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Θέμα: Έκτατο σχέδιο αντιμετώπισης της ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας
Το εφιαλτικό ποσοστό 29,9% ανεργίας και την πρώτη θέση μεταξύ των
περιφερειών της χώρας για το Β’ τρίμηνο του 2014 κατέλαβε για πρώτη φορά η
Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Πιο
συγκεκριμένα, είναι η μόνη Περιφέρεια στην οποία, μαζί με αυτήν της
Πελοποννήσου, αυξήθηκε η ανεργία το Β΄ Τρίμηνο του 2014. Ιδιαίτερη εντύπωση
προκαλεί το γεγονός ότι η Περιφέρεια αποτελεί μια «νησίδα» ιδιαίτερα αυξημένης
ανεργίας σε σχέση με τις όμορές της Περιφέρειες, π.χ. Πελοπόννησος 23,6%, Στερεά
Ελλάδα 26,8%, Ιόνια Νησιά 26,1%, ακόμα και η Ήπειρος 28,3%. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι προτελευταία στην Ελλάδα ως
προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Τα πιο πάνω στοιχεία, εκτός από απογοήτευση, προκαλούν εύλογες απορίες
για μια Περιφέρεια με ιδιαίτερα πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, που
διαθέτει το τρίτο αστικό κέντρο της χώρας και ιδιαίτερες υποδομές. Είναι προφανές
ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνιστά ιδιαίτερη περίπτωση και για αυτό
απαιτείται ιδιαίτερη και εξειδικευμένη αντιμετώπιση όσον αφορά την ανάπτυξη και
την απασχόληση, αλλά και την αντιμετώπιση του ανθρωπιστικού προβλήματος.
Υπενθυμίζουμε όμως ότι, σύμφωνα με έρευνα τον Οκτώβριο του 2012 του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την εφαρμογή του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος στην Ελλάδα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελούσε
άριστο υποψήφιο για τη φιλοξενία της πιλοτικής φάσης, καθώς η φτώχεια είναι
εντονότερη και βαθύτερη στη Δυτική Ελλάδα από ό,τι στο σύνολο της επικράτειας. Η
μεγαλύτερη πόλη της, η Πάτρα, αντιμετωπίζει σήμερα όλες τις συνέπειες της
αποβιομηχάνισης, με σημαντικότερη την υψηλή ανεργία. Άλλες πόλεις, όπως το
Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, το Αίγιο, η Αμαλιάδα και ο Πύργος, καθώς και οι μικρότερες
πόλεις, τα χωριά και οι αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας, αποτελούν
αντιπροσωπευτικό δείγμα του γεωγραφικού, οικονομικού, κοινωνικού και
δημογραφικού ιστού της χώρας στο σύνολό της.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
- Προβλέπεται κάποια διαδικασία για την εκπόνηση ειδικού και
στοχευμένου σχεδίου για τη βραχυ-μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση του
προβλήματος της ανεργίας και ειδικότερα στα πλαίσια της εφαρμογής του
θεσμού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος;
- Προτίθεστε στα πλαίσια της επόμενης χρηματοδοτικής περιόδου (ΣΕΣ)
να υπάρξουν ολοκληρωμένες αλλά και στοχευμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις
ούτως ώστε να αναστραφεί η κατάσταση και να υπάρξει αναπτυξιακή σύγκλιση
με τις άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά και του πανελλαδικού μέσου όρου;
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