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Θέμα 55ο

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 4 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:
69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού,(από την έναρξη μέχρι και το 31ο τακτικό
θέμα της συνεδρίασης και από το 46ο τακτικό θέμα έως τη λήξη της συνεδρίασης) και
προεδρεύοντος (από το 32ο τακτικό θέμα ως το 45ο ) του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της
(ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της υπ΄αριθμ.(οικ.) 227753/1685/30-10-2020 πρόσκλησης, που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να
αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
.............................................................................................................................................................

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της

εφαρμογής “e-presence”,στην αίθουσα συνεδριάσεων , στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε ο κ. Βασίλειος Σιαλμάς ενώ μέσω “e-presence” συμμετείχαν ο
Πρόεδρος οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη
Αικατερίνη Καλαντζή,Κων/νος Αποστολόπουλος,Μαρία Αναγνώστου,Χρήστος Δούρος, Δημήτριος
Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή,(παρούσα από την αρχή της συνεδρίασης έως τη συζήτηση
του τακτικού θέματος 30), ο Νικόλαος Μπέτσιος ο οποίος αναπλήρωσε την κα Μπατζελή από το
τακτικό θέμα 31 έως τη λήξη της συνεδρίασης και ο Αναστάσιος Χρονάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ελένη Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού,
στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence” και
2. Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.
3. Η κα Μέγκου Αγλαΐα,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας,μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.
4.Η κα Σωτηρίου Αδαμαντίνη,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Εύβοιας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

.............................................................................................................................................................

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού
έτους 2021

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 200276/6020/27-10-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό ενώ οι κ.κ. Μπέτσιος και Αναγνωστάκης
καταψήφισαν με την επισήμανση να τοποθετηθούν αναλυτικά και εκτενέστερα στο Περιφερειακό
Συμβούλιο.

Ο κ. Χρόνας ανέφερε: “Η Περιφερειακή Αρχή, εισάγοντας τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για
το 2021, μας διαβεβαιώνει πως συντάχθηκε με βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις και πως
διαμορφώνεται στην βάση των προβλέψεων του κρατικού προϋπολογισμού.
Δεν σχολιάζει καθόλου το πλαίσιο που διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας
αποκρύπτοντας την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να συνεχίσει και να εντείνει την
υποχρηματοδότηση, αδιαφορώντας για τις ανάγκες που υπάρχουν και διευρύνονται.
Δεν γίνεται καμιά αναφορά….. Στα όσα προκύπτουν από το νέο κρατικό προϋπολογισμό για τους
ΟΤΑ…..

 Στην προβλεπόμενη κρατική χρηματοδότηση των ΟΤΑ που εμφανίζεται μειωμένη κατά 70
εκ …. κάτω δηλαδή ακόμα και από αυτά που προβλέπονταν για το 2020….. και ενώ δεν
γνωρίζει κανείς το πως θα εξελιχθούν οι ανάγκες όσο διαρκεί η Πανδημία...

 Στα προβλεπόμενα έσοδα από φόρους που εμφανίζονται αυξημένα κατά 238 εκ, αφού
στην ουσία αντανακλούν την επιβάρυνση των νοικοκυριών από τα νέα δηλωμένα
τετραγωνικά.

 Στα Λοιπά έσοδα, όπου εμπεριέχονται τα όποια τέλη και η ανταποδοτικότητα των ΟΤΑ,
συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία….: 855 εκ το 2019…. 889 εκ. το 2020…. 935 εκ το
2021.

 Στις Κοινωνικές παροχές, που για το 2020 έφτασαν τα 219εκ- και ο προϋπολογισμός τους
για το 21 τα κατεβάζει στα 146 εκατ.

 Στην αναφορά του κρατικού προϋπολογισμού στο ισοζύγιο των ΟΤΑ για το 2021 όπου
προβλέπεται να διαμορφωθεί έλλειμμα ύψους 51 εκατ. ευρώ…. Που φαίνεται βελτιωμένο
κατά 49 εκατ. ευρώ έναντι της τρέχουσας εκτίμησης για το 2020.
Οι βασικότεροι, όμως, παράγοντες της μεταβολής αυτής είναι η προβλεπόμενη αύξηση των
ιδίων εσόδων των ΟΤΑ, που – κατά την εκτίμηση της κυβέρνησης πρέπει να καλύψουν ένα
σημαντικό μέρος της υστέρησης που προέκυψε το 2020 λόγω των συνεπειών της
πανδημίας, καθώς και λόγω της χρονικής μετάθεσης και της θετικής επίπτωσης από τη
δήλωση της ορθής επιφάνειας των κτισμάτων.

