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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 4/10-2-2022 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, 01/09/2019 και  16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνήλθε σε τακτική, μέσω 
τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει,  του άρθρου 10 της δημοσιευμένης 
στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76 , όπως ισχύει και  της υπ΄αριθμ. 642/2021 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε),-  συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δέκα (10) του μηνός Φεβρουαρίου του 
έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.15751/276/3-2-2022, Πρόσκλησης της Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2.Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     3. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Βαρέλης Δημήτριος,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       5. Ματσίρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
         6.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
        7 .Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
        8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης),   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Κατέρης Ιωάννης 3.Σίμου –Τάσιου Αναστασία  4 .Φώτης Φώτιος 
5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα  7.Τσιάρα Σταυρούλα 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 
10.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11Παπαχρήστου Βασίλειος 12.Παργανάς Σταύρος 13.Καλούδης Βασίλειος 14.Σπυρέλης Μιχαήλ  
15.Γούσης Χρήστος 16.Γκούμας Αχιλλέας 
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 17.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 18.Σακαρέλης Δημήτριος 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος 
(Άρης) 21.Λέκκα Χριστίνα 22.Κορωναίος Θεόδωρος     
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:. 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)   
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 26.Δημητρίου Δημήτριος 27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος  
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα  32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  33.Γαλατάς Ζώης -           
Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος            
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:.35.Αναγνώστου Κωνσταντίνος  
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :36.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ. Πιτούλης Θωμάς, τακτικό μέλος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκε 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,  Ημερήσιας Διάταξης, θέμα 
μόνον: 
 
 

                                         Θέμα μόνον  
                                                                                                 ======== 
 Σχετικά με τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στην Ήπειρο 
 

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. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄)  

4. Την από 17/1/2022 επί του θέματος εισήγηση -αίτημα της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως κατατέθηκε στο 

Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ: 5513/84/17-1-2022)  (συνημμένα με α/α: 5 στο φάκελο 1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα 

του Π.Σ.), με συνημμένο σχετικό ψήφισμα, όπου διαλαμβάνονται τα εξής:  
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« ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ  
 

Παρά τα μεγάλα λόγια για στήριξη των μικρών και μεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων, τις θριαμβολογίες για την «εξωστρέφεια», πίσω 
από τα διάφορα βραβεία και τις διαφημιστικές καμπάνιες για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του πρωτογενούς τομέα της Ηπείρου, 
κρύβεται η σκληρή πραγματικότητα που την βιώνουν στο πετσί τους οι βιοπαλαιστές αγροκτηνοτρόφοι της Ηπείρου όπως και οι 
εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, σε συνθήκες που τα κέρδη των μεταποιητικών βιομηχανιών και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων καλά 
να κρατούν. 

Τα καθημερινά αδιέξοδα οδήγησαν τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους να συμμετέχουν με αποφάσεις των δύο 
Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Άρτας και Πρέβεζας και 11 ακόμα αγροτικών και αγροτοκτηνοτροφικών συλλόγων στο μεγάλο 
συλλαλητήριο που έγινε στα Γιάννενα στις 10 του Νοέμβρη.  
Πιο συγκεκριμένα: 

Οι παραγωγοί των εσπεριδοειδών (μανταρινιών, πορτοκαλιών) της περιοχής μας -ενώ τελείωσε και η φετινή συγκομιδή- ακόμα 
περιμένουν να αποζημιωθούν από την ζημιά του 2020, ζημιά που για τους μανταρινοπαραγωγούς εκτιμάται περίπου στα 300€/στρέμμα 
και για τους πορτοκαλοπαραγωγούς  στα 250€/στρέμμα. Την ίδια στιγμή κυβερνητικά στελέχη κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων 
και για να τους εφησυχάσουν βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν για κάτι «ψίχουλα» 70€/στρέμμα που με τίποτα δεν αναπληρώνουν το 
χαμένο εισόδημα τους. 

Οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι  είναι απελπισμένοι γιατί βλέπουν το κόστος παραγωγής συνεχώς να αυξάνεται και τα χρέη να 
τους πνίγουν. Η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά το 1,5 ευρώ το λίτρο. Το κόστος του ρεύματος για το πότισμα των χωραφιών, μετά την 
εκτόξευση από τα 14€/στρέμμα στα 65€/στρέμμα μέσα σε μια πενταετία, τώρα αυξάνεται ακόμα περισσότερο.  

Η ζημιά που προκλήθηκε από τους ανοιξιάτικους παγετούς (τρίτο δεκαήμερο Μαρτίου και πρώτου δεκαήμερου Απριλίου), είχε σαν 
αποτέλεσμα η ακαρπία στην ελιά να φτάνει στο 90%, στα εσπεριδοειδή 70% με 80%, στα ακτινίδια το 45%. Οι δενδροκαλλιέργειες αυτές 
δεν έχουν ενταχθεί στις αποζημιώσεις του «ΠΑΓΕΤΟΣ ΑΝΟΙΞΗ 2021». 

Ταυτόχρονα η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων και έργων υποδομών με ευθύνη της Περιφέρειας, αλλά και η ανυπαρξία ενός 
συνολικού πλαισίου προστασίας και εξασφάλισης των υποδομών είχαν και φέτος αποτέλεσμα πλημμυρικά φαινόμενα που βύθισαν στα 
λασπόνερα ελαιώνες και καλλιέργειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι πλημμύρες στο κάμπο του Ράγιου, όπου οι παραγωγοί είδαν τη 
στιγμή της συγκομιδής μανταρινιών τις καλλιέργειες τους να πνίγονται 

Οι  κτηνοτρόφοι βλέπουν τις τιμές των  ζωοτροφών να έχουν εκτοξευθεί μέχρι και 50%. Όχι μόνο δεν είδαν να μπαίνει στην τσέπη 
τους η αύξηση κατά 20% της τιμής του γάλατος αλλά έχουν «μπει μέσα» περίπου 20 ευρώ την προβατίνα. Η  μείωση του ΦΠΑ στις 
ζωοτροφές δεν αναπληρώνει τις απώλειες από την αύξηση των τιμών 

Γενικότερα, οι συγκυριακές φετινές καλύτερες τιμές σε σχέση με πέρσι που είχαν τα μανταρίνια, τα πορτοκάλια, το γάλα, οι ελιές δεν 
καλύπτουν το κόστος. Ταυτόχρονα οι τιμές που καθορίζουν οι εμποροβιομήχανοι, και οι μεταποιητικές βιομηχανίες και ο υψηλός ΦΠΑ 
που καθορίζει το ίδιο το κράτος οδηγούν τον αγρότη όχι μόνο να μην έχει ικανοποιητικό εισόδημα αλλά πολλές φορές να μην μπορεί να 
καλύψει τα έξοδά του.  

Μαζί με αυτά ήρθε και η ανάρτηση των δασικών χαρτών, όπου αρκετές χορτολειβαδικές εκτάσεις έχουν χαρακτηριστεί δασικές, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενεργοποιηθούν τα δικαιώματα τους και να μειώνονται -ξανά-  οι επιδοτήσεις τους.  

Από τα λίγα βοσκοτόπια της Ηπείρου, ένα τμήμα δίνεται για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Μόνο στο κάμπο της Ζίτσας σχεδιάζεται 
να χορηγηθούν 1000 από τα 2.500 συνολικά στρέμματα. Αντίστοιχα παραγωγικές εκτάσεις  δίνονται σε Ωρωπό Πρέβεζας και Καμπή 
Άρτας.  

Παράλληλα βιώνουν τις συνέπειες από τις συμφωνίες στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της ΚΑΠ για την 
ελεύθερη εισαγωγή αγροτικών προϊόντων στη χώρα μας ακόμη και από τρίτες χώρες με μηδενικό δασμό, ώστε να έρχονται σε 
χαμηλότερες τιμές και να κερδοσκοπούν οι μεγαλοεισαγωγείς, τα σούπερ μάρκετ.  

.  Αντί για την προεκλογική δέσμευση για επιστροφή φόρου στα καύσιμα, η κυβέρνηση πετάει ψίχουλα 50 εκατομμυρίων σε μια 
μερίδα αγροτών (νεοεισερχόμενοι και συνεταιρισμένοι) και μόνο για μια χρονιά. Την ίδια ώρα όμως επικαλείται τις «δημοσιονομικές 
συνθήκες», όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να δώσει 370 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για επιστροφή φόρου καυσίμων και 
αφορολόγητο πετρέλαιο σε εφοπλιστές, ξενοδόχους, κλινικάρχες. 

Για τους παραπάνω λόγους οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι αποθαρρύνουν τα παιδιά τους να μείνουν στις καλλιέργειες και τα 
κοπάδια. Η πραγματικότητα αυτή δεν μπορεί να κρυφτεί ούτε με τις υπερκαλύψεις στο πρόγραμμα των νέων αγροτών των υπολοίπων 
περιφερειών αλλά ούτε φυσικά και με την τραγική εικόνα της περιφέρειας Ηπείρου. Οι συνολικές θέσεις που επιδοτεί το πρόγραμμα των 
νέων αγροτών είναι κατά πολύ λιγότερες των αποχωρήσεων και συνταξιοδοτήσεων με αποτέλεσμα την υπερκάλυψη στο προϋπολογισμό 
πολλών περιφερειών. Ταυτόχρονα όμως οφείλουμε να ομολογήσουμε την αποτυχία στην επιλογή των τομέων προτεραιότητας της 
Περιφέρειας Ηπείρου.  

Τελικά η πλειοψηφία των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων αυτό που βιώνει είναι να αυξάνονται τα χρέη και με δυσκολία να 
ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες.  

