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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.9/26-6-2020    Πρακτικό Συνεδρίασης 

Του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019  πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 
167 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α, όπως ισχύουν και της Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ.Α), συνήλθε σε κατεπείγουσα –μέσω 
τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 12.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.77571/1399/22-6-2020, Πρόσκλησης του Προέδρου του, στην οποία αναφέρεται και ο λόγος 
του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνεδρίασης 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2.  . Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
 Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Κατέρης Ιωάννης  2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία3. Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 

7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10.Γκαρτζονίκας Ηλίας 11.Γαϊτανίδης Πρόδρομος 

(Μάκης) 12.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13.Παπαχρήστου Βασίλειος 14.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 15.Καλούδης Βασίλειος 

16.Σπυρέλης Μιχαήλ  17.Ματσίρας Χρήστος 18.Γκούμας Αχιλλέας 19.Τρομπούκης Δημήτριος 20.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 21.Ζάψας Γεώργιος 

22.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης ) 23.Λέκκα Χριστίνα 24.Κορωναίος Θεόδωρος 25.Ριζόπουλος Σπυρίδων 26.Παππάς Δημήτριος 

(Τάκης) 27.Δημητρίου Δημήτριος 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου 

Κωνσταντίνα 32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36.Βλέτσας 

Αθανάσιος (Σάκης)  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν  οι  κ.κ.: 1. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2.Νάνος Ευστάθιος  και 

3.Κιτσανού Μαργαρίτα (δικαιολογημένα), τακτικά μέλη του Π.Σ., τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν                                         

Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά και Ανθούλα Κατηρτζίδη 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,  Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
               Θέμα 1ο 

                                 ======== 
Δημιουργία ΄΄Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας΄΄ από την Περιφέρεια Ηπείρου,  αξιοποιώντας τα αγροτεμάχια του ΥΠ.Α.Α.Τ. στην 

Πεδινή Ιωαννίνων 

Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 99 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  

Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. 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΄)  

4. Την από 19/6/2020 εισήγηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 77024/1393/19-6-2020 ) 

(συνημμένα με α/α: 42 στο φάκελο 1/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.)με τα συνημμένα της  

(Οικονομοτεχνική Μελέτη- Αξιοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου των Αγροτεμαχίων του ΥΠΑΑΤ στην Πεδινή Ιωαννίνων-,  
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αριθμ. 206267/4313/19/3-1-20219-ΦΕΚ 8/27-1-2020 τ.Δ΄-, απόφαση Χωροθέτησης δραστηριότητας ΠΑΡΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Μονάδα Προηγμένης Τεχνολογίας) , στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Ιωαννιτών επί της Ε.Ο. (17) 

Σταύρου Νιάρχου, στο τεμάχιο με αριθμ. 18α Διανομής Αγροκτήματος Πεδινής έτους 1929 και με αριθμό 24 Αναδασμού Πεδινής 

έτους 1966),  στην οποία διαλαμβάνονται τα εξής:  

«ΘΕΜΑ: «Δημιουργία “Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας” από την Π.Η. αξιοποιώντας τα αγροτεμάχια του ΥΠ.Α.Α.Τ. στην 

Πεδινή Ιωαννίνων». 

Υφιστάμενη Κατάσταση: Πλησίον της πόλης των Ιωαννίνων και ειδικότερα μεταξύ Ιωαννίνων και Πεδινής, παραπλεύρως της οδού 

Νιάρχου υφίστανται εκτάσεις ανήκουσες στο ΥΠ.Α.Α.Τ. συνολικής εκτάσεως 45.828,71 τ.μ. Εκεί εδρεύουν ορισμένες Υπηρεσίες του 

ΥΠ.Α.Α.Τ. (Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Ιωαννίνων και Δ/ση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας) εντός 

κτιριακών υποδομών. Δίπλα στο ακίνητο που φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ., υπάρχουν ανεκμετάλλευτες εκτάσεις 

(τεμάχιο με αριθμό 24, τμήμα τεμαχίου με αριθμό 18α (το 18α – τμήμα 2) και τμήμα τεμαχίου με αριθμό 18α (το 18α – τμήμα 1Β). 

Μελλοντική κατάσταση: Το Πάρκο θα αποτελεί έναν χώρο ανάπτυξης τεχνολογίας και έρευνας που θα εντάσσεται στο Τομεακό 

Σύστημα Καινοτομίας κλάδων Υψηλής Τεχνολογίας, με βλέψεις καθοριστικού ρόλου στο Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας (Ε.Σ.Κ.). 