Από όλα αυτά προκύπτει πως η Κυβέρνηση μειώνει την κρατική επιχορήγηση και σπρώχνει τους
Δήμους και τις Περιφέρειες να αυξήσουν τα ίδια έσοδα τους…. Τις εισπράξεις τους από τον λαό.
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Σπρώχνει τους Δήμους και τις Περιφέρειες στην κάθε μορφής ιδιωτικοποίηση και τα ΣΔΙΤ.
Σε αυτή την λογική πειθαρχεί και η συγκεκριμένη εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής στην Στερεά
Ελλάδα.
Οι στόχοι του προϋπολογισμού που προτείνετε δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες
του λαού και του τόπου…. Να του εξασφαλίσουν την πολιτική προστασία, την αύξηση της
παραγωγικής δραστηριότητας, την άρδευση, τις καλέ συνθήκες διαβίωσης και την ασφαλή
κυκλοφορία, που χρειάζεται ο λαός.
Όσο και αν κατατεμαχίζετε τα προγράμματα έργων και υπηρεσιών, που με στόμφο παρουσιάζετε,
για να δημιουργήσετε εντυπώσεις, δεν μπορούν να υλοποιηθούν με το συγκεκριμένο
προϋπολογισμό και τις ελάχιστες κρατικές επιχορηγήσεις.
Χαρακτηριστικά σημειώνουμε …..
 ΟΙ Κεντρικοί Αυτοτελείς πόροι καλύπτουν στοιχειωδώς την σημερινή μίζερη λειτουργία της

Περιφέρειας και δεν αφήνουν περιθώρια να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες της σε
προσωπικό……Δεν δημιουργούν προοπτική θετικών εξελίξεων…. Δεν έχει επαρκή
στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών και χρυσοπληρώνει τις μελέτες… Δεν έχει δημόσιου
χαρακτήρα υπηρεσία τεχνικών παρεμβάσεων και συντήρησης και πληρώνει τεράστια ποσά
σε εργολάβους για έκτακτες ανάγκες και μικροέργα…. Δεν έχει επάρκεια προσωπικού για να
διαμορφώσει δικό της δίκτυο εξυπηρέτησης των κοινωνικών αναγκών και καταφεύγει σε
ΜΚΟ και ιδιώτες…. Δεν έχει νομική υπηρεσία και χρησιμοποιεί ιδιώτες δικηγόρους.
Αναγράφεται και ένα ποσόν για την μεταφορά των μαθητών, αλλά δεν στηρίζεται σε καμιά
επιστημονικοτεχνική μελέτη για το αν καλύπτει αντικειμενικές ανάγκες ή την απαράδεκτη
πολιτική των συγχωνεύσεων και της κατάργησης σχολικών μονάδων, που η κυβερνητική
πολιτική του περιορισμού των κοινωνικών δαπανών δημιούργησε, συμβάλλοντας και με
αυτόν τον τρόπο στην ερήμωση της επαρχίας.
Αναγράφεται επίσης και ένα ποσόν για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών
βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου που φτάνει μόλις στα
6.300.000 €. Και είναι εντελώς ανεπαρκές…. Φανταστείτε τι παραγωγικές επενδύσεις
μπορούν να γίνουν με αυτά τα χρήματα…. Τι αρδευτικά έργα…. Τι θα κάνει Π.Ε Εύβοιας
που θα πάρει 1.449.000 ευρώ και τα 950.000 θα δώσε για τοκοχρεολύσια προηγούμενων
δανείων.

 Στο κεφάλαιο που αφορά τα ίδια έσοδα απεικονίζεται τους στόχους που θέτει η Κυβέρνηση,
με βάση τις οδηγίες της Ε.Ε και φυσικά αποδέχεστε και εσείς….. που έχετε στο μυαλό σας
αντίστοιχες αποφάσεις.
Μιλάτε, χαρακτηριστικά, για φόρους, τέλη και δικαιώματα, που θεσπίστηκαν ή θα
θεσπιστούν με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 Σε ότι αφορά τις πολυδιαφημισμένες δημόσιες επενδύσεις…
Μέχρι σήμερα ποτέ δεν κάλυψαν τις πραγματικές ανάγκες ρου λαού και του τόπου…… Δεν
άλλαξαν στο ελάχιστο την κατάσταση και φυσικά δεν βελτίωσαν την ζωή των εργατικών
λαϊκών οικογενειών
Πρόκειται για έσοδα, που αφορούν σε έργα ενταγμένα σε Συλλογικές Αποφάσεις ΣΑΕΠ &
ΣΑΜΠ, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή είναι
συγχρηματοδοτούμενα.
Έργα για τα οποία διαχειριστής είναι η Περιφέρεια, ύψους 40.814.407 € και Έργα για τα
οποία διαχειριστής είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 37.399.500 €, του
οποίου την λειτουργία το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να αγνοεί, σύμφωνα με τον νόμο !
Σε δαπάνες ο προϋπολογισμός αναφέρεται κάνοντας απλώς εκτιμήσεις….. Στην πορεία η
Κυβέρνηση θα δει τι θα κάνει και θα ορίσει όρια πληρωμών.
Με άλλα λογία, δίνετε υποσχέσεις και θα δούμε αν και κατά πόσο θα υλοποιηθούν.

Σε αυτά τα πλαίσια αντιμετωπίζουμε τον προϋπολογισμό που προτείνεται….. Τον θεωρούμε μίζερο
και αναντίτοιχο των λαϊκών αναγκών….. Προσαρμοσμένο τις πολιτικές της μονόπλευρης λιτότητας,
με σαφή αντιλαϊκά χαρακτηριστικά…. Συνέχεια και προέκταση της Κυβερνητικής Πολιτικής.
Για αυτό τον λόγο, τον ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.”
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το Σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2021
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1494

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ελένη Παναγιώτου
Δημήτριος Βουρδάνος
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Κατερίνα Μπατζελή
Νικόλαος Μπέτσιος
Αναστάσιος Χρονάς
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