Τη ζοφερή αυτή εικόνα συμπληρώνει η ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με τα αποδυναμωμένα Κέντρα Υγείας στα χωριά 
και η ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης, με τα κρούσματα να έχουν φτάσει στα ύψη, που κάνουν τη ζωή στην ύπαιθρο 
ακόμα πιο δύσκολη. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της  

Στην τελευταία συζήτηση που προκάλεσε η «Λαϊκή Συσπείρωση» για τα προβλήματα των αγροτοκτηνοτρόφων, η πλειοψηφία του 
Περιφερειακού Συμβουλίου απέρριψε με εχθρότητα τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων.  

Ταυτόχρονα η Περιφέρεια Ηπείρου αποδέχτηκε αναντίρρητα την υποστελέχωση των ΔΑΟΚ. Διατηρεί το αναποτελεσματικό πρόγραμμα 
δακοκτονίας με τους εργολάβους, Δέχτηκε τις αρμοδιότητες του ελέγχου και της εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 
(ΤΟΕΒ) χωρίς την ενίσχυση της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με το απαραίτητο προσωπικό και τόσα άλλα. 

Σε πολύ μικρό διάστημα αποδείχτηκαν κούφια λόγια για τους αγρότες, οι αυταπάτες που μοίραζε ο κ. Περιφερειάρχης για τις «άσπρες 
μέρες» που θα έρθουν από τη συγκρότηση της διεπαγγελματικής φέτας, τους ελέγχους στο γάλα, την πιστοποίηση των προϊόντων.   
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Η λειτουργία των άλλων διεπαγγελματικών που υπάρχουν σε άλλα προϊόντα επιβεβαιώνει ότι καμία διεπαγγελματική οργάνωση σε 
κανένα προϊόν δεν έδωσε λύση στα ζητήματα ελέγχου και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων 

Το ίδιο ανώφελη για τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους θα αποδειχτεί και η ίδρυση του αγροτοκτηνοτροφικού πάρκου στον 
Κατσικά.  

Πλέον γίνεται αντιληπτό ότι τα περί στήριξης της “υγιούς επιχειρηματικότητας”, του “λευκού χρυσού”, της “εξωστρέφειας”, της 
”ανταγωνιστικότητας” που προβάλει η κυβέρνηση και η Περιφέρεια τα υιοθετεί, προϋποθέτουν τη συγκέντρωση της γης και της 
παραγωγής στα χέρια λίγων αγροτοκαπιταλιστών και μεταποιητικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα. Όσο 
για την πολιτική προϊόντων "Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης" (ΠΟΠ), που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της ΚΑΠ ισχυροποιεί και 
πλουτίζει τους εμποροβιομηχάνους, που βελτιώνουν τη θέση τους στον παγκόσμιο ανταγωνισμό 

Η προσπάθειά της Περιφέρειας Ηπείρου επικεντρώνεται στην αύξηση των κερδών των βιομηχανιών του κλάδου γάλακτος και 
τροφίμων. Όχι στην επιβίωση των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής.  

Η ίδια η ζωή όμως αποδεικνύει ότι τα κέρδη των βιομηχανιών δεν μοιράζονται με τους αγρότες. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. 
Για να γιγαντωθούν οι βιομηχανίες της περιοχής, όπως και έγινε, εξαθλιώθηκαν οι αγρότες μας, εγκαταλείπουν σωρηδόν τον 
πρωτογενή τομέα.  

Σήμερα 41 χρόνια μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΕ, τα παραμύθια των κομμάτων και κυβερνήσεων που υπερασπίζονται αυτή τη 
βάρβαρη και αντιδραστική συμμαχία, έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά καθώς επίσης και οι μύθοι τους για ανάπτυξη που θα ικανοποιεί 
ταυτόχρονα τα κέρδη και τις λαϊκές ανάγκες. 

Διέξοδος υπάρχει. Είναι ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο στον αντίποδα του σημερινού, έξω από τα δεσμά των ιμπεριαλιστικών 
οργανισμών, που θα στηρίζεται στην κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, στον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της εργατικής 
εξουσίας στον οποίο θα είναι ενταγμένοι οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων. Υπάρχουν σήμερα όλες 
εκείνες οι δυνατότητες να αξιοποιηθούν οι παραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν τόσο στην Ήπειρο όσο και γενικότερα στη χώρα μας 
καθώς επίσης και η τεχνογνωσία για την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών και όχι για τα κέρδη των καπιταλιστών. 

Στο πλαίσιο αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει να στηρίξει αποφασιστικά τα αιτήματα του οργανωμένου αγροτικού κινήματος 
που έδωσε αγωνιστικό παρών στο Πανηπειρωτικό συλλαλητήριο . 

Με τα παραπάνω καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να υιοθετήσει το σχέδιο ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης»  
 

5. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 6 στο φάκελο 1/2022 συνημμένων 

εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), ο οποίος εξέθεσε στο Σώμα μια σειρά πρωτοβουλιών, δράσεων και παρεμβάσεων στις 

οποίες προέβη μέχρι σήμερα  η Π.Η. και που έτυχαν πανελλαδικής αποδοχής και αναγνώρισης, ενώ κατέθεσε συγκεκριμένες 

προτάσεις,  για υποβολή τους προς την Κυβέρνηση, οι οποίες στηρίζονται σε δύο άξονες, ήτοι στην οικονομική στήριξη των 

αγροτών και στην επίλυση θεσμικών και διαχειριστικών ζητημάτων και στην οποία διαλαμβάνονται τα εξής: 

