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ΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

µια καθαρή πρόταση

Ανατροπής

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ

Ο

τόπος του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού συνεχίζοντας τη μακραίωνη ιστορική του διαδρομή, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη γεωμορφολογική δομή
και ξεχωριστό φυσικό πλούτο. Ίσως είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Ελλάδας με
εκτεταμένη παραλίμνια ζώνη από την Ελάτη μέχρι τον Πολύφυτο, με δασικές
περιοχές, γεωργοκτηνοτροφικές εκτάσεις, ορυκτό πλούτο, πολιτισμική παράδοση και τοπικό χρώμα. Ο Δήμος μας βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Δυτικής
Μακεδονίας και συνδέει οδικά την Κεντρική Ελλάδα με την Μακεδονία.

Οι δημότες του Δήμου μας ως το ανθρώπινο δυναμικό που δίνει τον παλμό
της ζωής στην περιοχή μας, έχουν δώσει ισχυρά δείγματα εργατικότητας, συνεταιριστικής αντίληψης, συλλογικής δράσης και πρωτοπόρων ιδεών, τόσο στην
εκμετάλλευση της γης και του πρωτογενούς τομέα, αλλά και στον τομέα των
υπηρεσιών, της μεταποίησης, της βιοτεχνικής και ελαφριάς βιομηχανικής εκμετάλλευσης, κυρίως γύρω από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.
Σήμερα ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού – όπως και κάθε άλλος Δήμος – βιώνει
τις αρνητικές συνέπειες της βαθιάς πολιτικής και οικονομικής κρίσης που ταλανίζει όλη την Ελλάδα. Οι πολιτικές που εφάρμοσαν οι κεντρικές κυβερνήσεις με
αποκορύφωμα τα μνημόνια που επιβάλλουν τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν την
Ελλάδα στην χειρότερη κρίση μεταπολιτευτικά. Η τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλ. και
ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού, δέχεται τις αρνητικές συνέπειες αυτών των πολιτικών. Η Αυτοδιοίκηση έχασε την ανεξαρτησία της και την σχετική αυτοτέλεια
που είχε. Οι κεντρικοί οικονομικοί πόροι μειώθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 60% με αποτέλεσμα τον περιορισμό των δυνατοτήτων των Δήμων να υλοποιήσουν αυτά που σχεδιάζουν για τους δημότες και τις τοπικές κοινωνίες. Η
αποτυχημένη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη στην Αυτοδιοίκηση απορύθμισε τη
συνοχή των τοπικών κοινωνιών, επιβράδυνε την αναπτυξιακή πορεία των προηγούμενων δήμων και κοινοτήτων και έπληξε δικαιώματα των δημοτών – πολιτών με την υποβάθμιση υπηρεσιών και παροχών του Κράτους προς τον καθένα
μας.
Η τοπική Αυτοδιοίκηση χάνει το θεσμικό της ρόλο, δηλαδή να ρυθμίζει ουσιαστικά τα τοπικά ζητήματα κάθε περιοχής, την ίδια περίοδο που οι πολίτες –
δημότες και ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώματα έχασαν τα εισοδήματά τους, εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώματα καταργήθηκαν, η ανεργία εκτινάσσεται σε
πρωτοφανή επίπεδα και ιδιαίτερα των νέων.
Η τοπική Αυτοδιοίκηση, εγκλωβισμένη στις πελατειακές σχέσεις, στους παραγοντισμούς, στην υποτελή σχέση της με την κεντρική κυβέρνηση, αδυνατεί
να δώσει διέξοδο στις τοπικές κοινωνίες, αδυνατεί να ενισχύσει τη δημοκρατία
στη λήψη των αποφάσεων, περιορίζεται στη διαχείριση και αδυνατεί να μεταδώσει την ελπίδα και την προοπτική προόδου στο δήμο.
Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού βρίσκεται σε παρακμή. Με γεωγραφική έκταση
τόσο μεγάλη – λόγω Καλλικράτη – που δυσκολεύει την διοίκησή του, με έλλειψη
κοινωνικής συνοχής, με διαρκώς μειούμενο τον πληθυσμό του και το εργατικό
δυναμικό του, με αδυναμία κεντρικού σχεδιασμού τόσο της αναπτυξιακής πολιτικής του αλλά και του συνολικού οράματος για τον τόπο, οδεύει στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου του 2014 έχοντας την ευκαιρία να επιλέξει στη
συντήρηση ή την πρόοδο, στην συνέχιση της υπάρχουσας κατάστασης ή την ανατροπή της.

