
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το αριθµ. 17/2011 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  δέκα επτά (17) του µηνός Οκτωβρίου του έτους  2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ.  
οικ. 72209/2659/10-10-2011 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 Π.Σ. 
    3. Στέφανος Ζούµπας,  Γραµµατέας του Π.Σ. 
Γ.    1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας 
      2. Θωµάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας 
      3. Θεοδώρα (Τατιάνα) 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. Χρήστος Κύρκος 2. Κατέρης Ιωάννης 3. Αντώνιος Γαλάνης 4. ∆ιονύσιος ∆ιβάρης  5. Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου  6.  
Ιωάννης Παπαγιάννης του Χρήστου  7. Νικόλαος Κάτσιος  8. Αναστάσιος ∆ηλαβέρης 9. Νικόλαος Κώτσιος 10. Αντιγόνη - Βασιλική 
Φίλη- Πασχάλη  11. Μιχαήλ Πλιάκος 12. Νικόλαος Καττής 14. Γεώργιος Μπαλτογιάννης 15. Μαρία Τσουλάκη 16. Κωνσταντίνος 
Ντέτσικας 17. Σταύρος Παργανάς  18. Βασίλειος Παπαχρήστου 19.Βασίλειος Χριστοφορίδης 20. Μιχαήλ Σπυρέλης 21. Ιωάννης 
Ευθυµίου  22. Νικόλαος Ανατολιωτάκης 23. Θεοφάνης Μικρούλης 24. Βασίλειος Γιολδάσης 25. Ευάγγελος Αργύρης  26. Κων/νος 
Μπόβολος 27.  Παύλος Μίχας 28. Κων/νος Παπανδρέου 29. Κωνσταντίνος Φώτης 30.  Γρηγόριος Τζιοβάρας 31. Αθηνά Ιωάννου 32. 
Χρήστος Παπαβρανούσης 33. Πρόδροµος Χατζηεφραιµίδης 34. Μιχαήλ Κασσής 35. Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου 36. Κων/νος 
Αρβανίτης 37. Γεώργιος Ζάκας  38. ∆ήµητρα Αναγνώστου 39. Κωνσταντίνος Κωτσαντής 40. Βασίλειος Ζιώβας 41. Ιωάννης 
Παπαδηµητρίου 42.  Νικόλαος Ζήκος 
∆εν παραβρέθηκαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1. Γεώργιος Παπατσίµπας  2.Ιωάννης Γιαννακάκης 3. ∆ηµήτριος ∆ηµάκος,  
τακτικά µέλη του Π.Σ., αν και νόµιµα κλήθηκαν 
ΣΤ. Για τη Γραµµατειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας: Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά, Κατηρτζίδη Ανθούλα και Ελένη Κασσή  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πολλοί πολίτες 
ενδιαφερόµενοι για τα  συζητούµενα θέµατα. 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, ευρισκόµενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα  : 
 

   Θέµα 7ο 
   ==== 

Τα προβλήµατα του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Άρτας. 
     

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΄)  

3) Την εισήγηση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως κατατέθηκε στο Συµβούλιο (συνηµµένα µε 
α/α: 135 στο φάκελο 3/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα του Π.Σ. ) και όπως την ανέπτυξε κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης ο εισηγητής της παράταξης κ. Ζιώβας και παρατίθεται αυτούσια ως κάτωθι: 
« Η λειτουργία και του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Άρτας σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που έχουν διαµορφώσει για 

τους συνεταιρισµούς οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν∆, καθώς επίσης η εφαρµογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ από τις 
ελληνικές κυβερνήσεις και από την διοίκηση του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Άρτας έχει ως αποτέλεσµα ο Πτηνοτροφικός 
Συνεταιρισµός Άρτας να αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα.  

Στόχος αυτής της πολιτικής είναι η καταστροφή - εκδίωξη των µικρών και µεσαίων παραγωγών και η δηµιουργία µεγάλων 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων. 

Οι ευθύνες της διοίκησης εποµένως είναι σοβαρές αφού όχι µόνο δεν αντιστέκεται σ΄ αυτή την πολιτική αντίθετα βάζει πλάτη 
και µε γρήγορους ρυθµούς την προωθεί και την εφαρµόζει.   

Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση του Συνεταιρισµού κρατά απλήρωτους τους εργαζόµενους πάνω από 9 µήνες,(τους 
χρωστά 5,5εκ ευρώ), δεν καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ που ανέρχονται σε εκατοµµύρια ευρώ,(έχει µπει πρόσφατα 
σε ρύθµιση), έχει δώσει τµήµατα της παραγωγής σε εργολάβους οι οποίοι χρησιµοποιούν ανασφάλιστους µετανάστες που 
πληρώνονται µε βάση την παραγωγή και φτάνουν να παίρνουν πολύ κατώτερο µεροκάµατο από το θεσµοθετηµένο 
(σκλαβοπάζαρο).  
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Όσο για το εισόδηµα των µικροµεσαίων πτηνοτρόφων γίνεται φύλλο και φτερό από το αυξηµένο κόστος παραγωγής 

που αντιµετωπίζουν λόγω της αλµατώδους αύξησης των ζωοτροφών που την επέβαλλαν οι µονοπωλιακοί όµιλοι ζωοτροφών, της 
αύξησης των καυσίµων, της αύξησης του ρεύµατος, τα υψηλότοκα δάνεια.  Παρ΄ όλο που θα µπορούσε να αντιµετωπισθεί το 
ζήτηµα των ζωοτροφών µε την αξιοποίηση της ντόπιας παραγωγής αν κίνητρο ήταν η στήριξή της και όχι τα συµφέροντα των 
µονοπωλιακών οµίλων. 

Επίσης οι αθρόες εισαγωγές οµοειδών προϊόντων και µάλιστα αµφιβόλου ποιότητας είχαν ως αποτέλεσµα να µειωθεί η 
αυτάρκεια της χώρας στα κοτόπουλα και συγκεκριµένα από 100% που ήταν το 1980 να µειωθεί στο 67%. Όλοι δε γνωρίζουµε και 
το διατροφικό σκάνδαλο µε τις διοξίνες. 

Ταυτόχρονα η διοίκηση του πτηνοτροφικού συνεταιρισµού Άρτας προχώρησε σε επενδύσεις που ξεπέρασαν κατά 
πολύ τον αρχικό σχεδιασµό. Η διαχείριση που έκανε, πέρα και έξω από προθέσεις, εκ του αποτελέσµατος ήταν επιζήµια αφού έχει 
φέρει σε δύσκολη θέση τόσο τους εργαζόµενους όσο και την µεγάλη πλειοψηφία των πτηνοτρόφων.  

Οι αποφάσεις που επέβαλε η διοίκηση του πτηνοτροφικού συνεταιρισµού Άρτας στην πρόσφατη γενική 
συνέλευση µε τον ωµό εκβιασµό προς τους πτηνοτρόφους ή τις υιοθετείται ή κλείνουµε είναι προσαρµοσµένες πλήρως µε την 
αντισυνεταιριστική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΠΑΣΕΓΕΣ.  

Έχουν ως βάση το νέο θεσµικό πλαίσιο της κυβέρνησης για τους συνεταιρισµούς που επιχειρεί να τους εκσυγχρονίσει στα 
πλαίσια των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, δίνοντας κύριο βάρος στις οµάδες παραγωγών και τις αγροτικές εταιρικές 
συµπράξεις, ώστε καλύτερα να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα µεγαλοπαραγωγών και επιχειρηµατιών, καθώς και η συγκέντρωση  
της παραγωγής σε λίγα χέρια.  

Ουσιαστικά δροµολογούν τη διάλυση του Συνεταιρισµού µε τη σηµερινή του µορφή και το πέρασµά του σε 
λίγους µεγαλοµετόχους ή την εξαγορά του από µεγαλύτερες καπιταλιστικές επιχειρήσεις έναντι «πινακίου φακής».  

