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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αρικμ.    8/22-9-2017  Πρακτικό   Συνεδρίαςθσ 

του Περιφερειακοφ Συμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων και 
τα από 30/8/2014  και 15-12-2016 Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-
2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε  ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ   είκοςι δφο (22) του μθνόσ 
Σεπτεμβρίου του ζτουσ 2017, θμζρα  Παραςκευι και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 96501/3717/13-9-2017 Πρόςκλθςθσ του  
Προζδρου του  

Στθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία κλικθκαν νομίμωσ όλα τα μζλθ του Π.Σ., παραβρζκθκαν και  μετείχαν οι: 

 Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ), Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ   5.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Φίλθ 
– Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα 
Σταυροφλα  12.Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 15.Μπάγιασ Μιχαιλ 16.Λάηοσ Ιωάννθσ 
17.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 18.Μποφμπα Βαςιλικι 19.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 20.Γοφςθσ Χριςτοσ 21.Βαςιλάκθσ Περικλισ 
22.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 23.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 24.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 25.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 26.Κωνισ Δθμιτριοσ 
27.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 28.Ζάκασ Γεϊργιοσ 29.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 30.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 31.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ 32.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 33.Ζικοσ Νικόλαοσ  34.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    
 

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν παραβρζκθκαν  οι :  

1. Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ. 2. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
3.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 4.Βαγγελισ Απόςτολοσ 5.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 6.Πάικασ Σπυρίδων 7.Ζάψασ Γεϊργιοσ 8.Κωτςαντισ 
Κωνςταντίνοσ 9.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου και 10.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν 
και νόμιμα κλικθκαν  
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Ανκοφλα 
Κατθρτηίδθ 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

Θζμα 3 
ο 

======== 
Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθν Ζνωςθ Ευρωπαϊκϊν Περιφερειϊν και Ενϊςεων Παραγωγϊν AREPO 

 
Το Περιφερειακό  Συμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 

 
1. Τισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

2. Τον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 

τθν αρικμ. 202855/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) 

3. Τον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, που εξζδωςε ο Υπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Τθν με αρικμ. πρωτ. 84976/815/11-8-2017 ειςιγθςθ, με τα ςυνθμμζνα αυτισ, τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ & 

Κτθνιατρικισ Π.Ε. Ιωαννίνων,  όπωσ κατατζκθκε ςτο Συμβοφλιο (Α.Π./Π.Σ. 85151/3337/18-8-2017) (ςυνθμμζνα με α/α: 53 

ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π.Σ.),  ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα κάτωκι: 
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« Το δίκτυο AREPO αποτελεί Ζνωςθ Ευρωπαϊκϊν Περιφερειϊν και Ενϊςεων Παραγωγϊν με κφριο αντικείμενο τθν προϊκθςθ και 

προςταςία των Γεωγραφικϊν Ενδείξεων ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των οργάνων τθσ. 

Στόχοι τθσ είναι θ προϊκθςθ, θ προάςπιςθ και θ προςταςία τόςο των παραγωγϊν όςο και των καταναλωτϊν των ευρωπαϊκϊν 

περιοχϊν που εμπλζκονται ςτθν παραγωγι των προϊόντων γεωγραφικισ Ζνδειξθσ (ΠΟΠ,ΠΓΕ,ΕΠΙΠ). 

Τα ςιματα που αντιπροςωπεφουν ςιμερα τα προϊόντα Ονομαςίασ Προζλευςθσ είναι: 

-Προςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Προζλευςθσ (ΠΟΠ), ονομαςία που ταυτοποιεί ζνα προϊόν που κατάγεται από ςυγκεκριμζνο τόπο, 

περιοχι ι, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, χϊρα, θ ποιότθτα ι τα χαρακτθριςτικά του οποίου οφείλονται κυρίωσ ι αποκλειςτικά ςτο 

ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που ςυμπεριλαμβάνει τουσ εγγενείσ φυςικοφσ και ανκρϊπινουσ παράγοντεσ και του οποίου όλα τα 

ςτάδια τθσ παραγωγισ εκτελοφνται εντόσ τθσ οριοκετθμζνθσ γεωγραφικισ περιοχισ. 

