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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.  9/17-9-2018  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 

 
του Περιφερειακοφ υμβουλίου Θπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  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  
δεκαεπτά (17) του μθνόσ επτεμβρίου του ζτουσ 2018, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 124418/3681/11-9-
2018  Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :    
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Πολυξζνθ  (Τηζνθ) Ταπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     3. 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.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Καττισ Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4., Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) 3. Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ  6.Τάτςθσ 
Δθμιτριοσ 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα Σταυροφλα  12.Τφρου – Οφηα 
Αναςταςία (Νατάςςα),13. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), 14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 17.Μποφμπα 
Βαςιλικι 18.Γοφςθσ Χριςτοσ 19.Βαςιλάκθσ Περικλισ 20.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 21.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 22.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 23.Πάικασ Σπυρίδων 
24.Ζάψασ Γεϊργιοσ 25.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 26.Ζάκασ Γεϊργιοσ 27.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ)28. Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 29.Κωτςαντισ 
Κωνςταντίνοσ 30.Ζικοσ Νικόλαοσ 31.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 32.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ     

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1.Σπυρζλθσ Μιχαιλ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
2.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 3.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 4. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 5. Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 6. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του 
Βθςςαρίωνα 7.Ντάλλασ Ιωάννθσ 8.Κωνισ Δθμιτριοσ 9.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 10.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 11.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ),  
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,  Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 
ΕΚΣΟ ΘΜΕΡΘΙΑ ΔΙΑΣΑΞΘ 

ΘΕΜΑ 4
ο 

χετικά με το κζμα  τιμολόγθςθσ του  γάλακτοσ  για τθν επόμενθ γαλακτοκομικι περίοδο 
 
 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Θπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ 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. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Θπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  υντονιςτι Αποκ/νθσ 

Δ/ςθσ Θπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ) 

4. Σο κζμα που τζκθκε από τον κ. Περιφερειάρχθ, ο οποίοσ προζβθ ςε ενθμζρωςθ του ϊματοσ ςχετικά με τισ πρωτοβουλίεσ του 

πανελλαδικά  για τθν προςταςία των προϊόντων Π.Ο.Π. από ειςαγόμενο γάλα,  ωσ οριςμζνοσ από τθν ΕΝ.Π.Ε. για κζματα Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ. 
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«Αναφζρκθκε ςτθν όξυνςθ του προβλιματοσ κατά  τα δφο τελευταία χρόνια, που διαπιςτϊνεται περίςςευμα γάλακτοσ ςτθ Γαλλία το οποίο 

ειςάγεται ςτθν Ελλάδα ςε εξευτελιςτικζσ τιμζσ και με ακατάλλθλεσ ςυνκικεσ, ενϊ διευκρίνιςε ότι τζτοιο γάλα δε βρζκθκε να 

χρθςιμοποιείται από γαλακτοβιομθχανίεσ τθσ Ηπείρου, μετά από ςχετικοφσ ενδελεχείσ ελζγχουσ . 

Τόνιςε ότι κα πρζπει να διατθρθκεί το περςυνό τιμολόγιο από όλεσ τισ γαλακτοκομικζσ επιχειριςεισ τθσ Ηπείρου, επικροτϊντασ, παράλλθλα, 

τθ ςτάςθ τθσ «ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΕ ,  θ οποία τον ενθμζρωςε ότι, τουλάχιςτον για φζτοσ, κα διατθριςει ςτακερζσ τισ τιμζσ τθσ». 

5. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

6. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ 

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

 
Αποφαςίηει  

(απόφαςθ: 9/ 55/17-9-2018 ) 

Σο Περιφερειακό υμβοφλιο, με αφορμι τθν ζναρξθ τθσ νζασ γαλακτοκομικισ περιόδου και τον κακοριςμό τθσ τιμισ του ειςκομιηόμενου 

γάλακτοσ  για τθν επόμενθ γαλακτοκομικι περίοδο:  

 Ηθτάει οι Θπειρωτικζσ βιομθχανίεσ και βιοτεχνίεσ να δείξουν ςεβαςμό προσ τουσ Θπειρϊτεσ κτθνοτρόφουσ, να τουσ ςτθρίξουν και παρά 

