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Αυτοδιοικούµενα Ν.Π.∆.∆. Επιχειρηµατιών και Ελευθέρων Επαγγελµα-

Υπόµνηµα Θέσεων
και προτάσεων
για την ∆ιοικητική

τιών, Οµοσπονδίες και Σωµατεία Επιχειρηµατιών και Επαγγελµατιών,
Ενώσεις Αγροτών, ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και Εργαζοµένων στους ΟΤΑ
Α΄

και

Β΄

βαθµού

συνυπογράφουν

πρόταση

για

τη

διοικητική

Μεταρρύθµιση στην µεταρρύθµιση
Αυτοδιοίκηση.

Οι παρακάτω υπογράφοντες Πρόεδροι Φορέων του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, µετά από σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας την ∆ευτέρα 26 Απριλίου 2010, αφού συζήτησαν διεξοδικά το
πρόγραµµα της διοικητικής µεταρρύθµισης της χώρας το ονοµαζόµενο «σχέδιο
Καλλικράτης», µετά και τις κυβερνητικές ανακοινώσεις αλλά και τα όσα προέκυψαν από την µέχρι τώρα διαβούλευση σε επίπεδο νοµού, διαπιστώνουν τα εξής:
Η διοικητική µεταρρύθµιση του 1998 µε το σχέδιο Καποδίστριας, παρά
τις σχετικές αδυναµίες, έχει αποδείξει στην πορεία του χρόνου, πως υπήρξε
τοµή και αναγκαιότητα και αποτέλεσε ένα θετικό βήµα στην αποκέντρωση,
όµως έχει κλείσει τον κύκλο της.
Είναι πλέον καιρός για το επόµενο και καθοριστικό βήµα, µέσα από ένα
νέο σχέδιο που θα προβλέπει την δηµιουργία µικρού αριθµού αλλά ισχυρών
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και οµοιογενών ∆ήµων, µε αποσαφηνισµένους πόρους και αρµοδιότητες, µε
ουσιαστική αποκέντρωση δοµών και υπηρεσιών. ∆ήµους που θα µπορούν όχι
µόνο να είναι βιώσιµοι αλλά και να έχουν την προοπτική της ανάπτυξης. ∆ήµους, που να αποτελούν ενιαία χωροταξική και αναπτυξιακή ενότητα, που να
εκµεταλλεύονται τις υπάρχουσες διαδηµοτικές δοµές και υποδοµές. ∆ήµους
που να µην κατατεµαχίζεται η ενότητά τους για την εξυπηρέτηση µικροσυµφερόντων του πολιτικού προσωπικού. Χωρίς, άλλωστε, ισχυρή Αυτοδιοίκηση δεν
νοείται ∆ηµοκρατία και αληθινή εξουσία στον πολίτη.
Οι ανακοινώσεις για τον θεσµό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, µέχρι
στιγµής κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά πέραν των όσων παρουσιάστηκαν για διαβούλευση, διαπιστώνεται πως πολύ νωρίς και χωρίς να προηγηθεί καθόλου διάλογος, «έκλεισε» το θέµα αλλαγής των ορίων υφιστάµενων
Περιφερειών.
Πρόκειται για ένα µεγάλο λάθος και τα επιχειρήµατα που προβάλλονται
µέχρι σήµερα, δεν µπορούν να πείσουν , µιας και ζητούµενο µέσα από την
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διοικητική

