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ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  

Κύρια κατεύθυνση μας είναι η οριστική άρση της απομόνωσης του Δήμου μας από τα κέντρα 
της χώρας, με βάση την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων που εκκρεμούν. Το παραπάνω είναι 
υψίστης σημασίας, ειδικά μετά την αύξηση της υπερτοπικής κυκλοφορίας στον παραλιακό 
άξονα κατά τους θερινούς μήνες και την προβλεπόμενη περαιτέρω αύξηση κυκλοφορίας με την 
ολοκλήρωση των έργων του οδικού άξονα Ακτίου – Αμβρακίας και τη σύνδεση με την Ιόνια οδό. 
Σε μια πόλη που είναι και επιδιώκει να είναι τουριστική, δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν 
πτωχές συνδέσεις. Αποτελούν λοιπόν θέσεις μας: 

– Αναβάθμιση του δρόμου Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, οποίος θεωρείται ένας από τους πιο 
επικίνδυνους δρόμους στην Ήπειρο, αφού από τότε που κατασκευάστηκε έχει δεχτεί ελάχιστες 
βελτιώσεις. Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου η οδός δέχεται πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό 
φόρτο, αφού, περνώντας από όλο το παραθαλάσσιο τμήμα του δήμου, συνδέει το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας με όλη την παραλιακή τουριστική ζώνη Θεσπρωτίας και 
Λευκάδας. Με τη λειτουργία της σήραγγας του Ακτίου η κίνηση έχει πενταπλασιαστεί και 
αναμένεται πολύ μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια. Υπό αυτές τις συνθήκες σύμπλεξης της 
τοπικής και υπερτοπικής κυκλοφορίας, οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που εδρεύουν 
σε αυτή, είναι εκτεθειμένοι από την υπερτοπική και διαμπερή κυκλοφορία εκατοντάδων 
χιλιάδων αυτοκινήτων που κινούνται σε αυτήν, με τεράστιους κινδύνους για τη ζωή και την 
ασφάλεια όλων των διερχομένων. Αυτό που χρειάζεται και θα διεκδικήσουμε είναι η κατασκευή 
έργων αναβάθμισης της Οδού, με διαχωριστικές λωρίδες, φανάρια, ζώνες επιβράδυνσης, άνω ή 
κάτω διελεύσεις, παράπλευρους δρόμους, ώστε μαζί με την τουριστική ανάπτυξη να μπορεί η 
τοπική κοινωνία να λειτουργήσει στα νέα δεδομένα χωρίς θύματα εκατέρωθεν. 

– Ολοκλήρωση έργων σύνδεσης της πόλης της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό στον κόμβο της 
Φιλιπιάδας, ο οποίος αποτελεί τον συνδετικό κύριο άξονα που διατρέχει όλες τις δημοτικές 
ενότητες του Δήμου, ξεκινώντας από τη έξοδο της σήραγγας στον Παντοκράτορα, διασχίζοντας 
τα δημοτικά διαμερίσματα Ζαλόγγου (Κανάλι) και Λούρου και καταλήγοντας στον κόμβο της 
Καμπής στην Ιόνια οδό. Μαζί με την τοπική κυκλοφορία παίρνει ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες όλα σχεδόν τα φορτία πρόσβασης στην παραλιακή ζώνη του Ιονίου των όμορων νομών 
αλλά και της αυξημένης πλέον πρόσβασης εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών μέσω της νέας 
Ιόνιας Οδού αλλά και της Εγνατίας, από το Νότο, την Μακεδονία και τις βαλκανικές χώρες. Ο 
αρχικός σχεδιασμός έχει ανατραπεί και το έργο δεν καταλήγει στην πόλη της Πρέβεζας αλλά 
στον παραλιακό άξονα Πρέβεζας Ηγουμενίτσας στον κόμβο Φραξύλα και 22 χιλιόμετρα πιο 
μακριά απ την Πρέβεζα, κάτι το οποίο απαιτεί συνδυασμό έργων της παραλιακής οδού και της 
ΕΟ Πρέβεζας- Φιλιππιάδας, ώστε η σύνδεση να γίνει ασφαλής σε όλο το μήκος της. Τα έργα 
πρέπει οπωσδήποτε να διασυνδεθούν – Η δημοτική Αρχή δεν έπρεπε να εφησυχάζει επειδή το 
έργο ήταν και είναι στον σχεδιασμό του Υπουργείου, γιατί πιθανώς αυτή η αδράνειά της, έχει 
κρίνει και την μη ολοκλήρωση του έργου. 
– Ολοκλήρωση έργων σύνδεσης της πόλης της Πρέβεζας με την Αμβρακία Οδό. Σύμφωνα με 
τα όσα ειπώθηκαν πρόσφατα κατά την παράδοση των 15χλμ Ακτίου – Βόνιτσας, τα υπόλοιπα 
33χλμ αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε 1,5- 2 χρόνια. Η δημοτική Αρχή οφείλει να 
αγωνίζεται διαρκώς ώστε να μην σταματήσει το έργο και να μην υπάρξουν περαιτέρω 
καθυστερήσεις την ολοκλήρωσή του. Παράλληλα θεωρούμε ότι η θέση των διοδίων θα 
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δημιουργεί πάντα προβλήματα στη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και στη πρόσβαση 
της Ηπείρου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ακτίου. Κατά τη κατασκευή του νέου άξονα Ακτίου – 
Αμβρακίας, θα πρέπει να μελετηθεί η μεταφορά των διοδίων στη νέα οδό, μετά τον άξονα 
Βόνιτσας-Αγίου Νικολάου ώστε να απελευθερωθεί η ζώνη Πρέβεζας, Λευκάδας, Δήμου 
Ανακτορίου από τα τέλη διέλευσης των κατοίκων και των επισκεπτών τους. Τα δε διόδια θα 
πρέπει να αφορούν την οδό πλέον και όχι μεμονωμένα τη σήραγγα, τονίζοντας ξανά ότι το 
συνολικό έργο της σήραγγας Ακτίου και του άξονα Αμβρακίας – Ακτίου – Ηγουμενίτσας, 
αποτελεί ενιαίο έργο υπερτοπικής σημασίας δηλαδή εθνικής και έτσι πρέπει πάντα να 
αντιμετωπίζεται. 
– Το τμήμα της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων από το Φόρο μέχρι την Νικόπολη πρέπει να 
αποχαρακτηριστεί από Εθνικός Δρόμος και να υπαχθεί στην αρμοδιότητα του δήμου ως 
δημοτική οδός. Σε συνδυασμό με το τμήμα εντός του αρχαιολογικού χώρου που έχει ενταχθεί 
στα συγκοινωνιακά έργα του Masterplan τη Νικόπολης (εκτροπή της οδού στον παραλιακό 
άξονα) για τοπική και τουριστική χρήση, θα δοθεί η δυνατότητα για μετατροπή της οδού αυτής 
σε δρόμο πόλης, με λωρίδα κίνησης αυτοκινήτου και ποδηλατόδρομο, δημιουργώντας τελικά 
μια ομαλή σύνδεση και συνέχεια της πόλης με το Αρχαιολογικό Μουσείο και την Αρχαία 
Νικόπολη. 
– Εξασφάλιση καλής πρόσβασης όλων των κοινοτήτων στη θάλασσα με προτεραιότητα το 
δρόμο που ξεκινά από την Καμαρίνα και καταλήγει σε αυτήν. 