τθ δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία και φζτοσ να διατθριςουν ςτακερζσ τισ τιμζσ του ειςκομιηόμενου γάλακτοσ   και να μθν τισ μειϊςουν 

 Επικροτεί τθ ςτάςθ τθσ γαλακτοβιομθχανίασ «ΔΩΔΩΝΘ Α.Ε.», θ οποία ενθμζρωςε τον κ. Περιφερειάρχθ  ότι κα διατθριςει ςτακερζσ 

τισ τιμζσ γάλακτοσ για τθν επόμενθ γαλακτοκομικι περίοδο. 

 τθρίηει τθ δθμιουργία μιασ Διεπαγγελματικισ Ζνωςθσ, προκειμζνου να διαςφαλιςτοφν τα ςυμφζροντα όλων των παραγωγϊν 

 
 
θμειϊνεται ότι: 

1. Θ παράταξθ «ΘΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΘ» , θ οποία ψιφιςε κετικά επί του κζματοσ,  τόνιςε τα  κάτωκι: 

«υμφωνοφμε με το ψιφιςμα και αιςκανόμαςτε τθν ανάγκθ να επιςθμάνουμε τα λάκθ ι τισ ολιγωρίεσ μασ,  ωσ Περιφζρεια και ωσ 

άτομα, που μασ ζφεραν εδϊ που βριςκόμαςτε με τισ τιμζσ των κτθνοτροφικϊν προϊόντων.  

Είχαμε τονίςει επανειλθμμζνα, ότι το πρόβλθμα τθσ κτθνοτροφίασ χρειάηεται δομικζσ αλλαγζσ για να μπορζςει να  γίνει βιϊςιμο 

ςτον διεκνι ανταγωνιςμό.  

Δυςτυχϊσ,  το ςυνεταιριςτικό μοντζλο απαξιϊκθκε και κατζρρευςε αλλά δεν προςπακιςαμε όςο ζπρεπε να χτίςουμε ζνα νζο 

ςυνεργατικό ςφςτθμα, κακετοποιθμζνο από τθν παραγωγι των ηϊων, τθν παραγωγι πλεονεκτικϊν τροφϊν, τθν ςυλλογι των 

προϊόντων (γάλακτοσ, κρζατοσ κ.α.) τθν μεταποίθςθ και τελικά τθν εμπορία όλων αυτϊν ωσ ΠΟΠ ι μοναδικϊν.  

Αντί αυτοφ, εςκεμμζνα ι απερίςκεπτα, ενκαρρφναμε τθν μοναχικότθτα με επιδοτιςεισ του αζρα, κάκε ςπίτι και τρακτζρ και άλλα 

αυτοκτονικά, που τελικά μασ χρεοκόπθςαν.  

Η «ΔΩΔΩΝΗ», δυςτυχϊσ , ζχει άλλουσ ιδιοκτιτεσ που επιδιϊκουν,  αςφαλϊσ,  όςο γίνεται μεγαλφτερα κζρδθ για τουσ μετόχουσ και 

όχι για τουσ παραγωγοφσ γάλακτοσ,  που ζχαςαν τθ διαπραγματευτικι τουσ κζςθ. Και μπορεί τϊρα να υποςχζκθκε πωσ δεν κα 

μειϊςει τθν τιμι γάλακτοσ, ωσ πρόςκαιρθ λφςθ, το κζμα είναι τι κάνουμε ωσ Περιφζρεια για τθ δρομολόγθςθ αποτελεςματικϊν 

λφςεων ςτο πρόβλθμα τθσ κτθνοτροφίασ, υπζρ των αδφναμων παραγωγϊν, αςφαλϊσ ςτο πλαίςιο του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ με 

κανόνεσ» 

 

2. Θ παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΘΠΕΙΡΩΣΩΝ» τοποκετικθκε κετικά ςτθν ειςιγθςθ του κ. Περιφερειάρχθ, κάνοντασ όμωσ και τα κάτωκι 

ςχόλια. 