µεταρρύθµιση
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να

είναι

και

η

άρση

των

µεγάλων

αδικιών που έγιναν στα µέσα της δεκαετίας του ‘80, όταν αποφασίστηκε χωρίς να ρωτηθεί
κανείς, η δοµή των σηµερινών Περιφερειών.
Η πολύχρονη εµπειρία από την παραµονή της Αιτωλοακαρνανίας στην σηµερινή «Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας», µας υποχρεώνει εκ των πραγµάτων να συνταχθούµε
και να αγωνιστούµε ενωµένοι όλοι οι φορείς του νοµού, που επιδιώκουν την απόσπαση από την συγκεκριµένη διοικητική δοµή, που ποτέ δεν λειτούργησε σε όφελός της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών της. Αντιθέτως, αποτέλεσε τροχοπέδη σε µια σειρά αναπτυξιακών
ζητηµάτων, µε πολλά και χαρακτηριστικά παραδείγµατα που είναι σε όλους γνωστά. Υπό
αυτές τις συνθήκες δεν µπορεί να καλλιεργηθεί περιφερειακή συνείδηση, µε την παραµονή
δηλαδή σε ένα διοικητικό σχήµα που δεν έχει καµιά οµοιογένεια, κοινωνική, παραγωγική,
πολιτισµική, γεωγραφική κλπ.
Καλούµε την κυβέρνηση να επανεξετάσει την εξόφθαλµη αυτή περίπτωση, της δηµιουργίας δηλ. ενός µορφώµατος που στην πράξη απέτυχε και οδήγησε την Αιτωλοακαρνανία
αλλά και την ευρύτερη περιοχή στην υστέρηση και την υπανάπτυξη, έστω και την ύστατη
ώρα είναι επιτακτική η ανάγκη για αποκατάσταση αυτής της αδικίας που συνένωσε τρεις
περιοχές χωρίς κάποιο δεσµό µόνο και µόνο γιατί περίσσεψαν από τον υπόλοιπο
«σχεδιασµό».
Καλούµε όλους τους πολιτικούς, θεσµικούς και παραγωγικούς φορείς του νοµού να
συνταχθούν στο µέτωπο που αναπτύσσεται, ώστε η Αιτωλοακαρνανία να αποσπαστεί
επιτέλους από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και να αποτελέσει την έδρα µιας νέας
Περιφέρειας µε όµορους νοµούς, στη λογική µιας ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης για
όλους, χωρίς αποκλεισµούς και αδικίες. Ζητούµε τη δηµιουργία Περιφέρειας που θα ανταποκρίνεται στα γεωγραφικά, πολιτιστικά και οικονοµικά κριτήρια που ισχύουν για όλες τις
υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας.
Καλούµε ιδιαίτερα τους Βουλευτές του νοµού την ΤΕ∆Κ και την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας να πάρουν ξεκάθαρη θέση.
Θεωρούµε ότι υπάρχει χρόνος για να δουν όλοι τη ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ περίπτωση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και γιατί το υπάρχον µοντέλο έφερε και τους τρεις νοµούςδεσµώτες στις τελευταίες θέσεις στην ανάπτυξη όλης της χώρας και της Ε.Ε. των 15, αλλά
και γιατί είναι βέβαιο ότι ειδικά η περιοχή µας αδυνατεί να βρει το µέλλον της σε ένα θεσµό
όπου πρέπει να αναζητεί ρόλους και πόρους από ότι περισσεύει από τη γειτονική µητρόπολη της Πάτρας, που υπηρετεί το δόγµα “όλα στην Πάτρα”, ένα δόγµα τις συνέπειες του
οποίου έχει πληρώσει τουλάχιστον η Αιτωλοακαρνανία διαχρονικά. Τίποτε δεν έχει χαθεί
ακόµη, ο αγώνες που χάνονται είναι αυτοί που δεν δίνονται.
Επίσης, οµόφωνα αποφασίστηκε να κληθούν οι Βουλευτές, η ΤΕ∆Κ και η
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Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε σύσκεψη µε τους φορείς που υπογράφουν το υπόµνηµα στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας την Κυριακή 2 Μαΐου και ώρα 11.00.
1.

Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

2.

Περιφερειακό Τµήµα Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

3.

Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου

4.

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αγρινίου

5.

Φαρµακευτικός Σύλλογος Τριχωνίδος

6.

∆ικηγορικός Σύλλογος Αγρινίου

7.

ΕΑΣ Αγρινίου

8.

Οµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας

9.

Σύνδεσµος Πτυχιούχων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Αγρινίου

10.

Ένωση Βενζινοπωλών Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδος

11.

Σύλλογος Λογιστών Αγρινίου και Περιχώρων

12.

Σύνδεσµος Οικονοµολόγων Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδος

13.

Ένωση Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας

14.

Σύλλογος Χοιροτρόφων Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

15.

Νοµαρχιακό Τµήµα Α∆Ε∆Υ

16.

Σύλλογος Υπαλλήλων Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας

17.

Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ βαθµού Νοµού Αιτωλοακαρνανίας
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Στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και αυτή τη χρονιά το
Πολυσυνέδριο Ανάπτυξης µε θέµα τον «Καλλικράτη»
Στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
(Παπαστράτου 53 & Σµύρνης 1) στο Αγρίνιο και µε θέµα «Ο Καλλικράτης στο
∆υτικό Άξονα – Αναπτυξιακές προοπτικές χωρίς σύνορα» συνέχισε το πολυσυνέδριο Forum Ανάπτυξης 2010 τις φετινές του εκδηλώσεις µε την διοργάνωση
της Ηµερίδας Αιτωλοακαρνανίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα 19
Απριλίου.
Στην επιλογή του φετινού θέµατος των Hµερίδων του Forum Ανάπτυξης,
ελήφθη υπόψη η τρέχουσα επικαιρότητα που δηµιούργησε η πρωτοβουλία της
κυβέρνησης για τη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας µε το πρόγραµµα
«Καλλικράτης». Περισσότερο από ποτέ άλλωστε τα διαπεριφερειακά θέµατα
που το Forum Ανάπτυξης διαχρονικά προωθεί, επιβλήθηκε να συζητηθούν και
µάλιστα στη ζεστή φιλοξενία του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας που έχει
από την αρχή ξεκαθαρίσει τις θέσεις του για το πνεύµα της διοικητικής µεταρρύθµισης ως µια ευκαιρία για ισχυρούς δήµους µε ίσες ευκαιρίες για όλους τους
δηµότες.
Εισηγητές στην ηµερίδα Αιτωλοακαρνανίας του Forum Ανάπτυξης 2010 παρεβρέθησαν οι κ.κ.: Τάσος Αποστολόπουλος, Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδος, ∆ηµήτρης Σταµάτης, Βουλευτής Αιτ/νίας, Τοµεάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης Ν∆, Κωνσταντίνος Αντζουλάτος, Πρόεδρος Επιµελητηρίου
Αχαΐας, Γεώργιος Καραµπάτος, Πρόεδρος Επιµελητηρίου Μεσσηνίας, Παναγιώτης Τσιχριτζής, Πρόεδρος Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.
Ακολούθησε συζήτηση στα πλαίσια των παρεµβάσεων έκαναν εκπρόσωποι
φορέων και επιχειρήσεων, ενώ συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Νίκος Κανής, Εκδότης της εβδοµαδιαίας εφηµερίδας «Μαχητής».
Την διοργάνωση της Ηµερίδας Αιτωλοακαρνανίας του Forum Ανάπτυξης
2010, είχε η «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» και η εφηµερίδα «Σύµβουλος Επιχειρήσεων» µε συνδιοργανωτή το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και µε την υποστήριξη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας. Κεντρικός χορηγός της Ηµερίδας ήταν ο ΟΤΕ, ενώ χορηγοί ήταν οι εταιρείες ΓΕΦΥΡΑ
Α.Ε., ΕΣΠΑ-Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Π∆E και η ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ. Xορηγός
επικοινωνίας ήταν ο τηλεοπτικός σταθµός ΑΧΕΛΩΟΣ TV.
Οι εργασίες της Ηµερίδας µεταδόθηκαν ζωντανά στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα του FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ www.forumanaptixis.gr, µε την τεχνική
υποστήριξη που παρείχε η εταιρεία διαδικτυακών εφαρµογών Uin.gr, µια καινοτοµία που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πολυσυνέδριο της Πάτρας το
Νοέµβριο του 2009.
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∆εύτερη Συνάντηση της οµάδας εργασίας
για το Πρόγραµµα ISO QUAM

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
συµµετείχε στις 13 και 14 Απριλίου στην δεύτερη συνάντηση της οµάδας
εργασίας αναφορικά µε το Πρόγραµµα “ISO QUAM” στην πόλη Πόρι της
Φινλανδίας.
Με το συγκεκριµένο Πρόγραµµα, οι χαµηλά ειδικευµένοι και ανειδίκευτοι εργάτες στον κλάδο του µετάλλου, όπως για παράδειγµα οι κλειδαράδες, οι µηχανολόγοι, οι τορναδόροι, οι οξυγονοκολλητές και άλλοι, θα
µπορούν να πιστοποιούν τις δεξιότητες τους κατά το πρότυπο ISO 17024.
Απώτερος σκοπός του προγράµµατος είναι η µεταφορά της διεθνούς εµπειρίας και των διαθέσιµων προσεγγίσεων από τον τοµέα της πιστοποίησης προσωπικού του προτύπου ISO 17024 στον τοµέα των µετάλλων. Επίσης, η προσαρµογή τους για την επικύρωση της εµπειρίας και
στα χαµηλότερα επίπεδα ειδικοτήτων ούτως ώστε να καθιερωθεί ένα επαγγελµατικό πρότυπο των «καταρτισµένων και πιστοποιηµένων υπαλλήλων του τοµέα της µεταλλουργίας» καθιστώντας τους πλέον ηµιειδικευµένους.
Το Πρόγραµµα αυτό, βάση των τελευταίων ραγδαίων οικονοµικών
εξελίξεων, καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικό για τον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας
καθώς υπάρχουν αρκετοί ανειδίκευτοι εργαζόµενοι στον τοµέα της µεταλλουργίας, οι οποίοι επιπλέον δεν είναι πιστοποιηµένοι και για το λόγο αυτό αναµένεται, η δράση αυτή, να δώσει ώθηση στην εργασιακή τους υποστήριξη στο απώτερο µέλλον.
Στην συνάντηση αυτή την Εταιρεία εκπροσώπησε το στελεχός της
κ. Ιωάννης Ζάβρας.

