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 Είκαζηε πεπεηζκέλνη, όηη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο πόιεο θαη ηεο ππαίζξνπ ηεο, δελ είλαη 

αληαγσληζηηθά, αιιά ζπκπιεξσκαηηθά. Μηα απνηειεζκαηηθή 
αλαπηπμηαθή πνιηηηθή γηα κηα πόιε κε ύπαηζξν, όπσο ε Πξέβεδα, ζα 

πξέπεη λα έρεη δύν βαζηθέο έλλνηεο 1) πώο ε αλάπηπμε ηεο πόιεο δελ 
ζα απνηειέζεη θίλεηξν θαη αθνξκή γηα ηελ πεξαηηέξσ απνδπλάκσζε 

- εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ θαη 2) πώο ε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ 
δελ ζα πεξηνξίζεη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ζπλερνύο 

αλαβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ζηελ πόιε. Δέζκεπζή καο είλαη 
λα πεξάζνπκε από βαζαληζηηθό «θόζθηλν» όια ηα 

πξνγξακκαηηδόκελα έξγα ή ηηο κειινληηθέο παξεκβάζεηο ώζηε λα 
ειεγρζεί ε ζπκβαηόηεηα θαη ε ππνρξεσηηθή δηαζύλδεζε 

(«νινθιήξσζε») κε ηελ ππεξέηεζε ηεο δεκνηηθήο ππαίζξνπ. 

Εμάιινπ ζα θαηαγγείινπκε, όπσο θαη ζην παξειζόλ, κε όπνηνπο 
ηξόπνπο, «ζεζκηθνύο» - «θηλεκαηηθνύο» θαη «ιόγηνπο» (π.ρ. 

δηαιέμεηο θαη ζπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα) δηαζέηνπκε, θάζε ελέξγεηα 
πνπ δελ ζα έρεη θαλεξό, εηιηθξηλέο θαη νινθιεξσκέλν δεκνηηθό 

πξνθίι. Ελλννύκε κε απηό ηε ζπκκεηξηθή ππεξέηεζε αλζξώπσλ, 
επαγγεικαηηώλ θαη ηόπσλ κέζα ζην λέν Δήκν.  

Παξαζέηνπκε θαησηέξσ νξηζκέλα από ηα κέηξα πνπ ζα 
κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζε κηα ηέηνηα θνηλσληθή αλαπηπμηαθή 
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• Οδηθά δίθηπα πνπ λα ζπλδένπλ κε ηαρύηεηα θαη αζθάιεηα ηελ 

πόιε κε νιόθιεξε ηελ ύπαηζξν θαη, αληίζηξνθα, γηα ηε κεηαθνξά 
πξνζώπσλ θαη πξντόλησλ θαη βειηηώζεηο, π.ρ. θαιύηεξνο θσηηζκόο 

κε ρξήζε θσηνβνιηατθώλ εθεί όπνπ είλαη απηό εθηθηό 
• απνθέληξσζε ησλ ηνπηθώλ δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ (κε 

εζεινύζηα απόζπαζε πξνζσπηθνύ ζηηο παιηέο θνηλόηεηεο), γηα ηελ 
ηαρεία θαη ρσξίο απώιεηα ρξόλνπ θαη ρξήκαηνο, εμππεξέηεζε όισλ 

ησλ θαηνίθσλ (ίδξπζε λέσλ «κηθξν-ΚΕΠ», δπλαηόηεηα 
εμππεξέηεζεο κέζσ ηειεθώλνπ ή δηαδηθηύνπ θαη εθηύπσζε ζην 

κηθξν-ΚΕΠ θ.ά.) 
• ππνζηήξημε ηνπ δεκνηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ππν-ζπζηήκαηνο 

ώζηε 1) λα αλαδεηθλύεη ηηο ζεηηθέο πιεπξέο θαη 2) λα ειαρηζηνπνηεί 
ηα απνηειέζκαηα ησλ δπζκελώλ θεληξηθώλ πξνγξακκαηηθώλ 

επηινγώλ θαη λα αλαζπγθξνηεί ηηο όπνηεο ιεηηνπξγηθέο δεζκεύζεηο 
(θαηαλέκνληαο επζπλείδεηα ην δηαζέζηκν αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο 

πεξηνρήο θάησ από κηα ινγηθή θαη εζηθή ζρέζε θόζηνπο/απόδνζεο) 

• ζρεδηαζκό θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξνληθώλ θαη επξπδσληθώλ 
δηθηύσλ επηθνηλσλίαο ππαίζξνπ - πόιεο  - πξσηεύνπζαο λνκνύ - 

πξσηεύνπζαο ρώξαο,  γηα άκεζε πξόζβαζε όινπ ηνπ πιεζπζκνύ ζηα 
θέληξα πιεξνθόξεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ 

• δίθηπα ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο (επέθηαζε, έιεγρνο 
πθηζηακέλσλ) 

• Σπλνιηθή κειέηε-ραξηνγξάθεζε νιόθιεξεο ηεο πεξηνρήο ηεο 
Πξέβεδαο γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ ζπγθξηηηθώλ αλαπηπμηαθώλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζρεηηθώλ 
πξνηεξαηνηήησλ 

• ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ γηα 
δπλαηόηεηεο επαλαθνξά θαη αλαδσνγόλεζεο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο 

βάζεο, ηηο αλαπηπμηαθέο ηνπο δπλαηόηεηεο θαη ην ζρεδηαζκό έξγσλ 
ππνβνήζεζήο ηνπο (θεληξηθνί απνζεθεπηηθνί ρώξνη, λέεο δπλακηθέο 

θαη πνηνηηθέο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, δεκνηηθά ςπγεία, παξνρή 

ππεξεζηώλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνύο ηεο πόιεο, αγξνηηθνί 
πξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, ίδξπζε πξόηππεο πξεβεδάληθεο 

αιπζίδαο μελώλσλ) 
• ελζάξξπλζε ησλ λέσλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ (αγξνηνπξηζκόο, 

ζξεζθεπηηθόο ηνπξηζκόο θ.α., πξεβεδάληθνο θπξηαθάηηθνο ηνπξηζκόο 
κε αδειθνπνίεζε γεηηνληώλ ηνπ κπεηόλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλόηεηεο) θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ καο 
πεξηβάιινληνο 

• ίδξπζε κνπζείνπ αγξνηηθώλ θ.ά. εξγαιείσλ. 
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