 

ΛΙΜΑΝΙ  

Θεωρούμε ότι το Λιμάνι της Πρέβεζας είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον Δήμο. Στόχος μας 
είναι η διατήρηση και επέκταση των τριών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εκεί. 
Τουριστική, εμπορική και αλιευτική δραστηριότητα αποφέρουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη 
στην τοπική κοινωνία. 

• Επιδίωξή μας είναι η ολοκλήρωση του master plan του λιμανιού όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα και όσο το δυνατόν πληρέστερα, ώστε να προβλέπει: 
Εμπορική δραστηριότητα σε όλο το μήκος της ανατολικής προβλήτας, περίπου 380 m, η 
οποία θα πρέπει να κατασκευαστεί άμεσα. 

• Άρση απαγόρευσης κατάπλου στην δυτική προβλήτα, η οποία θα χρησιμοποιείται από 
μικρά κρουαζιερόπλοια, και μεγάλα τουριστικά σκάφη. 

• Δημιουργία σταθμού υποδοχής κρουαζιέρας και χρήση της νότιας προβλήτας για τον 
σκοπό αυτό. 

• Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του εμπορικού λιμένα με νέα μέσα (φυσούσες, κοχλίες, 
κλπ) ώστε η λειτουργία του να μην παρενοχλεί τις άλλες λειτουργίες του λιμανιού. 
Κατασκευή κτηρίου Λιμεναρχείου μέσα στο λιμάνι όπου είναι και ο φυσικός του χώρος. 

• Μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της ανατολικής προβλήτας η 
εμπορική  δραστηριότητα θα αναπτύσσεται στην νότια προβλήτα την οποία θα μοιράζεται 
περιστασιακά με τα κρουαζιερόπλοια. 

 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  



3 

• Κομβικό σημείο και σημαντικό πλεονέκτημα για την περιοχή μας αποτελεί η ύπαρξη του 
πολιτικού αεροδρομίου του Ακτίου. Συνδεδεμένο σήμερα με πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, 
το αεροδρόμιο του Ακτίου σε συνδυασμό τους νέους οδικούς άξονες, το λιμάνι της 
Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας, μπορεί να εξελιχθεί σε διεθνή κόμβο συνδυασμένων 
μεταφορών με τεράστιες προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη και τις εμπορευματικές 
μεταφορές της περιοχής. Με την κατασκευή του επιβατηγού σταθμού κρουαζιέρας στο 
λιμάνι της Πρέβεζας, διεκδικούμε το αεροδρόμιο του Ακτίου να παίξει σημαντικό 
ρόλοστην μετατροπή του λιμανιού μας σε τερματικό σταθμό κρουαζιέρας στην Μεσόγειο 
με πρώτη επιβίβαση και αποβίβαση των τουριστών κρουαζιέρας στην Πρέβεζα (και όχι 
ενδιάμεση ολιγόωρη στάση)! 
Στενή συνεργασία με την διοίκηση του Αεροδρομίου για την προώθηση και επέκταση των 
δραστηριοτήτων του αερολιμένα και αναβάθμιση του ρόλου του σε διεθνές αεροδρόμιο 
τακτικών αερογραμμών και πτήσεων τσάρτερ. 
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ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  

Για την επίτευξη μιας κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε 
επίπεδο συνόλου του δήμου, επιβάλλεται η αναγκαιότητα προάσπισης της υγείας ως αγαθού 
και κοινωνικού δικαιώματος, κάτι για το οποίο χρειάζεται ο δήμος να εφαρμόσει συγκεκριμένες 
πολιτικές υπεράσπισης του δικαιώματος της υγείας για όλους τους κατοίκους του. Είναι σαφές 
πως ο Δήμος έχει περιορισμένες αρμοδιότητες στο κομμάτι αυτό – μπορεί όμως και πρέπει να 
είναι ένας ρυθμιστής για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, συμπληρώνοντας τις υπηρεσίες με 
όσα περισσότερα μέσα γίνεται. Σε επίπεδο λοιπόν Δήμου: 

