ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ Π.Ε. Κοζάνης

Απολογισμός για τον τόπο μας
Το δίληµµα των εκλογών της 25ης Γενάρη είναι ξεκάθαρο. Παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ή επιστροφή
στον κόσµο της δανεικής ευηµερίας, µια ζωή όµηροι των δανειστών;
Κανείς δεν µπορεί να παίζει µε όσα πετύχαµε χάρη στις θυσίες των πολιτών, ούτε βέβαια µε την ευρωπαϊκή
πορεία της χώρας.
Κανείς δεν µπορεί να ρισκάρει αυτά που κατακτήσαµε για τον τόπο µας τα τελευταία δύοµιση χρόνια, όταν και
διασφαλίσαµε:
ενέργεια και να ενισχυθεί ο ρόλος
 Να µείνουν όρθιοι οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης, εκπαίδευση και ενέργεια,
του πρωτογενή τοµέα για να αποτελέσει
αποτελέ πραγµατικά τον τρίτο βασικό πυλώνα ανάπτυξης.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Κατοχυρώθηκαν Πανεπιστήµιο και ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας.
Το Πανεπιστήµιο
• Αποκτά φέτος τρίτο τµήµα που οδηγεί στην ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής
• λύθηκε το πρόβληµα του ρυµοτοµικού της Πανεπιστηµιούπολης, που η χρηµατοδότηση της είναι
εξασφαλισµένη µέσω ΕΣΠΑ
• απέκτησε αυτονοµία και εκλέγει Πρύτανη και Σύγκλητο.
Το ΤΕΙ
o διατήρησε όλα του τα τµήµατα στην Κοζάνη και ενίσχυσε το Τµήµα Μαιευτικής
αιευτικής της Πτολεµαΐδας
(καθοριστικό ρόλο έπαιξε το έργο της επέκτασης του Μποδοσάκειου, που ήδη εκτελείται, και είχε
κατοχυρωθεί απ΄ την προηγούµενη Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ).
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ανατρέψαµε τα σχέδια που οδηγούσαν την περιοχή µας στον εφιάλτη της ψυχρής εφεδρείας
εφεδρείας.
Γι΄ αυτό εξασφαλίστηκαν
o η νέα Μονάδα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, Πτολεµαΐδα V, που θα αρχίσει να κατασκευάζεται το
Μάρτιο και,
o οι µετεγκαταστάσεις των οικισµών Ποντοκώµης, Μαυροπηγής, Ακρινής.
Με την καθοριστική παρέµβαση του ΠΑΣΟΚ στο Νόµο για τη «Μικρή ∆ΕΗ»:
• κατοχυρώσαµε όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων
• κατοχυρώσαµε το δικαίωµα των αγροτών στη χρήση των νερών για τις αρδεύσεις τους
• ακυρώσαµε την απόπειρα πώλησης της γης µετά την εξάντληση των ορυχείων και ανοίξαµε το
δρόµο για την επιστροφή της γης στους πολίτες της ∆υτικής. Μακεδονίας
• Συνδέσαµε την αναζήτηση επενδυτή µε την υποχρέωση του για την κατασκευή της Μονάδας
Μελίτη ΙΙ
• Κατοχυρώσαµε τους αναγκαίους πόρους για την αντικατάσταση του ΑΗΣ Καρδιάς που
αποσύρεται και σβήνει στα επόµενα 7 µε 8 χρόνια.
Έτσι αναβαθµίζεται η θέση µας στον ενεργειακό χάρτη της χώρας, µε
 Τεχνολογίες αιχµής
 Ορθολογική εκµετάλλευση του λιγνίτη
 Σεβασµό στο περιβάλλον
 Επενδύσεις που ξεπερνούν τα 5 δις ευρώ για την επόµενη δεκαετία.
Οι εξελίξεις αυτές δικαίωσαν τον αγώνα
γώνα µας για το Φυσικό Αέριο. Καθαρή δέσµευση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι η
µια απ΄ τις τρεις παροχές που η κοινοπραξία ΤΑΡ υποχρεούται να δώσει στη χώρα να βρίσκεται στη ∆υτική
Μακεδονία!

Ανοίξαµε το δρόµο για να πάµε µπροστά.
Η αποφασιστική ενίσχυση των δύο πυλώνων ανάπτυξης µας βγάζει από την ύφεση των τελευταίων 9 χρόνων.
Μας δίνει το χρόνο για τη µεγάλη ΑΛΛΑΓΗ στο παραγωγικό µας µοντέλο, µε τη σχεδιασµένη ανάπτυξη του
αγροδιατροφικού τοµέα και του τουρισµού.
Όπλο µας η νέα ΚΑΠ που προσφέρει στα προϊόντα µας καλύτερες ενισχύσεις. Αυτό, όµως, από µόνο του δε
φτάνει. Απαιτούνται βαθιές τοµές. Γι΄ αυτό η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου µας ξεκίνησε µε
τρεις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές.