Ήδη ο πρόεδρος κ. Μίχας ανοίγει το δρόµο τους ξεπουλήµατος µε την πρόταση που έκανε να κλείσουν τα τµήµατα όπως 
πατρογονικά, εκκολαπτήρια, φυραµατοπειοίο ανεξαρτήτως αν κάποια είναι και κερδοφόρα και η προµήθεια των αντίστοιχων 
προϊόντων να γίνεται από ιδιώτες-προµηθευτές, και από ανταγωνιστές.(Νιτσιάκος-Πίνδος)  

Αυτό θα σηµάνει την οικονοµική καταστροφή της πλειοψηφίας των πτηνοτρόφων, την συρρίκνωση των µισθών και το 
πέταγµα στην ανεργία εκατοντάδων εργαζόµενων για να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα των λίγων και εκλεκτών. Εξ άλλου είναι 
γνωστό π.χ. ότι και ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ σε συνεργασία µε τη κυβέρνηση πέρα από τα γνωστά χαράτσια που έχει επιβάλει 
στους αγροτοκτηνοτρόφους, τις περικοπές των επιδοτήσεων των µικρών παραγωγών, τώρα πρωτοστατεί στην περικοπή των 
µισθών των εργατοϋπαλλήλων των Συνεταιρισµών και των συνεταιριστικών επιχειρήσεων κατά 15%. 

∆ιέξοδος υπάρχει. Αρκεί να βγουν τα απαραίτητα πολιτικά συµπεράσµατα από τους πτηνοτρόφους και τους εργαζόµενους.  
Να αντιταχθούν στην ΚΑΠ και την αντισυνεταιριστική-αντιαγροτική πολιτική της κυβέρνησης.  
Μαζί πτηνοτρόφοι και εργαζόµενοι να διεκδικήσουν την επιβίωση και ανάπτυξη της πτηνοτροφίας µε κίνητρο την κάλυψη των 

διατροφικών αναγκών του λαού και εξασφαλίζοντας τα εργασιακά - ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζόµενων. 
Άµεσα το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ  να συµπαρασταθεί στον αγώνα των πτηνοτρόφων και των 

εργαζόµενων  που διεκδικούν: 
• Την άµεση καταβολή όλων των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του Συνεταιρισµού και να µη γίνει καµία 

µείωση µισθού και καµία απόλυση εργαζοµένων. 
• Το σταµάτηµα της παράδοσης τµηµάτων παραγωγής σε ιδιώτες - εργολάβους.  
• Την κρατική επιδότηση των ζωοτροφών 
• Ευνοϊκή ρύθµιση του τρέχοντος δανείου 
• Άτοκο 5ετές δάνειο στον συνεταιρισµό από κρατική τράπεζα (αυτό το διάστηµα υπογράφηκε νέα δανειακή σύµβαση 

µε υψηλό επιτόκιο για να αντιµετωπιστεί µέρος των υποχρεώσεων προς εργαζόµενους και προµηθευτές) 
• Τη µη αύξηση της συνεταιριστικής µερίδας 
• Την υλοποίηση διαχειριστικού ελέγχου στα πεπραγµένα της διοίκησης  

Η οριστική λύση θα δοθεί µόνο µέσα από ένα άλλο δρόµο ανάπτυξης που θα βάλει στο περιθώριο τα µονοπώλια, τους 
επιχειρηµατικούς οµίλους, τους µεγαλοπαραγωγούς – µεγαλοέµπορους και τον παρασιτικό τους ρόλο και προϋποθέτει την 
αποδέσµευση από την ΕΕ και την ανάδειξη της Λαϊκής εξουσίας και της Λαϊκής οικονοµίας. » 
4) Την παρέµβαση του Προέδρου του Σωµατείου Εργατοϋπαλλήλων Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Άρτας (σχετικό 
το έγγραφο κείµενο µε  α/α: 136 στο φάκελο 3/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα του Π.Σ.) 
5) Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  
6) Την τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, τα κύρια σηµεία της οποίας έχουν ως εξής: 

«Χωρίς πνεύµα κριτικής και µε καλοπροαίρετη διάθεση κατανοώντας την αγωνία των εργαζοµένων και τον αγώνα που κάνει η 
διοίκηση του Συνεταιρισµού θα ήθελα να επικεντρωθώ στην ουσία του προβλήµατος και να ζητήσω τη συναίνεση της διοίκησης 
του Συνεταιρισµού και της ∆ιοίκησης του συλλόγου εργαζοµένων, ώστε να αντιµετωπιστεί η πραγµατικότητα που έχει 
διαµορφωθεί. 

