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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 2ο 

============== 

Δημιουργία ΄΄Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας΄΄ από την Περιφέρεια Ηπείρου,  αξιοποιώντας ορισμένες υφιστάμενες κτιριακές 

υποδομές και μέρος του αγροκτήματος και μέρος του αγροκτήματος του ΥΠ.Α.Α.Τ. στον Κατσικά 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 

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.: 77025/1394/19-6-

2020) (συνημμένα με α/α: 43 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 Εγκαταστάσεων και του Αγροκτήματος  του ΥΠΑΑΤ 
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στον Κατσικά Ιωαννίνων-, αριθμ. οικ. 95141/3703/25-6-2019 και οικ. 39941/1466/13-5-2020 (Ο.Ε.) αιτήματα της Δ/νσης 

Πολιτικής Γης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  περί παραχώρησης έκτασης της πρώην Σχολής Κατσικάς 

στην Περιφέρεια Ηπείρου, για κοινωφελή σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 4 του Ν 4061/2012 (ΦΕΚ 

66Α’/22-03-2012),  στην οποία διαλαμβάνονται τα εξής:  

«ΘΕΜΑ: «Δημιουργία “Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας” από την Π.Η. αξιοποιώντας ορισμένες υφιστάμενες κτιριακές υποδομές και μέρος 

του αγροκτήματος του ΥΠ.Α.Α.Τ. στον Κατσικά Ιωαννίνων». 

Υφιστάμενη Κατάσταση: Μεταξύ Ιωαννίνων και Κατσικά, υφίσταται έκταση εκατοντάδων στρεμμάτων (πρόκειται περί ενός 

Αγροκτήματος του ΥΠ.Α.Α.Τ. εκτάσεως 876,316 στρεμμάτων), η οποία καταλήγει στη λίμνη και η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα 

μόνα τμήματα της έκτασης αυτής που χρησιμοποιούνται είναι αυτά που φιλοξενούν ορισμένες Υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ. και του ΕΛΓΟ 

«Δήμητρα», όπως το ΠΕΓΕΑΛ, ο ΕΛΟΓΑΚ, η Γαλακτοκομική Σχολή και το Ινστιτούτο Γάλακτος. 

Δίπλα στις συγκεκριμένες δομές, υπάρχουν κτιριακές υποδομές που πλέον δεν χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες, όπως ο 

Γεωργικός Σταθμός Έρευνας που είχε ως κύριο σκοπό την βελτίωση της κτηνοτροφίας, της τυροκομίας και της γαλακτοκομίας στην Ήπειρο 

και το πρώην ΚΕΓΕ, ενώ υφίστανται ανεκμετάλλευτες και μεγάλες εκτάσεις. 

Μελλοντική κατάσταση: Η Περιφέρεια Ηπείρου στοχεύει στην αξιοποίηση των παλιών εγκαταστάσεων του Γεωργικού Σταθμού και 

του πρώην ΚΕΓΕ, δημιουργώντας εκεί ένα Πάρκο Καινοτομίας Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Μεταποιητικού Τομέα, με την ονομασία 

«Πάρκο Αγροτικής Καινοτομίας». 

Η κατασκευή του συγκεκριμένου Πάρκου, το οποίο θα αποτελέσει έναν «Πολυχώρο Προώθησης της Αγροτικής 

Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας» θα έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της Ηπειρωτικής Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, στοχεύοντας 

στην στήριξη και αρωγή των επιχώριων παραγωγών – επιχειρηματιών με κύριους άξονες: 

 την εισαγωγή νέων αγροτικών προϊόντων/υπηρεσιών, 

 την εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής, 

 το «άνοιγμα» νέων αγορών, 

 την εξεύρεση νέων πηγών πρώτων υλών, 

 την αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης μιας επιχείρησης (και ενδεχομένως στο βαθμό που αποδειχθεί λειτουργική, στον τρόπο 

οργάνωσης ενός ολόκληρου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας). 

Η συγκεκριμένη σύλληψη ιδέας εδράζεται στο γεγονός της αναγκαιότητας ενός τέτοιου εγχειρήματος στην περιοχή και της 

καινοτομίας αυτού τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου (ένταξη δομής στο Περιφερειακό Σύστημα Καινοτομίας), αλλά 

προσδοκώντας να διαδραματίσει έναν σημαντικότερο ρόλο σε επίπεδο Εθνικού Συστήματος Καινοτομίας (Ε.Σ.Κ.) ως ερευνητικός οργανισμός 

με την παροχή βασικών γνώσεων και ικανοτήτων στην αγορά, αλλά και ως φορέας γεφύρωσης για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ  

Περιφέρειας Ηπείρου, Ερευνητικών Φορέων (όπως Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ινστιτούτο Γάλακτος κτλ.) και επιχώριων ή εθνικών 

επιχειρήσεων. 