‘’ Η σημερινή συζήτηση γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κινητοποιήσεις αγροτών έχουν αποκτήσει εθιμικό χαρακτήρα. 
Αρκετά από τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα και ορισμένα όπως η κατάργηση της ΚΑΠ εκτός από μονότονα,  είναι και εκτός 
πραγματικότητας.     Αν ικανοποιούνταν  θα  είχαμε πλήρη καταστροφή του πρωτογενούς τομέα, εκτός βέβαια αν κλείναμε τα σύνορα 
και επιστρέφαμε σε ένα σύστημα που δεν υπάρχει πουθενά πιά στον κόσμο.  
Υπάρχουν όμως ορισμένα δεδομένα που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, δεν μπορούν να ωραιοποιηθούν, ούτε όμως και να 
αποσιωπηθούν.  
 Η ενεργειακή κρίση και το κύμα ακρίβειας είναι υπαρκτό και απασχολεί όλα τα νοικοκυριά. Όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. 
Είναι επίσης πραγματικό γεγονός ότι και  οι δύο κρίσεις  είναι «εισαγόμενες», πλήττουν όλες τις προηγμένες οικονομίες του κόσμου.  
Υπάρχουν επίσης και οι αντικειμενικοί δείκτες:  
Τα τελευταία χρόνια έγιναν πολύ ουσιαστικά βήματα για την προστασία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, με το κύριο βάρος να 
έχει πέσει στους κλάδους που πλήττονται και από τις αθρόες εισαγωγές και το «βάπτισμα» ως ελληνικών ξένων προϊόντων. 
 Χάρη στα μέτρα που έχουν ληφθεί η τιμή του πρόβειου γάλακτος από 0,075 με 0, 80 λεπτά που είχε κατρακυλήσει το 2019 ανέβηκε 
στο 1,30 την τρέχουσα γαλακτοκομική περίοδο.  
Οι παθογένειες  του συστήματος της παραοικονομίας και της πλαστογράφησης των ελληνικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων δεν 
αντιμετωπίστηκαν στο σύνολό τους.   
Χρειάζονται όμως και άλλες πρωτοβουλίες. Εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε να πιέζουμε για να παρθούν όλα τα μέτρα που 
χρειάζονται ώστε να μπει τέλος στη μάστιγα των ελληνοποιήσεων.   
Θέλω όμως να πω σε όλους ότι   οι νόμοι, οι δικές μας πρωτοβουλίες,  δεν πρόκειται να αποδώσουν, εάν οι   κτηνοτρόφοι, οι 
συνεταιρισμοί, οι πολιτικές δυνάμεις δεν απομονώσουν όσους αποδεδειγμένα τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλαν συνειδητά στην 
κατάρρευση της κτηνοτροφίας και γενικά της γεωργικής παραγωγής,  μέσω των εισαγωγών και της  παράτυπης παραγωγής  
υποτίθεται ελληνικών ΠΟΠ προϊόντων.  {…} Για αυτά δεν ακούω τίποτε, δεν ακούγεται η φωνή σας… 
 Προβάλλονται σήμερα διάφορα αιτήματα. Κάποια ήδη έχουν ικανοποιηθεί, κάποια όχι. Αν ήταν εύκολο θα είχαν αντιμετωπιστεί και 
τα προηγούμενα χρόνια, από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν. {…}.   
Παρά  τις υποσχέσεις που δίνονταν  γίνονταν  τελικά τα αντίθετα: Να θυμηθούμε την κατάργηση του αγροτικού πετρελαίου πότε 
έγινε ή και τον τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών, που διορθώθηκαν με τους πρόσφατους σχετικά νόμους.  {…}.  
Είναι εφικτή  η ριζική αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος των αγροτών, με μείωση χρόνου σύνταξης; Ως ευχή και εμείς την 
ασπαζόμαστε. Το να το υποστηρίζει κάποιος ως επίσημο αίτημα,  το μόνο που κάνει είναι να κοροϊδεύει τον κόσμο.   
Η  μείωση του ΦΠΑ  σε  ζωοτροφές- λιπάσματα που ανακοινώθηκε πρόσφατα,  η  επιδότηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στα 
τιμολόγια αγροτικού ρεύματος,  η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου για νέους αγρότες κ.α., είναι μέτρα που 
αντιμετωπίζουν ως ένα βαθμό το μεγάλο και πρόσκαιρο όπως εκτιμούν οι ειδικοί υψηλό κόστος παραγωγής.  
Χρειάζονται όμως συνδυασμός μέτρων για να επιτευχθεί βιώσιμη ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων μας.  
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Σε αυτό συμβάλλει π.χ. η βελτίωση των οδικών προσβάσεων προς τις παραγωγικές μονάδες, όχι μόνο σε αυτές που είναι 
εγκατεστημένες σε εύκολα προσβάσιμες περιοχές, αλλά και σε ορεινές- δασικές. Και η Περιφέρεια Ηπείρου έχει να παρουσιάσει ένα 
πολύ  σημαντικό έργο σε αυτό τον τομέα. {…}.  
Είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει τις μονάδες, τις καλλιέργειες και τις βασικές ζωοτροφές, καλαμπόκι και 
μηδική.  
Κόστος που μπορεί να μειωθεί  μέσω της οριζόντιας πρόβλεψης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για ιδία χρήση- χωρίς 
ενδιάμεσο τον ΔΕΔΔΗΕ- μέσω των οποίων θα ελαχιστοποιηθεί το κόστος παραγωγής των ζωοτροφών.  
Υπάρχουν λειτουργικά θέματα στα οποία όλοι συμφωνούμε: Όπως άμεση καταγραφή των ζημιών, έγκαιρη καταβολή των 
αποζημιώσεων, προσλήψεις στις υπηρεσίες αιχμής κ.α. 
 Εδώ θέλω να υπενθυμίσω και μια πρόταση που την έχω θέσει σε όλες τις κυβερνήσεις: Την πλήρη κατάργηση υπηρεσιών αγροτικής 
ανάπτυξης που βρίσκονται διάσπαρτες και την ένταξή τους μαζί με το προσωπικό τους στις περιφερειακές υπηρεσίες αγροτικής 
ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει η αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων, θα επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός, θα 
εξοικονομηθεί προσωπικό.  
Για τους εσπεριδοκαλλιεργητές η Περιφέρεια έχει αποτανθεί και έχει ζητήσει την αποζημίωσή τους από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης αρκετές φορές.   
Έχουμε θέσει επίσης έγκαιρα και το ζήτημα αποζημιώσεων λόγω ακαρπίας στις ελαιοκαλλιέργειες της παραλιακής ζώνης Πάργας- 
Πρέβεζας. Τα ζητήματα αυτά τα θέτω σχεδόν σε όλες τις συναντήσεις που είχα με τους κατά καιρούς υπουργούς, αλλά και στους 
εκάστοτε Διοικητές του ΕΛΓΑ. Δεν νομοθετεί η Περιφέρεια, ούτε και έχει την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα να καταβάλλει η ίδια 
αποζημιώσεις.  
Εδώ και τέσσερα χρόνια έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα για να ρυθμιστούν τα χρέη των ΓΟΕΒ- ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ. Η πρώτη κρούση είχε 
γίνει επί υπουργίας του κ. Τσακαλώτου και συνεχίζεται μέχρι και τις ημέρες μας.  
Η πρόταση είναι απλή: Να δοθεί  άτοκο δάνειο μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στους ΤΟΕΒ- και εφόσον δεν 
μπορούν να διαγραφούν οι οφειλές- να πληρωθούν τα παλιά χρέη και στη συνέχεια να ομαλοποιηθεί η διαδικασία για την εξόφληση 
των τρεχουσών λογαριασμών.  
Η πρόταση αυτή – που λοιδωρήθηκε κάποτε από επαΐοντες που έχουν άποψη για όλα, αλλά απολύτως τίποτε επί της 
πραγματικότητας- έγινε  δεκτή στο σύνολό της από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, απαιτείται όμως η σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργείου Οικονομικών.  
Σήμερα είμαστε στο στάδιο αναμονής. Δεν είναι εύκολη η λύση, αλλά εμείς επιμένουμε μέχρι να πείσουμε και τον τελευταίο αρμόδιο 
ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος για τους αγρότες μας.  
Η επόμενη πρότασή μας για  να μειωθεί το ενεργειακό κόστος είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ. Δεν 
είναι  απλή έκφραση ευχών, αλλά το κάνουμε ήδη πράξη καθώς είναι ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 
Ηπείρου.  
Να διευκρινίσω ότι δεν ήμαστε αντίθετοι στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων. Ζητάμε όμως να υπάρχουν κανόνες, να μην 
επιβαρύνονται άλλες αγροτικές χρήσεις που ήδη υπάρχουν ή και μπορούν να αναπτυχθούν μελλοντικά και να προβλέπεται η 
κατασκευή τους να συνοδεύεται και από δίκτυο διασύνδεσής του με το κεντρικό του ΔΕΔΔΗΕ.  
Στους δασικούς χάρτες η Περιφέρεια Ηπείρου ήταν πρωταγωνίστρια ώστε να βελτιωθούν οι διατάξεις του προηγούμενου νόμου, που 
απέτρεπε την επανάχρηση καλλιεργούμενων εκτάσεων που είχαν δασωθεί, όπως συνέβαινε με αναδασμούς, την αμπελουργική ζώνη 
Ζίτσας κ.α.   
Η παρέμβασή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν καθοριστική ώστε να μην ανατραπούν οι σχετικές διατάξεις του τελευταίου 
νόμου και ένας πολύ μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών αγροτικών ακινήτων της Ηπείρου και όλης της χώρας να μην απωλέσει οριστικά και 
αμετάκλητα τις ιδιοκτησίες τους.  
Να σας θυμίσω ακόμη,  ότι η Περιφέρεια Ηπείρου πρωταγωνίστησε στην αποκάλυψη του συστήματος που είχε στηθεί για είσπραξη 
επιδοτήσεων από επιτήδειους μέσω της τεχνικής λύσης για τους βοσκότοπους. Μέχρι και σε ειδική σύσκεψη στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης είχα κληθεί για να ενημερώσω αναλυτικά για το πώς λειτουργούσε το σύστημα σε βάρος των πραγματικών 
δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων.  
Τα αρδευτικά έργα που χρειάζεται η Ήπειρος πρέπει να είναι προσανατολισμένα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την 
κλιματική αλλαγή.  
Η αλλαγή του τρόπου άρδευσης στο κάμπο του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και στον κάμπο της Κόνιτσας έχουν επιφέρει σημαντική 
οικονομία νερού.  
Ανάλογες πρέπει να είναι και οι κατασκευές των άλλων έργων που προσπαθούμε να εντάξουμε σε χρηματοδοτικά προγράμματα, είτε 
του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε και του νέου Αγροτικής Ανάπτυξης.  
Ο περιορισμός του ενεργειακού κόστους είναι όμως μονόδρομος και αυτό- όπως προανέφερα- μπορεί να γίνει μέσω της τοποθέτησης 
φωτοβολταϊκών σταθμών για ίδια χρήση και στα δύο αυτά έργα.   
Τα προγράμματα δασοκτονίας εκτελούνται ομαλά, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτά ιδιώτες, ενώ γενικά 
σε ο, τι μπορεί να προσφέρει η Περιφέρεια είναι στη διάθεση των αγροτών και των φορέων τους.  
Άφησα τελευταία τα αντιπλημμυρικά έργα: Ο κάμπος Ραγίου δεν πλημμύρισε για πρώτη φορά φέτος, ούτε πέρυσι. Είναι ένα χρόνιο 
πρόβλημα που συνδέεται και με το Υδροηλεκτρικό έργο.   
Το έργο καθαρισμού των εκβολών του Καλαμά δεν είναι έργο που μπορεί να υλοποιήσει η Περιφέρεια. Εκείνο που κάνει η 
Περιφέρεια -και το κάνει πολύ καλά αν και δεν είναι στις δικές της αρμοδιότητες-  είναι ο καθαρισμός όλων των ποταμών από τα 
νεκρά πλατάνια που συμβάλλουν στις υπερχειλίσεις των ποταμών. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καθαρίσει εκατοντάδες χιλιόμετρα 
αποστραγγιστικών τάφρων προστατεύοντας τις καλλιέργειες. Το ίδιο έχει γίνει και με τα αντιπλημμυρικά έργα στον Αχέροντα.   
Έχω πει και άλλες φορές ότι τα ψηφίσματα από μόνα τους δεν λύνουν προβλήματα. Ευχολόγια είναι από τη στιγμή που άλλοι έχουν 
την ευθύνη λήψης αποφάσεων.  
Θα συμφωνήσω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο να απευθυνθεί στην Κυβέρνηση, να επισημάνει δυσλειτουργίες, να ζητήσει 
πρόσθετες ενισχύσεις όπου απαιτούνται.  
Πρέπει όμως να κάνουμε και ένα βήμα πιο μπροστά, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις  ώστε να αντιμετωπιστούν   
εκκρεμότητες που χρονίζουν.  
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Σήμερα θα αναφερθώ - και θέλω σε αυτά να συμφωνήσουμε όλοι -  δύο καίρια ζητήματα: Τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και στην 
προστασία των προϊόντων Π.Ο.Π.. 
 Η  πρότασή μας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους χάρτες βόσκησης είναι να μπει οριστικά τέλος στην 
εφαρμοζόμενη τεχνική λύση και στην κατάργηση του τεχνικού συμβούλου, με μεταφορά όλων των εφαρμογών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.  
Στο εθνικό απόθεμα για απόκτηση δικαιωμάτων να συμμετέχουν μόνο οι παραγωγικές δραστηριότητες.  
Παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθούν άμεσα  οι Περιφέρειες από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας ώστε να προχωρήσουν τις 
διαγωνιστικές διαδικασίες.  
Ο δεύτερος κύκλος των προτάσεων μας αφορούν τα προϊόντα γάλακτος:  Η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος 
δεν έφερε τα αποτελέσματα που αναμένονταν, αλλά και προκάλεσε περισσότερα προβλήματα στους Έλληνες αγελαδοτρόφους.  
Πρότασή μας είναι να προστεθεί στις υπάρχουσες κατηγορίες μία ακόμη, το φρέσκο παστεριωμένο γάλα το οποίο θα παστεριώνεται 
48 ώρες μετά το άρμεγμα και θα μπορεί να μένει στα ράφια μέχρι 6 ημέρες.  
Για την προστασία του γιαουρτιού ζητάμε την κατάργηση της ΚΥΑ του 2016 με το οποίο άνοιξε ο δρόμος για τη χρήση 
συμπυκνωμένου γάλακτος στην παρασκευή τους. Δεν είναι δυνατόν να παράγουν οι γαλακτοβιομηχανίες «ελληνικό γιαούρτι» με 
εισαγόμενο γάλα. Πρέπει υποχρεωτικά  να παρασκευάζεται αποκλειστικά με νωπό γάλα και αυτό να αναγράφεται υποχρεωτικά στη 
συσκευασία.  
Τέλος πρέπει να τεθούν αυστηροί κανόνες για τις επισημάνσεις στα τυριά,  ώστε να σταματήσει η παραπλάνηση των καταναλωτών.  
Σήμερα κατά παράβαση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών χρησιμοποιείται γάλα εβαπορέ για την παραγωγή τυριών, ενώ εισάγονται 
και μεγάλες ποσότητες έτοιμο μπασκί για την παραγωγή ακόμη και σκληρών τυριών που στη συνέχεια διατίθενται ως ΠΟΠ.  
Οι πληροφορίες που αναγράφονται σήμερα  στην επισήμανση των τυριών είναι παραπλανητικές καθώς υπονοούν ότι είναι ελληνικής 
παραγωγής χωρίς να είναι, κάτι που είναι σε βάρος των παραγωγών και των καταναλωτών.   
Είναι γεγονός ότι τελευταία έχουν βελτιωθεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Υπάρχει όμως πολύς δρόμος ακόμη ώστε να αντιμετωπιστούν 
ριζικά τα φαινόμενα ελληνοποιήσεων και της παραπλάνησης των καταναλωτών, που τορπιλίζουν την παραγωγική δομή της 
κτηνοτροφίας και γενικά του πρωτογενούς τομέα.  
Επιμένουμε σε αυτό, ήδη το έχω θέσει και στο νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στην πρώτη επικοινωνία που είχα μαζί του.  