– Διεκδικούμε την αναβάθμιση του νοσοκομείου, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες που 
αυξάνονται οι ανάγκες του πληθυσμού, ή και ακόμα ο ίδιος ο πληθυσμός κυρίως κατά τους 
θερινούς μήνες, για δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Αν και έχουν γίνει αρκετά βήματα για τον 
εκσυγχρονισμό του Νοσοκομείου, και την πλήρη στελέχωσή του, υπάρχουν και άλλα να γίνουν 
προς την κατεύθυνση αυτή. Ο Δήμος θα σταθεί στο πλευρό των αιτούντων καλύτερων 
συνθηκών νοσηλείας αλλά και εργασίας. Αναγνωρίζει ακόμα την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων και του ιατρικού εξοπλισμού, και θα μεριμνήσει σε συνεργασία με τη Διοίκηση 
του Νοσοκομείου, για την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων. 

Συστράτευση με όλους τους φορείς για την επίτευξη του μεγάλου στόχου της κατασκευής νέου 
Νοσοκομείου. 

– Δείχνοντας έμπρακτα την αναγνώριση και το σεβασμό μας στο μεγάλο αγώνα που δίνουν οι 
εργαζόμενοι για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Νοσοκομείου, συμπαραστεκόμενοι στους 
πάσχοντες συνδημότες μας, παρά την έλλειψη ιδανικών συνθηκών, θα θεσπίσουμε ετήσιο 
βραβείο προσφοράς για έναν ιατρό και ένα νοσηλευτή του Νοσοκομείου Πρέβεζας από όλες τις 
ειδικότητες. 

– Στηρίζουμε τις δομές ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης 
(Κέντρο Ψυχικής Υγείας & Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών) οι οποίες λειτουργούν στα όρια του Δήμου μας, έτσι που να λειτουργήσει ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας του ψυχικά πάσχοντος συμπολίτη μας στον τόπο κατοικίας 
του, από προγράμματα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του στίγ¬ματος, μέχρι 
θεραπεία, αποκατάσταση και ένταξη στην αγορά εργασίας. Στην ίδια κατεύθυνση θα 
μεριμνήσουμε για τις δομές πρόληψης και θεραπείας χρηστών ουσιών που λειτουργούν στο 
Δήμο μας (ΚΕΠΡΟΝΑΠ, Μονάδα Αποκατάστασης). 

– Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής σε επίπεδο Δήμου για την ψυχολογική υποστήριξη 
ευάλωτων ατόμων, με συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

– Καλωσορίζουμε το νέο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με 
ειδικές ανάγκες και δεσμευόμαστε πως θα φροντίσουμε για τη σωστή του λειτουργία. 

– Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου με προσφορά πρωτοβάθμιας ιατρικής 
φροντίδας σε ευάλωτους πληθυσμούς όπως η Τρίτη ηλικία, πχ με την μόνιμη συνεργασία 
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γιατρού στο ΚΑΠΗ, καθώς και ενδυνάμωση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι και επέκταση 
των δομών και των δράσεων στις δημοτικές ενότητες Λούρου και Ζαλόγγου. 

– Κινητοποίηση του σημαντικού ανθρώπινου δυναμικού των εθελοντών για την επιπλέον 
ενίσχυση του κοινωνικού φαρμακείου και του κοινωνικού παντοπωλείου, που στέκονται στο 
πλάι των πλέον αδυνάτων συνδημοτών μας. 
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ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ. ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ – ΠΟΔΗΛΑΤΟ.  

