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Γραφείο Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας
κ Αποστ. Κατσιφάρα.
ΚΟΙΝ: 1. Επικεφαλής της Παράταξης
«Αριστερή ΠαρέμβασηΑντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτ.Ελλάδα»
κ. Αικατερίνη Χαμηλάκη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ. 211/21-12-2017 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 361832/676/21-12-2017 εισήγηση της Επικεφαλής
της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση- Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτ.
Ελλάδα» κ. Αικατερίνη Χαμηλάκη.

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ 211/21-12-2017 Απόφαση-Ψήφισμα
του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Πρόταση
έκδοσης ψηφίσματος για την πρωτοφανή τροπολογία που
ποινικοποιεί την αντίσταση στους πλειστηριασμούς της λαϊκής
κατοικίας» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 21-12-2017, ημέρα Πέμπτη 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. 354696/664/15-122017 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)

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 5)Αυγέρης Σάββας, 6)Βεργοπούλου
Παρασκευή,
Αδαμαντία,

7)Δριβίλας
9)

Δημήτριος,

Κανέλλης

Γεώργιος,

8)Ζαχαροπούλου-Στούμπου
10)Καπράλος

Σπυρίδων,

11)Καρδάρα Ευσταθία, 12)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 13)Κολοβός
Ιωάννης,

14)Κοτσιλιάνος

Αναστασία,

16)Λύτρας

18)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,
Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,

15)Κωνσταντοπούλου

17)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

19)Μπαλαμπάνης

Νικόλαος,

20)Μπούνιας Χρήστος, 21)Μπράμος Παναγιώτης, 22)Νασιώτης
Θεόδωρος,

23)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

24)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
26)Πλατανιάς

Παναγιώτης,

Γεωργία,

25)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,

27)Ρήγας

Χρήστος,

28)Σιαμπλής
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Δημήτριος,

29)Σύρμος

Γεώργιος

,

30)Σώκος

Ευθύμιος,

31)Τογιοπούλου Αναστασία, 32)Υφαντής Νικόλαος, 33)Φαρμάκης
Νεκτάριος, 34)Φωτόπουλος Τρύφων , 35)Χαμηλάκη Αικατερίνη,
36)Χαροκόπος Αντώνιος, 37)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 38)Χήνος
Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ,
Αρβανιτάκης

Ιωάννης

Κωνσταντίνος

(δικαιολογημένα

(δικαιολογημένα

απών),

απών)

,

Γαβριηλίδης

Ευθυμίου

Απόστολος,

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης
Ευάγγελος

(δικαιολογημένα

απών),

Κατσανιώτης

Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών),
Πολυδεύκης (Τάκης) (δικαιολογημένα απών) ,

Ανδρέας,

Κοκκινοβασίλης
Κοκκότη Γεωργία-

Αρετή (δικαιολογημένα απούσα), Κοτοπούλης Σπυρίδων, Κωσταριάς
Δημήτριος (δικαιολογημένα απών) και Τσόγκας Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος
Γεωργιόπουλος , ενώ απουσίαζε δικαιολογημένα καίτοι προσκλήθηκε η
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας κα
Χριστίνα Σταρακά.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Εκτελεστική Γραμματέας
της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος Φαλτσέτος, η Γενική
Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Γεωργία
Πλώτα, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,
Καραβίδας,

o

Περιβάλλοντος
Προϊστάμενος

και
της

Υποδομών
Διεύθυνσης

κ.

Δημήτριος

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού κ. Λυκούργος Σταματελάτος, λοιποί υπηρεσιακοί
παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
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Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ
Αριθ.Αποφ. 211/2017

