισμού στον 

τομέα τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία (‘’WESTERN MACEDONIA FOOD COOPERATION‘’ 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ‘’FOCO’’) 

• Την ανάθεση της παραπάνω πρότασης στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην 

καθηγήτρια Ελισάβετ Αμανατίδου αντί του ποσού των 2400 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
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• Την υποβολή πρότασης στην επικείμενη πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με τη 

συμμετοχή του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 

• Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2019 

 

 

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. Κυριάκος Ιωαννίδης 

 

3. Ιωάννης Μητλιάγκας  

 

4. Ιωάννης Μανές 

 

5. Άννα Καρακούλα 

 

6. Δημήτριος Αλβανός 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γραμματέας 

 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης                                       Ασλανίδου Δήμητρα 
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