Η κίνηση μέσα στον ιστό της πόλης αποτελεί ίσως το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή στην πόλη – 
παντού καταγράφονται πεζοδρόμια με ελλιπή γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η συντήρησή τους 
δεν είναι πάντα καλή ενώ είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αυτά να καταλαμβάνονται από 
οχήματα. Και αν είναι δύσκολο για έναν πεζό να ακολουθήσει μια σαφή και ασφαλή γραμμική 
πορεία από την αρχή του προορισμού του, μέχρι το τέλος, τα πράγματα γίνονται ακόμα 
χειρότερα εάν αυτός ο πεζός συνοδεύει ένα παιδικό καρότσι ή είναι ο ίδιος άτομο περιορισμένης 
κινητικότητας. Πέραν όμως της πεζής μετακίνησης, η Πρέβεζα, ενώ λόγω μεγέθους αλλά και 
χάρη στη γεωφυσική της μορφή, είναι αναμφίβολα μια πιο τις πιο τυχερές και βολικές πόλεις για 
τη χρήση του ποδηλάτου, πάσχει πάρα πολύ και σε αυτό το ζήτημα. Το αδιέξοδο της 
κατάχρησης του αυτοκινήτου δημιούργησε αυτοδίκαια κινήματα επανένταξης του ποδηλάτου 
στη ζωή της πόλης, που αιτούνται τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας του 
ποδηλάτου και δημιουργία ειδικών δικτύων ποδηλατοδρόμων. 
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το οποίο έχει παραληφθεί ήδη από το Δήμο, είναι 
ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, χάρη στο οποίο καταγράφηκαν όλα τα στοιχεία τα αφορόντα 
μετακινήσεις, σταθμεύσεις και συνδέσεις της πόλης. Στόχος μας είναι η άμεση εφαρμογή και 
υλοποίησή του. Στοχεύοντας λοιπόν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας και στη 
βιώσιμη κινητικότητα, θα προχωρήσουμε σε: 
– Διαπλάτυνση και βελτίωση της ποιότητας των πεζοδρομίων με αντικατάσταση των πινακίδων, 
κάδων, δέντρων, στύλων φωτισμού κλπ εφόσον εμποδίζουν τη διέλευση των πολιτών. 
– Δημιουργία ολοκληρωμένου και ασφαλούς δικτύου ποδηλατοδρόμων μέσα στον ιστό της 
πόλης, με ταυτόχρονη τοποθέτηση φαναριών για πεζούς και ποδηλάτες στις επικίνδυνες 
διασταυρώσεις για την ασφαλή διέλευση των ποδηλάτων και των πεζών από τη νέα πόλη στο 
ιστορικό κέντρο. Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από την καταγραφή του ΣΒΑΚ, 
μόλις το 3% των μετακινήσεων της πόλης γίνονται με ποδήλατο. Ζητούμενο για εμάς είναι 
ολόκληρο το φάσμα των καθημερινών αναγκών μετακίνησης να μπορεί να εξυπηρετηθεί με 
ποδήλατο, με στόχο σε 5 χρόνια από σήμερα η Πρέβεζα να μπορεί να ταυτιστεί με τον ορισμό 
της πόλης του ποδηλάτου. 
– Δημιουργία παρόχθιας ζώνης για πεζούς και ποδήλατο σε όλη την διαδρομή από τη 
Βρυσούλα μέχρι τη Μαργαρώνα με επέκτασης του οδοστρώματος προς την πλευρά της 
θάλασσας για την κίνηση των πεζών και των ποδηλατιστών. Απώτερος στόχος μας είναι η 
δημιουργία μιας παραθαλάσσιας ζώνης αναψυχής – μετακίνησης (πεζή ή με ποδήλατο) από τη 
Μαργαρώνα στο Κέντρο και από εκεί μέχρι τον Παντοκράτορα. 
– Συνεργασία με την Περιφέρεια για την κατασκευή του τμήματος της ποδηλατικής διαδρομής 
του ευρωπαϊκoύ δικτύου ποδηλατικών διαδρομών (Eurovelo) για τη σύνδεση του δήμου μας με 
το υπόλοιπο δίκτυο. 
– Δημιουργία στόλου συμβατικών και ηλεκτρικών ποδηλάτων για δωρεάν χρήση από τους 
πολίτες σε κάθε σημείο της πόλης, με ηλεκτρονική εφαρμογή εντοπισμού. 
– Δημιουργία στόλου ποδηλάτων – ταξί, ενός οχήματος πολύ φιλικού προς το περιβάλλον, τα 
οποία θα μπορούσαν να μεταφέρουν εμποδιζόμενα άτομα, ή ακόμα και να πραγματοποιούν 
μικρές βόλτες για τουρίστες. 
– Προώθηση ηλεκτροκίνησης και πρόβλεψη για θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε 
χώρους στάθμευσης. 
– Μέτρα για τον περιορισμό της παράνομης στάθμευσης με ταυτόχρονη εξασφάλιση τρόπου 
εξυπηρέτησης των δημοτών. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία θέσεων ελεγχόμενης 
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στάθμευσης, ώστε να διασφαλίζεται η στάθμευση των επισκεπτών των υπηρεσιών και των 
εμπορικών καταστημάτων, αλλά και οι θέσεις των κατοίκων κυρίως στις περιοχές κατοικίες, με 
την εφαρμογή λύσεων «έξυπνης πόλης». Το ΣΒΑΚ προτείνει 1200 θέσεων αποκλειστικής 
χρήσης κατοίκων, 320 θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης στην οδό και 650 θέσεων στάθμευσης 
εκτός οδού που θα εξυπηρετούν μακροχρόνιες σταθμεύσεις. Πρόκειται για μια πρόταση που 
υιοθετούμε πλήρως και θα εξεταστούν τα σημεία και ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί. 
– Μέτρα για τον περιορισμό εισόδου και στάθμευσης οχημάτων στο Κέντρο της πόλης 
(παρκόμετρα, ελεγχόμενη στάθμευση κλπ). Παράλληλα προτείνεται η παροχή δυνατότητας 
φορτοεκφόρτωσης με ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα, ή χειροκίνητα προκειμένου να 
απομακρυνθούν αυτοκίνητα και φορτηγά από το ιστορικό κέντρο. 
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  

Στον τομέα της Εκπαίδευσης η δράση της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής ήταν υποτονική έως 
ανύπαρκτη. Δεν ασχολήθηκε με την καταγραφή και την ιεράρχηση και δεν έγινε καμία 
ουσιαστική προσπάθεια επίλυσης των μεγάλων προβλημάτων συντήρησης των σχολείων. Δεν 
προέβη σε καταγραφή της σχολικής περιουσίας, ούτε βέβαια σε αξιοποίησής της. Αδράνησε 
στην προσπάθεια ανέγερσης κτηρίου για το Μουσικό Σχολείο, αν κ έχει βρεθεί το κατάλληλο 
οικόπεδο. Τόσο το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πρέβεζας 
(ΕΕΕΕΚ) που βρίσκεται στη Ν. Σαμψούντα, όσο και το ειδικό νηπιαγωγείο, πάσχουν είτε από 
ελλείψεις σε προσωπικό είτε από υποδομές. Στον τομέα δε παραγωγής καθαρού εκπαιδευτικού 
έργου, οι δράσεις ήταν ελάχιστες. 
Στον αντίποδα, η «Στροφή στο Μέλλον», δεσμευόμενη να συμμετέχει ενεργά σε όλους τους 
μικρούς και μεγάλους αγώνες των δημοτών, ώστε η παιδεία να προσφέρεται από την Πολιτεία 
ισότιμα σε όλους, προτείνει: 