Πρόκειται να ενταχθεί στο ευρύτερο Περιφερειακό Σύστημα Καινοτομίας. 

Η στέγαση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας – κλάδων Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Βιοπληροφορικής, Βιοτεχνολογίας, 

Αγροτεχνολογίας, Δημιουργικής Βιομηχανίας κτλ. – στο Πάρκο θα προωθήσει την Εφαρμοσμένη Έρευνα και την Ανάπτυξη Νέων 

Προϊόντων στην επικράτεια της Περιφέρειας Ηπείρου με θετικές συνέπειες στην ευρύτερη οικονομία της περιοχής και επίσης στην 

διάχυση της τεχνολογίας στην περιοχή, ιδιαίτερα στους κλάδους Αγροτεχνολογίας, Βιοτεχνολογίας και Πληροφορικής, βοηθώντας 

και έτερους κλάδους παραγωγής στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

Νομικό Πλαίσιο: Σύμφωνα με το Νόμο 4061/2012, τα ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανήκουν κατά 

κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ η διαχείρισή τους ασκείται από το ΥΠ.Α.Α.Τ. και τις Περιφέρειες. Με το εδάφιο β της 

παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Νόμου 4061/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, δύναται να παραχωρηθούν στις Περιφέρειες δωρεάν 

κατά χρήση για κοινωφελείς σκοπούς. 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4182/2013, «Κοινωφελής σκοπός» είναι κάθε εθνικός, θρησκευτικός, φιλανθρωπικός, εκπαιδευτικός, 

πολιτιστικός και γενικά επωφελής για την κοινωνία, εν όλω ή εν μέρει, σκοπός. 

Σκοπός και Ωφέλειες: Ο σκοπός της Απόφασης του Π.Σ. της Π.Η. είναι η υποβολή Αιτήματος των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Ηπείρου προς το ΥΠΑΑΤ για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση των εν λόγω σχολαζουσών εκτάσεων και η αποδοχή δημιουργίας 

Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας σε αυτές, όπως αυτό περιγράφεται (α) στην υπ’ αριθμ. 206267/4313/19/03-01-2020 

Απόφαση Π.Η. περί χωροθέτησης δραστηριότητας Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας και (β) στην συνημμένη 

Οικονομοτεχνική Μελέτη περί Αξιοποίησης από την Π.Η. των αγροτεμαχίων του ΥΠΑΑΤ στην Πεδινή Ιωαννίνων. 

Ο κοινωφελής σκοπός του Πάρκου είναι κάτι περισσότερο από προφανής. Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του «Πάρκου» θα 

προσδώσει αναπτυξιακή πνοή στην Περιφέρεια Ηπείρου και θα έχει ευρύτατα οφέλη για την περιοχή που συνοψίζονται 

ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς στην αύξηση θέσεων απασχόλησης μόνιμου χαρακτήρα, ιδιαιτέρως για εξειδικευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό, εκμετάλλευση επιστημονικού δυναμικού της περιοχής, αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της 

Περιφέρειας Ηπείρου, δημιουργία Πυρήνα Καινοτομίας, εξάλειψη σε μεγάλο βαθμό των Περιφερειακών Ανισοτήτων των 

προερχόμενων από Καινοτομικές Δραστηριότητες, διάχυση τεχνολογιών στην ευρύτερη περιοχή, την εκμετάλλευση επιχώριων 

πηγών πρώτων υλών και την εισαγωγή καινοτομιών και νέας τεχνογνωσίας. 
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Η επενδυτική ιδέα που προσπαθεί να αδράξει την επενδυτική ευκαιρία δημιουργίας του Πάρκου κρίνεται κατάλληλη ιδιαιτέρως ως 

προς την χρονική στιγμή, προκειμένου την εξασφάλιση και την διακράτηση σημαντικών επενδύσεων και νέων θέσεων 

απασχόλησης που προκύπτουν στην δεδομένη συγκυρία. 

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι έντασης γνώσης και υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ 

παράλληλα είναι χαμηλής όχλησης και μηδαμινού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, γεγονός που τους προσδίδει υψηλή επενδυτική 

αξία για την περιοχή και τις καθιστά άκρως ελκυστικές λόγω της δυνητικά προσφερόμενης τεχνογνωσίας και της υψηλής 

απασχολησιμότητας στην ευρύτερη περιοχή. 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ό,τι η δημιουργία του ως άνω περιγραφόμενου Πάρκου αποτελεί εκπλήρωση σκοπού που ενδιαφέρει 

κατ’ εξοχήν το κοινωνικό σύνολο και εξυπηρετεί γενικότερες ανάγκες της κοινωνίας της περιοχής, πληρώντας τοιουτοτρόπως την 

έννοια του κοινωφελούς σκοπού. 