«Θα πρζπει το Περιφερειακό υμβοφλιο να μελετιςει με μεγάλθ προςοχι το πωσ κα ςτθρίξει τουσ κτθνοτρόφουσ.  

Να παραδεχκοφμε ότι, πζντε χρόνια μετά τθν πϊλθςθ τθσ «ΔΩΔΩΝΗ»  και οκτϊ χρόνια αιρετισ Περιφζρειασ,  δεν βρικαμε λφςεισ. 

Προεκλογικά, είναι βζβαιο, δεν κα γίνει. 

Δεν είναι εφκολο  να ανταγωνιςκείσ τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ. Κςωσ, κα πρζπει να ενιςχυκεί μια προςπάκεια δθμιουργίασ μικρϊν 

τυροκομείων, με παραγωγι ποιοτικϊν προϊόντων, τα οποία κα μποροφν να ςτακοφν ςτον ανταγωνιςμό και να μθν υπάρχει πάντα 
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ανάγκθ να καταφεφγουμε ςε τζτοιου είδουσ παρεμβάςεισ - παραινζςεισ προσ τισ γαλακτοβιομθχανίεσ,  για ςτακεροποίθςθ τθσ τιμισ 

του γάλακτοσ ςε  μζγεκοσ,  που να μποροφν να επιβιϊςουν οι  κτθνοτρόφοι. 

Επίςθσ, πρζπει  με μεγάλθ προςοχι, να γίνονται οι όποιεσ παρεμβάςεισ για το όλο ηιτθμα και να ενεργοποιθκοφν οι όποιοι 

απαραίτθτοι ζλεγχοι αναφορικά με το ειςαγόμενο γάλα (αλλά και το κρζασ). 

Σο όλο ηιτθμα να απαςχολιςει και τθν ΕΝ.Π.Ε.,  ϊςτε με πρωτοβουλία τθσ ΕΝ.Π.Ε. να τεκεί το κζμα ςε όλα τα Περιφερειακά 

υμβοφλια και  να  οδθγθκοφμε  ςε μια ςυνολικι και ενιαία ςτάςθ των Περιφερειϊν,  υποςτθρικτικι για τα ςυμφζροντα των 

παραγωγϊν» 

 
    Μειοψθφοφν: 

1. Η παράταξθ «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ»,  θ οποία τόνιςε ότι με μια επιςτολι, τθσ οποίασ θ τφχθ είναι αβζβαιθ, δεν μπορεί λφςει το 

Περιφερειακό Συμβοφλιο το ςθμαντικό αυτό ηιτθμα τθσ διατιρθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ τθσ κτθνοτροφίασ ςτθν περιοχι. 

Εκείνοι πιςτεφουν ότι θ λφςθ μπορεί να ζλκει  μόνο μζςα από τθν κινθτοποίθςθ και τθν πάλθ των κτθνοτρόφων. Σε αυτι τθν 

κατεφκυνςθ κα πρζπει να βοθκιςει και το Περιφερειακό Συμβοφλιο. 

Με κανζνα άλλο τρόπο δεν μπορεί να εξαςφαλίςει τον μικρό κτθνοτρόφο.  

Αυτόσ κα πρζπει να πάρει τθν υπόκεςθ ςτα χζρια του. Να ςυγκρουςτεί με αυτι τθν πολιτικι (κυβζρνθςθσ και Ε.Ε.)  που εξυπθρετεί τθν 

ανταγωνιςτικότθτα και τθν κερδοφορία του κεφαλαίου. 

Δεν υπάρχει υγιισ επιχειρθματικότθτα. Όλα τείνουν ςτθν ςυγκεντροποίθςθ και ςτθ ςτιριξθ μόνο των μεγάλων επιχειρθματικϊν ομίλων.  

Διαφωνοφμε ριηικά με τθν δθμιουργία τθσ Διεπαγγελματικισ γάλακτοσ. Δεν μποροφν οι λφκοι να φιλάνε τα πρόβατα. 