Η πορεία του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Άρτας τα τελευταία 5-7 χρόνια είναι διαρκώς φθίνουσα , σε οικονοµικά µεγέθη. 
Μια από τις συνέπειες είναι και η καθυστέρηση της µισθοδοσίας των υπαλλήλων µε ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις 
οικογένειές τους. Το στρεβλό µοντέλο διοίκησης αποτελεί τροχοπέδη σε οποιαδήποτε  προσπάθεια, µε όση καλή διάθεση και αν το 
δει κανείς. Οι συνεχόµενοι δανεισµοί εµποδίζουν το Συνεταιρισµό να καταστεί πραγµατική ατµοµηχανή της ανάπτυξής της 
πτηνοτροφίας στο Νοµό Άρτας. Ο πτηνοτροφικός κλάδος µπορεί και πρέπει να γίνει βασικός µοχλός ανάπτυξης για την Π.Ε. Άρτας 
και ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός πρέπει να πρωτοστατεί. Το καλό εµπορικό όνοµα που έχει αποκτήσει στην αγορά θα πρέπει να 
το διατηρήσει. 

Για να συµβούν όµως όλα αυτά θα πρέπει ο Συνεταιρισµός να προβεί σε απαραίτητες ριζικές αλλαγές και που αφορούν κυρίως 
ιδιότυπες σχέσεις µε τους εργαζόµενους, ιδιότυπες σχέσεις µε τους παραγωγούς , ιδιότυπες σχέσεις µε τους προµηθευτές. 
Θα πρέπει να κινηθεί στην κατεύθυνση του εξορθολογισµού των δαπανών του και της ορθολογικής διαχείρισης που απαιτούν οι 
καιροί  και η λειτουργία µιας επιχείρησης , µε βάση τα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια.  
Θα κάνω έκκληση και εγώ, όπως και ο Περιφερειάρχης, τόσο η ∆ιοίκηση όσο και οι εργαζόµενοι να συζητήσουν και να εργασθούν 
µε πνεύµα αλληλοκατανόησης και η διοίκηση επιπλέον να διασφαλίσει, όσο είναι δυνατόν, το κοινωνικό αυτό  αγαθό που λέγεται 
µισθός. 
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Ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός,  πρέπει πρώτα να σταθεί στα πόδια του  - το θέλει η οικονοµία της Άρτας – και µετά να 

συζητήσει για οτιδήποτε άλλο, συγχώνευση ή σύµπραξη. 
Θέλουµε ο πτηνοτροφικός συνεταιρισµός να είναι το καµάρι της οικονοµικής δραστηριότητας στην Άρτα. »     
7) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων  
&  ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
 
(αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα της συνεδρίασης) 
 
                   Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
                  (απόφαση:17/76/17-10-2011) 
 
Σύµφωνα µε όσα συζητήθηκαν, τάσσεται υπέρ της προσπάθειας να εξευρεθεί λύση, µε την καλύτερη συνεργασία 
της ∆ιοίκησης και του Συλλόγου των εργαζοµένων, προκειµένου ο Πτηνοτροφικός  Συνεταιρισµός Άρτας  να 
συνεχίσει την πορεία του  και να διαδραµατίσει  το ρόλο του στην οικονοµία του τόπου. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου θα συνδράµει προς αυτή την κατεύθυνση, όπου παραστεί ανάγκη. 
 
Μειοψηφούν:  