 

6. Τις τοποθετήσεις  των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.  

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

           Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση: 4/10/10-2-2022) 

Την υποβολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όλων των προτάσεων που ανέπτυξε στη συνεδρίαση ο κ. Περιφερειάρχης και που 

αφορούν είτε τροποποιήσεις σχετικών νόμων ή και άλλα γενικότερα θέματα, που άπτονται του Αγροτικού Τομέα, ως εξής: 

Στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσέγγισης εύρεσης λύσεων προς όφελος της κτηνοτροφίας, θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν τα 

κάτωθι :  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΟΣΚΗΣ /ΟΠΕΚΕΠΕ  

1. Όσων αφορά τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης: 

• Έκδοση εφαρμοστικής Υ.Α./Τροποποίηση Ν. 4351/2015 που θα καθορίζει: ως τρόπο υπολογισμού της προεκτιμώμενης 

αμοιβής του φυσικού αντικειμένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης την τιμή 0,45€/στρ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%). 

Σύμφωνα με το Ν4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, οι Περιφέρειες προεκτιμούν το κόστος των μελετών βάσει 

εγκεκριμένου τιμολόγιου ώστε να δεσμεύσουν και το αντίστοιχο ποσό. Για τη σύναψη των Προγραμματικών 

συμβάσεων χρησιμοποιήθηκε η τιμή 0,45€/στρ βοσκότοπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ΧΩΡΙΣ όμως να έχει 

εγκριθεί ως επίσημο τιμολόγιο προεκτίμησης των μελετών.  

• Εξασφάλιση και μεταφορά του ποσού το οποίο έχει καθοριστεί ότι θα καλυφθεί από τους πόρους του Ταμείου Γεωργίας 

και Κτηνοτροφίας του ΥΠΑΑΤ  στις Περιφέρειες ώστε να προχωρήσουν στην  έναρξη των διαγωνισμών. Οι Περιφέρειες 

θα καλύψουν το ποσό  από τα μισθώματα των βοσκήσιμων γαιών που έχουν συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια  (Ν. 

4351/2015).Οι Περιφέρειες αδυνατούν  να προκηρύξουν διαγωνισμούς χωρίς το υπόλοιπο ποσό από το Ταμείο 

Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του ΥΠΑΑΤ. 

• Να προχωρήσει  η λειτουργική ενσωμάτωση των 9,6 εκ στρεμμάτων στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την 

εφαρμογή του νέου ορισμού για το μόνιμο βοσκότοπο του Κανονισμού  2017/2393 (Κανονισμού OMNIBUS). Με τον 

Κανονισμό αυτό, μεταξύ άλλων με το άρθρο 3, τροποποιήθηκε το (Aρθ. 4(1)(η) του Κανονισμού 1307/2013 και έγινε μία 

σημαντικότατη για τη χώρα μας, όπως και για τις λοιπές χώρες του Νότου της Ευρώπης, αναθεώρηση του ορισμού των 

βοσκοτόπων. 
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2. Ταυτόχρονα απεμπλοκή από στρεβλώσεις στην απονομή των ενισχύσεων από την εφαρμοζόμενη σήμερα Τεχνική Λύση  με 

δημιουργία της κατάλληλης υποδομής ώστε να καταργηθεί η  λύση του Τεχνικού συμβούλου. Να μεταφερθούν οι 

εφαρμογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) για τη μετάβαση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022 . 

 

3. Να  συμμετέχουν στη χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα μόνο οι παραγωγικές δραστηριότητες. Η 

αγρανάπαυση, οι βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση , οι μόνιμες καλλιέργειες σε καλή γεωργική κατάσταση αλλά να 

μπορούν να συμμετέχουν μετέπειτα στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Προϋπόθεση:  

Α) Η κατάργηση του σημείου β) της  παραγράφου  4 του άρθρου της ΥΑ 104/7056(ΦΕΚ Β΄147/22.01.2015) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει  

(β) η διατήρηση της γης σε κατάσταση, που να την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές 

ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων.» 

Β) Κατάργηση του σημείου Δ)  και  Ε)  στο άρθρο 40 η παράγραφος 6 της ΥΑ 104/7056(ΦΕΚ Β΄147/22.01.2015) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

Δ. Για τις αρόσιμες εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση σύμφωνα με την παρ. 4.β του άρθρου 2, η εφαρμογή μίας άροσης ανά 

έτος. 

Ε. Για τους βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάσταση σύμφωνα με την παρ. 4.β του άρθρου 2, η κοπή και απομάκρυνση της 

βλάστησης ώστε η ποώδης βλάστηση να μην υπερβαίνει το ύψος των εβδομήντα εκατοστών. 

 

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

1. Κάθε πρώτος αγοραστής γάλακτος από άλλη χώρα της Ε.Ε. ή Τρίτη Χώρα υποχρεούται να υποβάλλει στην εφαρμογή 

ΑΡΤΕΜΙΣ προκοινοποίηση( 24 ώρες πριν την άφιξή τους ) για την άφιξη των προϊόντων ζωικής προέλευσης και με σαφή 

αναφορά στον τελικό προορισμό  

2. Οποιοσδήποτε διακινεί ΠΟΠ τυριά (Μονάδα παραγωγής, έμπορος ) θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να καταχωρείται 

στο σύστημα ΆΡΤΕΜΙΣ και να δηλώνει τις ποσότητες ανά  συσκευασία - υποσκευασία  και τον τελικό αποδέκτη μηνιαία. 

3.  Στα οχήματα μεταφοράς γάλακτος (βυτία)να υπάρχει  δυνατότητα να λαμβάνεται δείγμα από κάθε διαμέρισμα του βυτίου 

λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή μόλυνσης του προϊόντος  

4. Ο υπάρχων  εξοπλισμός του  εργοστασίου, συνάδει  ή  όχι με την  παραγωγή  ΠΟΠ  τυριών..  π.χ.  ο ομογενοποιητής , η  

αντίστροφη  ώσμωση,    κ.λπ.  είναι  εξοπλισμός  που  δεν  χρειάζεται  στην  παραγωγή  ΠΟΠ  τυριών. 

5.  Aπαγόρευση της μεθόδου της υπερδιήθησης και ξήλωμα των εγκαταστάσεων στις γαλακτοβιομηχανίες και στις τυροκομικές 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ΠΟΠ τυριών.    

6.  Εφαρμογή της νομοθεσίας περί καταχώρησης έμπορων  τύπου Α ή Β από την  Αρμόδια Τοπική Κτηνιατρική Αρχή οι οποίοι 

μπορεί να είναι και πρώτοι αγοραστές γάλακτος.  

7. Σε όλα τα παραπάνω θα βοηθούσε η ψηφιοποίηση του ελέγχου διακίνησης  του γάλακτος  σε όλα τα στάδια από τη στιγμή 

της εισαγωγής στη χώρα , από το CMR , πινακίδες οχημάτων ,άδειες μεταφορέων μέχρι των τελικό προορισμό ώστε να 

υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος . 

8. Εντατικοποίηση των ελέγχων και των δειγματοληψιών στους επιτόπιους και στη λιανική . 

9. Ενημέρωση των Τμημάτων Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ  48 ώρες πριν τη διακίνηση φορτίου είτε για εξαγωγή είτε για 

ενδοκοινοτικό εμπόριο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δειγματοληψίας και ελέγχου της επισήμανσης των συσκευασιών. 

10. Να θεσπιστούν οι αποδόσεις γάλακτος ανά τυροκομικό προϊόν από την επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό .   

