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Αύξηση ποσοστού του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης
Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή ορίζεται αύξηση του Τοπικού
Πόρου Ανάπτυξης που καταβάλλεται στους Νοµούς Φλώρινας, Κοζάνης και
Αρκαδίας από 0,4 σε 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της .ΕΗ ΑΕ.
Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσµα την έντονης πίεσης που έχουν ασκήσει οι
.ηµοτικές Αρχές των λιγνιτικών περιοχών το τελευταίο ένα και πλέον έτος,
µε σαφές αίτηµα τη δραστική αύξηση του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης. Όµως,
αν και ποσοστιαία η αύξηση αντιστοιχεί στο 25% των πόρων που ελάµβαναν
οι λιγνιτικές περιοχές µέχρι το 2010, δεν είναι ικανοποιητική, καθώς το
αίτηµα που έχει κατατεθεί αναφέρεται στον τριπλασιασµό του Τοπικού
Πόρου.
Η προτεινόµενη αύξηση έχει ιδιαίτερη σηµασία ως προς το σκέλος του
σκεπτικού της λήψης απόφασης για αύξηση, που ήταν αδιανόητη πριν ένα
χρόνο, αλλά σε ότι αφορά στο περιεχόµενο δεν αλλάζει τον τρόπο και τη
φιλοσοφία της συνεργασίας της .ΕΗ µε τις λιγνιτικές περιοχές.
Οι λιγνιτικές περιοχές δεν ζητούν, αλλά απαιτούν αλλαγή του πλαισίου
συνεργασίας. Απαιτούν πολλαπλάσιους ανταποδοτικούς πόρους για να
επουλώσουν τις πληγές που δηµιούργησε η .ΕΗ στο φυσικό περιβάλλον και
να δηµιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης. Μόνο έτσι η σχέση µε τη .ΕΗ µπορεί
να είναι αρµονική και οι τοπικές κοινωνίες να ελπίζουν σε µία βιώσιµη
µελλοντική προοπτική.
«Η αύξηση του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης είναι το αποτέλεσµα της πίεσης
που έχουµε ασκήσει µέχρι σήµερα στις διοικήσεις του Υπουργείου και της
ΔΕΗ. Φυσικά, δεν ανταποκρίνεται στους στόχους µας και προσωπικά τη
θεωρώ ελάχιστη σε σχέση µε αυτά που έχουµε ζητήσει. Είναι βέβαιο ότι δεν
µπορούµε να αρκεστούµε στο 0,5%, παρά τις φωνές που λένε ότι µία αύξηση
της τάξης του 25% είναι πάρα πολύ ικανοποιητική.
Από την άλλη η κίνηση αυτή του Υπουργείου δείχνει τη δύναµη που έχουν οι
τοπικές κοινωνίες των λιγνιτικών περιοχών. Πρέπει να αναλογιστούν οι
πολίτες το µέγεθος των αλλαγών που µπορούµε να καταφέρουµε στην
περιοχή µας αν στηρίξουν όλοι µαζί αυτή την προσπάθεια. Έχουµε ξεκινήσει
µία προσπάθεια ενηµέρωσης και κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας του
Δήµου Αµυνταίου και προσδοκώ ότι οι πολίτες θα πλαισιώσουν αυτό τον
αγώνα που καταρχάς είναι δίκαιος και, το σηµαντικότερο, θα έχει άµεσα
αποτελέσµατα που θα βελτιώσουν την καθηµερινότητα και θα δώσουν ελπίδα
ανάπτυξης στον τόπο. Αυτό αφορά όλους τους πολίτες, τους άνεργους που
βρίσκονται σε αδιέξοδο, τους ελεύθερους επαγγελµατίες που βλέπουν τις

δουλειές τους να φθίνουν, τους αγρότες που θέλουν να βελτιώσουν τους
όρους της δουλειάς τους και τους εργαζόµενους που νοιώθουν ολοένα και
µεγαλύτερη ανασφάλεια στις εργασίες τους. Γι’ αυτό τους καλώ όλους να
συστρατευτούν στον αγώνα για υλοποίηση των απαιτήσεων που έχουµε
έναντι της Πολιτείας και της ΔΕΗ. Μόνο έτσι θα καταφέρουµε να δώσουµε νέα
πνοή στον τόπο. Όλοι µαζί µπορούµε να τα καταφέρουµε!», δήλωσε ο
.ήµαρχος Αµυνταίου, κ. Μάκης Ιωσηφίδης, σχετικά µε την αύξηση του
Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης.
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