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Απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13 

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα σήμερα στις 22/06/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/181458/223/15-06-2022 

γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους 

κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 παρ. 1 & 2 και 

168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν. 

 

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη: 

1. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ - Πρόεδρος 

2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ – Αντιπρόεδρος  

3. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

5. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ  

6. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

7. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

8. ΒΟΥΛΓΑΡΗ -  ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ  

9. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  

10. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

11. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  

12. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

13. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ  
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14. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

15. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ  

16. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

17. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

18. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

21. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

23. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

24. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

25. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

26. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

27. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

28.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

29.  ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ασκούσα χρέη Γραμματέα) 

30. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

31.  ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ  

32. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

33. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

34. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

35. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

36. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

37. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα παρακάτω μέλη του Περιφερειακού 

Συμβουλίου:  

1. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας (δικαιολογημένα απούσα)  

2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  

3. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (δικαιολογημένα απών) 

4. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  

5. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (δικαιολογημένα απών) 

6. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

7. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (δικαιολογημένα απών) 
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8. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (δικαιολογημένα απούσα) 

9. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικαιολογημένα απών) 

10. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

11. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (δικαιολογημένα απών) 

12. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικαιολογημένα απών) 

13. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

14. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικαιολογημένα απών) 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο 

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος, ο 

Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος. 

 

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου 

Γεωργία, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Τσούμα Βασιλική.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης με 

τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπ. Εσωτερικών 

(άρθρο 42), με το οποίο καταργείται η δυνατότητα των επικεφαλής των παρατάξεων 

να θέτουν θέματα προ ημερησίας διάταξης» και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον λόγω 

της ημερομηνίας λήξης της διαβούλευσης και συμμετοχής σε αυτήν.  

 

Τα μέλη αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και η Πρόεδρος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη 

έδωσε το λόγο στον εισηγητή του, Επικεφαλής της παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής 

Ελλάδας» κ. Χατζηλάμπρου Βασίλειο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ’ αριθμ.: 

ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/178900/219/14-06-2022 γραπτή εισήγησή του, λέγοντας τα εξής: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
Η πρόθεση  της  Κυβέρνησης με το άρθρο 42 Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσίευσε και 
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, εγείρει μείζον θέμα ηθικής τάξης αφού αλλάζει την φυσιογνωμία και το ρόλο 
του Περιφερειακού συμβουλίου και από μικρό κοινοβούλιο το μετατρέπει σε διακοσμητικό συμβουλευτικό 
όργανο.                    
Συγκεκριμένα καταργεί  το δημοκρατικό δικαίωμα  που έχουν οι επικεφαλής Δημοτικών και Περιφερειακών 
παρατάξεων, να εισάγουν για συζήτηση  κατεπείγοντα θέματα προ ημερησίας διάταξης προφασιζόμενη λόγους 
«διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου»! 
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 Δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να διαγράφει  από την υποβαθμισμένη είδη από τον  Αύγουστο του  2019, 
νομοθεσία το δικαίωμα να συζητούνται επίκαιρα θέματα που προκύπτουν και οφείλει  η  Περιφερειακή αρχή, με 
βάσει την νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας  δια του προέδρου του Π.Σ., να  θέτει στο σώμα ώστε από 
τον διάλογο και  συγκλίσεις τα κατεπείγοντα να οδηγούνται  λύση . 
Με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το Νομοσχέδιο, η Κυβέρνηση περιγράφει με σαφήνεια ότι: 
« Καταργείται η δυνατότητα πρότασης – εισήγησης του συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης για την 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί συζήτησης κατεπείγοντος θέματος το οποίο δεν εντάσσεται στην 
ημερήσια διάταξη και λήψης απόφασης επί αυτού πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων» 
Η συγκεκριμένη μεθόδευση αυτή της κυβέρνησης να επιβάλει νόμο «της σιωπής» στις   Παρατάξεις,  στα 
Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια με την επίκληση μάλιστα λόγων «διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας 
του  Συμβουλίου» αποτελεί ταφόπλακα και όνειδος για τη Δημοκρατία. Αποτελεί ξεκάθαρα άλλη μια  
αντιδημοκρατική νομοθετική εκτροπή   και μας γυρίζει σε σκοτεινές εποχές του ΄΄η Δημοκρατία περισσεύει.  
Ακολουθείται παρελκυστικά  μια  πορεία   του περιορισμού του ρόλου  της αυτοδιοίκησης  από τον Αύγουστο 
του 2019 μέχρι σήμερα, αφού οι υπουργοί  του της κυβέρνησης κ. Μητσοτάκη με την θεσμοθέτηση 
πρωτοφανών αντιδημοκρατικών διατάξεων  με τις οποίες ανέτρεψαν τα αποτελέσματα των εκλογών του Μαΐου 
του 2019 και υποβάθμισαν  παντελώς  τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια. Μετέφεραν όλες σχεδόν τις 
αρμοδιότητες στις Οικονομικές Επιτροπές στις οποίες πραξικοπηματικά έδωσαν στις παρατάξεις των 
Δημάρχων και Περιφερειαρχών.  
Η νέα αντιδημοκρατική μεθόδευση που κατατίθεται σήμερα  μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερα  προκλητική,  
η κυβέρνηση συνεχίζει τον ολισθηρό αντιδημοκρατικό της κατήφορο υποβαθμίζοντας παραπέρα το ρόλο της 
Αυτοδιοίκησης μετατρέποντάς την στο υποτακτικό μακρύ χέρι της κεντρικής κυβέρνησης . 
Για όλους αυτούς τους λόγους και με δεδομένο ότι το Νομοσχέδιο είναι σε επίσημη διαβούλευση είναι αναγκαίο  
να συζητηθεί ως κατεπείγον προ ημερήσιας διάταξης  στο άμεσο Περιφερειακό μας Συμβούλιο. 
 Οι  Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΄΄Αντίστασης πολιτών Δυτικής Ελλάδας΄΄ ζητούν να τεθεί το θέμα για 
συζήτηση  προ ημερήσιας διάταξης  σε τακτική συνεδρίαση όπως ορίζει ο νόμος, Να τοποθετηθούν οι 
παρατάξεις και οι συνάδελφοι περιφερειακοί σύμβουλοι στο ερώτημα:« Ποια είναι η  άποψη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας  για το άρθρο 42  του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών; 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, 

την Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω 

θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί ότι το Σχέδιο Νόμου του Υπ. Εσωτερικών (άρθρο 42), με 

το οποίο καταργείται η δυνατότητα των επικεφαλής των παρατάξεων να θέτουν θέματα προ 

ημερησίας διάταξης, φαλκιδεύει την δημοκρατική λειτουργία των οργάνων και ζητεί από το 

Υπουργείο Εσωτερικών την απόσυρσή του. 

 

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 

ακολούθως: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑ  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΙΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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