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. 

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 κτιριακών υποδομών και η 

αποδοχή δημιουργίας Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας σε αυτές, όπως περιγράφονται (α) στα υπ’ αριθμ. 95141/3703/25-06-2019 και 

39941/1466/13-05-2020 έγγραφα της Δ/σης Πολιτικής Γης της Π.Η. προς το ΥΠΑΑΤ και (β) στην συνημμένη Οικονομοτεχνική Μελέτη περί 

Αξιοποίησης από την Π.Η. των εγκαταστάσεων και αγροτεμαχίων του ΥΠΑΑΤ στον Κατσικά Ιωαννίνων. 

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω σύλληψη περιλαμβάνεται η δημιουργία Κέντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης Ζώων με 

έμφαση στις ελληνικές φυλές και στους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας και ιπποειδών, προγραμματίζεται να στεγαστεί Κέντρο 

Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, η δημιουργία Αγοράς Παραγωγών επιχώριων προϊόντων, αφενός για την ανάδειξη των 

χαρακτηριστικών αυτών – παραδοσιακών και καινοτόμων – και αφετέρου για την οικονομική στήριξη των εισοδημάτων των παραγωγών, 
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ενώ το Πάρκο θα αποτελεί φιλόξενο τόπο και για εκείνες τις Δράσεις της Περιφέρειας που σχετίζονται με την «εκμετάλλευση» και 

χρησιμοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Προώθηση του Αγροδιατροφικού Τομέα στην Ήπειρο. 

Το Πάρκο θα διευκολύνει την ανάπτυξη δράσεων με ερευνητικούς σκοπούς και την Ανάδειξη των Επιχώριων Προϊόντων και 

Πιστοποίησή τους, καθιστώντας τα τοπικά «brandname». 

Το Πάρκο θα διαδραματίσει βασικό ρόλο και στη διαδικασία μάθησης των επιχώριων επιχειρήσεων και στην βελτίωση της 

απορροφητικής ικανότητας της γνώσης που είναι απαραίτητη στις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις σε «τεχνικό» και «διοικητικό» επίπεδο. 

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος (project) θα γίνει από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου.» 

 

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

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

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση: 9/34/26-6-2020) 
 

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 και κτιριακών υποδομών  για τη  δημιουργία  Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας σε 

αυτές και αποδέχεται τη δημιουργία του εν λόγω Πάρκου, όπως περιγράφεται (α) στα υπ’ αριθμ. 95141/3703/25-06-2019 και 

39941/1466/13-05-2020 έγγραφα της Δ/σης Πολιτικής Γης της Π.Η. προς το ΥΠΑΑΤ και (β) στην συνημμένη Οικονομοτεχνική Μελέτη περί 

Αξιοποίησης από την Π.Η. των εγκαταστάσεων και αγροτεμαχίων του ΥΠΑΑΤ στον Κατσικά Ιωαννίνων. 

Σημειώνεται ότι: 

1)Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,  συμφώνησε, επί της Αρχής, για τη δημιουργία του Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας στον Κατσικά, 
με αντικείμενο αποκλειστικά τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και χωρίς να αντιστρατεύεται την εξέλιξη της Γεωπονικής Σχολής και να 
εμποδίζει την ανάπτυξη του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνικού Πάρκου Ηπείρου.  
Εάν μετά από Μελέτη προκύψει ότι απαιτείται εφαρμοσμένη έρευνα για την σπάνια φυλή των προβάτων «μπούτσικα», τότε μπορεί να γίνει 
στον Κατσικά, ως παράρτημα του ΠΑΤΕΠΗ.  
Στη συζήτηση κατέθεσαν προτάσεις – ενστάσεις και ερωτήματα, όπως αυτά προκύπτουν από την τοποθέτηση που κατέθεσαν στο 
Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 44 στο φάκελο 1/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.)  
 
2) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»  ψήφισε θετικά επί της Αρχής, αλλά σε επόμενο στάδιο θα ήθελαν να δουν μια Μελέτη πως μπορεί να 
στηθεί αυτό το Ινστιτούτο και πως μπορεί να γίνει χρήσιμο στους παραγωγούς. Πως ακόμη θα χρηματοδοτηθεί και ακόμη πως θα καταστεί 
δυνατό να απασχοληθούν μεταπτυχιακοί σπουδαστές κ.λπ. 
Δεν θέλουν να δουν και αυτή την προσπάθεια να καταλήγει στον «Καιάδα», όπως έχει συμβεί με τόσες άλλες προσπάθειες. 
Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί  τοπικιστικά  προβλήματα να επηρεάσουν αυτές τις προσπάθειες και να καταδικάσουν τις  
εξελίξεις σε τέτοιου είδους προγραμματισμούς που έχουν να κάνουν με την   τοπική παραγωγή , με την έρευνα με την απασχόληση 
επιστημόνων και εν γένει με την ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας , γενικότερα. 
Με την ευκαιρία της συζήτησης του θέματος ανέπτυξαν και το ρόλο της «γνώσης», που λίγο πολύ όλα αυτά τα χρόνια ήταν μακριά από την 
παραγωγή και τόνισαν τη σκοπιμότητά της για τους νέους αγρότες που μπαίνουν τώρα στα διάφορα προγράμματα και στην παραγωγή 
γενικότερα. Είναι σημαντικό να εφοδιασθούν με την απαραίτητη  εκπαίδευση για να προχωρήσουν με επάρκεια και σ΄αυτό  σίγουρα μπορεί 
να παίξει ρόλο η Περιφέρεια. 
 
3) Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ» ψήφισε θετικά επί της Αρχής, διακρίνοντας μια θετική σύγκλιση όσον αφορά την ταυτόχρονη εξέλιξη των  
Ινστιτούτων στα Ιωάννινα και στην Άρτα, χωρίς το ένα να αναιρεί το άλλο. Εξάλλου προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να παίξει θετικό ρόλο 
και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο μπορεί να ρυθμίσει λεπτές ισορροπίες.  Και οι αρμοδιότητες, επί πλέον,  του κάθε Ινστιτούτου, 
σύμφωνα  με την εισήγηση, είναι ξεκαθαρισμένες.  
 
4) Ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Βλέτσας, ψήφισε θετικά ψέγοντας κάθε αντιλαϊκή και οπισθοδρομική αντίληψη σε τέτοιες  
προοδευτικές δράσεις, που βοηθάνε τους αγρότες.  
Στηρίζει την ίδρυσή του που πέραν των άλλων έχει και δημιουργία  Κέντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης, έχει τη στέγαση του 
Κέντριου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, την αγορά για τους ντόπιους παραγωγούς, διευκολύνει δράσεις με ερευνητικούς 
σκοπούς και όλη την ανάπτυξη των τοπικών προϊόντων  και την πιστοποίησή τους, ώστε να είναι σωστά brand  names.  
 
Μειοψηφούν: 
1) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία δεν μπόρεσε να δει από αυτή την προσπάθεια οφέλη για τους μικρούς  και 

μικρομεσαίους βιοπαλαιστές αγροκτηνοτρόφους, που αυτή τη στιγμή πλήττονται από διάφορες κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης και 

της πρόσφατης απειλής της πανδημίας και τα όσα από αυτή προέκυψαν. 
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Ένα Πάρκο Καινοτομίας Αγροτικής, το οποίο υπόκειται στους περιορισμούς της Συμβολαιακής Αγροτοκτηνοτροφίας , με τη διαμεσολάβηση 

Τραπεζών, ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών  και που για να μπορέσεις να συμμετέχεις σ’ αυτό θα πρέπει να έχεις μια κρίσιμη μάζα 

κεφαλαίου χρηματικού, γης και ζωικού Κεφαλαίου, δεν μπορεί να βοηθήσει την πλειοψηφία των αγροκτηνοτρόφων που υπάρχουν στην 

περιοχή.  

Και ακόμη και από αυτόν το τελικό στόχο αυτής της διαδικασίας, που είναι η παραγωγή Π.Ο.Π προϊόντων , η προστιθέμενη αξία δεν  

καταλήγει στους παραγωγούς, αλλά στους μεγάλους μεταποιητές και τους εκάστοτε ενδιάμεσους.  