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 4ο θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για
την πρωτοφανή τροπολογία που ποινικοποιεί την αντίσταση στους
πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας», που κατατέθηκε από την
Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση- Αντικαπιταλιστική
Κίνηση στη Δυτ. Ελλάδα» κ. Χαμηλάκη Αικατερίνη » και αφού το Σώμα
εγκρίνει ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος καθώς συντρέχει
κατεπείγουσα περίπτωση λόγω του γεγονότος ότι στη Βουλή , ψηφίζεται
σήμερα 21/12/2017 τροπολογία που ποινικοποιεί την αντίσταση στους
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας , ένταξε αυτό στο τέλος της
ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συζήτησή του ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην εισηγήτριά του
Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση- Αντικαπιταλιστική
Κίνηση στη Δυτ.Ελλάδα» κ. Χαμηλάκη Αικατερίνη, η οποία αναφέρθηκε
στην από 21/12/2017 γραπτή εισήγησή της ως εξής:
Η Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα καταδικάζει
την πρωτοφανή απόπειρα ποινικοποίησης της λαϊκής αντίδρασης ενάντια στους
πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας. Πανικόβλητη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
και ο Υπ. Δικαιοσύνης Κοντονής καταθέτει κατεπειγόντως τροπολογία, για να
ψηφιστεί σήμερα Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στο νόμο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που
απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες
διατάξεις», για να τιμωρείται αυτόματα με ποινή φυλάκισης όποιος παρακωλύει με
την παρουσία του πλειστηριασμό, είτε σε Ειρηνοδικείο είτε σε συμβολαιογραφείο ή
όποιος απειλεί συμβολαιογράφο που εκτελεί πλειστηριασμό! Μια τροπολογία που
υπαγορεύεται κατευθείαν από τις Βρυξέλλες και τους Τραπεζίτες, και στην οποία
ούτε λίγο ούτε πολύ τα κέρδη από τους πλειστηριασμούς που θα πάνε στις
ανακεφαλαιοποιημένες από τα λεφτά του λαού τράπεζες, ταυτίζονται με το «εθνικό
συμφέρον» ή όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η αιτιολογική έκθεση «οι… νομοθετικές
ρυθμίσεις υπαγορεύονται από λόγους υπέρτερου δημοσιονομικού και δημοσίου
συμφέροντος, που αποσκοπούν αφενός στη στήριξη και προστασία της εθνικής
οικονομίας μέσω της ακώλυτης διενέργειας των πλειστηριασμών ως μέσων ενίσχυσης
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της ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αποφυγής ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών».
Η τροπολογίες και η ποινικοποίηση των αγώνων ενάντια στην αρπαγή της λαϊκής
κατοικίας δεν μας τρομάζουν, αλλά δυναμώνουν την αντίσταση. Τις τελευταίες
εβδομάδες, παρά την εσπευσμένη έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, η
καθημερινή παρουσία στα ειρηνοδικεία και τα συμβολαιογραφικά γραφεία όπου
επιχειρήθηκαν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας απέτρεψε πολλές, ενώ το κίνημα
από σωματεία, συλλογικότητες και φορείς δυναμώνει πανελλαδικά. Η Αριστερή
Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα δηλώνει ότι το κίνημα
ενάντια στους πλειστηριασμούς δεν τρομοκρατείται από οποιαδήποτε προσπάθεια
ποινικοποίησης των αγώνων. Καλεί όλους τους φορείς, και την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, να καταδικάσουν την τροπολογία αυτή και να στηρίξουν έμπρακτα τις
καθημερινές κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς, οι οποίες κάθε
εβδομάδα αποτρέπουν την αρπαγή των σπιτιών των συμπολιτών μας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισηγήτρια, τον
Πρόεδρο, τον Περιφερειάρχη και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος με το παρακάτω περιεχόμενο:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας καταδικάζει την
πρωτοφανή απόπειρα ποινικοποίησης της λαϊκής αντίδρασης ενάντια
στους πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας. Με την κατάθεση
τροπολογίας, να ψηφιστεί σήμερα Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στο νόμο
«Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις», με την οποία
τιμωρείται αυτεπάγγελτα με ποινή φυλάκισης όποιος παρακωλύει με την
παρουσία

του

πλειστηριασμό,

είτε

σε

Ειρηνοδικείο

είτε

σε

συμβολαιογραφείο ή όποιος απειλεί συμβολαιογράφο που εκτελεί
πλειστηριασμό , μια τροπολογία που χωρίς να εξαιρεί από τους
πλειστηριασμούς τη λαϊκή κατοικία θα λειτουργήσει υπέρ των τραπεζών
και έρχεται κατόπιν απαίτησης των δανειστών σύμφωνα με την οποία
ούτε λίγο ούτε πολύ τα κέρδη από τους πλειστηριασμούς ακόμη και των
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λαϊκών κατοικιών που θα πάνε στις ανακεφαλαιοποιημένες από τα λεφτά
του λαού τράπεζες, ταυτίζονται με το «εθνικό συμφέρον» ή όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά η αιτιολογική έκθεση «οι… νομοθετικές
ρυθμίσεις υπαγορεύονται από λόγους υπέρτερου δημοσιονομικού και
δημοσίου συμφέροντος, που αποσκοπούν αφενός στη στήριξη και
προστασία της εθνικής οικονομίας μέσω της ακώλυτης διενέργειας των
πλειστηριασμών
χρηματοπιστωτικού

ως

μέσων

ενίσχυσης

συστήματος

και

της

ρευστότητας

του

αποφυγής

ανάγκης

νέας

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών».
Καλούμε την Κυβέρνηση να αξιολογήσει υπέρτερο αγαθό και αναγκαίο
προστασίας το δικαίωμα στη στέγη κάθε πολίτη και κάθε οικογένειας και
να νομοθετήσει ως ακατάσχετη την πρώτη κατοικία όλων εκείνων που
δεν μπορούν να εξοφλήσουν κάθε οικονομική τους υποχρέωση.
Οι τροπολογίες και η ποινικοποίηση των αγώνων ενάντια στην αρπαγή
της λαϊκής κατοικίας δυναμώνουν σε κάθε περίπτωση την αντίσταση του
λαού.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

ζητά να αποσυρθεί τώρα η

τροπολογία αυτή και στηρίζει έμπρακτα τις καθημερινές κινητοποιήσεις
ενάντια στους πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας και μόνο, οι οποίες
κάθε

εβδομάδα

αποτρέπουν

την

αρπαγή

των

σπιτιών

των

αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας.
Κατά ψήφισαν, ο Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική
Ελλάδα» κ. Κανέλλης Γεώργιος

και ο Επικεφαλής της Παράταξης

«Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος
που υπερψήφισε δική του πρόταση.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

6

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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