ΑΝΤ.Α.Μ.Α.: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού θα πρέπει να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό
θεσμικό εργαλείο διοίκησης της περιοχής με σκοπό να δημιουργήσει το καλύτερο δυνατό διοικητικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας
και παραγωγής και την παροχή των ικανοποιητικών υπηρεσιών προς κάθε δημότη – πολίτη.

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Α. Συνολική αντίληψη για το Δήμο, τα προβλήματα και την προοπτική του.

Β. Κεντρικό δημοκρατικό σχεδιασμό με συσχετισμό των επιμέρους προγραμμάτων και δράσεων.

Γ. Ενίσχυση και καλλιέργεια της συλλογικής αντίληψης στην κοινωνία και της
συνεργατικής δράσης στην παραγωγή. Γ ι ’ α υ τ ό , ε ν θ α ρ ρ ύ ν ο υ μ ε τ ι ς
συνεργατικές σχέσεις, την αυτοδιαχείριση στην παραγωγή και την αλληλοβοήθεια στην κοινωνία.
Δ. Αξιοποίηση του φυσικού πλούτου με σεβασμό στο περιβάλλον, ως βάση για
την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Ε. Προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των βασικών αγαθών (νερό, αέρας,
ενέργεια) και εκμετάλλευσή τους με τρόπο που θα εξασφαλίζει την ανανέωσή
τους και την ισόρροπη επίδραση στο φυσικό περιβάλλον.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Στοχεύουμε και επιδιώκουμε διαφορετικό μοντέλο Αυτοδιοίκησης. Με κεντρικό στόχο την ενίσχυση του πολιτικού και θεσμικού ρόλου της αυτοδιοίκησης,
δηλαδή τη ρύθμιση των τοπικών ζητημάτων από τις τοπικές κοινωνίες με δημοκρατικές διαδικασίες, επιδιώκουμε:
Α. Την αναμόρφωση της αυτοδιοικητικής δομής με κατάργηση του νόμου «Καλλικράτης» που αφορά την αυτοδιοίκηση και θεσμοθέτηση νέου νόμου που
θα λαμβάνει υπόψη τα σύγχρονα επιστημονικά κριτήρια για τη γεωγραφική,
πληθυσμιακή, οργανωτική δομή των δήμων και την κοινωνία.

Β. Την αναβάθμιση των συλλογικών δημοτικών οργάνων με παράλληλη υποβάθμιση του φαινομένου του «Δημαρχοκεντρισμού», δηλαδή τη συγκέντρωση σε ένα πρόσωπο πολλών αρμοδιοτήτων.

Γ. Την ενίσχυση της αμεσοδημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου, την αναβάθμιση του δημοτικού συμβουλίου και των τοπικών οργάνων, την αναζωογόνηση των λαϊκών συνελεύσεων και τη συμβολή των αποφάσεών τους στη
διαμόρφωση της πολιτικής του Δήμου.

Δ. Την ανάπτυξη θεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης, συμμετοχικού προϋπολογισμού, τοπικών δημοψηφισμάτων. Κανένας πολίτης μόνος του στην κρίση.

Ε. Την οργάνωση της τοπικής κοινωνίας και την θεσμική αντίδρασή της σε κυβερνητικές πολιτικές και μνημονιακές επιλογές.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα είναι ο βασικός μοχλός αντιμετώπισης της
οικονομικής κρίσης που βιώνουμε.