– Προγραμματισμός και εκπόνηση όλων των κατάλληλων μελετών για την ανέγερση νέων 
σχολικών κτιρίων σε κατάλληλα ιδιόκτητα οικόπεδα και με σύγχρονες προδιαγραφές, έτσι ώστε 
να είναι έτοιμα να ενταχθούν σε μελλοντικά προγράμματα ανέγερσης νέων σχολικών κτιρίων. 
Συγκεκριμένα προτείνουμε : 

• Την ανέγερση κτιρίου για Μουσικό Σχολείο στο Μύτικα που εκκρεμεί εδώ και μια δεκαετία. 
• Την ανέγερση κτιρίων για τα Νηπιαγωγεία, που τώρα βρίσκονται σε ενοίκιο, σε ιδιόκτητα 
οικόπεδα μέσα στην πόλη, που υπάρχουν στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και είναι 
χαρακτηρισμένα για τον σκοπό αυτό (πρέπει πρώτα να γίνει απαλλοτρίωση των οικοπέδων). 
• Την μεταστέγαση του ΕΕΕΕΚ (Εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης) Σαμψούντας, που λειτουργεί στο παλιό δημοτικό σχολείο Σαμψούντας και το κτίριο 
αυτό δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών που φοιτούν εκεί. Η Μεταστέγαση προτείνεται να 
γίνει σε ανενεργό κτίριο του ΚΕΓΕ. 

– Διαρκής ενασχόληση των συνεργείων του Δήμου με τη συντήρηση και άμεση επισκευή των 
σχολικών κτηρίων. Κοστολόγηση όλων των μικρών και μεγάλων προβλημάτων που υπάρχουν 
και διεκδίκηση όλων των απαραίτητων κονδυλίων για την πλήρη κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών όλων των σχολικών μονάδων. Σύσταση μητρώου επισκευών Ταυτόχρονα προτείνεται 
εκπόνηση άμεσα μελέτης στατικής επάρκειας σε όλα τα σχολικά κτήρια. 

– Διερεύνηση τρόπων διασφάλισης και συντήρησης σχολικής περιουσίας (τοπογραφικά, 
περίφραξη, καθαρισμός οικοπέδου κλπ). Επιτακτική ανάγκη είναι να συγκεντρωθούν όλα τα 
τοπογραφικά σχέδια και οι τίτλοι ιδιοκτησίας των σχολικών κτιρίων. Αυτό θα είναι το πρώτο 
βήμα, ώστε να γίνουν ολοκληρωμένες μελέτες και να ενταχθούν τα σχολεία σε προγράμματα 
ενεργειακής αναβάθμισης, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ,ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κ.λ.π. Προτεραιότητα να 
δοθεί στα παλιά κτίρια ( 1ο, 2ο,3ο Δημοτικό Πρέβεζας, Δημοτικό Ωρωπού κλπ). 

– Ενεργή συμμετοχή του Δήμου στην επίλυση ζητημάτων που δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα ή με ειδικές ανάγκες. Ένα πρώτο βήμα 
προς την κατεύθυνση αυτή είναι η δημιουργία προσβάσεων για τα Α.Μ.Ε.Α. σε όλα τα σχολικά 
κτίρια. 
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– Πιστεύουμε πως ο Δήμος σε συνεργασία με άλλες δομές κοινωνικής υποστήριξης 
(ΚΕ.ΠΡΟ.ΝΑ., ΟΚΑΝΑ, Κοινωνική Πρόνοια κλπ.) οφείλει να συμμετέχει ενεργά στην 
προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων των μαθητών (ενδοσχολική βία, πρόληψη ναρκωτικών και 
άλλων εθισμών, κοινωνικού αποκλεισμού, ασιτίας κ.ά.). Για του λόγους αυτούς θα στηρίξουμε 
τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές με αντικείμενο που συνδέεται με τα παιδιά και τους νέους, ενώ 
θα δημιουργηθεί τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση τέτοιων 
φαινομένων. 

– Υποστήριξη, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η οποία μπορεί να 
παίξει πρωτεύοντα ρόλο στη Παροχή Γνώσεων στους Δημότες, με τη διοργάνωση 
επιμορφωτικών διαλέξεων, συγκέντρωση και διάδοση των βιβλίων με τοπικό και όχι μόνο 
περιεχόμενο, έκδοση περιοδικών κλπ. Θετικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί η 
επανέκδοση των Πρεβεζάνικων Χρονικών, η περαιτέρω ανάπτυξη της Λέσχης Ανάγνωσης, και 
η ενασχόληση των μαθητών σε δραστηριότητες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κατά τους σχολικούς 
μήνες. Ο χώρος όμως είναι ελλιπής, δεν υπάρχει επαρκής χώρος ανάγνωσης ούτε και 
ηλεκτρονική πλατφόρμα αναζήτησης τίτλων. Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που η 
Βιβλιοθήκη μπορεί να παίξει, δεσμευόμαστε πως θα προβούμε σε ενέργειες για όλα τα 
παραπάνω. 

– Προτείνεται παράλληλα η δημιουργία παιδικής βιβλιοθήκης σε άλλο χώρο, όπου θα μπορούν 
να πραγματοποιούνται συστηματικά δράσεις για παιδιά, κάτι που λείπει ιδιαίτερα από την πόλη. 
Ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί κινητή παιδική βιβλιοθήκη η οποία θα μεταφέρει τη χαρά του 
βιβλίου και τη γνώση σε όλα τα παιδιά που ζουν στα χωριά του Δήμου, για τα οποία η 
πρόσβαση είναι εκ των πραγμάτων πιο δύσκολη. 