 

http://www.minagric.gr/images/stories/agropol/Greek/Agro_pol/KAP/YA_AMESES.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/agropol/Greek/Agro_pol/KAP/YA_AMESES.pdf
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ΓΑΛΑ   

Με το Νόμο 4336/2015 τέθηκε σε εφαρμογή  η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος η οποία όχι μόνο δεν επέφερε 

μείωση στην τιμή καταναλωτή αλλά δημιούργησε προβλήματα στους Έλληνες παραγωγούς. Θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα και 

να δοθεί προβάδισμα  του Ελληνικού γάλακτος, στήριξη του κλάδου των αγελαδοτρόφων  γαλακτοπαραγωγής και δυνατότητα στον 

καταναλωτή να επιλέξει ένα προϊόν με υψηλή διατροφική αξία  συγκεκριμένα: 

11. Να προστεθεί  άλλη μια κατηγορία , το Φρέσκο παστεριωμένο γάλα το οποίο παστεριώνεται 48 ώρες μετά το άρμεγμα  και 

του οποίου η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τις έξι ημέρες εξαιρούμενης της θερμικής επεξεργασίας .  

12. Ενεργοποίηση του όρου Ορεινό για το γάλα. 

 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ  

Με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 106/2016/ 5.8.2016  άνοιξε ο δρόμος για τη η χρήση του συμπυκνωμένου (εβαπορέ) γάλακτος στην παρασκευή 

του γιαουρτιού. H ΚΥΑ άναψε το πράσινο φως για αύξηση των εισαγωγών γάλακτος, ιδιαιτέρα από τις χώρες της ΕΕ, αφού μετέτρεψε 

το ελληνικό γιαούρτι από προϊόν σε τρόπο παρασκευής και τους επέτρεψε με αυτό τον τρόπο να χρησιμοποιούν τον όρο «ελληνικό 

γιαούρτι» για τα προϊόντα που παρήγαγαν στα εργοστάσια στο εξωτερικό.  

Δεν μπορεί να παράγουν οι γαλακτοβιομηχανίες  γιαούρτι ελληνικού τύπου από εισαγόμενο αγελαδινό γάλα. 

Το αγελαδινό γάλα που παράγει η χώρα μας δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες παραγωγής γιαουρτιού όμως οι αγελαδοτρόφοι 

γαλακτοπαραγωγής  έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και σε λίγα χρόνια θα μπορέσουν να αυξήσουν τις ποσότητες αγελαδινού 

γάλακτος που παράγει η χώρα μας.  

 

13. Προκειμένου να διασφαλίσουμε το εξαιρετικό και γνωστό στην παγκόσμια αγορά προϊόν θα πρέπει να γίνεται χρήση 

αποκλειστικά και μόνο  νωπού γάλακτος για παραγωγή του γιαουρτιού.  

14. Για το προϊόν που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο ράφι είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ότι προέρχεται από 

συμπυκνωμένο γάλα που κατατάσσετε στα διατηρημένα ,μερικά αφυδατωμένα γάλατα. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος σε 

όλα τα στάδια  για την επισήμανση.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΥΡΙΩΝ  

Η επισήμανση δεν πρέπει: Να οδηγεί σε πλάνη τον καταναλωτή όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τροφίμου (φύση, ταυτότητα, 

ιδιότητες, χρόνο ζωής, τόπο παραγωγής, τρόπο παρασκευής). 

Στη χώρα μας εισάγονται τεράστιες ποσότητες εβαπορέ γάλακτος (συμπυκνωμένου ) από Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες κατά τεκμήριο 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τυριών κατά παράβαση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και επίσης εισάγεται σε μεγάλες 

ποσότητες έτοιμο μπασκι που είναι επεξεργασμένο μείγμα για την παραγωγή σκληρών τυριών ακόμη και τυριών ΠΟΠ.  

Τα τυριά αυτά βρίσκονται στα ράφια και ο τρόπος αναγραφής της επισήμανσης είναι  παραπλανητικός για τον καταναλωτή ως προς 

την πραγματική χώρα καταγωγής ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του τροφίμου. Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το τρόφιμο ή η 

ετικέτα στο σύνολό της υπονοούν ότι το τρόφιμο είναι Ελληνικής καταγωγής κατά παράβαση του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1169/2011 και εις βάρος των κτηνοτρόφων της χώρας και των  τυροκόμων που παράγουν τυριά με Ελληνικό γάλα. 

15. Απαιτούνται ουσιαστικοί έλεγχοι τόσο για το γάλα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή  των τυριών όσο και για την 

επισήμανση. 

--------------------------------- 

 

Σημειώνεται, ότι η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», τοποθετήθηκε θετικά στην απόφαση, έχοντας τονίσει ότι και εκείνοι 

συμπαραστέκονται  στον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων, που ξεκίνησε και καλούν την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην άμεση λήψη 

μέτρων για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και την χάραξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών , έτσι ώστε να σχεδιαστούν λύσεις, που 

θα οχυρώνουν την επιβίωση του αγροτικού κόσμου. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΧΖΓ7Λ9-Ξ8Λ



8 

 

 

Μειοψηφούν  
1.  Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», η οποία, με βάση  το ψήφισμα των αγροτών, κατέθεσε ως κάτωθι  (συνημμένα με 

α/α: 7 στο φάκελο 1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.):  
« Συζητάμε για μια φορά ακόμα, για τον Πρωτογενή τομέα και τα προβλήματα που τον κρατάνε καθηλωμένο, με απαισιόδοξες πλέον 
προοπτικές, αλλά καλούμαστε να αποφασίσουμε και για τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να παραμείνει 
ζωντανός.  
Η συζήτηση γίνεται εν μέσω: 

- πανδημίας που έχει αφήσει μέχρι στιγμής χιλιάδες νεκρούς 
- κακοκαιρίας που δυστυχώς οι συνέπειες της δεν αντιμετωπίζονται τόσο σε καταστροφές του φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου αλλά 

και της παραγωγής που σημαίνει περαιτέρω μείωση ποσοτήτων και άνοδο τιμών στον καταναλωτή και  
- (μιας) κρίσης ακρίβειας χωρίς προηγούμενο, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα καύσιμα, στα τρόφιμα και στα εφόδια που έχει γονατίσει 

τους καταναλωτές και ταυτόχρονα απειλεί την συνέχιση της παραγωγής στην χώρα. 
Η Χώρα είναι εδώ και μήνες «πρωταθλήτρια» στη χονδρική τιμή ρεύματος. Πως να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι αγρότες σε αυτούς 
τους λογαριασμούς; Αλλά και οι ΤΟΕΒ που έχουν ενταχθεί σε επενδυτικά προγράμματα εκσυγχρονισμού, είναι αμφίβολο αν θα 
μπορέσουν να λειτουργήσουν φέτος με τέτοιο κόστος ρεύματος ; 
Η ετήσια μεσοσταθμική αύξηση της τιμής των λιπασμάτων είναι 160% και των εφοδίων και άλλων εισροών πάνω από 60%. 
Χωρίς νερό και  λίπανση, κινδυνεύει η εγχώρια παραγωγή και το αγροτικό εισόδημα.  
Στις ζωοτροφές η αύξηση του κόστους κατά 70% περίπου μέσα στο 2021,  θέτει εν αμφιβόλω την βιωσιμότητα όλων των εκμεταλλεύσεων, 
ανεξαρτήτως σε ποιόν τομέα δραστηριοποιούνται. 
Η ακαρπία στην ελαιοκαλλιέργεια, όσο και στα εσπεριδοειδή, ήταν φέτος πρωτοφανής με αποτέλεσμα την μείωση του εισοδήματος 
ειδικά εκεί που είναι μονοκαλλιέργεια  (Άρτα, Κάμπος Σαγιάδας, Πρέβεζα). 
Αν στα παραπάνω προστεθούν τα σοβαρότατα προβλήματα στις πληρωμές των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (η πληρωμή του 
Δεκεμβρίου ήταν κατά γενική ομολογία η χειρότερη των τελευταίων ετών) αλλά και η δυσκολία πρόσβασης των Αγροτών στις 
χρηματοδοτήσεις Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης τότε το πρόβλημα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο (126 εκατομ. τα αιτήματα, 
εκ των οποίων έχουν εγκριθεί 5 εκ..) . 
Οι Γεωργοί - Κτηνοτρόφοι, Μελισσοκόμοι και Αλιείς δεν βρέθηκαν ποτέ σε τόσο δεινή θέση όσο σήμερα, με κυρίαρχο την απουσία ενός 
στρατηγικού σχεδίου για τον Πρωτογενή τομέα και τα τρόφιμα, όπως είχαμε τονίσει και σε προηγούμενες συζητήσεις, τόσο στο Π.Σ. όσο 
και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Χ.Σ.&Α. 
Προτάσεις για πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν άμεσα ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα 
των εκμεταλλεύσεων του πρωτογενούς τομέα: 

1. Επειδή η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις ζωοτροφές δεν απέδωσε, ενίσχυση επί του κόστους αγοράς όλων των γεωργικών 
εφοδίων (λιπάσματα,  Φυτοπροστατευτικά προϊόντα κλπ) και ζωοτροφών. 

2. Ενίσχυση στο μεγαλύτερο ποσοστό των αυξήσεων στην ενέργεια και εφαρμογή του μέτρου της επιστροφής του ΕΦΚ στο 
πετρέλαιο σε όλους τους παραγωγούς και παροχή ειδικών κινήτρων σε παραγωγούς, για παραγωγή ενέργειας στις στέγες και 
την κάλυψη ιδίων αναγκών με το σύστημα του συμψηφισμού της  παραγόμενης και καταναλισκόμενης  ενέργειας. 

3. Ένταξη της ακαρπίας των εσπεριδοειδών και της ελαιοκαλλιέργειας στο πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) 
και αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, για τις απώλειες παραγωγής αφού βασική αιτία είναι η κλιματική κρίση. 