ΓΗ- ΝΕΡΑ- ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
 Παρουσιάσαµε το στρατηγικό σχέδιο που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης για την επιστροφή της γης των
εξαντληµένων ορυχείων σε οργανωµένες Οµάδες Παραγωγών. Έτσι θα αυξηθούν πάρα πολύ οι
εκµεταλλεύσιµες εκτάσεις (δικαιώµατα αγροτών- ενισχύσεις).
 Αντιµετωπίζουµε αποφασιστικά το µεγάλο πρόβληµα των αρδευοµένων εκτάσεων που στην περιοχή µας
είναι κάτω απ΄ το 50% του εθνικού µέσου όρου, µε κατασκευή και ολοκλήρωση µεγάλων αρδευτικών
έργων.
 Με την ωρίµανση του έργου «Κάθετος άξονας Λάρισα- Φλώρινα- Νίκη» (δεσµεύτηκε η
χρηµατοδότηση του µε 10 εκ. ευρώ απ΄ το Υπουργείο Υποδοµών) η διαδροµή ΕΓΝΑΤΙΑ- Μόναχο
γίνεται 8 ώρες, για να φτάνουν γρήγορα τα προϊόντα µας στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.
∆ροµολογήσαµε:
 Την κατασκευή του αρδευτικού Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου
 Την κατασκευή του αρδευτικού Σισανίου
 Την ολοκλήρωση του φράγµατος και αρδευτικού Μηλοχωρίου
 Την ελεύθερη δηµιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων απ΄ τους ΤΟΕΒ για την παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύµατος, που µειώνει σηµαντικά το κόστος παραγωγής προϊόντων
 Την κατάρτιση και ενηµέρωση των αγροτών, µε τη λειτουργία της αγροτικής Σχολής στη Βλάστη και της
Σχολής ∆ήµητρα στις εγκαταστάσεις της πρώην Χαρισείου Σχολής (Λευκόβρυση).
Προχωρήσαµε:
 Στην απαλλαγή της γούνας από το φόρο πολυτελείας για την ενίσχυση των εξαγωγών της
 Στη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών αγροτών στην πρώην ΑΤΕ
 Στη λειτουργία γραφείου ΟΓΑ στην Κοζάνη
 Στην αποφασιστική στήριξη ροδακινοπαραγωγών και άλλων παραγωγών που επλήγησαν απ΄ το
Ρωσικό εµπάργκο
 Στη χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων και σχεδίων εξωστρέφειας
 Στη διαµόρφωση σύγχρονων θεσµικών πλαισίων για τα αρωµατικά φυτά, τον οινοτουρισµό και την
οικοτεχνία
 Στην ενεργοποίηση του θεσµικού πλαισίου για τους Συνεταιρισµούς και στη δηµιουργία για πρώτη φορά
στη χώρα θεσµικού πλαισίου για Οµάδες Παραγωγών
 Στη θεσµοθέτηση του κτηνιάτρου εκτροφής
 Στη στήριξη των εργαζοµένων στη ΛΑΡΚΟ για τη διατήρηση ορισµένων τοµέων δραστηριότητας στην
περιοχή µας
Ανταποκριθήκαµε στα δίκαια αιτήµατα:
 Το κτίριο που στεγάζει σήµερα τον ΟΓΑ στην Κοζάνη (ο οποίος µεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της
πρώην Χαρίσειου Σχολής), ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης αποδίδεται στο ∆ήµο Κοζάνης
για να στεγάσει το Ειδικό Γυµνάσιο
 Ιδρύθηκε µεταβατική έδρα του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Κοζάνης που θα εκδικάζει ποινικές
υποθέσεις της Εορδαίας στο Ειρηνοδικείο Πτολεµαΐδας.
Σταθήκαµε υπεύθυνα και µε συνέπεια απέναντι στους πολίτες και τις ανάγκες τους. Εγγυόµαστε πως δεν θα
αφήσουµε κανένα να θέσει σε κίνδυνο όσα µας ανοίγουν το δρόµο για ένα µέλλον µε προοπτική και ανάπτυξη.
∆ίνουµε ώθηση στην παραγωγή, αξιοποιούµε τα δικά µας χέρια, ζούµε µε τον πλούτο των κόπων µας.
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