Επί πλέον και για το Πανεπιστήμιο το όλο θέμα δεν θα λειτουργήσει θετικά, γιατί λόγω της οικονομικής εγκατάλειψης και της διοικητικής  

οικονομικής αυτοτέλειας ωθείται στο να γίνει υποτελές σε μεγάλες  επιχειρήσεις.  

Τέλος, θεωρούν ότι είναι σε όλους γνωστό ότι, η καινοτομία και η παραγωγή της Εφαρμοσμένης Έρευνας στην πραγματική κοινωνία, στον 

Καπιταλισμό οδηγεί σε πατέντες. Δεν ισχύει, δεν διαμοιράζεται  και δεν διαχέεται σε όλους η γνώση. 

 

2) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»,  τοποθετήθηκε αρνητικά, καθόσον δεν έγινε αποδεκτή η πρότασή τους για αναβολή 

της συζήτησης και της απόφασης επί του θέματος, έτσι ώστε να δοθεί ο χρόνος για καλύτερη προετοιμασία της εισήγησης, γιατί η όλη 

πρόταση γίνεται «στο πόδι», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο επικεφαλής της παράταξης. 

Δεν υπάρχει καν ένα στοιχειώδες κοστολόγιο και η όλη παρουσίαση έχει το χαρακτήρα της «έκθεσης ιδεών» 

Και από την άλλη άποψη χαρακτήρισε πολύ «όψιμο» το ενδιαφέρον της Περιφερειακής Αρχής για τον αγροτικό τομέα από τη στιγμή που 

χάθηκαν από την περιοχή σημαντικές αγροτικές βιομηχανίες, όπως είναι η ΕΛΒΙΖ, η ΔΩΔΩΝΗ κ.λπ. 

Και τώρα «δίνεται γη και ύδωρ» για  να δημιουργηθούν οι πλέον άριστες  συνθήκες για να έλθουν οι διάφορες πολυεθνικές για να 

επενδύσουν.  

Ενώ θα  μπορούσε όλη αυτή η προσπάθεια να γίνει για ένα νέο εργοστάσιο να αξιοποιεί την ντόπια παραγωγή γάλακτος, να παράγει 

προϊόντα υψηλής ποιότητας και να δώσει μια πραγματική ώθηση στον ντόπιο κτηνοτρόφο. 

Με τη συνδρομή των νέων Επιστημόνων , του Πανεπιστημίου και των παραγωγών, θα μπορούσε να γίνει κάτι σίγουρα ωφέλιμο για την 

ντόπια αγροτική οικονομία. 

Τώρα όλα αυτά τα προϊόντα υψηλής ποιότητας τα προωθούμε προς εκμετάλλευση από τους επιτήδειους ξένους επενδυτές.  

Και επιπλέον δεν γίνεται και η καλύτερη πρόταση για την αξιοποίηση των χώρων και των εγκαταστάσεων της Γαλακτομικής  Σχολής , που 

τόσα σημαντικά προσέφερε στον πρωτογενή τομέα όλα αυτά τα χρόνια.  

Θα πρέπει να γίνει μια συνολική προσπάθεια, με συμμετοχή της Περιφέρειας, του Πανεπιστημίου,  της Γεωργικής  Σχολής , των παραγωγών 

και όσων θα μπορούσαν να προσφέρουν στο να πιεσθεί η Κυβέρνηση και να βρεθούν λύσεις προς όφελος των μικρών παραγωγών  οι 

οποίοι συνεχώς μειώνονται και εάν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση θα εκλείψουν  

τελείως.  

 

3) Η παράταξη  «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», συμφωνώντας με τις δύο προηγούμενες παρατάξεις που μειοψήφησαν , χαρακτήρισαν την 

πρόταση ως έκθεση ιδεών. Εάν υπάρξει συγκεκριμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένη μελέτη, τότε, μελλοντικά, μπορεί να εξετασθεί. Προς το 

παρόν όμως δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ληφθεί απόφαση.  

Είναι γνωστή η μεγάλη προσφορά του Ινστιτούτου Γάλακτος στον πρωτογενή τομέα.  Από εκεί και μετά η Περιφερειακή Αρχή, σε 

συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο, τη Σχολή Βιολογικών Εφαρμογών και το Χημικό και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Άρτας, μπορούν να 

καταλήξουν σε μια πρόταση, για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και των χώρων της Σχολής και η οποία θα πρέπει να εξετασθεί όταν θα 

είναι έτοιμη 

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

       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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