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Αναπτςξιακέρ ππωτοβοςλίερ 
τος νέος Δήμος 
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

 

 Είλαη βέβαην πσο ε παξνχζα 

εζληθή ζπλνιηθή θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη 1) απφ απνπζία 
ζρεδηαζκνχ (πνπ ζα είρε γλψκνλα ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

θάζε πεξηνρήο, άξα θαη ηεο δηθήο καο), 2) αμεπέξαζηε 
γξαθεηνθξαηία (πνπ θαιχπηεη ή ππεξεηεί δηαδηθαζίεο εχλνηαο θαη 

δηαθζνξάο) θαη 3) ειιηπείο πφξνπο (πνπ ζπγθξνηνχλ εξγαιείν 
εμαλαγθαζκνχ πξνο ινγηθέο αληηθνηλσληθήο «κνλνθαιιηέξγεηαο»).  

Μηα ηέηνηα δηαπίζησζε δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα απαιιάμεη 
ηελ δεκνηηθή αξρή απ’ ην κεξίδην επζχλεο πνπ ηεο αλαινγεί ζε φηη 

αθνξά ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνιηηηθή θαη ηηο παξεκβάζεηο ηεο ζε 
δεηήκαηα αλάπηπμεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Δήκνπ. Κάλνληαο απνινγηζκφ 

γηα ηελ ζπκβνιή ησλ Δήκσλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ λέν Δήκν 
Πξέβεδαο, βιέπνπκε πσο ζηελ θαηεχζπλζε απηή ηα απνηειέζκαηα 

πνπ ζα θαηαγξάςνπκε είλαη απφ πεληρξά σο θαη κεδεληθά. 

(Σεκεηψλνπκε πσο ζηα πξνγξάκκαηα φισλ ησλ ππνςεθίσλ 
δηαθξίλνπκε εθηελείο αλαθνξέο θαη πξνηάζεηο γηα ηα δεηήκαηα 

αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Δήκνπ καο, φκσο ζα πξέπεη θάζε 
δεκνηηθή θίλεζε λα ηνπνζεηεζεί σο πξνο ην είδνο ηεο αλάπηπμεο 

πνπ ζα επηδηψμεη αλαιακβάλνληαο θαη ηηο αληίζηνηρεο δεζκεχζεηο).  
Η δηθή καο πξνθαηαξθηηθή δηζθειήο πξφηαζε είλαη :  

1) Πξνζδηνξίδνπκε θαη’ αξρήλ ηνπο άμνλεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

πεξηνρήο καο. Οη άμνλεο απηνί, ζηε θπζηνινγηθή θαη απαξάγξαπηε 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ ζρέζεσλ ηεο θνηλσλίαο κε ηε γε θαη ην 

ρψξν, είλαη νπσζδήπνηε νη εμήο: γεσξγία - θηελνηξνθία - αιηεία, 
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ηππνπνίεζε - ζπζθεπαζία θαη κεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο, επηηφπηα παξαγσγή θαη πξνζζήθε 
(πξνζηηζέκελεο) αμίαο πξντφλησλ γηα θάιπςε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ 

(νηθνδνκηθά πιηθά, ζπλαξκνινγήζεηο, έπηπια θιπ), ηνπξηζκφο 
αλαςπρήο, πγείαο θαη θνηλσληθήο πξναγσγήο (π.ρ. εηδηθά ζεκηλάξηα 

θαη ζπλέδξηα) θαη παξαδνζηαθέο ή ζχγρξνλεο ππεξεζίεο.  
2) Πξνζδηνξίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαπηπμηαθήο πξφηαζεο 

πνπ θαηά ηε γλψκε καο πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ 
δηεχξπλζε ηεο απαζρφιεζεο, ζηελ  ππεξάζπηζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ, ησλ εξγαζηαθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 
δεκνηψλ καο, ζηελ δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ παξακνλήο ησλ 

δεκνηψλ ηνπ Νένπ Δήκνπ ζηνλ ηφπν ηνπο, ηελ ελίζρπζε 
ζπλεηαηξηζηηθψλ  κνξθψλ παξαγσγήο πξντφλησλ αιιά θαη 

παξαγσγήο δεκφζηνπ ρψξνπ (π.ρ. αίηεκα ρσξνζέηεζεο ζηνάο ή 
κηθξνχ δεκνηηθνχ πεξηπηέξνπ ή γσληάο επηθνηλσλίαο θαη κηθξν-ΚΕΠ 

ζε ακθηζβεηνχκελν εκη-ηδσηηθφ νηθφπεδν), ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θνηλσληθήο 
ζπλάθεηαο. 
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