Α. Συστηματική οργάνωση όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα: Κεντρικός
και ορθολογικός σχεδιασμός των προτάσεων, τεχνική υποστήριξη των παραγωγικών πρωτοβουλιών, διεκδίκηση της επαναδημιουργίας ειδικού χρηματοπιστωτικού φορέα (τύπου Αγροτικής Τράπεζας, όπως συνηθίζεται σε όλο
τον κόσμο) και έρευνα για τη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων.

Β. Οργάνωση - ως υπηρεσία του Δήμου - ισχυρού γραφείου ενημέρωσης, υποστήριξης και καθοδήγησης των αγροτών, στελεχωμένο με ειδικούς επιστήμονες (γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, ιχθυολόγους). Λειτουργία του
Εδαφολογικού εργαστηρίου.
Γ. Επιλογή παραγωγής ποιοτικών και βιολογικών αγροτικών προϊόντων και πιστοποίηση τους.

Δ. Συνεταιριστική οργάνωση των παραγωγών σε όλα τα επίπεδα παραγωγής
κατά κλάδο ή/και ίδρυση ομάδων παραγωγών. Δημιουργία τράπεζας γης και
δημοπρατηρίων.
Ε. Οργάνωση της διάθεσης της παραγωγής (συνεταιριστική και κοινωνική οικονομία) έτσι ώστε να μειωθεί η ψαλίδα της τιμής παραγωγού – τιμής καταναλωτή.

Ζ. Έμφαση και υποστήριξη στους νεοεισερχόμενους αγρότες. Ενημέρωση, προσανατολισμός.

Η. Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων με την ανάπτυξη νέων αρδευτικών δικτύων
στην περιοχή των Καμβουνίων και διεύρυνση του αρδευτικού σε όλη την παραλίμνια περιοχή.

Θ. Πιλοτικά προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα πάρκο παραγωγής ανθοκηπευτικών στην περιοχή Αυλών - Κρανιδίων - Σερβίων με κεντρικές υποδομές (θέρμανση, νερό, ηλεκτρικό κλπ.) για θερμοκηπιακές καλλιέργειες και δημιουργία
ειδικού χώρου διάθεσης των προϊόντων.

Ι. Η δημιουργία ενός πιλοτικού Μελισσοβοσκότοπου στην περιοχή των Καμβουνίων ή και αλλού, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Κ. Ορθολογική διαχείριση των δασών στην περιοχή του Δήμου μας (Βελβεντός,
Καστανιά, Μεταξάς, Λιβαδερό, Ελάτη)

Λ. Ίδρυση φορέα αξιοποίησης των λιμνών (με συμμετοχή όλων των συλλογικοτήτων). Αξιοποίηση αυτών για ιχθυοκαλλιέργεια (παραχώρηση χρήσης των
υδάτων από τη Δ.Ε.Η).
Μ. Προώθηση των τοπικών προϊόντων σε τοπικούς δημόσιους φορείς και τοπικές εκδηλώσεις.

Ν. Ενίσχυση των αγροτικού και κτηνοτροφικού εισοδήματος (φθηνό πετρέλαιο,
επιστροφή Φ.Π.Α., χαμηλό κόστος παραγωγής, μειωμένο τιμολόγιο Δ.Ε.Η.,
Βιολογική Καλλιέργεια) και αξιοποίηση κάθε καινοτόμου και εναλλακτικής
ιδέας.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ
Α. Διαμόρφωση του διοικητικού περιβάλλοντος (αδειοδότηση), ώστε να διευκολύνεται η επιχειρησιακή δράση στους τομείς βιοτεχνίας, βιομηχανίας, εμπορίου.

Β. Ενθάρρυνση της μεταποίησης, ιδιαίτερα του συνεταιριστικού χαρακτήρα (τυροκομεία, συσκευαστήρια, τυποποιητήρια αγροτικών προϊόντων κλπ).
Γ. Ίδρυση φορέα εξόρυξης, αξιοποίησης και προώθησης μαρμάρου καθώς και
την πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων του.