Το υλικό που υπάρχει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τόσο στο τμήμα ενηλίκων, όσο και στο παιδικό 
τμήμα, είναι αξιόλογο και ενημερωμένο – σαφέστατα χρειάζεται διαρκής ενημέρωση και αύξηση 
τίτλων. Χρειάζεται όμως κυρίως στήριξη και καλύτερη οργάνωση ώστε να γίνει ο χώρος πιο 
προσιτός στη λειτουργία του, από όλους τους δημότες και να αποτελέσει έναν ζωντανό κόμβο 
κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων. 

– Ενίσχυση Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας και εκσυγχρονισμός του. Θεωρούμε επιβεβλημένη την 
αναζήτηση νέων αιθουσών και θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο, συνεργαζόμενοι με την 
Περιφέρεια, να εξασφαλιστεί χώρος στο Στρατόπεδο του Αγ. Ανδρέα για το οποίο εκπονεί ήδη 
αντίστοιχες μελέτες. 

– Διοργάνωση σε ετήσια βάση φεστιβάλ επιστημών, με συμμετοχή μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΚΦΕ (Εργαστήρια, Κέντρα Φυσικών Επιστημών), 
Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων (Ευγενίδειο, Νιάρχος, Noesis κ.α.). Πρόκειται για μια δράση με 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα, το οποίο βέβαια θα συμβάλλει κυρίως στην εξοικείωση των νέων με 
τις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες, παράλληλα όμως θα δώσει παράλληλα πνοή και στον 
τομέα του τουρισμού. Είναι εξάλλου γνωστό ότι τελευταία πολλές επιστημονικές ημερίδες 
γίνονται σε χώρους αναψυχής (π.χ. café) ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα μεταξύ των 
ακροατών και των επιστημόνων, κάτι που σημαίνει γενικότερη κίνηση της αγοράς και του 
τοπικού εμπορίου. 

– Μείωση ψηφιακού χάσματος με την οργάνωση δωρεάν σεμιναρίων χρήσης νέων τεχνολογιών 
από όλες τις ηλικίες. 
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– Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου, 
πρέπει να εκμεταλλευτεί τις υπάρχουσες δομές που παρέχουν γνώσεις στους πολίτες και να 
επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Η παροχή εκπαίδευσης μπορεί να γίνει μέσα από τις δομές « 
Δια Βίου Μάθηση», Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης 
Νέων, ενώ προτείνεται να καθιερωθούν Δωρεάν σεμινάρια δημιουργικής απασχόλησης κ.α. 
Προτείνουμε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας μέσω της οποίας θα ενημερώνονται διαρκώς οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες για όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα ανά 
δημοτική ενότητα ή ακόμη και να παρακολουθήσει online σεμινάρια. 

– Ουσιαστική αξιοποίηση των υπαρχουσών κτιριακών δομών του Δήμου όπου μπορεί να 
παρέχεται εκπαίδευση καθώς και των χώρων φυσικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως το 
Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το Ναυτικό Μουσείο, το Μουσείο Αρχαίας Νικόπολης, το 
λαογραφικό Μουσείο στην Καμαρίνα, το μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Νιοχώρι, η Αρχαία 
Κασσιόπη, οι Πύλες του Άδη, Μνημείο Ζαλόγγου, Παρατηρητήριο Πουλιών στη Σαλαώρα κλπ). 
Είναι ανάγκη να βρεθεί τρόπος μεταφοράς των μαθητών στους τόπους αυτούς. 

– Δραστηριοποίηση και αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με συχνές 
συνεδριάσεις και ενασχόληση με όλα τα θέματα που την αφορούν και ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
και διεκδικητικών αγώνων για την Παιδεία. Προτείνουμε η Επιτροπή να συμπληρωθεί με ένα 
μέλος του Συλλόγου Καθηγητών του ΤΕΙ, ένα μέλος του Συλλόγου φοιτητών ΤΕΙ και ένα μέλος 
των Ναυτικών Σχολών. Βέβαια, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας, τα μέλη αυτά δεν μπορεί να είναι μόνιμα, μπορούν όμως να συμμετέχουν 
σε όλες τις συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ  

Ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων και 
βασικό στοιχείο το οποίο προωθεί τη συνεργασία, τον διάλογο και τη συμμετοχή. 

Ο αθλητισμός έχει μια σειρά από οφέλη καθώς: 

• προάγει τη σωματική και την ψυχική ευεξία 
• διαπαιδαγωγεί και προωθεί βασικές κοινωνικές αξίες 
• μπορεί να γεφυρώσει κοινωνικές διαφορές. 
• προβάλλει τις δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία 
• φέρνει τις κοινότητες των ανθρώπων πιο κοντά 
• είναι ένας σημαντικός και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας 
• συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Οι αθλητικές δημοτικές υποδομές αποτελούν κομμάτι του δημόσιου χώρο, γι αυτό οι 
υπάρχουσες υποδομές έχουν ανάγκη από συνεχή συντήρηση-εκσυγχρονισμό, προκειμένου να 
είναι ασφαλής και λειτουργικές. 
Η αθλητική δραστηριότητα για μας είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα κάθε δημότη είτε κατοικεί 
στην πόλη της Πρέβεζας και τις έδρες των δημοτικών ενοτήτων, είτε κατοικεί στα χωριά. 
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Στο πλαίσιο αυτό η παράταξή μας εντάσσει στο πρόγραμμά της: 

