
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το αριθµ. 15/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθµ. 282//2010 ανακήρυξη  του  

Πολυµελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε µε την αριθµ. 284/2010 όµοια του ιδίου ∆ικαστηρίου, καθώς και την 
13/2011 απόφαση του Τριµελούς  ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από    20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-2011 
Πρωτόκολλα ορκωµοσίας),  το οποίο συνεδρίασε δηµόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (∆ιοικητήριο β 
όροφος) , στις τέσσερις (4) του µηνός Ιουλίου του έτους  2011 , κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ.  οικ. 58478/2135/24-8-2011  
Πρόσκληση του  Προέδρου του  
 
Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη του Π.Σ. παραβρέθηκαν και  µετείχαν οι: 
 
Α.  Αλέξανδρος Καχριµάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου. 
Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
    2. Χαράλαµπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
Γ.   1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας 
     2. Θωµάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας 
     3. Θεοδώρα (Τατιάννα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων  
    4. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας 
∆.   1.  Ιωάννης Καραµπίνας, Θεµατικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Παντελής Κολόκας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου     
Ε.   Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  
1) Ιωάννης Κατέρης 2) Αντώνιος Γαλάνης 3) ∆ιονύσιος ∆ιβάρης  4) Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου  5) Ιωάννης Παπαγιάννης 
Χρήστου 6)Νικόλαος Κάτσιος 7) Αναστάσιος ∆ηλαβέρης 8) Νικόλαος Κώτσιος 9) Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη  10) Γεώργιος 
Παπατσίµπας 11) Νικόλαος Καττής 12)Γεώργιος Μπαλτογιάννης 13) Κωνσταντίνος Ντέτσικας 14) Σταύρος Παργανάς  15)Βασίλειος 
Παπαχρήστου 16) Βασίλειος Χριστοφορίδης 17) Ιωάννης Ευθυµίου 18)  Νικόλαος Ανατολιωτάκης 19) Ευάγγελος Αργύρης 20) 
Κωνσταντίνος  Μπόβολος 21) Παύλος Μίχας 22) Κωνσταντίνος Παπανδρέου 23) Κωνσταντίνος Φώτης 24)  Γρηγόριος Τζιοβάρας 
25) Αθηνά Ιωάννου 26) Χρήστος Παπαβρανούσης 27) Πρόδροµος Χατζηεφραιµίδης 28) Μιχαήλ Κασσής 29) Καλλιρρόη Ντάσση – 
Ζηκίδου 30) Κωνσταντίνος Αρβανίτης 31) Γεώργιος Ζάκας 32) ∆ήµητρα Αναγνώστου 33) Κωνσταντίνος Κωτσαντής 34) Βασίλειος 
Ζιώβας 35) Ιωάννης Παπαδηµητρίου 36) Νικόλαος Ζήκος 
   
∆εν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 
Α. Στέφανος Ζούµπας, Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Β. οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1) Χρήστος Κύρκος 2)∆ηµήτριος ∆ηµάκος 3) Μιχαήλ Πλιάκος 4)Ιωάννης Γιαννακάκης 5) Μαρία 
Τσουλάκη  6) Μιχαήλ Σπυρέλης 7) Βασίλειος Κατσαµώρης 8)  Θεοφάνης Μικρούλης 9) Βασίλειος Γιολδάσης 
αν και νόµιµα κλήθηκαν 

ΣΤ. Για τη Γραµµατειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας: Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά , Ανθούλα Κατηρτζίδη   και Ελένη Κασσή 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γιώργος 
Κανελλόπουλος καθώς και κτηνοτρόφοι και  παραγωγοί της περιοχής, λόγω του συζητούµενου θέµατος και των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν. 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, ευρισκόµενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα  : 
 
 

 
Θέµα 1ο 

================= 
«ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

-εργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων- 
 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

– Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2) Τον αριθµ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισµό λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου, που εξέδωσε ο 

Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)  
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3) Το κείµενο εργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως την 22α Αυγούστου κατατέθηκε στο Συµβούλιο (συνηµµένα 

µε α/α: 110 στο φάκελο 2/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα του Π.Σ. )   

4) Τις  εισηγήσεις και τις  τοποθετήσεις των παρατάξεων  

&  ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
 
(αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα της συνεδρίασης) 
 
                         Αποφασίζει οµόφωνα 
                  (απόφαση:15/59/29-8-2011) 
 
Τη συγκρότηση Οµάδας Εργασίας, η οποία σε διάστηµα δύο µηνών θα καταρτίσει την τελική πρόταση για   «ΤΟ 

ΚΑΛΑΘΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

Στην παραπάνω Οµάδα θα προεδρεύσει ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Άρτας, κ. Ψαθάς, συνεπικουρούµενος από 

τον Περιφερειακό Σύµβουλο της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» κ. Αρβανίτη και θα συµµετέχουν  

Υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Υπηρεσιακοί παράγοντες 

αρµοδίων και υπεύθυνων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Σηµειώνεται ότι: 

1) Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε µεγάλος αριθµός αγροτών διαµαρτυροµένων για την πολιτική της Κυβέρνησης 

και για την παρουσία του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου, χωρίς να µεταφέρει κάποια συγκεκριµένη 

απόφαση του Υπουργείου για τη «∆Ω∆ΩΝΗ», που αποτελεί ένα µείζον θέµα για την περιοχή. 

Ζήτησαν να αποχωρήσει ο Γενικός Γραµµατέας και επειδή αυτό δεν έγινε αποδεκτό, αποχώρησαν από  

τη συνεδρίαση  

 

2) Από την συνεδρίαση, πριν τη συζήτηση του θέµατος, αποχώρησαν και οι παρατάξεις: 

• «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,  

• «ΑΥ.Ρ.ΙΟ. (Αυτοδιοικητικό  Ριζοσπαστικό Ορµητήριο) για την                                                                                                                       

Ήπειρο»  και  

• «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ  ΗΠΕΙΡΟ»,   

για τους λόγους που διατύπωσαν, αναλυτικά, ως κατωτέρω: 
 
1)  Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», αποχώρησε επειδή θεώρησε   προκλητική την παρουσία του εκπροσώπου 
της κυβέρνησης,  που πυροδότησε δικαιολογηµένα την οργή των παρευρισκοµένων δυνάµεων της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ενάντια στο ξεπούληµα της ∆Ω∆ΩΝΗΣ (Αγροτικοί Σύλλογοι, Εργατικά Κέντρα, Εργατικά Σωµατεία, ΠΑΜΕ, ΠΑΣΥ, ΜΑΣ,…) 
και άλλων δυνάµεων.  
Συγκεκριµένα, στο επιτακτικό ερώτηµα των κτηνοτρόφων, αν ήδη η κυβέρνηση έχει δροµολογήσει το ξεπούληµα της 
γαλακτοβιοµηχανίας ∆Ω∆ΩΝΗ, ο εκπρόσωπος όχι µόνο απέφυγε να δώσει απάντηση, αλλά, θεωρώντας ότι παραβρίσκεται σε 
κοµµατική φιέστα, επιµένει στη λογική του «άλλα λόγια να αγαπιόµαστε». Στις αγωνιώδες κραυγές των κτηνοτρόφων ότι 
οδηγούνται στον αφανισµό δεν «ίδρωσε το …αυτί του» . Στα συνθήµατα καταδίκης της αντιλαϊκής πολιτικής έκανε λόγο για 
…µεσηµεριανά δελτία ειδήσεων, κρίνοντας εξ’ ιδίων τα αλλότρια.   
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες η « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» πρότεινε την αποχώρηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την οµαλή 
διεξαγωγή της συζήτησης. 
 Η πρόταση δεν έγινε δεκτή και αφού κατέθεσαν την εισήγησή τους στο Π.Σ. (αντίγραφο συνηµµένα µε α/α: 111 στο φάκελο 
2/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα του Π.Σ. ),   αποχώρησαν µαζί µε τις Ταξικές  ∆υνάµεις.  
                                                                                                                                                
2) Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο», αποχώρησε  επειδή εκτίµησε ότι η παρουσία του Γενικού Γραµµατέα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως εκπροσώπου της κυβέρνησης, εκ των πραγµάτων µετατόπισε το κέντρο 
βάρους της συνεδρίασης από το, ούτως ή άλλως αµφιλεγόµενο και επικοινωνιακού χαρακτήρα «καλάθι αγροτικών προϊόντων», στο 
φλέγον ζήτηµα της κυβερνητικής πολιτικής ιδιωτικοποίησης της «∆ωδώνης». Γι’ αυτό εξάλλου και η παρουσία του Γ.Γ. προκάλεσε 
τις αντιδράσεις κτηνοτρόφων της περιοχής και περιφερειακών παρατάξεων, αλλά και µεγάλες δυσχέρειες στη διεξαγωγή της 
συζήτησης.  
Υπέβαλε διαδικαστική πρόταση διακοπής της συνεδρίασης, η οποία και απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του Περιφερειακού 
Συµβουλίου.  
Τόνισε, πριν την αποχώρησή της, την υποστήριξη της στον αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και τοποθετήθηκε υπέρ του 
συνεταιριστικού χαρακτήρα και του κοινωνικού ρόλου της ¨∆ωδώνης¨ » 
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3) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ  ΗΠΕΙΡΟ» αποχώρησε δηλώνοντας  ότι φαίνεται καθαρά πλέον ότι οι δύο 
µεγάλες παρατάξεις του Περιφερειακού Συµβουλίου προσπαθούν µαζί µε την Κυβέρνηση να υλοποιήσουν τις πολιτικές των 
µνηµονίων και των προγραµµάτων σταθερότητας. Προσπαθούν πως ακριβώς θα βάλουν µέσα στη λάσπη και  να µην µπορεί να 
βγει  πάνω, ο κάθε αγρότης, ο κάθε  µικροµεσαίος, ο κάθε εργαζόµενος. 
 Σ’ αυτή την πολιτική εκείνοι δεν µπορούν  να συναινέσουν και ούτε να νοµιµοποιήσουν αυτό το Περιφερειακό  Συµβούλιο, το 
οποίο και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος, υποβάθµισαν, φέρνοντας έναν διορισµένο της Κυβέρνησης ,να µεταφέρει 
άποψη  στο Περιφερειακό Συµβούλιο, που είναι το πολιτικό  όργανο, για όλη την περιοχή.  
Θα έπρεπε, ήδη,  ο Περιφερειάρχης και η παράταξή του,  να φέρουν θέµα στο Π.Σ., πως θα   αναπτυχθεί  η Ήπειρος, κάτι που το 
έχουν προτείνει και εκείνοι 3 φορές ως παράταξη και άλλες τόσες το έχουν ζητήσει οι άλλες παρατάξεις. 
Σε αντίθεση, έρχονται σήµερα να µας φέρουν «καπέλο» αυτό που  έχουν ετοιµάσει όλοι οι άλλοι  εξωτερικοί παράγοντες.  
Αποχώρησε µαζί µε τους αγρότες και τους εργάτες και δήλωσε ότι θα παλέψει, από κοινού το θέµα και κάλεσε και όλους τους 
Περιφερειακούς Συµβούλους να αποχωρήσουν από αυτή τη συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση κατέθεσε και σχετική γραπτή τοποθέτηση της παράταξης (αντίγραφο συνηµµένα µε α/α: 112 στο φάκελο 2/2011 
συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα του Π.Σ. ),    
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
 Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
       Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
       Κωνσταντίνος Πέτσιος 
    
 
       Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
       Χαράλαµπος Μπάτσης 
Η Πρακτικογράφος 
 
 

 
 
Ακριβές Απόσπασµα 
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