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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 4Ο

«Έγκριση εκτέλεσης της πράξης
“Διακυβέρνηση και Διαχείριση των

Συστημάτων Ποσειδωνίας και
Αμμοθινών στη Μεσόγειο – Governance

and management of Posidonia beach
dune systems across the Mediterranean
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “POSBEMED2”, η οποία

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας

INTERREG MED 2014 – 2020»
Αριθμ. Συνεδρίασης  1η/20-01-2020
Αριθμ. Απόφασης     4/2020

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 20 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198,  Θεσσαλονίκη),  συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  τα  μέλη  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  οικ.  27185 (26)/14-01-
2020  έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα στις 14-01-2020 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
σε  καθένα  από τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς και  σε  καθένα από τους  Συμβούλους,
σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 167 του Ν.3852/2010,  όπως τροποποιήθηκε  και
ισχύει.
         Από τα εβδομήντα  (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
16. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1. ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
2. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
4. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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21. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)
23. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
24. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
25. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
26. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
27. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
28. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
29. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
30. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
31. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
32. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
33. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
34. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
35. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
36. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
37. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
38. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
39. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
40. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
41. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας)
42. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
43. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
44. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
45. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
46. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
47. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
48. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
49. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
50. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
51. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
52. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης)

53. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
54. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
55. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
56. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
57. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
58. ΤΖΑΜΤΖΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
59. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
60. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
61. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
62. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
63. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
64.  ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
65. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
66. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   
Επίσης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.

Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.
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 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εκφώνησε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
εκτέλεσης της πράξης “Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας
και Αμμοθινών στη Μεσόγειο –  Governance and management of Posidonia beach
dune systems across the Mediterranean ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:  “POSBEMED2”,  η  οποία
συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Εδαφικής  Συνεργασίας
INTERREG MED 2014 – 2020» και έδωσε το λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια η οποία έθεσε
υπ΄ όψη του Συμβουλίου την με αρ. πρωτ.:  οικ. 784694 (2243)/12-12-2019 εισήγηση της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης  Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Π.Κ.Μ η οποία
αναφέρει τα εξής :

“Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  133/2010  (ΦΕΚ  226/τ.Α/27-12-2010)  «Οργανισμός  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»,  όπως  τροποποιήθηκε  (ΦΕΚ
4302/τ.Β'/81320+77909/30-12-2016) και ισχύει.

3. Την υπ’αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ οικ.2482/3-09-2019 (ΦΕΚ 708/YOΔΔ/09.09.2019) απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση
τομέων  ευθύνης  στους  Θεματικούς  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας».  

4. Την  υπ΄αριθ.οικ.570607(7712)/12-9-2019(ΦΕΚ  3475/τ.Β’/16-09-2019)  απόφαση  του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  «Μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων   της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στους
Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  και  στους  προϊσταμένους  των
Υπηρεσιών.....».

5. Την  3η πρόσκληση  υποβολής  προτάσεων  του  διαπεριφερειακού  προγράμματος
«ΙNTERREG MED 2014-2020»

6. Την  συμμετοχή  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  ως  εταίρου  στην  υποβολή
πρότασης με τίτλο «Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας
και Αμμοθινών στη Μεσόγειο  -  Governance and management of Posidonia beach-
dune systems across the Mediterranean ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”POSBEMED2” με επικεφαλής
εταίρο την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας 

7. Την από 22/10/2019 ανακοίνωση στον ιστότοπο του προγράμματος «ΙNTERREG MED 
2014-2020» των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων της 3ης πρόσκλησης.

8. Την από 5/11/2019 ενημέρωση της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος 
«ΙNTERREG MED 2014-2020» ότι το τεχνικό δελτίο της πράξης έγινε αποδεκτό. 

9. Το αντικείμενο της πράξης με τίτλο «Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων 
Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο, η οποία έχει ως εξής:

