
        ΠΡΑΚΤΙΚΟ  11 / 1& 6 - 6 - 2011
                                                    ==========================

Στα Ιωάννινα  και στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου,   σήμερα  την 
1η  του  μηνός  Ιουνίου έτους  2011,  ημέρα  Τετάρτη  και   ώρα  18.00 συνήλθε  σε  δημόσια   συνεδρίαση το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου (άρθρου  113 Ν.3852/2010), ύστερα  από την αριθμ.  282/2010  ανακήρυξη 
του  Πολυμελούς   Πρωτοδικείου   Ιωαννίνων,  η  οποία  διορθώθηκε  με  την  αριθμ.  284/2010  όμοια του  ιδίου 
Δικαστηρίου, καθώς και την 13/2011 απόφαση του Τριμελούς  Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από    20-
12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-2011 Πρωτόκολλα ορκωμοσίας, μετά την οικ.: 34167/1158/     26-5-
2011  Πρόσκληση του  Προέδρου του  Περιφερειακού Συμβούλου Ηπείρου, με θέμα  ημερήσιας διάταξης το 
εξής:

1) Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου σε όργανα της «ΗΠΕΙΡΟΣ  Α.Ε.»

2) Βραχυπρόθεσμες δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου.

3)   Σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

4)   Πρόταση για την αναδιάρθρωση των συστημάτων Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

      5)   Οι εξελίξεις σχετικά με την Γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ»

            6)   Επισκευή – συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου.

Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  οι : 

Α.  Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου.

Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ.
    2. Χαράλαμπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
    3. Στέφανος Ζούμπας, Γραμματέας του Π.Σ.

Γ.   1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας
      2. Θωμάς Πιτούλης,  Αντιπεριφερειάρχης  Θεσπρωτίας
     3. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας

 

Δ.   1.  Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
      3. Παντελής Κολόκας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου    

Ε.   Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
  1. Χρήστος Κύρκος      Περιφερειακός Σύμβουλος, «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΠΕΑ)*
  2. Ιωάννης Κατέρης «» «» «»             «»    «»
  3. Αντώνιος Γαλάνης «» «» «» «»    «»
  4. Διονύσιος Διβάρης «» «» «» «»    «»
  5. Ιωάννης Παπαγιάννης  Γεωργίου  «» «» «» «»    «»
  6. Ιωάννης Παπαγιάννης Χρήστου «» «» «» «»    «»
  7. Νικόλαος Κάτσιος «» «» «» «» (ΠΕΘ)*
  8. Δημήτριος Δημάκος «» «» «» «»    «»
  9. Αναστάσιος Δηλαβέρης «» «» «» «»    «»
10. Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη«» «» «» «»    «»
11. Γεώργιος Παπατσίμπας «» «» «» «» (Π.Ε.Ι)*  
12. Μιχαήλ Πλιάκος «» «» «» «»    «»
13. Νικόλαος Καττής «» «» «» «»    «»
14. Ιωάννης Γιαννακάκης «» «» «» «»    «»
15. Γεώργιος Μπαλτογιάννης «» «» «» «»    «»
16. Μαρία Τσουλάκη «» «» «» «»    «»
17. Σταύρος Παργανάς                          «» «» «» «»    «»
18. Βασίλειος Παπαχρήστος «» «» «» «»    «»
19. Μιχαήλ Σπυρέλης «» «» «» «» (ΠΕΠ)*
20. Βασίλειος Κατσαμώρης «» «» «» «»    «»
21. Ιωάννης Ευθυμίου «» «» «» «»    «»
22. Νικόλαος Ανατολιωτάκης «» «» «» «»    «»
23. Θεοφάνης Μικρούλης              «» «» «» «»    «»
24. Βασίλειος Γιολδάσης «» «» «» «»    «»
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25. Ευάγγελος Αργύρης «» «»             «ΗΠΕΙΡΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»   (ΠΕΙ)*  
26. Κωνσταντίνος Μπόβολος «» «»                      «» «»       (ΠΕΑ)*  
27. Παύλος Μίχας «» «» «» «»          «»
28. Κωνσταντίνος Παπανδρεέου «» «» «» «»          «»
29. Κωνσταντίνος Φώτης «» «» «» «»          «»
30. Γρηγόριος Τζιοβάρας «» «» «» «»       (ΠΕΘ)*   
31. Αθηνά Ιωάννου «» «» «» «»          «»
32. Χρήστος Παπαβρανούσης «» «» «» «»        (ΠΕΙ)*
33. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης «» «» «» «»          «»
34. Μιχαήλ Κασσής «» «» «» «»          «»
35. Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου «» «» «» «»          «»
36. Κωνσταντίνος Αρβανίτης «» «» «» «»       (ΠΕΠ)* 
37. Γεώργιος Ζάκας «» «» «» «»          «»
38. Δήμητρα Αναγνώστου «» «» «» «»          «»
39. Κωνσταντίνος Κωτσαντής «» «»     «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»       (ΠΕΙ)*
40. Βασίλειος Ζιώβας «» «»     «»    «»                     (ΠΕΑ)*
41. Ιωάννης Παπαδημητρίου «» «»       «ΑΥ.Ρ.ΙΟ. (Αυτοδιοικητικό 
                                                                                                       Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την   
                                                                                                                       Ήπειρο» (ΠΕΙ)*
42. Νικόλαος Ζήκος «» «»       «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ  

