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Αριθ.Πρωτ.: 132004/204
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
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ΠΡΟΣ:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Κων. Μητρόπουλου
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ. 59/07-5-2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 131754/100/27-4-2018 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κων. Μητρόπουλου.

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 59/07-5-2018 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Συζήτηση για
τα προβλήματα της κτηνοτροφίας στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 07-5-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 &
Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 133684/212/30-4-2018
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

4)Αγιομυργιαννάκης

Κούστας
Εμμανουήλ,

Κωνσταντίνος5)Αρβανιτάκης

Γραμματέας,
Ιωάννης

,

6)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 7)Αυγέρης Σάββας, 8)Βεργοπούλου
Παρασκευή, 9)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, 10)Δριβίλας Δημήτριος,
11)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 12) Κανέλλης Γεώργιος,
13)Καπράλος

Σπυρίδων,

14)Καρδάρα

Ευσταθία,

Κωνσταντίνος, 16)Κατσανιώτης Ανδρέας,
Πολυδεύκης (Τάκης)

,

15)Καρπέτας

17)Κοκκινοβασίλης

18)Κολοβός Ιωάννης, 19)Κοτοπούλης

Σπυρίδων, 20)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 21)Κωνσταντοπούλου
Αναστασία,

22)Λύτρας

24)Μητρόπουλος

Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,

23)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

25)Μπαλαμπάνης

Νικόλαος,
2

ΑΔΑ: 68ΦΥ7Λ6-Χ1Σ

26)Μπούνιας Χρήστος, 27)Μπράμος Παναγιώτης, 28)Νασιώτης
Θεόδωρος,

29)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

30)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
32)Πλατανιάς
Δημήτριος,

Παναγιώτης,
35)Σώκος

37)Τσόγκας

Γεώργιος,

Γεωργία,

31)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,

33)Ρήγας

Ευθύμιος,

Χρήστος,

34)Σιαμπλής

36)Τογιοπούλου

38)Υφαντής

Νικόλαος,

Αναστασία,
39)Χαμηλάκη

Αικατερίνη, 40)Χαροκόπος Αντώνιος, 41)Χατζηλάμπρου Βασίλειος
και 42)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

κ.κ.

Ευθυμίου

Απόστολος

(δικαιολογημένα απών), Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα
απών),

Κατσακούλης

Ευάγγελος,

Κελεπούρης

Ανδρέας

(δικαιολογημένα απών), Κοκκότη Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα
απούσα),