– Συντήρηση όλων των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεις που ανήκουν στην διαχείριση 
του δήμου (στάδια, γήπεδα, γυμναστήρια, κολυμβητήριο, κλειστά γυμναστήρια σχολικών 
εγκαταστάσεων, ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις στις γειτονιές, συνοικίες και χωριά). 
Στελέχωση των αθλητικών εγκαταστάσεων με το αναγκαίο προσωπικό και συνεργασία με τους 
αθλητικούς συλλόγους που χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις (συνδιαχείριση) 
προκειμένου να είναι ασφαλείς και λειτουργικές. Προτείνεται η θέσπιση για την είσοδο στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις, είτε των αθλητικών συλλόγων, είτε μεμονωμένων ατόμων, είτε ατόμων 
που μετέχουν σε προγράμματα μαζικής άθλησης και προπονούνται σε κάθε δημοτικό χώρο 
άθλησης, της κάρτας μέλους, κάτι το οποίο θα συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και 
λειτουργία των χώρων και των δράσεων. Την κάρτα θα μπορεί ο πολίτης να προμηθεύεται από 
το Δήμο. 

– Συντήρηση και αναδιοργάνωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κυανή Ακτή με: 

• Άμεση ενεργοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και 
Δήμου Πρέβεζας για τα έργα συντήρησης μηχανολογικών & κτιριακών εγκαταστάσεων του 
κολυμβητηρίου, ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η συνεχής λειτουργία του κολυμβητηρίου 
όλο το χρόνο. Απώτερος βέβαια στόχος είναι βέβαια η δημιουργία ενός κλειστού κολυμβητηρίου 
ολυμπιακών διαστάσεων με σύγχρονες εγκαταστάσεις το οποίο θα δουλεύει όλο το χρόνο. 
• Βελτίωση των υποδομών των γηπέδων μπάσκετ και τένις με επίστρωση σε όλα τα γήπεδα 
αθλητικού ελαστικού τάπητα υψηλής απορροφητικότητας σε κραδασμούς, που προφυλάσσουν 
από τραυματισμούς. 
Αυτό θα έχει αποτέλεσμα την αναβάθμιση τόσο του διεθνούς τουρνουά ITF της Πρέβεζας ,όσο 
και του 3on3 Basketball Tournament, που διοργανώνονται κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις της 
Κυανής Ακτής. 

– Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Σταδίου Πρέβεζας με: 

• Δημιουργία στίβου οκτώ διαδρομών, αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού (εμπόδια, στρώματα 
, βατήρες, κλπ), συντήρηση των βαλβίδων για τις ρίψεις. 
• Συντήρηση του κλειστού προπονητηρίου που βρίσκεται πίσω από την κερκίδα, αντικατάσταση 
της στέγης από αμίαντο, αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα και αγορά οργάνων. 
• Επέκταση του βοηθητικού χώρου προπόνησης. 
• Αναβάθμιση των αποδυτηρίων. 

– Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αντιστοίχως των δημοτικών σταδίων που βρίσκονται στις 
Δημοτικές Ενότητες Λούρου και Ζαλόγγου. 

– Υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, 
Δημοτικού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα. 

• Με την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Πρέβεζας στόχος είναι η διοργάνωση με την 
υποστήριξη του Δήμου Πρέβεζας, αγώνων στίβου σε τοπικό – Περιφερειακό επίπεδο, όσο και η 
διοργάνωση κάποιας από τις μικρές κατηγορίες των διασυλλογικών ή πανελληνίων 
πρωταθλημάτων. 
• Την αναβάθμιση τις διοργάνωσης σε συνεργασία με το σύλλογο δρομέων Πρέβεζας, του ‘’Εν 
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Νικοπόλει Άκτια Δρόμου’’ με συμμετοχή και αθλητών από τις πόλεις της 12άδας 
(αδελφοποιημένες πόλεις με την Πρέβεζα) 
• Τη διοργάνωση και αναβάθμιση του αγώνα Τριάθλου ο οποίος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε 
σημαντικό αγώνα για την περιοχή αλλά αναβλήθηκε επ’ αόριστο μετά την πρώτη διεξαγωγή του 
λόγω τις αδιαφορίας της σημερινής δημοτικής αρχής. 
• Την οργάνωση ποδηλατικών αγώνων δρόμου και ορεινής ποδηλασίας όπως η «ανάβαση 
Ζαλόγγου», «Ο ποδηλατικός γύρος του Δήμου», «γύρος Ζαλόγγου» κλπ. 
• Την οργάνωση αγώνων κολύμβησης κλπ. 

– Δημιουργία ναυταθλητικού κέντρου για θαλάσσια αθλήματα (σκι, κωπηλασία, ιστιοπλοΐα κλπ), 
κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μια πόλη σαν την Πρέβεζα που περιτριγυρίζεται από θάλασσα, 
καθώς αποτελεί από μόνο του παράγοντα ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού. 

– Συντήρηση και εκσυγχρονισμός πίστας Moto-Cross στον «Κούκο» και επιδίωξη συνεργασιών 
για διοργάνωση αγώνων, εκδηλώσεων κλπ. 

– Δημιουργία Πίστας αναρρίχησης στο Ζάλογγο και στο Νταμάρι του Αγίου Θωμά. 

– Κατασκευή αίθουσας για τα αθλήματα αγωνιστικής γυμναστικής, ενόργανη, ακροβατική 
ρυθμική. 

– Κατασκευή πίστας skateboard. 

– Αγορά υπαίθριων οργάνων άθλησης και τοποθέτηση τους σε χώρους όπου έχουμε άθληση 
περιπατητών, δρομέων και παιδιών, όπως ο πεζόδρομος της τάπιας πίσω από το γήπεδο, το 
δάσος του Μονολιθίου κλπ. 