Απαιτείται αυςτθρόσ ζλεγχοσ για το κόςτοσ παραγωγισ και για τισ ακρόεσ ειςαγωγζσ γάλακτοσ κ.λπ. Να εξαςφαλιςτοφν εγγυθμζνεσ 

τιμζσ ςτον παραγωγό που να καλφπτουν το κόςτοσ παραγωγισ και να δίνουν ζνα ειςόδθμα ςτον παραγωγό ικανό να επιβιϊςει. 

Εάν δεν παλζψουν οι κτθνοτρόφοι, μαηί με τουσ φυςικοφσ τουσ ςυμμάχουσ τουσ εργαηόμενουσ, προτάςςοντασ τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ, 

λφςθ δεν πρόκειται να υπάρξει. 

 

2. Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία τόνιςε τθ ςοβαρότθτα του κζματοσ που το Π.Σ. εξετάηει και ανζφερε 

ειδικότερα: 

«Όλα τα προβλιματα ςτον κλάδο ξεκίνθςαν από όταν θ Ε.Ε. και θ Κυβζρνθςθ  ςυμφϊνθςε για να ςυρρικνωκεί αυτό ο τομζασ ςτθν 

Ελλάδα. 

Και θ πϊλθςθ τθσ «ΔΩΔΩΝΗΣ» εκεί ςτόχευε: να παίξει ρόλο ςτθ μείωςθ των τιμϊν του γάλακτοσ και ςτθ ςυνζχεια τα καρτζλ και οι 

ζμποροι μεταξφ τουσ να ςυμφωνιςουν για το πωσ κα μοιραςκοφν τισ παραγωγικζ ηϊνεσ. Να καταργιςουν τισ προκαταβολζσ, που 

διευκόλυναν τουσ κτθνοτρόφουσ ςε πολφ μεγάλο βακμό, και να υπάρξει πλιρθσ αναςφάλεια για τισ τιμζσ, αλλά και για το πότε κα 

πλθρϊνονται όςοι προςκομίηουν το γάλα. 

Εκείνοι νομίηουν ότι είναι πλζον  απαραίτθτο, να ηθτθκεί από τθν Κυβζρνθςθ να ανοίξει ξανά ο φάκελοσ τθσ πϊλθςθσ τθσ ΔΩΔΩΝΗΣ. 

Να γίνουν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ, ζτςι ϊςτε να ξαναλειτουργιςει το ςφςτθμα των προκαταβολϊν. Επίςθσ να υπάρξει ζλεγχοσ για τισ 

τιμζσ των προμθκειϊν ηωοτροφϊν κ.λπ., και  για  το πωσ αξιοποιοφνται οι  ακρόεσ ειςαγωγζσ γάλακτοσ.  

Επίςθσ,  να λθφκεί υπόψθ ότι θ «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.» δεν πλθρϊνει οφτε μζςα ςτο διάςτθμα των 60 θμερϊν,  που προβλζπεται για τα νωπά 

προϊόντα. 

Θα πρζπει να γίνει μια ευρφτερθ ςυηιτθςθ για το ςφνολο των κεμάτων που ςχετίηονται με τουσ κτθνοτρόφουσ, να κλθκοφν και οι 

παραγωγοί και να εξεταςκεί πωσ κα αξιοποιθκοφν διάφορα προγράμματα και με μια ευρφτερθ ςυνεργαςία να γίνει προςπάκεια για τθ 

δθμιουργία ενόσ νζου εργοςταςίου, το οποίο κα εξαςφαλίςει τθ διατιρθςθ και τθν ανάπτυξθ του μικροφ κτθνοτρόφου. 

Και ςε τελικι ανάλυςθ, γιατί δεν εξετάηεται και θ περίπτωςθ τθσ «ΔΩΔΩΝΗΣ», πωσ μπορεί να περιζλκει ςτουσ ντόπιουσ παραγωγοφσ, 

μιασ και από ότι ακοφγεται αναηθτά αγοραςτζσ.»  
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……………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
        
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
                                                  Ο Πρόεδροσ του Π.. 

    ταφροσ Παργανάσ 
                      
     

Θ Αντιπρόεδροσ του Π.. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα              Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι-Κοίλια 
 
Θ Πρακτικογράφοσ 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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