Περιγραφή της πράξης 
Περιγραφή προβλήματος:
Οι παράκτιες ζώνες Ποσειδωνίας είναι ένα πολύτιμο φυσικό αγαθό που επηρεάζεται ωστόσο 
από πολλούς παράγοντες και δέχεται σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις. Τα λιβάδια της 
Ποσειδωνίας σχηματίζουν συστάδες κατά μήκος των παραλιών σε πολλές ακτές της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Τα φύκια που ξεβράζονται στην άμμο από την θάλασσα αποτελούν μία φυσική 
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παράκτια ζώνη προστασίας από τον σχηματισμό αμμοθινών, με παράλληλή διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και την ελαχιστοποίηση της διάβρωσης των ακτών.
Ωστόσο, αυτή η φυσική περιβαλλοντική λειτουργία επηρεάζεται αρνητικά από τις συνήθεις 
πρακτικές διαχείρισης κατά μήκος των ακτών που έχουν έντονη τουριστική δραστηριότητα. Η 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο έργο που προηγήθηκε του POSBEMED 2, τo 
POSBEMED1, διαπίστωσε την ανάγκη προώθησης καλύτερης διαχείρισης της Ποσειδωνίας 
στις παραλίες όλης της Μεσογείου. Από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από όλη την Μεσόγειο 
προέκυψε ότι το 83% των ερωτηθέντων τοπικών αρχών απομακρύνουν κάθε χρόνο τα 
ξεβρασμένα φύκια σε μερικές ή όλες τις παραλίες που έχουν στην ευθύνη τους. Σε περίπου 
44% των περιπτώσεων, αυτή η απομάκρυνση γίνεται με βαριά μηχανήματα και τα υλικά συχνά 
τοποθετούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή μεταφέρονται κάπου αλλού και σπάνια 
χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συμβάλλουν στη διατήρηση της παραλίας αλλά και χωρίς 
να ενοχλούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Σε συνέχεια λοιπόν αυτής της διαπίστωσης ότι δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες, καλές πρακτικές 
αλλά και κανονισμοί για την διαχείριση της Ποσειδωνίας το έργο POSBEMED 2 έρχεται να 
συμβάλει με την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων σε 
προγράμματα και δράσεις που θα ενθαρρύνουν το βιώσιμο τουρισμό σε αυτές τις περιοχές με 
σεβασμό στο περιβάλλον και μειώνοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις επιπτώσεις στη 
Ποσειδωνία.
Το έργο Posbemed 2 θα συγκεντρώσει για πρώτη φορά τους βασικούς ενδιαφερόμενους φο-
ρείς που ασχολούνται με τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου προκειμένου 
να συνεργαστούν για διάφορες δράσεις με στόχο την αειφόρο διαχείριση του τοπίου και των 
παραλιών της Ποσειδωνίας ειδικά σε προστατευόμενες περιοχές. Σε πολλές μεσογειακές 
χώρες, η διαχείριση παραλιών γίνεται από περιφερειακές και τοπικές αρχές. Οι παραλίες απο-
τελούν αναπόσπαστο μέρος του τουριστικού προϊόντος της Μεσογείου και στόχος του έργου εί-
ναι να προωθήσει την χάραξη μίας συνολικής παράκτιας στρατηγικής ανάπτυξης εκπαιδεύο-
ντας και ενημερώνοντας τους τοπικούς φορείς και τις επιχειρήσεις παρέχοντάς τους πληροφο-
ρίες ώστε να αντιμετωπίσουν τις πιθανές ανησυχίες τους ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανάδειξη 
της σημασίας της Ποσειδωνίας.

Η πρόταση για συμμετοχή της ΠΚΜ στο εν λόγω έργο προήλθε από την Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας της Φύσης η οποία γνώριζε τις δράσεις που είχε αναπτύξει η ΠΚΜ στο πλαίσιο του
έργου ACCOLAGOONS. Στο έργο ACCOLAGOONS είχαν χαρτογραφηθεί τα λιβάδια της Πο-
σειδωνίας στη περιοχή της Επανομής και Αγγελοχωρίου και είχε πραγματοποιηθεί μία σημαντι-
κή καμπάνια ενημέρωσης αλλά και δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία των περιο-
χών της λιμνοθάλασσας Επανωμής και Αγγελοχωρίου. H Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Φύσης είναι μία Περιβαλλοντική μη Κυβερνητική Οργάνωση με δράσεις από το 1951 όπως οι 
Γαλάζιες Σημαίες στις παραλίες, τα πράσινα κλειδιά για τον τουριστικό κλάδο και πολλες εκπαι-
δευτικές δράσεις. Η συνεισφορά της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης μέσω της τε-
χνογνωσίας που διαθέτει και του  έμπειρου και καταρτισμένου στελεχιακού δυναμικού που δια-
θέτει σε τέτοιου είδους έργα θα είναι σημαντική.

Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει:

 Να αναπτύξει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο οδηγιών για την αξιολόγηση και την 
ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων διαχείρισης των παράκτιων περιοχών και κα-
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λών πρακτικών. Με τον τρόπο αυτό, το έργο θα ενισχύσει την λειτουργικότητα και 
την αντοχή  των προστατευμένων περιοχών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Θα παράσχει επίσης προαιρετικά μέτρα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντός 
τους και θα συμβάλει στην καθιέρωση και ενίσχυση της διαχείρισης σε παράκτιες και 
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές προτεραιότητας όπως αυτές της Ποσειδωνί-
ας. Αυτό θα ενισχύσει τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την λειτουργικότητά 
των οικολογικών διαδικασιών, συντηρόντας παράλληλα μια βιώσιμη χρήση των 
πόρων.