                   ΗΠΕΙΡΟ»   (ΠΕΙ)*

*(περιφερειακή ενότητα…..)

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας:

Θεοδώρα Μήτσιου

Αργυρώ Παππά 

Ελένη Κασσή

  Δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1.  Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων
2.   Οι  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  Νικόλαος  Κώτσιος,   Κωνσταντίνος  Ντέτσικας  και  Βασίλειος 
Χριστοφορίδης, τακτικά μέλη, αν και νόμιμα κλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι   φορέων της  περιοχής 
και πολλοί πολίτες ενδιαφερόμενοι για τα  συζητούμενα θέματα.

Σημειώνεται ότι:
Α) Η παρούσα συνεδρίαση  διεκόπη και συνεχίσθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και την ίδια ώρα (18.00).
Στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα 1ο, 2ο, 5ο και 6ο θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.
Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασης συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις  για τα 3ο και 4ο θέματα της 
ημερήσιας  διάταξης  και  ύστερα  από  πρόταση  του  κ.  Περιφερειάρχη  συζητήθηκαν  και  λήφθηκαν 
αποφάσεις και για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1ο . Εκτέλεση έργων αποκατάστασης ζημιών σε αντλιοστάσια.
2ο . Συμπλήρωση της 2/5/31-1-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Β) ΣΤΟ δεύτερο μέρος της συνεδρίασης η σύνθεση του Σώματος διαφοροποιήθηκε ως εξής:
1) Παραβρέθηκαν και η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων  Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη  και ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ντέτσικας.
2) Απουσίασαν  οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι :
Χρήστος  Κύρκος,  Αντώνιος  Γαλάνης,  Διονύσιος  Διβάρης,  Δημήτριος  Δημάκος,  Μαρία  Τσουλάκη,  
Μιχαήλ Σπυρέλης, Κωνσταντίνος Παπανδρέου, Γρηγόριος Τζιοβάρας και Κωνσταντίνος Αρβανίτης.
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Θέμα 5ο

======
Οι εξελίξεις σχετικά με την Γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ»

    Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2) Τον  αριθμ.  16853/6-4-2011  πρότυπο  κανονισμό  λειτουργίας  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου,  που 

εξέδωσε  ο  Υπουργός  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης  και 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄) 

3) Τις  έγγραφες  θέσεις  και  τοποθετήσεις  φορέων  και  παρατάξεων  που  κατατέθηκαν  στο 
Συμβούλιο(συνημμένα με α/α: 76,77 και 79 στο φάκελο 2/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα 
θέματα Π.Σ.)

4) Την  εισήγηση  του Περιφερειάρχη Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 78 
στο φάκελο 2/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.),  
και όπως την ανέπτυξε στη συνεδρίαση

5) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων 
& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης)

                           Αποφασίζει 
              (απόφαση: 11/39/1- 6 -2011)

