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Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 63/09-5-2018 Απόφαση-Ψήφισμα του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Οι αλλαγές
στον Καλλικράτη – το νέο Σχέδιο Νόμου για την Αυτοδιοίκηση» 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
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 09-5-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄
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. 137124/218/03-5-2018
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)

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,
6)Αυγέρης

Σάββας,

7)Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος,

8)Δριβίλας

Δημήτριος, 9)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 10) Κανέλλης
Γεώργιος, 11)Καπράλος Σπυρίδων, 12)Καρδάρα Ευσταθία, 13)
Κοκκότη

Γεωργία-Αρετή,

15)Κωνσταντοπούλου

Αναστασία,

14)Κολοβός

Ιωάννης,

16)Κωσταριάς

Δημήτριος,

17)Λύτρας Ιωάννης, 18)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 19)Μητρόπουλος
Κωνσταντίνος, 20)Μπαλαμπάνης Νικόλαος, 21)Μπούνιας Χρήστος,
22)Μπράμος

Παναγιώτης,

24)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

23)Νασιώτης
Γεωργία,

Θεόδωρος,
25)Πετρόπουλος

Κωνσταντίνος, 26)Πλατανιάς Παναγιώτης, 27)Ρήγας Χρήστος,
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28)Σιαμπλής Δημήτριος, 29)Σώκος Ευθύμιος,
Αναστασία,

31)Τσόγκας

Γεώργιος,

30)Τογιοπούλου

32)Υφαντής

Νικόλαος,

33)Φαρμάκης Νεκτάριος, 34)Φωτόπουλος Τρύφων , 35)Χαμηλάκη
Αικατερίνη,

36)Χαροκόπος

Αντώνιος

και

37)Χατζηλάμπρου

Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

(δικαιολογημένα

απών),

Απόστολος

κ.κ.

Αρβανιτάκης

Ιωάννης

Παρασκευή,

Ευθυμίου

Ζαφειρόπουλος

Ιωάννης

Βεργοπούλου

(δικαιολογημένα

απών),

(δικαιολογημένα απών), Καρπέτας Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα
απών), Κατσακούλης Ευάγγελος ,Κατσανιώτης Ανδρέας, Κελεπούρης
Ανδρέας (δικαιολογημένα απών),
(Τάκης)
Κοτσιλιάνος

,

Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης

Κοτοπούλης Σπυρίδων (δικαιολογημένα απών),
Κωνσταντίνος

(δικαιολογημένα

απών),

Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Σύρμος Γεώργιος (δικαιολογημένα
απών) και Χήνος Γεώργιος.
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: 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, ο
Προϊστάμενος

Αυτοτελούς

Διεύθυνση

Πολιτικής

Νικόλαος Γυφτάκης, η Γενική Διευθύντρια

Προστασίας

κ.

Γενικής Διεύθυνσης

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Γεωργία Πλώτα, η
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Ελένη
Σπυράκη, 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. 63/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1ο θέμα
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Οι αλλαγές στον Καλλικράτη – το νέο
Σχέδιο Νόμου για την Αυτοδιοίκηση» , δίνοντας

το λόγο στον

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα, ως εισηγητή
του θέματος,

ο οποίος ενημερώνει το Σώμα ότι κατατέθηκε πρόσφατα

το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)
από το Υπουργείο Εσωτερικών. Με αφορμή αυτό το σχέδιο συνεδριάζει
σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο, κάτι το οποίο θα συμβεί και στις
υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας μας με βάση και την απόφαση της
ΕΝΠΕ όπου συνεδρίασε στις 2-5-2018.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας επανέλαβε την πάγια θέση του για
το

νέο

μοντέλο

Περιφερειακής

Αυτοδιοίκησης,

με

οικονομική

αυτοτέλεια, σημειώνοντας πως αυτό αποτελεί την μεγάλη πρόκληση της
εποχής και φυσικά θα πρέπει να δημιουργηθεί το σχετικό κανονιστικό
πλαίσιο. Πολλοί ισχυρίζονται, πως το Σύνταγμα δεν το επιτρέπει –
ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας- ωστόσο τα όποια
κωλύματα μπορούμε να τα δούμε στην αναθεώρηση του Συντάγματος.
Πρέπει να περάσουμε από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην
Περιφερειακή Διακυβέρνηση.
Σε ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη, την χωροταξία, τον αγροτικό
τομέα, το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να είναι ένα κυρίαρχο
πολιτικό όργανο, και να λαμβάνει αποφάσεις για θέματα που αφορούν
τους πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το ερώτημα είναι αν οι
πολιτικές δυνάμεις της Χώρας πιστεύουν σε αυτή την πρόκληση. Αν ναι ,
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οφείλουν να καταθέσουν πρόταση. Σε κρίσιμες ώρες , πρέπει να μπαίνεις
μπροστά και να δημιουργείς προϋποθέσεις για τις μεγάλες αλλαγές.
Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη λειτουργία των
Περιφερειών της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι έστω και τώρα πρέπει να
εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες έχουν φέρει αποτελέσματα αλλά και
πολιτικές εναρμόνισης με τις Περιφέρειες της Ευρώπης.
Ένα άλλο ζήτημα είναι η σύγχυση αρμοδιοτήτων αλλά και οι πόροι ,
αναρωτώμενος γιατί πρέπει να υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων π.χ. με
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όχι μόνον, και που είναι η αυτοτέλεια των
πόρων.
Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να προτάσσονται σε μια
μεταρρύθμιση.
Για να δούμε όμως ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) ο οποίος ήταν μια
τομή στην αυτοδιοίκηση και παρότι εφαρμόστηκε σε μια περίοδο βαθιάς
οικονομικής κρίσης , κράτησε όρθια την αυτοδιοίκηση και τη χώρα και
θέλω να αναφέρω το εξής: Γιατί δεν εφαρμόστηκε στο σύνολό του
δηλαδή γιατί η υγεία δε μεταφέρθηκε στην αυτοδιοίκηση όπως
προβλεπόταν, γιατί δεν εφαρμόστηκε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου όπως
προβλεπόταν στον Ν. 3852/2010, εμείς είμαστε απ’ αυτούς που θέλουμε
έλεγχο σε όλα τα επίπεδα κα μάλιστα προληπτικό όχι κατασταλτικό .
Συνεχίζοντας ανέφερε αυτά που προτείνονται από το σχέδιο νόμου, μας
καλύπτουν; εγώ λέω όχι με σαφήνεια , αν με ρωτάτε υπάρχουν και θετικά
σημεία στο σχέδιο νόμου απαντώ, ναι. Ωστόσο προσωπικά για εμάς είναι
ένα σχέδιο άνευρο, άτολμο και δεν απαντά στην ανάγκη της μεγάλης
μεταρρύθμισης που έχει ανάγκη η αυτοδιοίκηση σήμερα αλλά και η
κοινωνία και εντέλει η χώρα.
Για να πάμε στο εκλογικό σύστημα που προτείνεται, εμείς

