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Μεταξύ των 503 αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 («Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)»), συμπεριλαμβάνονται και τρεις
αιτήσεις για επενδύσεις από το Νομό Ιωαννίνων.
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Η μία αφορά ιδιωτική επιχείρηση, η δεύτερη αφορά τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό
Ιωαννίνων «Πίνδος» και η τρίτη, αφορά πρόταση του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού
Ιωαννίνων «Η Ένωση», για τη δημιουργία πρότυπης γαλακτοβιομηχανίας.

Είναι μια δουλειά την οποία σχεδιάζει εδώ και αρκετούς μήνες ο ΓΑΣ Ιωαννίνων. Στο
πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε πριν από καιρό μια ομάδα παραγωγών με 40 – 50 μέλη από την
περιοχή του Κατσικά και όχι μόνο, οι οποίοι παράγουν βιολογικό γάλα πρόβειο και γίδινο,
και στόχος της καινοτόμου βιομηχανίας θα είναι η παραγωγή βιολογικής φέτας και
βιολογικών σκληρών τυριών.

Η πρόταση είχε κατατεθεί στο μέτρο της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και
Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων» από την πρώτη στιγμή της προκήρυξής του και προ δύο
μηνών, ανακοινώθηκαν οι προσωρινές εντάξεις. Το διάστημα των προσφυγών έχει ήδη
παρέλθει και αναμένεται η ανακοίνωση των οριστικών εντάξεων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΓΑΣ Χριστόδουλο Μπαλτογιάννη, έχει βρεθεί η έκταση μέσα
στη Βιομηχανική Περιοχή για την ανέγερση της μονάδας και μέχρι το τέλος του μήνα ή το
αργότερο ως τις αρχές του επόμενου, θα έχουν οριστικοποιηθεί οι επενδύσεις που θα
χρηματοδοτηθούν.

Το όνομα της εταιρείας είναι «Συνεταιριστική Ηπειρωτική Βιομηχανία Γάλακτος» (ΣΗΒΙΓΑΛ)
και το κόστος της συνολικής επένδυσης είναι 4.883.838,75 ευρώ, εκ των οποίων η δημόσια
ενίσχυση είναι 2.441.919,38 € – το 50%. Ένα ποσό από τον υπόλοιπο απαιτούμενο
προϋπολογισμό θα καλυφθεί με δάνειο και ένα άλλο από την ίδια συμμετοχή των μετόχων
του εταιρικού σχήματος. Το νεοσυσταθέν Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μια
λύση για τη χρηματοδότηση ενός μέρους των χρημάτων που απαιτούνται ακόμα για να
προχωρήσει η επένδυση.
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