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Ο αναπτςξιακόρ ππογπαμματισμόρ Ηπείπος 2014-2020 
και η οπτική τηρ Απιστεπάρ 

 

Η τοποθέτηση τηρ παπάταξηρ «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειπο» στο έκτακτο Πεπιυεπειακό ςμβούλιο 
 

Η εθαξκνγή ηεο κλεκνληαθήο πνιηηηθήο από ηηο ηξότθεο εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ έρεη νδεγήζεη ζε 
ζπξξίθλσζε, ζηα όξηα ηνπ κεδεληζκνύ, ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ. πλεπώο ηα ρέδηα Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο (αξζξσκέλα ζε Πξόγξακκα Δζληθό – Πεξηθεξεηαθά – Σνκεαθά – Σακείν πλνρήο – 
Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο), ην Πξόγξακκα Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαη ην Πξόγξακκα Αιηείαο έρνπλ απνκείλεη 
ηα βαζηθά εξγαιεία άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο ησλ επξσπατθώλ πόξσλ. Δίλαη ινηπόλ 
απηνλόεηε ε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη θνηλσληθά σθέιηκεο αμηνπνίεζήο ηνπο. 

Σξεηο είλαη νη θαη’ αξρήλ παξαηεξήζεηο καο ζηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε: 
1. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ. Σν ηζρύνλ ΔΠΑ 2007 – 2013 πξνβιέπεη ηε δηάζεζε 20 δηο επξώ ζηελ Διιάδα. Σν 

«λέν ΔΠΑ» 2014 – 2020 πξνβιέπεη ηε δηάζεζε 11,5 δηο, δει. κείσζε ησλ πόξσλ θαηά 44 % ζε έλα ζθεληθό 
θηώρεηαο θαη θνηλσληθήο εξήκσζεο. Καη απηό επεηδή θαηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ 
ιακβάλεηαη ππόςε ην ΑΔΠ ησλ εηώλ 2007 – 2009, πξηλ δει. εθδεισζεί ε ειιεληθή θξίζε. Γηεξσηάηαη θαλείο, κε πνην 
ηξόπν εθδειώλεηαη απηή ε «ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε», πνπ ππνζρέζεθαλ πξνεθινγηθά ηα θόκκαηα ηεο 
ζπγθπβέξλεζεο 

2. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ. Καη ζε απηό ηνλ θύθιν επξσπατθήο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ζηνπο πξνεγνύκελνπο ε πεξηβόεηε 
«απνξξνθεηηθόηεηα» θαη όρη ε παξαγσγηθή δηάξζξσζε ηεο ρώξαο θαη ε θνηλσληθή αλαγθαηόηεηα ησλ έξγσλ ήηαλ ην 
θύξην κέιεκα ηεο δηαρείξηζεο. Όρη όηη δελ ππήξμαλ πξνβιήκαηα θαη ζην επίπεδν ηεο απνξξνθεηηθόηεηαο κε αξθεηέο 
δπζθνιίεο ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζηελ πξνώζεζε ηεο σξίκαλζεο ησλ έξγσλ. ΟΜΩ ην βαζηθό θαηά ηελ 
άπνςή καο πξόβιεκα ήηαλ πνιηηηθό. Ήηαλ ν ζρεδηαζκόο ηνπ ΔΠΑ ζε όθεινο ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθώλ 
νκίισλ θαη ησλ Σξαπεδώλ, ησλ ηδησηηθώλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ, πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε πνιηηηθά 
ζπκθέξνληα κέζα ζηα αζηηθά θόκκαηα εμνπζίαο. Έλα ππεξζπκβαζηνπνηεκέλν ΔΠΑ, έλα ρανηηθό ζε ηειηθή αλάιπζε 
ΔΠΑ είλαη πην εύθνια δηαρεηξίζηκν ρσξίο θνηλσληθό έιεγρν θαη εξήκελ ησλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ. 

3. ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ. Πάγην ραξαθηεξηζηηθό ήηαλ θαη παξακέλεη ε 
πεξηραξάθσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ κέζα ζηα ηείρε ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ θαη ηερλνθξαηηθώλ κεραληζκώλ (αθόκε θαη ε 
θαηάρξεζε ηεο ηερλνθξαηηθήο «αξγθό») θαη ε πξνζρεκαηηθή δηαβνύιεπζε. Καη απηό ηζρύεη ζε όια ηα επίπεδα 
δηαρείξηζεο θαη πξνθαλώο θαη ζηελ αηξεηή Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ. Δίλαη ελδεηθηηθό όηη ζηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε ε 
Πεξηθεξεηαθή Αξρή δελ κπήθε ζηνλ θόπν νύηε θαλ κηαο εηζήγεζεο κε ζηνηρεία απνξξόθεζεο, δελ καο θνηλνπνίεζε 
νύηε απηή ηελ εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ην λέν αλαπηπμηαθό πξνγξακκαηηζκό.   

Γηα ηελ πεξηθεξεηαθή παξάηαμε «ΑΤ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειπο» αιιά θαη γεληθόηεξα γηα ην ρώξν ηεο 
ξηδνζπαζηηθήο θαη αλαλεσηηθήο Αξηζηεξάο είλαη αλαγθαίν όρη κόλν λα δηεθδηθεζνύλ λένη πόξνη αιιά ΚΤΡΙΩ λα 
ζπάζεη ε θαηεζηεκέλε κνξθή δηαρείξηζεο από ηηο δπλάκεηο εθείλεο πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ζηα θαηλόκελα δηαπινθήο 
ηηο πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο θαη λα δηακνξθσζεί έλα ζύγρξνλν ζεζκηθό πιαίζην δεκνθξαηηθνύ ειέγρνπ θαη 
ζπκκεηνρήο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηνλ απνινγηζκό.  

Γελ έρνπκε απηαπάηεο όηη νη θαη’ όλνκα ζεηηθνί ζηόρνη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ 
απνθιεηζκνύ, ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηελ άξζε ησλ ελδν-επξσπατθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ θ.ιπ. 
κπνξνύλ λα πξνσζεζνύλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θακέλε γε ησλ Μλεκνλίσλ θαη ηεο θπξηαξρίαο ησλ εξγνιαβηθώλ 
ζπκθεξόλησλ. Παξ’ όια απηά ζα επηδηώμνπκε λα δνζεί έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο θαη ησλ 
δεκόζησλ ππνδνκώλ παηδείαο, έξεπλαο θαη πγείαο, ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ πξσηεύνληα ξόινπ ηεο εξγαζίαο θαη ησλ 
ζπλεξγαηηθώλ θαη ζπλεηαηξηζηηθώλ δνκώλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηνλ πεξηθεξεηαθό ζρεδηαζκό ζε θξίζηκνπο 
ηνκείο (λεξά, ελέξγεηα, απνξξίκκαηα, αλαθύθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε θ.ιπ.), ζηηο ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο 
κε νηθνινγηθό θαη θνηλσληθό ραξαθηήξα (παξακέλεη πάγηα δηεθδίθεζή καο ην ηξαίλν ζηελ Ήπεηξν) θαη ζηνλ 
αλαζρεδηαζκό ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο κε εκβάζπλζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ έιέγρνπ. Οη θνηλσληθέο 
δπλάκεηο, πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ έλα ελαιιαθηηθό κνληέιν αλάπηπμεο, βαζηζκέλν ζηελ ηζόηεηα, ηε 
δηθαηνζύλε θαη ηελ θνηλσληθή απνηειεζκαηηθόηεηα αλαπηύζζνληαη θαη σξηκάδνπλ θαη εκείο ζα αγσληζηνύκε καδί 
ηνπο. 
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