Δ. Βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου και μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων.

Ε. Υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και της ΛΑΡΚΟ με ταυτόχρονη
τήρηση των περιβαντολλογικών όρων.

Ζ. Τοποθέτηση σταθμών μέτρησης στα τρία χωριά (Προσήλιο – Πολύρραχο –
Τριγωνικό).
Η. Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Α. Ανάδειξη με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών δράσεων, των φυσικών τοπίων, θρησκευτικών
μνημείων, ιστορικών κτιρίων, μονάδων πρωτογενούς παραγωγής (οινοποιεία).
Β. Συνεργασία με δημόσιους φορείς (πανεπιστήμια) για την βέλτιστη παρουσίαση του τόπου μας σε όλη την Ελλάδα.

Γ. Αξιοποίηση και ανάδειξη κάθε τοπικής ιδιαιτερότητας στο φυσικό περιβάλλον ή στην διαδικασία παραγωγής (Βελβεντό, Τρανόβαλτο).

Δ. Θεματικοί χώροι (μουσεία) κτηνοτροφίας στο Λιβαδερό, δασικής ιστορίας
στα Πιέρια, με δυνατότητα συμμετοχής στη σχετική δράση.

Ε. Κεντρική ανάδειξη του βυζαντινού Κάστρου Σερβίων και συσχετισμός του με
κάθε άλλο βυζαντινό ή αρχαιολογικό έκθεμα .

Ζ. Σχεδιασμός, χάραξη πεζοπόρων διαδρομών και παραλίμνιο οδικό δίκτυο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Α. Αναβάθμιση υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου
επιπέδου ζωής των δημοτών.

Β. Ολοκλήρωση και αποτελεσματική λειτουργία των βασικών υποδομών
(ύδρευση, αποχέτευση, ρεύμα, επικοινωνίες) σε κάθε οικισμό.

Γ. Συνεργασία για την τακτική παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε όλους τους δημότες.

Δ. Βελτίωση των επικοινωνιών. Κεντρικός σχεδιασμός τόσο για το Εθνικό οδικό
δίκτυο που διέρχεται από το Δήμο, όσο και για το τοπικό οδικό δίκτυο, που
θα πρέπει να βγάζει κάθε οικισμό από την οδική απομόνωση. Ειδικότερα: Συνολική μελέτη για την οδική σύνδεση με Κοζάνη, όχι αποσπασματικές επεμβάσεις στο ίδιο δίκτυο, με παράλληλο σχεδιασμό προς την έξοδο προς
Λάρισα. Βελτίωση της σύνδεσης Βελβεντού. Νέα μελέτη για την οδική σύνδεση Τρανοβάλτου – Ρυμνίου με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης προς
Ελάτη – Παλιουριά.
Ε. Διαφύλαξη των δημοσίων υπηρεσιών, των νηπιαγωγείων, των δημοτικών
σχολείων και γενικότερα όλων των τύπων σχολικών μονάδων, του κέντρου
υγείας, με αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α. Σύνδεση της έννοιας του πολιτισμού με την παιδεία και τον αθλητισμό.
Β. Αθλητικές εγκαταστάσεις για όλους και ιδιαίτερα για τους νέους,

Γ. Συνεργασία και συνδιαμόρφωση προγραμμάτων πολιτισμικής δράσης με
όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου, αλλά και με κάθε δημότη.

Δ. Ανάδειξη της πλούσιας πολιτισμικής κληρονομιάς με σεβασμό και διαχωρισμό κάθε ιδιαιτερότητας, εθίμων, παράδοσης και αισθητικής.

Ε. Ενίσχυση της αντίληψης ότι το φυσικό περιβάλλον στο οποίο διαβιούμε αποτυπώνει το επίπεδο πολιτισμού μας. Συνολική αντίληψη για την προστασία
του περιβάλλοντος, χωρίς επικίνδυνα απόβλητα και ανορθολογική εξορυκτική δραστηριότητα.
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