Κωσταριάς Δημήτριος, Σύρμος Γεώργιος ,

Φαρμάκης

Νεκτάριος και Φωτόπουλος Τρύφων .
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος ΤΕΕ
Δυτικής Ελλάδας κ. Βασ. Αϊβαλής, ο Πρόεδρος ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας
κ. Στυλιανός Μπλέτσας, ο Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε-Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι Δυτικής
Ελλάδας κ. Ηλίας Σταθάτος, οι εκπρόσωποι από ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ) κ. Γιώργος Μυκονιάτης και κ. Ιωάννης Βαβάσης,
ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας (ΟΑΣΗ) κ.
Χρήστος Γιαννόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Πηνείας
κ. Επαμεινώνδας Παναγιωτόπουλος και ο Γραμματέας του ιδίου
Συλλόγου κ. Δημήτριος Χρέπας, λοιποί εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας
Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας και του Αγροτικού Συλλόγου Πηνείας, η
3
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Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, ο Γενικός
Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Δημήτριος Καραβίδας, ο Γενικός
Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής κ. Σταύρος Βέρρας , λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες,
πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 59/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 2ο θέμα
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Συζήτηση για τα προβλήματα της
κτηνοτροφίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» , δίνοντας το λόγο
στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κων. Μητρόπουλο,
που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ.
131754/100/27-4-2018 γραπτή εισήγησή του που λέει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186, του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Tις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο
Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε
μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α/27-12-2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β΄/30-12-2016)
Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελ/νήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου.
4. Την απόφαση υπ΄ αριθμ. 41/05-3-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄ αριθ. 5/2017
πρακτικό αυτού περί εκλογής προεδρείου του Π.Σ.
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5. Tην υπ΄ αριθμ.πρωτ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ/111/9.3.2017)
απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών.
6. Την υπ’ αριθμ.69923/876/ (ΦΕΚ 1018/τ’Β/24.3.2017) Απόφαση
Περιφερειάρχη
περί
«Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων
στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής
Ελλάδας».
7. Το γεγονός ότι ο κτηνοτροφικός κόσμος και των τριών Περιφερειακών
Ενοτήτων, Αιτωλ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας πράγματι αντιμετωπίζει
καθημερινά πολυεπίπεδα προβλήματα. Οι τιμές διάθεσης του
αιγοπρόβειου γάλακτος, αλλά και του κρέατος συνεχώς συμπιέζονται, ενώ
υπάρχει και έντονη ανησυχία για την δυνατότητα απορρόφησης της
παραγωγής.
Τα περισσότερα από τα θέματα που τίθενται στο έγγραφο της
Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας και του Αγροτικού Συλλόγου
Πηνείας αφορούν πολιτικές του Κεντρικού Κράτους, επί των οποίων η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει κατ’ επανάληψη τοποθετηθεί και
ενεργήσει στο παρελθόν προς όφελος των κτηνοτρόφων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας είχε ήδη από
τον Μάιο του 2017 θέσει το θέμα των παράνομων εισαγωγών γάλακτος σε
συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και ζήτησε την εντατικοποίηση των ελέγχων.
Επίσης, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της
Περιφέρειας με εκπροσώπους των μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών τον
Οκτώβριο του 2017, ενόψει της νέας γαλακτικής περιόδου, είχαν
εκφραστεί οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί του κτηνοτροφικού κόσμου.
Η ίδια η Περιφέρεια ελέγχει, στα πλαίσια των δικών της αρμοδιοτήτων,
τους εμπόρους κρέατος και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος της
Περιφέρειας για την τήρηση της υγιεινής των ζωικών προϊόντων.
Ενδεικτικά για το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 9 εμπόρους
ζώντων ζώων και κρέατος που δραστηριοποιούνται στην ΠΔΕ, σε
συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του
Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ), σε 24 σημεία λιανικής πώλησης κρεάτων και σε
18 σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλατος και παραγωγής
γαλακτοκομικών προϊόντων. Ως αποτέλεσμα των ελέγχων προέκυψαν
σημαντικά ευρήματα (πλαστές σφραγίδες, παράνομες σφαγές και
διακίνηση κρέατος) και επεβλήθησαν διοικητικά πρόστιμα σε 4
περιπτώσεις, ενώ και δύο περιπτώσεις αποστάλθηκαν στον Εισαγγελέα
για περεταίρω ποινική δίωξη.
Όσον αφορά την κάλυψη του κόστους των εμβολιασμών για τον μελιταίο
πυρετό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ήταν η μόνη Περιφέρεια που
εξάντλησε όλες τις δυνατότητες, ώστε ο εμβολιασμός να γίνεται χωρίς
έξοδα του κτηνοτρόφου, όμως οι ανεπαρκείς διαδικασίες του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, οδήγησαν δυστυχώς στο φαινόμενο να επωμίζεται
το κόστος ο παραγωγός. Σε κάθε περίπτωση, όπου υπάρχει κτηνιατρικό
προσωπικό της Περιφέρειας, παρά τις τεράστιες ελλείψεις, γίνεται
προσπάθεια εξυπηρέτησης των κτηνοτρόφων.
Επίσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε ζητήσει τον Σεπτέμβριο του
2017 με έγγραφο προς το Υπουργείο την χορήγηση πιστώσεων για την
κάλυψη αγοράς ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους των πυρόπληκτων
περιοχών.
Τέλος, όσον αφορά τις αποζημιώσεις για τις απώλειες του ζωικού
κεφαλαίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε σε παρέμβαση –
πρόταση αλλαγής του Κανονισμού για τις αποζημιώσεις καταστροφών
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ζωικού κεφαλαίου από σαρκοφάγα ζώα προς τον πρόεδρο του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για:
1. Την ανάδειξη προς στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων των πολυεπίπεδων
προβλημάτων του κτηνοτροφικού κόσμου της Περιφέρειας
2. Την εντατικοποίηση των ελέγχων όσον αφορά τις εισαγωγές
αιγοπρόβειου γάλακτος από το εξωτερικό
3. Τη διερεύνηση των πιθανών εναρμονισμένων πρακτικών
μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών για τον καθορισμό τιμής γάλακτος
4. Την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση
των εξαγωγών τυριών, ώστε να μειωθούν τα αποθέματα και οι
τιμές να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο,
τον Περιφερειάρχη, τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Αγροτικών
Συλλόγων Ηλείας και του Αγροτικού Συλλόγου Πηνείας , τους λοιπούς
ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , και την
εισήγηση όπως τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της
κτηνοτροφίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα:
1. Ο ΕΛΟΓΑΚ να κάνει επιτέλους ουσιαστικούς και πραγματικούς
ελέγχους για το ισοζύγιο και τις ελληνοποιήσεις στο εισαγόμενο γάλα.
2. Επαναφορά των τιμών στο γάλα και το κρέας στις τιμές προ διετίας
καθώς και την θέσπιση κατώτερων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν
το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα ώστε να μην
αφανιστούν τα κοπάδια.
3. Μείωση του κόστους παραγωγής με μείωση στη τιμή του αγροτικού
ρεύματος και την ενίσχυση της αγοράς ζωοτροφών, με ευθύνη του
κράτους να γίνεται η υγειονομική παρακολούθηση των κοπαδιών, τα
εμβόλια, η σήμανση.
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4. Αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτει και να αποζημιώνει
στο 100% τις απώλειες από τις ζωονόσους και τα άλλα φαινόμενα και
για την παραγωγή και για το κεφάλαιο.
5. Να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις στα ζώα και την παραγωγή για τους
κτηνοτρόφους των πυρόπληκτων περιοχών της Περιφέρειας..

6. Να γίνεται υποχρεωτική η τήρηση ισοζυγίων από την παραγωγή μέχρι
το χονδρέμπορα και τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Η τήρηση
καθίσταται επιτακτική προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο
χρησιμοποίησης του κωδικού ΠΟΠ που διαθέτουν επιχειρήσεις για
επεξεργασία ελληνικού γάλακτος, για προώθηση στο εξωτερικό λευκού
τυριού που παράγουν με εισαγόμενο γάλα (χωρίς να επηρεάζεται το
ισοζύγιο) και στη συνέχεια όταν εξάγεται στο εξωτερικό, με τη χρήση
του Κωδικού ΠΟΠ, να πωλείται αυτό ως φέτα.

7. Να εφαρμοστεί ισοζύγιο και στα μη ΠΟΠ Τυροκοκομικά προϊόντα,
(λευκά, ημίσκληρα τυριά) για να μη μπορούν να τιμολογηθούν εκ των
υστέρων και να συσκευαστούν ως ΠΟΠ.

------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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