Εν κατακλείδι, η δημιουργία του Πάρκου είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας για την Περιφέρεια Ηπείρου, αφού αυτό μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου, την ανάπτυξη 

της υγιούς και βιώσιμης Επιχειρηματικότητας, την αύξηση θέσεων απασχόλησης μόνιμου χαρακτήρα ιδιαιτέρως για εξειδικευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό και εκμετάλλευση του επιστημονικού δυναμικού της περιοχής και την εν γένει διεύρυνση της Απασχόλησης, 

την εισαγωγή καινοτομιών και νέας τεχνογνωσίας στην περιοχή και την ευρύτερη Ανάπτυξη της Οικονομίας της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

Επίσης, θα επιφέρει την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας με 

θετικές συνέπειες στην τελική μεγέθυνση της παραγωγικότητάς του και την «διάχυση ωφελειών» στην ευρύτερη περιοχή, αφού 

δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην γειτνίαση της συγκεκριμένης δομής με την Πανεπιστημιούπολη (campus) και το Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ιωαννίνων με στόχους επίτευξης συνεργειών. 

Μελλοντικά αναλόγως της πορείας του Πάρκου, ίσως προωθηθεί και η δημιουργία Συστάδων Επιχειρήσεων (Clusters) που θα 

προσδώσουν προστιθέμενη αξία σε ενδιάμεσα αλλά και τελικά προϊόντα, καθώς και στην ευρύτερη Οικονομική Δραστηριότητα στα 

όρια της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Χρηματοδότηση: Η δημιουργία του Πάρκου θα επιτελεστεί με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Δήμου Ιωαννιτών. Το συνολικό επενδυτικό σχέδιο (project) θα είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί από το Π.Ε.Π. Ηπείρου, τους Κ.Α.Π. 

της Αυτοδιοίκησης, το Περιφερειακό Ταμείο και λοιπούς Ευρωπαϊκούς πόρους. Το συνολικό κόστος δεν αναμένεται να ξεπερνά το 

ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ.»  

5. Την τοποθέτηση των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. 

6. Την τοποθέτηση του κου Περιφερειάρχη  

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 

          
        Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση:9/33/26-6-2020 ) 
 

Εγκρίνει την υποβολή Αιτήματος των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου προς το ΥΠΑΑΤ για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση των  

σύμφωνα με την εισήγηση σχολαζουσών εκτάσεων  για τη δημιουργία Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας σε αυτές  και αποδέχεται 

την δημιουργία του εν λόγω Πάρκου όπως αυτό περιγράφεται (α) στην υπ’ αριθμ. 206267/4313/19/03-01-2020 Απόφαση Π.Η. περί 

χωροθέτησης δραστηριότητας Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας και (β) στην συνημμένη Οικονομοτεχνική Μελέτη περί 

Αξιοποίησης από την Π.Η. των αγροτεμαχίων του ΥΠΑΑΤ στην Πεδινή Ιωαννίνων. 

 

ΑΔΑ: ΩΞ7Φ7Λ9-Ζ6Ν



 

4 
 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,  ψήφισε θετικά με την προϋπόθεση οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας να μείνουν στο επίπεδο 
της εξασφάλισης των θεσμικών εργαλείων και της χωροθέτησης.  
Την εγκατάσταση να την αναλάβουν οι ίδιοι που θα φιλοξενηθούν και  κάποια στιγμή να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για το τι 
κοστίζει το όλο αυτό εγχείρημα στην Περιφέρεια και το πως θα κατασκευασθεί και θα λειτουργήσει. 
 
2) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», που ψήφισε θετικά επί του θέματος, επεσήμανε ότι θα είχε σκοπιμότητα εάν υπήρχε κατατεθειμένο στο 
Συμβούλιο  και ένα business plan, από το οποίο θα μπορούσε να έχει κανείς ενημέρωση για τον  τρόπο λειτουργίας , τον τρόπο ίδρυσής του 
και ακόμη ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν στο όλο εγχείρημα. Αν θα υπάρξει ένα ξεκάθαρο πεδίο Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης και 
Λειτουργίας, μπορούν να πειστούν πιο εύκολα  οι μεγάλες εταιρείες για να εγκατασταθούν 
 