4. Ολοκλήρωση των Δ.Σ.Β από την Περιφέρεια ώστε να εκλείψει η υποχρεωτική "τεχνική λύση" των βοσκοτόπων, η οποία και έχει 
προκαλέσει πλείστα προβλήματα και αδικίες στην καταβολή των ενισχύσεων. Επίσης όσον αφορά τις υποδομές, τόσο τα 
αρδευτικά, αποστραγγιστικά και αντιπλημμυρικά έργα, όσο και οι υποδομές μεταφορών (οδικοί άξονες, λιμάνια κλπ.), αλλά και 
η αγροτική οδοποιία και ο αγροτικός εξηλεκτρισμός, σχεδιάζονται, χρηματοδοτούνται και λειτουργούν με γνώμονα τον δημόσιο 
ανταποδοτικό χαρακτήρα. 

5. Αξιοποίηση όλων των στατιστικών εργαλείων αλλά και έξυπνης γεωργίας (εδαφοκλιματικοί χάρτες, ηλεκτρονικά δεδομένα 
καλλιέργειας σε πραγματικό χρόνο, κλπ) και καθορισμός χωροταξικού πλαισίου, το οποίο θα απαγορεύει δράσεις όπως ΑΠΕ - 
Φωτοβολταϊκά και χρήσεις ασύμβατες με τον πρωτογενή τομέα. 

6. Αλλαγή στο στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ που έχει κατατεθεί ειδικά όσον αφορά την ενίσχυση στον κλάδο της ελαιοκομίας 
που αποτελεί εθνικό προϊόν αιχμής αλλά και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ειδικά για τα βοοειδή κρεατοπαραγωγικής 
κατεύθυνσης, με ενίσχυση στα εγχώρια παραγόμενα και όχι στα εισαγόμενα. 

7. Διενέργεια ελέγχων για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την προστασία των παραγωγών και των καταναλωτών. Η λειτουργία 
του κρατικού μηχανισμού αποτελεί βασική ευθύνη για την προστασία της δημόσιας υγείας, των καταναλωτών αλλά και των 
παραγωγών από νοθεία, παράνομες και αθέμιτες πρακτικές. Επίσης, παρατηρητήριο τιμών για όλα τα είδη και πάταξη των 
Ελληνοποιήσεων και νοθείας που σε πολλά προϊόντα (κηπευτικά, μέλι, βόειο κρέας κλπ) είναι εκτεταμένη. Αυτό όμως δεν 
μπορεί να γίνει με ελλείψεις σε προσωπικό. Η συντεταγμένη Πολιτεία οφείλει να στελεχώνει, εξοπλίζει, προστατεύει και 
θωρακίζει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε να επιτυγχάνουν τον σκοπό τους. 

8. Ενθάρρυνση της έρευνας και επένδυση στη διαρκή εκπαίδευση και διάχυση της πληροφορίας. Η Περιφέρεια οφείλει να 
δημιουργεί συνέργειες σε επαφή με την Γεωπονική Σχολή και άλλες συναφείς σχολές του Πανεπιστήμιου Ιωάννινων ώστε να 
υπάρξουν αξιοποιήσιμα ερευνητικά δεδομένα και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στους παραγωγούς και να 
επιλυθούν χρόνια προβλήματα. Μόνο η γνώση δεν οδηγεί μέρος του παραγωγικού δυναμικού στο περιθώριο. Το κράτος οφείλει 
να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της έρευνας στα δημόσια Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα. Ταυτόχρονα πρέπει να 
μεριμνά για την πλατιά επικοινωνία, αποτρέποντας την εμπορευματοποίηση της γνώσης. 

9. Να παραμείνει η ονομασία του παραγόμενου παραδοσιακού Τσίπουρου. Τα παραδοσιακά, εθνικά μας προϊόντα που για 
δεκαετίες στήριξαν τους μικρούς αμπελοκαλλιεργητές, την περιφερειακή οικονομία, στην περιφέρειά μας έχουμε και 
αμπεκλοοινική ζώνη, και παράδοση του τόπου μας τα οποία παράγονται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, να 
μην ονομάζονται αυθαίρετα ως «παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων». 
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10. Όσον αφορά το ΠΑΑ, εντονότερο ενδιαφέρον, ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και προώθηση από τις Αρχές των μέτρων 
που προκηρύσσονται στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, ώστε να μην επιστρέφονται πόροι από μειωμένη απορρόφηση 
(πχ πρόγραμμα νέων Αγροτών 2021) 

11. Σύνδεση των άριστα ποιοτικών προϊόντων μέσω κατοχύρωσης τοπικού σήματος ποιότητας «προϊόν Ηπείρου» με την τοπική 
γαστρονομία και την προώθηση με ειδικές καμπάνιες σε τουριστικές επιχειρήσεις και περιοχές της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο 
αυτό μπορεί να εξειδικευτεί σε 1 ή 2 προϊόντα αιχμής ανά Περιφερειακή Ενότητα. Επίσης, συνολικές διαφημίσεις και 
προωθήσεις σε εκθέσεις προϊόντων (πχ Ακτινίδιο, μανταρίνι, τομάτα, μέλι, κηπευτικά κλπ) 

Συνολικά οφείλουμε να αποφασίσουμε κάποτε τι θέλουμε να κάνουμε με τους τους αγρότες και τις αγρότισσες στην Ήπειρο. Η προώθηση 
και επίλυση των προβλημάτων δεν είναι πολυτέλεια αλλά απολύτως απαραίτητη για την συνέχιση της ύπαρξης και δραστηριοποίησης των 
ανθρώπων της υπαίθρου. Ο στόχος πρέπει να είναι η παραγωγή εξαιρετικών προϊόντων ποιότητας με αειφορία στο περιβάλλον και 
αντοχή στην κλιματική αλλαγή. Είναι αυτό που θα αυξήσει το ΑΕΠ της Περιφέρειας και θα συμβάλλει στην διατροφική μας επάρκεια. 
Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα λείπει αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός από την περιφερειακή Αρχή, αφού ο ρόλος που έχει είναι μόνο 
διεκπεραιωτικός και δεν υπάρχει το όραμα για τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του. 
Τέλος, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των Αγροτικών Οργανώσεων και υιοθετούμε τα δυο βασικά σημεία του ψηφίσματός τους: 

➢ Στήριξη των κτηνοπτηνοτρόφων και καλλιεργειών για την αγορά ζωοτροφών και αγροτικών εφοδίων, πλήρης απαλλαγή του 
συνόλου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από την ρήτρα αναπροσαρμογή η επιβολή της οποίας είχε ως συνέπεια την αύξηση 
του κόστους ηλεκτροδότηση κατά 150%, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου σε ποσοστό επί της αξίας των 
πωλήσεων όλων των αγροκτηνοπτηνοτροφικών προϊόντων σε όλους τους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως ίσχυε 
και στο παρελθόν. 

➢ Άμεση άτοκη ρύθμιση των κτηνοπτηνοτροφικών δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και 
των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Επιπρόσθετα υποστηρίζουμε: «τη θεσμοθέτηση της προτεραιοποίησης αιτημάτων του ΤΟΕΒ, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών 
(φ/β) σε σχέση με αιτήματα ιδιωτών, την απαγόρευση εγκατάστασης βιομηχανικών φ/β σε γη υψηλής παραγωγικότητας και αιολικών 
πάρκων στα αναγνωρισμένα βοσκοτόπια (Λάκμος, Γάβρογο κ.α.)» 
 
 
 

2. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία διαφώνησε με την απόφαση και με όλα τα ψηφίσματα που κατατέθηκαν, 
έχοντας τονίσει, ο επικεφαλής της παράταξης,  τα εξής: 

« Υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο δεν το ’χει αντιληφθεί κανείς, κι είναι τόσο απλό. Αστική και μεσαία τάξη, χωρίς αγροτική τάξη, δεν 
μπορεί να υπάρξει. Αυτή η μάχη δυστυχώς έχει κριθεί εδώ και 30 χρόνια. Οι ηγεσίες διαχρονικά στην Ελλάδα απέτυχαν να το αντιληφθούν 
αυτό.  
Και καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα με τους εισηγητές από τελείως διαφορετική αφετηρία. Καταλήξαμε στη χειρότερη μορφή 
Καπιταλισμού, που είναι ουσιαστικά τα ολιγοπώλια των πολύ λίγων βιομηχανιών. Πίστευα πάντα, και πιστεύω, ότι η ραχοκοκαλιά της 
Ελεύθερης Οικονομίας και του Καπιταλισμού, και του πλουραλισμού είναι οι μικρομεσαίες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ένα πράγμα, 
το οποίο μου άρεσε στο Πρόγραμμα και  το οποίο  το ακούσαμε για πρώτη φορά να συζητιέται στις προηγούμενες  Εκλογές, ήταν η έννοια 
της «αγροτικής επιχειρηματικότητας». 
Σε αυτό το πράγμα λοιπόν αποτύχαμε 30 χρόνια και συνεχίζουμε να αποτυχαίνουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο σημερινός αγρότης ή ο 
κτηνοτρόφος έχουν υπάρξει θύματα συγκεκριμένων στερεότυπων, που τους θέλουν αμόρφωτους, φτωχούς, τεμπέληδες, ελεγχόμενους 
(και δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά).  Αυτή είναι η εικόνα που βολεύει. Γιατί αυτή είναι η εικόνα, η οποία μαζικοποιεί και καταρρακώνει 
πάνω απ' όλα την προσωπικότητα μετά την επαγγελματική συνείδηση.  
Για να αλλάξουν όλα αυτά, τα οποία συζητάτε, δε χρειάζεται να μπω στη διαδικασία της ακρίβειας, τη βλέπετε, τη νιώθω εγώ, τη νιώθετε 
όλοι σας και δε θέλω να σας κουράσω. Οι συντονιστές μας της πρωτογενούς παραγωγής ήταν κοντά στους αγρότες όλη αυτή τη βδομάδα 
στην Άρτα. Τη Δευτέρα ιδιωτικά επισκέφτηκα και εγώ την Άρτα και συζήτησα μαζί τους.  
Εκείνο που κατάλαβα δεν είναι το πώς θα αντιμετωπιστεί μόνο το παρόν πλαίσιο, το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο, είναι ότι, όπως 
οι υπόλοιποι άνθρωποι στην Ήπειρο, ψάχνουν κι εκείνοι το δικό τους μικρό όραμα και η κατάσταση, όπως έχει σήμερα, η οποία έχει 
παγιωθεί στην Ήπειρο, και ιδίως απ' την παρούσα Περιφερειακή Αρχή δεν μπορεί να προσφέρει απολύτως τίποτα. 
Μου δείξανε το ψήφισμα  και το βρήκα εξαιρετικά γενικόλογο. Θα ήθελα πολύ πιο ώριμα να έχουμε καθίσει κάτω οι Παρατάξεις και να 
έχουμε συντάξει κάτι από κοινού, που να ’χει συγκεκριμένες προτάσεις αποκλειστικά για την Ήπειρο. Δεν επιθυμώ η Περιφέρεια Ηπείρου 
να ’ναι απλά άλλος ένας φορέας, απ' τους 200 που τέλος πάντων το υπογράφουν, να γίνουν 201, γιατί για άλλη μια φορά θα ’χει φανεί ότι 
είπαμε τα δικά μας, μιλήσαμε όλοι παράλληλα, ψηφίσαμε κι όλοι happy! Και το πρόβλημα των αγροτών θα συνεχιστεί. 
Δεν έχω να πω κάτι άλλο,  είναι μια δυσάρεστη κατάσταση κι εμείς δε δίνουμε λύση, απλά μιλάμε.» 
 

3. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», η οποία τάχθηκε υπέρ του ψηφίσματος των κοινωνικών φορέων, στηρίζοντας και το 
ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης»,  δηλώνοντας ο αγορητής της παράταξης,  σε γενικές γραμμές,  τα εξής: 

 
«Τα πράγματα, όπως ξέρετε όλοι, μ' αυτή την κατάσταση που ζούμε τους τελευταίους μήνες, πραγματικά είναι πολύ δύσκολα στο κομμάτι 
της ακρίβειας, αλλά και του κόστους παραγωγής. 
Εμείς, ως Παράταξη,  υιοθετούμε ένα ψήφισμα από τους κοινωνικούς φορείς σε μια συνάντηση, που είχανε χθες στα Γιάννενα και το 
βάζουμε σήμερα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είμαστε, και στο σχέδιο ψηφίσματος που έβαλε ο κύριος Πρέντζα,  θετικοί. Νομίζω ότι 
τα προβλήματα πλέον είναι κοινά. Είναι γνωστά σε όλους τους παραγωγούς το τι γίνεται σε όλη τη χώρα, αλλά και γενικότερα στην 
Ήπειρο. 
Όσον αφορά στο ψήφισμα αυτό, που έβαλαν οι κοινωνικοί φορείς,  θα το  αναγνώσω: 
«Τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας είναι τεράστια, δεδομένου το ότι το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί 
σε πρωτοφανή επίπεδα, λόγω της υπέρμετρης αύξησης στις τιμές των ζωοτροφών, τις αυξήσεις να πλησιάζουν ακόμα και το 60% των 
τιμών, καθώς και όλων των αγροεφοδίων, αλλά και της ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο, υγραέριο).  
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Ιδιαίτερα στον Νομό μας η κρίση είναι πιο έντονη, γιατί το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλότερο έναντι της υπόλοιπης χώρας,  λόγω 
της μορφολογίας του εδάφους, αλλά και του μικρού κατακερματισμένου κλήρου, ο οποίος καθιστά ασύμφορες τις καλλιέργειες. 
Το υψηλό κόστος παραγωγής,  σε συνδυασμό με τις τιμές διάθεσης των προϊόντων, οι οποίες παραμένουν χαμηλές, παρά τις όποιες 
αυξήσεις έχουν δοθεί, εξανεμίζουν τα εισοδήματα των αγροτών, οι οποίοι αναγκάζονται να στερούν απ' τις οικογένειές τους ακόμη και τα 
απαραίτητα προς το ζην και τους οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε αφανισμό, με τις όποιες συνέπειες συνεπάγεται αυτό για την 
Οικονομία της χώρας.  
Σ' αυτές τις δύσκολες στιγμές απαιτούμε να δοθούν άμεσα λύσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, κάνοντας δεκτά τα αιτήματα, τα 
οποία είναι: 

✓ Στήριξη των κτηνο-πτηνοτρόφων και καλλιεργειών για την αγορά ζωοτροφών και αγροτικών εφοδίων. 
✓ Πλήρη απαλλαγή του συνόλου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, η επιβολή της οποίας είχε σαν 

συνέπεια την αύξηση του κόστους ηλεκτροδότησης κατά 150%. 
✓ Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου σε ποσοστό επί της αξίας πώλησης όλων των αγροκτηνο-

πτηνοτροφικών προϊόντων σε όλους τους τομείς της φυτικής, ζωικής παραγωγής, όπως ίσχυε και στο παρελθόν. 
✓ Άμεση άτοκη ρύθμιση των κτηνο-πτηνοτροφικών δανείων, τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, 

καθώς και των οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία».  
Τώρα αν δούμε και τα 7 μέτρα, που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, το ’χω πει πολλές φορές, είναι, θα έλεγα, είναι «σταγόνα στον ωκεανό»! Κι 
εδώ θέλω να βάλω το εξής, και επειδή συζητάμε σήμερα, μιλάμε μόνο για τα προβλήματα, θα έπρεπε σ' ένα άλλο Περιφερειακό 
Συμβούλιο να συζητήσουμε βέβαια για το μέλλον της Αγροτικής Οικονομίας της Ηπείρου. 
Ξέρετε, προβληματίζομαι τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, και μάλιστα προχθές διάβαζα το εξής, ότι μετά το ’27 , αυτό που θα εισηγηθεί η 
Γερμανία και θα συμφωνήσει και η Γαλλία, είναι να κοπούν οι επιδοτήσεις, οι άμεσες ενισχύσεις απ' τον 1ο πυλώνα, και συζητιέται πολύ 
έντονα. Αν λοιπόν κοπούν αυτά τα χρήματα από το ’27 και μετά για τη χώρα μας, ουσιαστικά μας μένει μια εφταετία, αυτή την 
προγραμματική περίοδο, που διανύουμε τώρα, αν κοπούν αυτά τα χρήματα, πάρα πολλοί, το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών της 
χώρας θα μείνει εκτός παραγωγής. 
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο συγκεκριμένο για τη χώρα δεν υπάρχει. Τώρα να μην έρθουμε να μιλήσουμε για την 
Περιφέρεια, σας είπα και πάλι ότι καλό είναι να το συζητήσουμε κάποια στιγμή ως Περιφέρεια, το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά αν 
πράγματι γίνει και εισηγηθεί η Γερμανία αυτό, την περικοπή των επιδοτήσεων, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. 
Άρα,  αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, είναι να τρέξουμε όχι με γρήγορους ρυθμούς, θα έλεγα να τρέξουμε τα 100 μέτρα, το κατοστάρι 
δηλαδή,  να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
Το πρόβλημα το μεγάλο,  είναι ότι οι τελευταίες Κυβερνήσεις, αυτές που πέρασαν τις τελευταίες δεκαετίες, δεν είδαν σοβαρά, δεν έγινε 
ένα σχέδιο για την αγροτική παραγωγή της χώρας. Όλοι οι Υπουργοί που πέρασαν από το Υπουργείο, και το λέω πάντα, το έβλεπαν σαν 
σκαλοπάτι για την μετέπειτα πολιτική τους πορεία και σταδιοδρομία. Κι αυτό φαίνεται βέβαια και στην πράξη, αλλάζουν οι Υπουργοί μέσα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Άρα, εδώ θα έλεγα ότι χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα και  δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. 
Δεν έχουμε όραμα για την αγροτική παραγωγή της χώρας και πολλά πράγματα τα κάνουμε από μόνοι μας.» 
 

4. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία κατέθεσε το δικό της ψήφισμα (συνημμένα με α/α: 5 στο φάκελο 
1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), χωρίς να αναιρεί και το ψήφισμα των κοινωνικών φορέων, το 
οποίο στηρίζουν, θεωρώντας ότι αλληλεπικαλύπτονται και το οποίο έχει ως εξής: 

«Η Περιφέρεια Ηπείρου συναισθανόμενη την ευθύνη απέναντι στον αγροτικό πληθυσμού της περιοχής που λυγίζει μπροστά στα 
καθημερινά αδιέξοδα στηρίζει τα αιτήματά τους που αφορούν :  

• Αναπλήρωση του εισοδήματος των καλλιεργητών εσπεριδοειδών για την διαπιστωμένη ζημιά που έπαθαν το 2020 με 
προτεραιότητα στους βιοπαλαιστές που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες. 

• Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος λόγω ακαρπίας στην ελαιοκαλλιέργεια και στα εσπεριδοειδή 

• Άμεση και αντικειμενική καταγραφή των ζημιών όπου υπάρχουν στην Ήπειρο και αποζημίωση τους από τον ΕΛΓΑ στο 100%.  

• Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι 
πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Έγκαιρη χορήγηση των ενισχύσεων, σε μία δόση, 
χωρίς παρακρατήσεις. Να είναι ακατάσχετες. 