 Να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων 
(διοικήσεις τόσο των περιφερειακών και τοπικών αρχών όσο και των φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα) για την παρακολούθηση, αξιολόγη-
ση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τους κινδύνους 
των τοπικών δράσεων, τον προγραμματισμό και την πραγματική διαχείριση των λι-
βαδιών της Ποσειδωνίας και των παράκτιων ανεμοθινών των προστατευόμενων πε-
ριοχών. 

  Να αναπτύξει το πλαισίο για τη μεταφορά, τη διάδοση και την αξιοποίηση των βέλτι-
στων πρακτικών λήψης αποφάσεων και της πολιτικής για τη διαχείριση της διατήρη-
σης την Ποσειδωνίας παράλληλα με την καλύτερη ενσωμάτωση και εφαρμογή πρα-
κτικών και πολιτικών σε προστατευμένες περιοχές. Θα πραγματοποιηθούν σεμι-
νάρια, εργαστήρια και δημοσιεύσεις για τη βελτίωση της δικτύωσης των περιφερεια-
κών και τοπικών διοικήσεων, των ερευνητικών κέντρων και των ενδιαφερομένων 
ομάδων, προκειμένου να συζητηθούν και να κεφαλαιοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτι-
κές με την προώθηση πολιτικής και κατευθυντήριων γραμμών για τον ιδιωτικό τομέα.

Το έργο POSMEMED2 είναι δομημένο σε 5 πακέτα εργασίας.

 ΠΕ1 Διαχείριση Έργου

Ο γενικός στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η εφαρμογή και η διατήρηση αποτελεσματι-
κής και διαφανούς διαχείρισης και διακυβέρνησης του έργου. Αυτό περιλαμβάνει την εποπτεία 
και το συντονισμό του έργου κάθε εταίρου και τη διαχείριση της ορθής λήψης αποφάσεων που 
θα εξασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες του έργου τηρούν τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα 
και εντός των καθορισμένων στόχων του έργου, του προϋπολογισμού, των πόρων και του 
χρόνου.

 ΠΕ2 Επικοινωνία και Διάχυση
Η επικοινωνιακή στρατηγική θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί η ευαισθητοποί-
ηση του ρόλου της Ποσειδωνίας στις παραλίες και για τη διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήμα-
τος, καθώς και τον τρόπο ανάπτυξης προγραμμάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης και επι-
κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο (πιλοτικοί τόποι) έτσι ώστε να συνεργαστούν με επιτυχία πολλές 
διαφορετικές ομάδες. Για το σκοπό αυτό, θα επιτευχθεί άμεση επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα
μέρη μέσω της συμμετοχής τους στη δομή του έργου και σε κοινές δραστηριότητες καθώς και 
μέσω εκστρατειών τοπικών και κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.

 ΠΕ3 Δοκιμαστικές Εργασίες (Testing) 

Ο στόχος του ΠΕ3 είναι να δοκιμάσει διάφορα μοντέλα λήψης αποφάσεων για τις ζώνες της 
Ποσειδωνίας. Οι πιλοτικές δράσεις εφαρμόσουν εργαλεία για τη βελτίωση των σχεδίων και 
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μέτρων διαχείρισης στις τοποθεσίες των προστατευμένων περιοχών και τελικά θα εκπονήσουν 
ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην παράκτια ζώνη της Ποσειδωνίας 
ενσωματώνοντάς την στην συνολική παράκτια στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος.

 ΠΕ 4 Μεταφορά Τεχνογνωσίας 
O κύριος στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και ορθών πρα-
κτικών σε άλλους ενδιαφερόμενους του σχήματος. Αυτό θα επιτευχθεί με στοχοθετημένες δρα-
στηριότητες κατάρτισης, συζητήσεις τοπικών ομάδων ενδιαφερομένων και με σεμινάρια και πα-
ρουσιάσεις πιλοτικών εμπειριών στους Δήμους. Τα αποτελέσματα των σχεδίων δράσης από το 
πακέτο εργασίας 3 θα καθορίσουν την προσέγγιση μεταβιβάσιμων στοιχείων και εμπειριών που
αποκτήθηκαν από διαφορετικούς τόπους και περιοχές, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και 
τις καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να προωθηθούν. Κάθε εταίρος από τις περιφέρειες θα 
παρουσιάσει τις επιτυχείς παρεμβάσεις στήριξης και τις εμπειρίες του ώστε οι συμμετέχοντες 
από άλλες προστατευμένες  περιοχές, οι εμπλεκόμενες τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις και
ιδρύματα να μπορούν να μάθουν νέες καλές πρακτικές.