Μειοψηφούν: 
1) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία, θεωρώντας ότι η  εν λόγω προσπάθεια δεν είναι μια θετική εξέλιξη για τη μεγάλη 
πλειοψηφία του πληθυσμού της Ηπείρου, ψήφισε αρνητικά.  
Και όσον αφορά το σύνολο της εισήγησης την χαρακτήρισαν ελλιπή.  
Μάλιστα, για την Οικονομοτεχνική Μελέτη, που την συνοδεύει, τόνισαν ότι είναι μια έκθεση ιδεών περί επιχειρηματικότητας.  
Θα μπορούσε, κάλλιστα, να είναι ένα κείμενο μιας ντιρεκτίβας και όχι μελέτη κάποιου  ο οποίος προσπαθεί να εφαρμόσει ένα σχέδιο.  
Εγείρονται πολλά ερωτήματα για το ρόλο που πάει να παίξει η Περιφέρεια στη συγκεκριμένη περίπτωση.   
Αναρωτιόνται  θα διαμεσολαβήσει η Περιφέρεια, έτσι ώστε οι επιχειρηματίες  να μπορέσουν με ένα πολύ ευκολότερο τρόπο να 
επενδύσουν; 
Και σ ’αυτό  να συμβάλει και το Πανεπιστήμιο, το οποίο από μόνο του έχει ήδη πολλά προβλήματα και θα υποβαθμισθεί έτι παραπέρα εάν 
αναγκασθεί να υποτάξει την έρευνά του στις ανάγκες της εφαρμοσμένης έρευνας των επιχειρηματιών.  
Το Κράτος και η τοπική Αυτοδιοίκηση, αυτή τη στιγμή, βοηθάνε τους επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν χωρίς κανένα ρίσκο, 
προσφέροντας ένα φορολογικό ευνοϊκό περιβάλλον, φτηνό εργατικό δυναμικό, υποδομές, δυνατότητα μη πληρωμής ασφαλιστικών 
εισφορών  κ.λπ., κάτι που εκείνοι το θεωρούν προκλητικό και έξω από τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού.  
Η ίδρυση ενός τέτοιου είδους πάρκου δεν θα φέρει καμία ανάπτυξη στην περιοχή, θα φέρει μόνο ανάπτυξη στην κερδοφορία πολύ  λίγων.  
 
2) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία τοποθετήθηκε επίσης αρνητικά, εκτιμώντας ότι, δεν θα έχει κάποια 
σημαντικά οφέλη για τον τόπο.   
Δεν διαπίστωσαν κάποια ωφέλεια της τοπικής κοινωνίας, ούτε και από τη λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου που υπάρχει στο 
Πανεπιστήμιο. 
Και τώρα, πέρα από διευκόλυνση που ετοιμάζεται για τους επιχειρηματίες, τίποτε άλλο θετικό δεν προβλέπεται για την τοπική κοινωνία.  
Και βέβαια αυτή η Μελέτη που συνόδευσε την  εισήγηση,  είναι ελλιπής, χωρίς να κάνει καμιά αναφορά ούτε ποιοι ακριβώς θα ωφεληθούν, 
ούτε ποιοι θα συμμετέχουν, ούτε και πως  προβλέπεται η συμμετοχή του Πανεπιστημίου. 
Δεν διαφωνούν με την ανάπτυξη της  τεχνολογίας, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο.  
Και σίγουρα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπειρία του εξωτερικού με τον ίδιο τρόπο και στη χώρα μας, γιατί έξω υπάρχουν και τα  ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια και συνεπώς τα δεδομένα είναι διαφορετικά από την Ελλάδα, που «με νύχια και με δόντια» - τόνισε χαρακτηριστικά ο 
επικεφαλής της παράταξης- προσπαθούμε να περιφρουρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα των Πανεπιστημίων.  
 
 3) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά όσον αφορά τη δημιουργία του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας 
και Έρευνάς, με τον τρόπο που πρότεινε η Περιφέρεια.  
Συμφωνούν να γίνει το Πάρκο και είναι υπέρ της Τεχνολογίας και της Επιστήμης, αλλά οι ιδιώτες « να βάλουν το χέρι στην τσέπη» - τόνισε  ο 
επικεφαλής της παράταξης – και όχι η Περιφέρεια να αναλάβει το όλο κόστος και την ευθύνη της λειτουργίας  και της κατασκευής του.  
……………….……………………………………………….…………………………………..………………………………………………………………………………………..…………… 
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
Η Πρακτικογράφος       Ο Πρόεδρος του Π.Σ.                
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Σταύρος Παργανάς 
                          

     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
Σακαρέλης Δημήτριος 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος             
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