ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 21εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ην άββαην 25 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αριθ. Απόθαζης 136-21/25-9-2021
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Ίδξπζε Λπθεηαθώλ ηάμεσλ Δθπαίδεπζεο Πξσηνγελνύο Παξαγσγήο
ζηελ Π.Η.Ν (ΔΠΑΛ ΓΔΩΠΟΝΗΑ, ΔΠΑΛ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ, ΔΠΑΛ
ΓΗΑΣΡΟΦΖ).
ήκεξα, εκέξα άββαην 25 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 10:00 ζπλήιζαλ
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e: Presence.gov.gr,
ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ
αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξύρζεθαλ κε ηελ ππ΄
αξηζκ.739/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ ππ’ αξηζκ.
200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ
θαζώο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειώζεηο απνπνίεζεο εθινγήο Πεξηθεξεηαθώλ
πκβνύισλ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 73299/67/23-09-2021 νξζήο
επαλάιεςεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ
Νήζσλ, ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα απόθαζε θαη κε ηα πξνβιεπόκελα ησλ
άξζξσλ 165 θαη 175 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ,
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ:
1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π..
2. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π..
3. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π.
4. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε
5. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
6. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή
7. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
8. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
9. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
10. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
11. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
13. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
14. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
15. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
16. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
17. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
18. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
19. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
20. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
21. Xξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε
Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
2. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
3. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
4. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
5. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
6. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ
7. Κνληνκάξεο ππξίδσλ ηνπ Δπηπρίνπ
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα ελόο (41)
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο ηξηάληα ηέζζεξηο (34) θαη ν
Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα –
Σζαγθαξνπνύινπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επεξσηήζεσλ ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ.
Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ.
Καηά ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ Δθηόο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ζέκα ζπλδέζεθε ν
επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία» θ. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο.
--------Παξάιεηςε----------Θέμα 3ο Η.Δ: Ίδξπζε Λπθεηαθώλ ηάμεσλ Δθπαίδεπζεο Πξσηνγελνύο Παξαγσγήο
ζηελ Π.Η.Ν (ΔΠΑΛ ΓΔΩΠΟΝΗΑ, ΔΠΑΛ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ, ΔΠΑΛ
ΓΗΑΣΡΟΦΖ).
Με
ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν ζεκαηηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο Τπαίζξνπ θ. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο, εηζεγήζεθε
ηα θάησζη:
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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EFSTATHIOS
SOTIRIOS KOURIS

Αργοστόλι 22/09/2021
Αρ.πρωτ: οικ. ΔΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
28100 Αργοστόλι
Τηλ: 2671360565
Φαξ: 2671028462
email: kouris@pin.gov.gr
sotiriskouris@gmail.com

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων Εκπαίδευσης πρωτογενούς παραγωγής στην ΠΙΝ»

Έχοντας ως δεδομένα:
1. Την αναγκαιότητα στήριξης και ενίσχυσης του Πρωτογενή Τομέα με κάθε πρόσφορο μέσο.
2. Τη συμβολή της εκπαίδευσης και κατάρτισης επαγγελματιών αγροτών που στόχο έχει την αύξηση και
διαφύλαξη της παραγωγής τους, την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, την ανάδειξη τοπικών
ποικιλιών, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη σύνδεση με εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
3. Το διαχρονικό ενδιαφέρον των δύο τελευταίων κυβερνήσεων για ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης, καθώς και της αναβάθμισης της θέσης της στην ελληνική κοινωνία.
4. Τη σταδιακή αύξηση της ενασχόλησης των νέων με τη γεωργία που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.
Ενδεικτικά, το 2014 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 107 άτομα,
76 το 2016 και 101 το 2018. Από το σύνολο των ενταχθέντων αυτών, 182 αφορούσαν αγρότες της
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς & Ιθάκης. Αύξηση επίσης καταγράφεται στη μεταποιητική
δραστηριότητα.
5. Την ύπαρξη Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως το Τμήμα «Περιβάλλοντος» στη Ζάκυνθο και
«Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» στην Κεφαλονιά. Τα Τμήματα αυτά, δίνουν τη δυνατότητα σε
αποφοίτους του Τομέα Γεωπονίας των ΕΠΑ.Λ. να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τόπο τους
δημιουργώντας υπό αυτή την έννοια σύνδεση της Δευτεροβάθμιας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Αριθμ.
Απόφασης Φ.151/27299/Α5,22-2-2017, «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές,
Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων…»). Τα οφέλη είναι πολλαπλά, καθώς δίνεται η
δυνατότητα για όσους μαθητές το επιθυμούν και μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τόπο τους,
καταργώντας τον περιοριστικό παράγοντα των μεγάλων εξόδων για την οικογένεια από τη μετεγκατάσταση
των παιδιών τους λόγω σπουδών σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Παράλληλα, δημιουργείται σύνδεση του
αγροτικού κόσμου και των συναφών επιχειρήσεων της Κεφαλονιάς με τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική
Εκπαίδευση και εν συνεχεία με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Έρευνα.