 ΠΕ 5 Κεφαλαιοποίηση
Αυτό το πακέτο εργασίας θα χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία που δημιουργήθηκε μέσω του 
έργου μαζί με άλλες επίσημες διαδικασίες, ανοίγοντας το δρόμο προς ένα πλαίσιο πολιτικής 
που επιτρέπει την επέκταση και περαιτέρω εφαρμογή της τεχνογνωσίας γενικότερα του 
Posbemed2. 

Η πράξης θα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιούνιο 2022.

Η συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε ποσοστό 85% και από 
εθνικούς πόρους (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) σε ποσοστό 15%.
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους εξής φορείς:
1. Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία)
2. Δημόσιο ίδρυμα για τη διαχείριση των προστατευμένων περιοχών της περιφέρειας του 

Ζαντάρ (Κροατία)
3. Ινστιτούτο για την μελέτη των Ανθρωπογενών επιπτώσεων και βιωσιμότητας του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (Ιταλία)
4. Διεθνής Ένωση για την διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (Ισπανία)
5. Η Περιφερειακή Κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων Τμήμα Περιβάλλοντος, Γεωργίας 

και Αλιείας (Ισπανία)
6. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
7. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ελλάδα)
8. Το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ενάλια Φύσης (Κύπρος)
9. Η Περιφέρεια Προβηγκίας- Άλπεων και Κυανής Ακτής (Γαλλία)

Ο Συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 2.849.277,04 ευρώ. Ο 
προϋπολογισμός της ΠΚΜ ανέρχεται σε 273.075,00 ευρώ
Στο έργο συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο 
Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου
Ο προϋπολογισμός της ΠΚΜ αναλύεται στις εξής κατηγορίες:

 Δαπάνες προσωπικού 109.500,00€
 Γενικά διοικητικά έξοδα 16.275,00€
 Έξοδα μετακινήσεων 45.300,00€
 Εξωτερικοί συνεργάτες και υπηρεσίες 102.000,00€
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Στις δαπάνες για εξωτερικούς συνεργάτες και Υπηρεσίες περιλαμβάνεται:
 
o Διαχείριση έργου και σύνταξη αναφορών (12.000) 
o το κόστος της διοργάνωσης μίας συνάντησης των εταίρων  του έργου στη 

Θεσσαλονίκη (6.000 €)
o Ενημερωτικές πινακίδες για το έργο στις παραλίες (8.000)
o Τοπική εκδήλωση ενημέρωσης (4.000)
o Αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων (26.000)
o Εκδήλωση ενημέρωσης για τα αποτελέσματα της πιλοτικής παρέμβασης (4.000)
o Σύνταξη οδηγού με οδηγίες και προτάσεις (15.000)
o Προώθηση Χάρτας συνεργασίας με τοπικούς φορείς (6.000)
o Έξοδα συμμετοχής εκπροσώπων του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου στις συναντήσεις του έργου και στις προωθητικές του
ενέργειες (21.000)

Παρακαλούμε,

να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια στο Περιφερειακό Συμβούλιο την
αποδοχή εκτέλεσης της  πράξης που εγκρίθηκε  από το “Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Εδαφικής
Συνεργασίας  INTERREG MED 2014-2020”  με  τίτλο  «Διακυβέρνηση  και  Διαχείριση  των
Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο - Governance and management of
Posidonia beach-dune systems across the Mediterranean ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”POSBEMED2” ”

2.  την  υπ΄  αρ.  2736/17-12-2019  (ΑΔΑ:  Ω6657ΛΛ-ΣΒ2)  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής Π.Κ.Μ.

     Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  τη  διαλογική
συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  την αποδοχή εκτέλεσης της πράξης που εγκρίθηκε  από το “Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020” με τίτλο «Διακυβέρνηση
και  Διαχείριση  των  Συστημάτων  Ποσειδωνίας  και  Αμμοθινών  στη  Μεσόγειο  -
Governance and management of Posidonia beach-dune systems across the Mediterranean
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ‘‘POSBEMED2”».

    Κατά ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.  Σ.  Αβραμόπουλος,  Ι.  Σκούφας,  Θ.
Ιγνατιάδης,  Ν.  Χρυσομάλλης,  Α.  Αρβανίτης,   Α.   Αγγελίδης,  Δ.  Χαραλαμπίδου  και   Α.
Αγαπητός.

     H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως : 

   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.  

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ                                             ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ
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