-Προςτατευόμενθσ Γεωγραφικισ Ένδειξθσ (ΠΓΕ), ονομαςία που ταυτοποιεί ζνα προϊόν το οποίο κατάγεται από ςυγκεκριμζνο τόπο, 

περιοχι ι χϊρα, ζχει ζνα ςυγκεκριμζνο ποιοτικό χαρακτθριςτικό, θ φιμθ ι άλλο χαρακτθριςτικό του μπορεί να αποδοκεί κυρίωσ ςτθ  

γεωγραφικι του προζλευςθ και ζνα τουλάχιςτον από τα ςτάδια τθσ παραγωγισ του εκτελείται εντόσ τθσ οριοκετθμζνθσ γεωγραφικισ 

περιοχισ 

-Εγγυθμζνα Παραδοςιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ), παραδοςιακό ιδιότυπο προϊόν νοείται ζνα ιδιότυπο προϊόν ι τρόφιμο που 

παραςκευάηεται με τρόπο παραγωγισ, μεταποίθςθσ ι ςφνκεςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν παραδοςιακι πρακτικι για το εν λόγω προϊόν ι 

τρόφιμο ι παράγεται από πρϊτεσ φλεσ ι ςυςτατικά που είναι τα χρθςιμοποιοφμενα παραδοςιακά. 

Η ζνωςθ AREPO αποτελείται αυτι τθν περίοδο από 27 Ευρωπαϊκζσ περιφζρειεσ και περιςςότερεσ από 400 ενϊςεισ παραγωγϊν οι 

οποίεσ αντιπροςωπεφουν περιςςότερο από το 40% των Γεωγραφικϊν Ενδείξεων (ΓΕ) τθσ ΕΕ. 

Τθν τρζχουςα περίοδο πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ AREPO είναι ο κ. Vincent Labarthe, Αντιπεριφερειάρχθσ Πρωτογενοφσ Τομζασ τθσ 

Περιφζρειασ Midi-Pyrenees τθσ Γαλλίασ, ενϊ οι επόμενεσ εκλογζσ που κα πραγματοποιθκοφν ςτθν Κριτθ, κατά τθ διάρκεια τθσ 2θσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ κα αναδείξουν τον επόμενο Πρόεδρο που κα εκπροςωπεί τθν ζνωςθ ςτα κερμικά όργανα τθσ ΕΕ. 

Στόχοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου:  

1. Παρουςίαςθ του πολυδιάςτατου κοινωνικοφ και οικονομικοφ χαρακτιρα των Γεωγραφικϊν Ενδείξεων (ΓΕ) και ενεργοποίθςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ των παραγωγϊν . 

2. Στενότερθ ςυνεργαςία με τισ άλλεσ περιφζρειεσ για τθν άντλθςθ καλϊν πρακτικϊν πάνω ςτον τομζα προϊκθςθσ και υποςτιριξθσ 

των ΓΕ. 

3. Ενςωμάτωςθ τθσ ζνωςθσ ςτισ δραςτθριότθτεσ διάχυςθσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου προκειμζνου να ενθμερωνόμαςτε ζγκαιρα και 

ζγκυρα για τισ εξελίξεισ ςτον τομζα των ΓΕ ςτον μετά 2020 εποχι ζχοντασ τθν ανάλογθ επανατροφοδότθςθ. 

4. Υποβολι αιτιςεων και κατοχφρωςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων νζων ΓΕ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, με ςτόχο τθν ανάδειξθ και 

προςταςία τθσ πολιτιςτικισ και γαςτρονομικισ μασ κλθρονομιάσ. 

5. Δθμιουργία Ανοικτισ Ομάδασ Εργαςίασ με αντικείμενο τθ μελζτθ, προϊκθςθ των ΓΕ με ςυμμετοχι εκπροςϊπων τθσ Περιφζρειασ 

και φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι και προϊκθςθ αιτθμάτων κατοχφρωςθσ. 

Οφζλθ από τθ ςυμμετοχι μασ: 

α. Ανάπτυξθ ουςιαςτικισ εξωςτρζφειασ και κυρίωσ αποτελεςματικισ δικτφωςθσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτον τομζα προϊκθςθσ, 

προάςπιςθσ και προςταςίασ των Γεωγραφικϊν Ενδείξεων. 

β. Ολοκλθρωμζνθ ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ ςε πρωτογενζσ επίπεδο τόςο εντόσ του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου όςο και για τισ εξελίξεισ 

ςτθν παγκόςμια αγορά. 