ως

αυτοδιοίκηση χρειαζόμαστε ένα εκλογικό σύστημα που θα ενισχύει την
συλλογικότητα , δηλαδή ένα αναλογικότερο σύστημα όμως με
κυβερνησιμότητα . Αυτή είναι η πρόκληση της εποχής.
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο,
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος με το παρακάτω περιεχόμενο:
« Ο «Καλλικράτης» αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην
αυτοδιοίκηση και γενικότερα στη διακυβέρνηση της χώρας, στον κύκλο
της

μεταπολίτευσης.

Ιδιαίτερα

ο

θεσμός

της

Περιφερειακής

Αυτοδιοίκησης εξελίχθηκε, μέσα στον ελάχιστο χρόνο λειτουργίας της
ως βασικός συντελεστής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, κοινωνικής
συνοχής και δημοκρατίας.
Μέσα στις συνθήκες της κρίσης ο «Καλλικράτης» αντιμετωπίσθηκε
αποσπασματικά δεν στηρίχτηκε και του αφαιρέθηκαν αρμοδιότητες,
παράλληλα του προστέθηκαν άλλες, τις οποίες το Κράτος μετέφερε
χωρίς μέσα και πόρους.
Το νέο σχέδιο νόμου, που η Κυβέρνηση έθεσε σε διαβούλευση, ελάχιστα
αντιμετωπίζει τα κρίσιμα ζητήματα της αυτοδιοίκησης, παρουσιάζεται
άτολμο, ενώ διατηρεί, αν δεν ισχυροποιεί θεσμούς που ενισχύουν τη
θέση του κεντρικού κράτους έναντι της αυτοδιοίκησης.
Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι όμως έτοιμη και το έχει αποδείξει
ότι μπορεί να προχωρήσει με αποτελεσματικό τρόπο στη διαχείριση των
δικών της υποθέσεων, μέσα από την ορθολογική, ρεαλιστική και βιώσιμη
αναδιοργάνωση του διοικητικού χάρτη της χώρας. Για το σκοπό αυτό
απαιτείται επανασχεδιασμός του Προγράμματος «Καλλικράτης» με
γνώμονα τη

μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε
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Περιφερειακή Διακυβέρνηση. Στην κατεύθυνση αυτή οφείλονται τα
παρακάτω βήματα:
- Αναδιάταξη της σχέσης Περιφέρειας με την Κεντρική Διοίκηση,
με ενίσχυση του πολιτικού της ρόλου ως Περιφερειακής
Διακυβέρνησης.
- Θεσμική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας στη βάση της αρχής της
τοπικής αυτονομίας και της τοπικής δημοκρατίας.
Η κανονιστική αυτονομία της Περιφέρειας στα θέματα ευθύνης
της, όπως απορρέει από την κατοχυρωμένη διοικητική αυτοτέλεια και
την ευρεία λαϊκή νομιμοποίησή της.
- Απόκτηση σταθερών πηγών ιδίων εσόδων.
Το σύστημα εκλογής των οργάνων της αυτοδιοίκησης οφείλει να
εξασφαλίζει την αποτύπωση της αληθούς βούλησης των πολιτών και της
γνήσιας έκφρασης των κοινωνικών και πολιτικών συσχετισμών.
Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα των
αυτοδιοικητικών θεσμών, πράγμα το οποίο δεν εξασφαλίζεται με το
προτεινόμενο σύστημα.
Γι αυτό καλούμε την Κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
που θα κληθούν να νομοθετήσουν, να λάβουν σοβαρά υπόψιν τις
ανησυχίες, τις αγωνίες και τις προτάσεις της αυτοδιοίκησης, και να
καταλήξουν σε ένα νόμο που θα εξασφαλίζει την ευρύτερη πολιτική και
κοινωνική συναίνεση, αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων της αυτοδιοίκησης και θα θεμελιώνει έναν γνήσια
δημοκρατικό και ταυτόχρονα αναπτυξιακό θεσμό».
Κατά αυτής της απόφασης ψήφισαν οι

Παρατάξεις: «Αντίσταση

Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» , «Δυτική Συμπολιτεία» και «Αριστερή
Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα».
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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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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