• Να σταματήσει το όργιο παραβιάσεων και εξαπάτησης που γίνεται από το ΟΣΔΕ σε βάρος των αγροτών και κτηνοτρόφων, με 
αποτέλεσμα κάποιοι επιτήδειοι να στήνουν χορό εκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες τους, παίζοντας με το εθνικό απόθεμα, τις 
εκτάσεις, τους βοσκότοπους.  

• Οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ να γίνονται δωρεάν και με έλεγχο με την ευθύνη των δομών του υπουργείου. Να αποσυνδεθούν οι 
ενισχύσεις στην κτηνοτροφία από τα βοσκοτόπια. Να μην έχει αναδρομική ισχύ η σχετική ΚΥΑ. 

• Μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο, άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50% και 
κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα-εφόδια, ζωοτροφές και στα βασικά είδη για 
την ικανοποίηση αναγκών της λαϊκής οικογένειας. Επιδότηση ζωοτροφών και του κόστους στα μέσα και εφόδια. Δωρεάν 
νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων. Στήριξη της εγχώριας παραγωγής. 

• Κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στο κόστος  παραγωγής και θα 
διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης στους παραγωγούς και προσιτές τιμές των προϊόντων του στη λαϊκή κατανάλωση 

• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ. Αύξηση των συντάξεων σε 600€ τον μήνα,  για τους αγροτοκτηνοτρόφους, με 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση των εισφορών για την Υγεία, σύνταξη στα 60 χρόνια για τον αγρότη και στα 55 
για την αγρότισσα. Κάλυψη από το κράτος ασφαλιστικών εισφορών όσο διαρκεί η πανδημία. 

• Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων για 
τζίρο έως 40.000 ευρώ. Να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες στους λογιστές με επιπλέον χρεώσεις για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Να 

ΑΔΑ: ΨΧΖΓ7Λ9-Ξ8Λ



11 

 

μην επιστραφούν τα ψίχουλα της επιστρεπτέας προκαταβολής, που τα πήραν πολύ λίγοι αγρότες. Μείωση ασφαλιστικών 
εισφορών ΕΦΚΑ και ΕΛΓΑ. Κατάργηση των κάθε είδους χαρατσιών, π.χ. ΕΝΦΙΑ. 

• Να διασφαλιστεί ο κρατικός και δημόσιος χαρακτήρας του ΕΛΓΑ, η κρατική ενίσχυσή του από  τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε 
να ασφαλίζει την παραγωγή και κεφάλαιο φυτικό και ζωικό. Να αποζημιώνει χωρίς καθυστερήσεις στο 100% όλες τις ζημιές, με 
ταυτόχρονη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους βιοπαλαιστές αγρότες. Στελέχωση του οργανισμού με όλο το 
απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό.  

• Ριζική αναθεώρηση του πλαισίου, των κριτηρίων και των στόχων των δασικών χαρτών στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των 
σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Λύσεις προς όφελος των αγροτοκτηνοτρόφων και των μικροϊδιοκτητών γης στο ζήτημα των 
δασικών χαρτών. 

• Πλήρη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό των υπηρεσιών Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, αποτελεσματικό πρόγραμμα 
δακοκτονίας με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση χωρίς εμπλοκή ιδιωτών. 

• Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας, χωραφιού, στάνης. Κανένα σπίτι και γεώτρηση χωρίς ρεύμα. Κανένα αρδευτικό έργο 
με ΣΔΙΤ, που μετακυλίουν ένα υπερδιογκωμένο κόστος στους αγρότες και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, για τα υπερκέρδη 
κατασκευαστικών ομίλων και τραπεζών. 

• Άμεσα έργα για αντιπυρική, αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιχαλαζική και αντιανεμική θωράκιση και προστασία της 
παραγωγής και της ζωής των αγροτών. 

• Να απαγορευτεί κάθε δραστηριότητα των επιχειρηματικών ομίλων σε βοσκήσιμες εκτάσεις, δάση, δασικές εκτάσεις. 

• Να στελεχωθούν με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό τα Κέντρα Υγείας, τα Σχολεία και οι Προνοιακές δομές. Να μην 
προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων.  

 
 

5. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία κατέθεσε το δικό της ψήφισμα (συνημμένα με α/α: 8 στο 
φάκελο 1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), που έχει ως εξής: 

«Αυτές τις κρίσιμες στιγμές, την ώρα που μια χούφτα πολυεθνικών τροφίμων και μερικές δεκάδες ιδιοκτήτες σούπερ-μάρκετ μαζεύουν 
τους μισθούς και το υστέρημα των λαϊκών στρωμάτων,  η ικανοποίηση των αιτημάτων που προβάλλουμε ως ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην 
ΗΠΕΙΡΟ για τη φτωχομεσαία αγροτιά και τους εργατοαγρότες – αγροτεργάτες, αποτελεί αναγκαίο  όρο επιβίωσης και διαμόρφωσης όρων 
παραμονής στην ύπαιθρο και στη θάλασσα. 
Παλεύουμε και διεκδικούμε: 

1. Φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα για το λαό. Χτύπημα της αισχροκέρδειας βιομηχάνων, μεγαλεμπόρων και σούπερ-μάρκετ. 
Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό εισόδημα στους 
αγροτοκτηνοτρόφους. Μπλόκο στην ασυδοσία των εμποροβιομηχάνων-τυποποιητών, άμεση πληρωμή των παραγωγών. Όχι 
στην «ανοιχτή πώληση» των προϊόντων.  

2. Ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο (όπως στους εφοπλιστές), φτηνό ρεύμα και νερό (όπως 
στους βιομήχανους). Κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα αγροτικά μέσα, εφόδια, ζωοτροφές, φάρμακα. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και 
όλων των χαρατσιών. Βασικά έργα υποδομής, δωρεάν επιστημονική επιμόρφωση.  

3. Κατάργηση του «μητρώου αγροτών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων» που αποτελεί μηχανισμό ξεκληρί-σματος των εργατοαγροτών - 
αγροτοεργατών. Κατάργηση των επιδοτήσεων σε βιομηχάνους και μεγαλοαγρότες. Χορήγησή τους αποκλειστικά σε 
φτωχομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για συνεταιριστική παραγωγή με τους εργατοαγρότες-αγροτοεργάτες ενταγμένους 
σε αυτή. Δημιουργία και ολόπλευρη ενίσχυση μεγάλων δημοκρατικών πρωτοβάθμιων παραγωγικών συνεταιρισμών, δημόσιας 
Αγροτικής Τράπεζας και δημόσιου Φορέα Τροφίμων για τη κάλυψη των διατροφικών αναγκών της χώρας. Όχι στους 
συνεταιρισμούς Α.Ε.  

                    Κατάργηση των ολιγομελών ομάδων παραγωγών και των διεπαγγελματικών ενώσεων.  
4. Όχι στις περικοπές των επιδοτήσεων και τους περιορισμούς της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ για το 2021-2027. 

Ανατροπή της αντιαγροτικής ΚΑΠ της Ε.Ε.  
5. Αφορολόγητο και ακατάσχετο αγροτικό εισόδημα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο με 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση 

ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και κατασχέσεων για κατοικίες και χωράφια φτωχών αγροτών κτηνοτρόφων και εργαζομένων-
ανέργων.  

6. Πλήρη, δημόσια ασφάλιση και άμεση αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για κάθε ζημιά και καταστροφή παραγωγής, φυτικού και 
ζωϊκού κεφαλαίου. Άμεση καταβολή των αποζημιώσεων για τις πρόσφατες καταστροφές (πάγο, πλημμύρες), αλλά  και των 
αποζημιώσεων των προηγούμενων ετών. Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Όχι στην ιδιωτικοποίηση των δικτύων 
διανομής του αρδευτικού νερού μέσω ΣΔΙΤ.  

7. Ανθρώπινες αγροτικές συντάξεις, στα 60 χρόνια στους αγρότες και στα 55 χρόνια στις αγρότισσες. Να ξαναδοθούν τα δώρα 
Χριστουγέννων - Πάσχα και το επίδομα άδειας στους συνταξιούχους.  

8. Πλήρη ισοτιμία δικαιωμάτων στους εργάτες γης, μόνιμους και εποχιακούς, Έλληνες και Μετανάστες, όχι στον ρατσισμό και τον 
φασισμό. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ταμεία ανεργίας και αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στον 
αγροτοδιατροφικό τομέα.   

9. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας τροφίμων. Όχι στα νοθευμένα τρόφιμα  και τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Άμεση χρηματοδότηση 
μέτρων περιβαλλοντικής  προστασίας.  

10. Άμεση κάλυψη του χαμένου εισοδήματος των φτωχών και μεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και αυτοαπασχολούμενων που 
πλήττονται από την πανδημία και όχι των μεγαλοαγροτών, βιομηχάνων και τυποποιητών. Απαγόρευση των απολύσεων σε όλες 
τις βιομηχανίες και εταιρείες του αγροτοδιατροφικού κλάδου-συλλογικές  συμβάσεις εργασίας  παντού για όλους τους 
εργαζόμενους.  

11. Δωρεάν μέτρα προφύλαξης και απολύμανσης για όλους. Ενίσχυση με προσωπικό και εξοπλισμό των κέντρων υγείας και των 
νοσοκομείων. Δωρεάν μαζικά τεστ για τον κορονοϊό. Ενίσχυση του ΕΣΥ. Προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, επίταξη του 
ιδιωτικού τομέα υγείας.»  
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6. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία τονίζοντας την ανάγκη να γίνουν δεκτά τα αιτήματα των Αγροτικών Συλλόγων, 
τοποθετήθηκε υπέρ του ψηφίσματος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», εμπλουτισμένο με το ψήφισμα της 
παράταξης «ΑΡ.Π.Η.»   

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

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
    Η Πρακτικογράφος       Η  Πρόεδρος του Π.Σ.                
     Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 
     

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