γ. Παρουςίαςθ των κζςεων τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου κακϊσ και υποςτιριξθ τουσ μζςω των προτάςεων του δικτφου AREPO ςτα 

ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα. 

ΑΔΑ: 7Σ0Μ7Λ9-Ξ30



 

3 

 

δ. Ενεργι ςυμμετοχι ςτθν προπαραςκευι προτάςεων, μζςω των τεχνικϊν ςυναντιςεων, που ςχετίηονται με τθν ευρωπαϊκι 

νομοκεςία για τισ Γεωγραφικζσ Ενδείξεισ (ΓΕ) και τθν πολιτικι τθσ Ε.Ε. ςτον τομζα ποιότθτασ 

ε. Ανταλλαγι τεχνογνωςίασ και ςυνεργαςίεσ ςε περιφερειακό επίπεδο πάνω ςτθν προϊκθςθ και προςταςία των προϊόντων με 

Γεωγραφικζσ Ενδείξεισ  

ςτ. Συμμετοχι ςτθ ςτιριξθ τθσ πρόταςθσ ευρωπαϊκϊν περιφερειϊν για τθ προϊκθςθ και δθμιουργία καταλόγου μθ αγροτικϊν 

προϊόντων με γεωργικζσ ενδείξεισ (χειροτεχνία υπαίκρου, κ.α) αντικείμενο που βρίςκει ευρεία εφαρμογι ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου. Η 

πρωτοβουλία ξεκίνθςε από τθν Ιςπανία και βρίςκεται ςτο ςτάδιο των ςυηθτιςεων. 

η. Συμμετοχι ςε δράςεισ προϊκθςθσ (Γευςιγνωςίεσ, Εκκζςεισ, κ.ά) τθσ ζνωςθσ. 

Με γνϊμονα όλα τα παραπάνω θ ςυμμετοχι ςτισ διεργαςίεσ τθσ ζνωςθσ AREPO κα ςυμβάλλει ακόμα περιςςότερο ςτθν διαρκι 

ενθμζρωςθ μασ και κυρίωσ ςτοχεφουμε ςτθν άντλθςθ πόρων μζςω των προγραμμάτων προϊκθςθσ και προβολισ των Γεωγραφικϊν 

Ενδείξεων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ). 

Ειςθγοφμαςτε 

Τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθν Ζνωςθ Ευρωπαϊκϊν Περιφερειϊν και Ενϊςεων Παραγωγϊν AREPO και 

διάκεςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 4.500,00 €, ωσ ετιςια ςυνδρομι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν εν λόγω Ζνωςθ.»  

5. Τισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

6. Τθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 8/38/22-9-2017 ) 

Εγκρίνει τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθν Ζνωςθ Ευρωπαϊκϊν Περιφερειϊν και Ενϊςεων Παραγωγϊν AREPO και τθ 

διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 4.500,00 €, ωσ ετιςια ςυνδρομι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν εν λόγω Ζνωςθ, 

ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ τθσ Υπθρεςίασ (υπό ςτοιχ.4) 

 

Σθμειϊνεται ότι:  

1. Η παράταξθ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», που ψιφιςε κετικά, τόνιςε ότι ϋϋαργιςαμε πολφ να κάνουμε αυτά τα οποία ζπρεπε 
να κάνουμε εδϊ και πολλά χρόνια πριν και τα οποία τα βρίςκουμε μπροςτά μασ τϊρα, όπωσ π.χ. με τθ ςυμφωνία CETA 
κ.λπ.ϋϋ 
 

2. Η παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», τοποκετικθκε επίςθσ κετικά, επιςθμαίνοντασ ότι κάτι τζτοιο ιταν πάντα ςτα 
ηθτιματα , που απαςχολοφςαν τα υλλογικά Όργανα εδϊ και χρόνια, πωσ δθλαδι τα προϊόντα τθσ περιοχισ κα γίνουν 
επϊνυμα και κα ζχουν ταυτότθτα για να μπορζςουν να κερδίςουν μερίδιο τθσ αγοράσ.  
Σόνιςαν επίςθσ,  τθν ανάγκθ τθσ εμπλοκισ ςτο όλο κζμα και τθσ Επιτροπισ Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ. Θα βοθκιςει αυτό 
ςτθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ προσ τθν κοινωνία και τθν ενεργοποίθςι τθσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ 

 

Μειοψθφοφν:  
1. Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία διλωςε ότι εξ αρχισ τουσ βρίςκει κάκετα αντίκετουσ θ λογικι ότι τα 

