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Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα μεταξύ του Υπουργού
Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου
Κατσιφάρα στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης
ενημερώνοντας τον Υπουργό κατ’ αρχήν ανέφερε ότι η αυτοδιοίκηση σήκωσε μεγάλο μέρος
της δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνοντας τις δαπάνες τις κατά 50%, ενώ ταυτόχρονα
παραμένει ο μοναδικός αξιόπιστος συνεκτικός ιστός για την κοινωνία και τους πολίτες που
δοκιμάζονται.
Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης ζήτησε να προχωρήσουν οι θεσμικές αλλαγές που θα
διορθώσουν αρρυθμίες του «Καλλικράτη» ενώ υπογράμμισε με έμφαση ότι οι περικοπές
στους θεσμοθετημένους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που έγιναν τα δύο τελευταία
χρόνια φτάνουν το 60% στους λειτουργικούς πόρους και το 90% στους επενδυτικούς
πόρους. Ως εκ τούτου, ανέφερε ο Περιφερειάρχης «θα πρέπει άμεσα να αποδοθούν οι
οφειλές του 2012 ως προς τους επενδυτικούς πόρους που για την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας ανέρχονται στα 14,6 εκατ. ευρώ.
O Απόστολος Κατσιφάρας έθεσε θέμα περιορισμού της γραφειοκρατίας αλλά και
κατάργησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενός θεσμού που καθώς τόνισε
«είναι περιττός και μόνο εμπόδια δημιουργεί», άποψη που απηχεί και την ομόφωνη θέση
όλων των Περιφερειαρχών και που η υλοποίησή της θα είναι μια έμπρακτη στήριξη στο
θεσμό της αιρετής Περιφέρειας.
Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης επανεκκίνησης των
μεγάλων έργων (Ολυμπία και Ιόνια οδοί, σιδηροδρομικό δίκτυο και δίκτυα πληροφορικής)
ενώ με την ευκαιρία υπογράμμισε ότι δεν γίνεται δεκτή καμιά έκπτωση στο φυσικό και
τεχνικό αντικείμενο των μεγάλων έργων.
Επίσης ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε σε μια σειρά από ειδικά αλλά κρίσιμα ζητήματα
όπως είναι η απόδοση του παραλιακού μετώπου στο Δήμο Πατρέων, το τεράστιο πρόβλημα
των αρδευτικών δικτύων, ιδίως για την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία, στο λιμάνι του
Κατακώλου, στην αξιοποίηση της ΝΑΒΙΠΕ στο Πλατυγιάλι, στην ανάγκη έλευσης του
φυσικού αερίου, αλλά και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Τέλος ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι κινείται και δρα με πλήρη επίγνωση της
κρισιμότητας των περιστάσεων και υπογράμμισε με έμφαση ότι η υποστήριξη προς το
θεσμό της αιρετής Περιφέρειας δεν είναι μόνο μια συμβατική υποχρέωση της πολιτείας και
της κυβέρνησης αλλά και ουσιαστική προϋπόθεση προκειμένου η χώρα να βγει από την
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κρίση και η κοινωνία να σταθεί όρθια.
Από τη δική του πλευρά ο Υπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την πλήρη
ενημέρωση που έλαβε σε ότι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα προβλήματα και
τις προοπτικές της και δήλωσε «αρωγός της αυτοδιοίκησης σε ότι αφορά τα αιτήματά της
που αφορούν άλλα Υπουργεία», ενώ στα ζητήματα της αρμοδιότητάς του τόνισε ότι
επιχειρεί σταθερά να διαμορφώνει τις θέσεις του Υπουργείου σε συνεχή συνεργασία με τις
13 αιρετές Περιφέρειες.
«Το επόμενο χρονικό διάστημα», τόνισε ο Υπουργός, «αθροίζουμε τις δυνάμεις μας για να
επαναφέρουμε τους ΚΑΠ στις Περιφέρειες, για να προχωρήσουμε με ταχύτητα τον
αναπτυξιακό μας σχεδιασμό και για να επιτύχουμε το ξεπάγωμα στα οδικά, σιδηροδρομικά
και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα της Περιφέρειας».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τον Υπουργό συνόδευαν ο Βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ. Ν.
Νταβλούρος, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ. Αγγελάκας, ο επί κεφαλής
της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Γ. Παπαναστασίου και ο πρόεδρος της
ΝΟΔΕ Α. Μαζαράκης.
Από την πλευρά της Περιφέρειας στη συνάντηση παρέστησαν ο πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Καρπέτας, οι Αντιπεριφερειάρχες Γρ. Αλεξόπουλος, Ν.
Υφαντής, Χρ. Χριστοδουλόπουλος και η εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας
Διονυσία Μαράτου.
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