6. Τη θέληση τοπικών φορέων να συμβάλουν στην υλοποίηση των αναγκαίων Εργαστηριακών Μαθημάτων
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των μαθητών όπως για παράδειγμα έχει ήδη εκφράσει το Διοικητικό
Συμβούλιο της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής «Παναγή Βαλλιάνου» στο Αργοστόλι.
7. Την ευρύτερη ανάγκη-επιθυμία της τοπικής κοινωνίας της Κεφαλονιάς για την προσθήκη του Τομέα
Γεωπονίας στα ΕΠΑ.Λ., με σκοπό την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα του Πρωτογενή Τομέα, την
πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τη μοριοδότηση των αποφοίτων στα κριτήρια επιλεξιμότητας
Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Της
επιθυμίας αυτής, συχνά γίνομαι αποδέκτης μέσω των συζητήσεων με φορείς, γονείς και αγρότες με τους
οποίους τυχαίνει να επικοινωνώ λόγω της θέσης μου. Να αναφέρω επίσης ότι προγενέστερα σχετικά αιτήματα
που διαβιβάστηκαν τόσο μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο (αριθμ. Απόφασης
368/2016), αλλά και από δική μου παλαιότερη εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο (14η Συνεδρίαση,
19/06/2016), έτυχαν καθολικής αποδοχής.
8. Στα ΕΠΑ.Λ. δύναται να λειτουργήσουν υπό προϋποθέσεις εννέα (9) Τομείς. Στη Ζάκυνθο λειτουργούν έξι
(6), στην Κέρκυρα οκτώ (8), στην Κεφαλονιά & Ιθάκη επτά (7), ενώ στη Λευκάδα τέσσερις (4). Τομέας
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος λειτουργεί μόνο στην Κέρκυρα, σε δύο (2) ΕΠΑ.Λ., τα οποία
προσφέρουν τρεις (3) από τις συνολικά τέσσερις Ειδικότητες (αριθμ. Απόφασης Φ20/60676/Δ4, 30-05-2020).
9. Σε σχετική εγκύκλιο με Θέμα: «Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» η οποία αποστέλλεται τον Οκτώβριο κάθε χρόνου στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (τελευταία
σχετική εγκύκλιος: αρ. πρωτ. 136882/ΓΔ4, 09-10-2020), ζητείται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να
προτείνουν-εισηγηθούν κάθε είδους σχολική μεταβολή, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως ο αριθμός των
μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία
άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων. Στη συνέχεια οι Διευθυντές
Εκπαίδευσης ζητούν τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ζήτημα της στέγασης καθώς
και με τα λειτουργικά έξοδα που προκύπτουν. Σχολική μεταβολή μπορεί να εισηγηθεί και ο Περιφερειακός
Διευθυντής Εκπαίδευσης. Η εγκύκλιος αναφέρει επίσης ότι: «κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της
εκπαίδευσης και την αποφυγή εκ των υστέρων διαμαρτυριών».

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αλλά και με δεδομένο ότι στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας
λαμβάνονται υπόψη και οι προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4386/2016 που επικαλείται η σχετική εγκύκλιος, εισηγούμαστε:
Α. την επανασύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
στην οποία συμμετέχει και ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, με σκοπό στην παρούσα φάση,
την προώθηση της πιο κάτω πρότασης:

Β. Την προσθήκη του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ.
που λειτουργούν υπό την ευθύνη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας.
Συγκεκριμένα και με γνώμονα τον τύπο αγροτικής ανάπτυξης του κάθε νησιού, εισηγούμαι για τη Ζάκυνθο την
προσθήκη της Ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», για την Κεφαλονιά την Ειδικότητα «Τεχνικός
Ζωικής Παραγωγής», ενώ για τη Λευκάδα την Ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών».

Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας
και Ανάπτυξης Υπαίθρου

------Παξάιεηςε----------Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε.
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ν ζεκαηηθόο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο Τπαίζξνπ θ. Δπζηάζηνο –
σηήξηνο Κνπξήο.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΑ γηα ηα Ηόληα Νεζηά», θ. Θεόδσξνο
Γαιηαηζάηνο δήισζε όηη
ςεθίδνπλ ιεπθό θαη απηό γηαηί αλαγλσξίδνπλ ηελ
πξνζπάζεηα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζεκαηηθνύ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο Τπαίζξνπ θ.
Δπζηάζηνπ – σηήξηνπ Κνπξή θαη
πεξηκέλνπλ λα εθηηκήζνπλ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζην κέιινλ.
Ζ πεξηθεξεηαθή ζύκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Ηόληνο πκκαρία», θ. Οιπκπία (Οιίβηα)
Καξδαθάξε δήισζε όηη ςεθίδεη ιεπθό.
Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή ζπζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ», θ. Αιεμάλδξα
Μπαινύ δήισζε όηη ςεθίδνπλ θαηά δηόηη ππάξρεη άλαξρνο ζρεδηαζκόο ρσξίο
αθαδεκατθά θξηηήξηα.
Ο πεξηθεξεηαθόο ζύκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία», θ.
Παλαγηώηεο Πνδίδεο δηαθνξνπνηείηαη θαη ςεθίδεη θαηά, δηόηη ζα έπξεπε λα
ζπδεηεζεί σο ζέκα ζην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην πξώηα θαη μερσξηζηά
ε
επαλαζύζηαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο θαη θαηόπηλ ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί.
-------Παξάιεηςε----------ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ εγθξίλεη ηελ ίδξπζε Λπθεηαθώλ ηάμεσλ
πξσηνγελνύο παξάγσγεο ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, σο ε εηζήγεζε.
Μεηνςεθνύλησλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ, θ.θ. Αιεμάλδξαο Μπαινύ,
Υαξάιακπν Υαξαιάκπνπο, Γηνλπζίνπ Κεθαιιελνύ, Νηθνιάνπ Γθηζγθίλε, Δπγελίαο
Κνιπβά θαη Παλαγηώηε Πνδίδε
Οη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο, ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο,
Θεόδσξνο Υαιηθηάο, Σειέκαρνο Γαβαιάο,
Γηνλύζηνο Μπάζηαο,
Αζαλάζηνο
Καξαΐζθνο θαη Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε ςήθηζαλ ΛΔΤΚΟ.
--------Παξάιεηςε----------Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ππνγξάθεηαη .
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 136-21/25-9-2021
Ο Πρόεδρος Π..

Η Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης

Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη
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