κρατικά όργανα, όπωσ είναι θ Περιφζρεια και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο μποροφν να χαράξουν από κοινοφ, με οποιονδιποτε 
μικρό ι αυτοαπαςχολοφμενο παραγωγό, κοινό διεκδικθτικό πλαίςιο. Είναι αδφνατο, δεν ζχει ςυμβεί ποτζ  ςτον καπιταλιςμό, 
δε κα ςυμβεί ςτθν κρίςθ του, οφτε ςτθν ανάκαμψι του. Οι μικροί παραγωγοί τςακίηονται και ζχουμε ςυγκζντρωςθ και 
ςυγκεντροποίθςθ. Αυτι  είναι θ τάςθ τθσ οικονομίασ και εκείνοι δε ςτζκονται από τθν πλευρά τθσ υπεράςπιςθσ των 
μονοπωλιακϊν ομίλων. Και καμία χϊρα ςε όλο τον κόςμο κανζνα Π.Ο.Π. δεν ζςωςε τθ ηωι, τθν επιβίωςθ, τα δικαιϊματα 
κανενόσ μικροφ καλλιεργθτι αντίκετα τα ςυμφζροντα και τα κζρδθ των πολυεκνικϊν αφξθςε. Το περιεχόμενο και ο 
προςανατολιςμόσ όλων αυτϊν των μορφϊν ςυμπράξεων, ςχθματιςμϊν κ.λπ. δεν κακομολογείται οφτε από τθν 
πλειοψθφοφςα παράταξθ αλλά οφτε και από τθ μείηονα αντιπολίτευςθ, που τυχαίνει, κατά παράδοξο τρόπο, ςτθν Περιφζρεια 
Ηπείρου να ςυμπλζει απόλυτα με τθν πλειοψθφία. 
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2. Η παράταξθ  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία καταψιφιςε τθν απόφαςθ, με βάςθ και τθν εμπειρία που ζχουν και 
από το παρελκόν από τισ «αμαρτωλζσ ενϊςεισ», που ςε όλουσ είναι γνωςτό τι ζγινε ςτισ εποχζσ τθσ μεγάλθσ λεθλαςίασ, των 
διοριςμϊν και το τρελό φαγοπότι και ειδικά και  τϊρα που πάλι μιλάμε για ενϊςεισ οι οποίεσ είναι υπό τισ διαταγζσ τθσ 
Ευρϊπθσ των λαϊν που δε κζλουν κάτι άλλο πζρα από το να υφαρπάξουν τον πλοφτο τθσ πατρίδασ μασ. 
Αναρωτιοφνται αν κα πρζπει κάποιοσ «ωσ μαριονζτα», να ςυμμετζχει ςτισ ιδθ ειλθμμζνεσ αποφάςεισ  τθσ Ευρϊπθσ των 

λαϊν, που ςτοχεφουν ςτθν εκμετάλλευςθ τθσ ελλθνικισ παραγωγισ από ελάχιςτουσ οικονομικοφσ ομίλουσ. 
 

3. Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία ψιφιςε αρνθτικά τονίηοντασ τθν αμφιςβιτθςι τθσ για αυτό το 
όργανο. Τόνιςε,  χαρακτθριςτικά, ότι από τθ μια πλευρά γίνεται αποδεκτόσ όλοσ ο κυκεϊνασ των εγκυκλίων και 
νομοκετθμάτων τθσ Ε.Ε. που καταςτρζφει όλθ τθ μικρι παραγωγι και αναδεικνφει μόνο τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ και από τθν 
άλλθ πλευρά γίνεται προςπάκεια πωσ κα «μπαλϊςουμε» τουσ «ξυπόλθτουσ» παραγωγοφσ και πωσ κα διατθριςουμε 
καλφτερα τα προϊόντα  
  

4. Ο ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Πάνθσ, ο οποίοσ τοποκετικθκε επίςθσ αρνθτικά. 
 

……………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Το παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 

        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.Σ. 

  Σταφροσ Παργανάσ 
                    
             Ακριβζσ Απόςπαςμα        
              Η Πρακτικογράφοσ          
         Ο Γραμματζασ του  Π.Σ.  

Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
 
 

 
   

ΑΔΑ: 7Σ0Μ7Λ9-Ξ30


		2017-09-26T13:44:52+0300
	Athens