1. Επαναβεβαιώνει τη θέση του να μην μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γαλακτοβιομηχανίας 
«ΔΩΔΩΝΗ»  και  οποιαδήποτε  αλλαγή  υπαγορευτεί  στο  πλαίσιο  αναδιάρθρωσης  της  Αγροτικής 
Τράπεζας,  να  γίνει  με  βάση  το  καταστατικό  της  εταιρείας  για  μεταβίβαση  των  μετοχών  στους 
φυσικούς της φορείς.  H «ΔΩΔΩΝΗ» αποτελεί  τον κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της Ηπείρου,  της 
κτηνοτροφίας,  των παραγωγών και  των εργαζομένων.  Η υπεραξία της,  ως πρότυπης ,  βιώσιμης 
επιχείρησης όχι μόνο για την Ήπειρο αλλά για όλη την Ελλάδα,  βασίζεται στους ως άνω φορείς, που 
την στήριξαν και την στηρίζουν.   Η στάση της Διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας απαξιώνει την 
επιχείρηση και την αξία της. Η μετατροπή του κοινωνικού και συνεταιριστικού  χαρακτήρα της θα 
οδηγήσει σε απόγνωση και μαρασμό όλη την Ήπειρο και τους χιλιάδες κτηνοτρόφους.  

2. Όπως  ζητηθεί και επιδιωχθεί άμεσα συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ., -  στην οποία θα μετέχουν 
εκπρόσωποι  από όλες  τις  παρατάξεις,   εκπρόσωποι  της  Πρωτοβάθμιας  Αυτοδιοίκησης  και  των 
παραγωγών, – με τον κ. Πρωθυπουργό,  προκειμένου να μεταφέρουν την ως άνω θέση των φορέων 
για την «ΔΩΔΩΝΗ» και το μέλλον της και  να ζητήσουν  να επαναβεβαιώσει τη θέση και δέσμευση 
που ανέλαβε και ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός δύο φορές στα Ιωάννινα, για την γαλακτοβιομηχανία 
«ΔΩΔΩΝΗ»,  την  εγγύηση της πορείας της και την επαναφορά μετοχών στους φυσικούς φορείς, 
ζητώντας  παράλληλα ενημέρωση για τα περαιτέρω σχέδια της Κυβέρνησης. 

3. Η Περιφέρεια Ηπείρου στη συνέχεια θα αναλάβει να συντονίσει τις πρωτοβουλίες των φορέων για την 
μεταβίβαση της γαλακτοβιομηχανίας στους μετόχους και τους παραγωγούς μέσω της εφαρμογής του 
καταστατικού. 

Σημειώνεται ότι: 
1) Η παράταξη   «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  κατέθεσε την εξής άποψη:   
« Η «Λαϊκή Συσπείρωση» είναι αντίθετη στην μεθοδευμένη δρομολόγηση ξεπουλήματος της «ΔΩΔΩΝΗΣ».
Οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι παραγωγοί δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση και με κανέναν τρόπο, να γίνουν  
συνένοχοι στα σχέδια ξεπουλήματος . Να πάρουν τώρα την υπόθεση στα χέρια τους, οργανώνοντας τον αγώνα. 
Να παλέψουν μαζί για μια άλλη πολιτική και μια διαφορετική αγροτική ανάπτυξη, που θα συμφέρει το λαό και όχι  
τα  μονοπώλια.  Μια  αγροτική  ανάπτυξη  που  θα  στηρίζεται  στον  παραγωγικό  συνεταιρισμό  και  στις  κρατικές  
καθετοποιημένες αγροτικές μονάδες «ΔΩΔΩΝΗ», διασφαλίζοντας σύγχρονους μισθούς και δικαιώματα για τους  
εργαζόμενους, σταθερή δουλειά και εισόδημα για τους μικρομεσαίους παραγωγούς, επαρκή φθηνά και υγιεινά  
προϊόντα για το λαό.   
Για  να  ματαιώσουμε  την  αντιλαϊκή  πολιτική  των  μονοπωλίων  και  των  εκφραστών  τους,  το  ξεπούλημα  της  
«ΔΩΔΩΝΗΣ».
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2) Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»,  πρότεινε:
 - Αντίσταση σε κάθε σενάριο και διαδικασία ιδιωτικοποίησης και κλιμάκωση κινητοποιήσεων με επικεφαλής το  
Περιφερειακό Συμβούλιο στην περίπτωση μιας τέτοιας εξέλιξης
-  Υποστήριξη  της  συνεταιριστικής  και  αυτοδιαχειριζόμενης  λειτουργίας  της  γαλακτοβιομηχανίας  και  της  
μεταβίβασης των μετοχών σε παραγωγούς και εργαζόμενους στην ονομαστική τους αξία
- Υποστήριξη του διεκδικητικού πλαισίου του Πρωτοβάθμιου Πανηπειρωτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού στα  
υπόλοιπα αιτήματά του

……………………………………………………………………………………………………………………………..
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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