1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», η οποία πιστεύει ότι  ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Άρτας  µπορεί να 
βρει το δρόµο του  και δεν χρειάζεται υποδείξεις για τους τρόπους συνεργασίας µε τους εργαζόµενους κ.λ.π. Επεσήµαναν 
τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι αντιδράσεις των εργαζοµένων στην πορεία της επιχείρησης και στην εικόνα της 
προς τα έξω, µε ότι αυτό συνεπάγεται για την  πιστοληπτική   ικανότητα και τη γενικότερη θέση της στην οικονοµία του 
τόπου. Επεσήµαναν την αγωνία της ∆ιοίκησης για την πορεία του Συνεταιρισµού και τον συνεχή της αγώνα για την 
επιβίωσή του και την ανάπτυξή του. 
∆εν  πρέπει «ελαφρά τη καρδία» να µπαίνουν για συζήτηση κάποια προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίζει ο 
Συνεταιρισµός, µε σκοπούς ψηφοθηρικούς, ειδικότερα όταν είναι γνωστό ότι κάποια από αυτά έχουν ενταθεί και λόγω της 
αλλαγής της πολιτικής της Κυβέρνησης σε διάφορα ζητήµατα χρηµατοδοτήσεων κ.λ.π.               Το Περιφερειακό 
Συµβούλιο θα πρέπει να εξετάζει τρόπους και δυνατότητες να βοηθά αυτές τις µονάδες του τόπου, ειδικά όταν είναι 
γνωστά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος της πτηνοτροφίας, γενικότερα.  
Από την άλλη κατεύθυνση πιστεύουν ότι δεν θα είναι άστοχο ο Συνεταιρισµός να εξετάσει την περίπτωση της συνένωσης 
µε άλλες οµοειδείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις, όπως είναι η «ΠΙΝ∆ΟΣ», γιατί ένα µεγαλύτερο σχήµα θα έχει καλύτερες 
δυνατότητες να επιβιώσει και να αναπτυχθεί και να παίξει πιο ουσιαστικό ρόλο στην οικονοµία γενικότερα. 
Αυτό θα ήταν σκόπιµο, εάν λάβει κανείς υπόψη και όλες τις άλλες οµοειδείς επιχειρήσεις, που έπαψαν πλέον να  
δραστηριοποιούνται στη χώρα, γιατί δεν άντεξαν τα νέα δεδοµένα της οικονοµικής κατάστασης. 
Θα πρέπει όλοι να βάλουµε το λιθαράκι που µας αναλογεί, έτσι ώστε να κρατηθεί σε υψηλά επίπεδα ο αγροτοδιατροφικός 
τοµέας, για το οποίο µπορούµε να είµαστε υπερήφανοι στην Ήπειρο. 

2) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» η οποία διατήρησε τις εισηγητικές της θέσεις. 
3) Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο», η οποία δήλωσε τη συµπαράστασή της στον αγώνα των εργαζοµένων του 

Συνεταιρισµού για την πλήρη καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών τους και τη διασφάλιση των εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωµάτων τους.  
Για τα συνολικά προβλήµατα του Συνεταιρισµού, ψήφισε θετικά στην εισήγηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης», µε 
επιφύλαξη, λόγω της απουσίας ρεαλισµού ορισµένων σηµείων του διεκδικητικού της πλαισίου. 

4) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία τόνισε τη σηµασία της συζήτησης στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο, αλλά πιστεύει ότι το θέµα έρχεται αποκοµµένα. Το Περιφερειακό Συµβούλιο θα πρέπει να 
συζητήσει και να λάβει θέση για όλα τα συσχετικά ζητήµατα που αφορούν την Ήπειρο (ΣΒΕΚΗ, ΖΩ.∆Ω., Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Πρέβεζας, κ.λ.π.), µε τη συµµετοχή όλων των αρµοδίων και ενδιαφεροµένων, και να εξετασθεί πως θα 
εξευρεθούν λύσεις για όλα αυτά τα ζητήµατα. Να πιεσθεί η Κυβέρνηση, της οποίας η πολιτική έχει στόχο να µεταφέρει 
όλη την παραγωγή στις Πολυεθνικές.  
Οι διοικήσεις των Συνεταιρισµών θα πρέπει κάποια στιγµή να πάψουν να είναι τα όργανα της εκάστοτε Κυβέρνησης. 
Όλοι, από κοινού, θα πρέπει να «βάλουµε πλάτη», για να λυθούν τα προβλήµατα των παραγωγικών µονάδων και των 
παραγωγικών τάξεων της περιοχής.  ∆εν αρκεί η έκδοση ψηφισµάτων για όλα αυτά τα θέµατα. 
∆ήλωσαν τη συµφωνία µε όσα µπήκαν εισηγητικά από της παράταξη της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ», αφού και οι 
εργαζόµενοι συµφωνούν προς αυτή την κατεύθυνση και τους καλούν να κατανοήσουν  ότι πρέπει  να ενώσουν τις φωνές 
τους µε όλους τους εργαζόµενους  της περιοχής και πανελλαδικά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για να µπορέσει 
να αποτραπεί η λαίλαπα που µας περιµένει.  
 
 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 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 
 
       Ο Γραµµατέας  
       Στέφανος Ζούµπας 
Η Πρακτικογράφος 
 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
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