– Δημιουργία ανοιχτών ελαφρών αθλητικών εγκαταστάσεων ανά γειτονιά και χώρο, σε συνάφεια 
και με το υφιστάμενο ΓΠΣ. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΜΝΗΜΕΙΑ 
Η Πρέβεζα είναι μία πόλη με ελάχιστες πολιτιστικές υποδομές και ανυπαρξία οργανωμένων 

(θεσπισμένων) χώρων δημιουργικής έκφρασης και προβολής. Το παραπάνω εν τούτοις έρχεται 

σε πλήρη αντίθεση με το ενδιαφέρον των ιδίων των ανθρώπων της γι’ αυτές – σε όλο το εύρος 

του δήμου είναι έκδηλη η ανάγκη του κόσμου για συμμετοχή και έκφραση μέσω κάποιας 

μορφής τέχνης, κάτι που αποτυπώνεται τόσο από το πλήθος των ομάδων που υπάρχουν, όσο 

και από τις αξιόλογες μεν, αποσπασματικές δε, πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα ανά 

διαστήματα. 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για τη χαρτογράφηση της πολιτιστικής και δημιουργικής 

βιομηχανίας στην Ελλάδα που ανατέθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Ινστιτούτο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, οι χώροι πολιτισμού στην Ήπειρο 

συνολικά είναι οι παρακάτω: 

Φαίνεται ανάγλυφα ότι η Ήπειρος, παρότι πλούσια σε Μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, 

είναι θλιβερός ουραγός σε πάσης φύσεως πολιτιστικές υποδομές. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η 

Πρέβεζα δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση. Είναι όμως η μοναδική πόλη στην Ήπειρο που με 

ελάχιστα μέσα και υποστήριξη πραγματοποιεί κάθε χρόνο, πέραν των άλλων εκδηλώσεων 

φορέων και συλλόγων, δύο Διεθνή Φεστιβάλ – Το Χορωδιακό Φεστιβάλ που φέτος 

συμπληρώνει το 37ο έτος του, καθώς και το Preveza Jazz Festival που αισίως φτάνει στα 17 

έτη. Παρά την ιδιαίτερη αξία και σημασία τους, αλλά και την αναγνωρισιμότητά τους διεθνώς, η 

παρούσα Δημοτική Αρχή στην ουσία απλώς παρακολουθεί την εξέλιξή τους και δείχνει να μην 

έχει κατανοήσει τη σημασία τους για τη ζωή της πόλης ή ακόμα και την πολύπλευρη προβολή 

της μέσω των διοργανώσεων αυτών. 

Πέραν των παραπάνω φεστιβάλ, τα οποία εντάσσονται στη θερινή περίοδο της πόλης, το 

κυρίως Φεστιβάλ Πρέβεζας έχει καταλήξει να είναι ένα άθροισμα εκδηλώσεων περιοδευόντων 

θιάσων, χωρίς ενδιαφέρον και κυρίως χωρίς ποιότητα. Ακόμα δε και οι ελάχιστες καλές 

προσπάθειες χάνονται στην άνιση κατανομή θεαμάτων που εναλλάσσονται χωρίς καμία λογική 

και ιεράρχηση. Την ίδια στιγμή οι εκδηλώσεις σε Ωρωπό, Σαμψούντα, Ζάλογγο, Κανάλι, απλώς 

συντηρούνται, χωρίς κάποια ουσιαστική στήριξη και προβολή, αλλά και δίχως να υπάρχει 

κάποια σύνδεση με το φεστιβάλ Πρέβεζας. 

Ταυτόχρονα και οι χώροι υποδοχής εκδηλώσεων πάσχουν. Ο βασικός χώρος είναι το 

Κηποθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» που παλιώνει χωρίς ίχνος συντήρησης, ενώ εξακολουθεί να 

συνυπάρχει με το Θερινό Κινηματογράφο, ο οποίος «εθιμοτυπικά» πλέον δημοπρατείται κάθε 

χρόνο χωρίς αποτέλεσμα. Το παρήγορο είναι πως οι αρχαιολογικοί χώροι, χάρη στο ανοιχτό 

πνεύμα των εκπροσώπων της Αρχαιολογίας, φιλοξενούν κάποιες σημαντικές εκδηλώσεις, 

αντισταθμίζοντας την έλλειψη ιδανικών συνθηκών με το μυστήριο και το δέος που αποπνέουν οι 

χώροι. Την ίδια στιγμή ούτε νέος Δημοτικός χώρος πολιτισμού σχεδιάζεται, ούτε αναβάθμιση 

των υφιστάμενων προβλέπεται. Ταυτόχρονα και η «Όπερα του νερού» σταμάτησε και είναι 
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αμφίβολο αν θα ξαναλειτουργήσει. Τα στρατόπεδα αν και θεσμοθετημένοι χώροι υποδοχής 

πολιτιστικών χρήσεων, παραμένουν ακόμα σε πλήρη εγκατάλειψη. 

Κατά τη χειμερινή δε περίοδο τα πολιτιστικά δρώμενα που έχουν σχέση με το Δήμο είναι μάλλον 

ανύπαρκτα. Αν εξαιρέσουμε τις λιγοστές εκδηλώσεις του Δημοτικού Ωδείου και τα ευκαιριακά 

αφιερώματα (π.χ. Λάκης Παππάς) δεν υπάρχει δραστηριότητα άξια λόγου. Οι αξιόλογες 

εκδηλώσεις του «Φιλοσοφικού Καφενείου» διακόπηκαν άδοξα. Δεν υπάρχει Δημοτικός 

Κινηματογράφος, δεν υπάρχει ιδιωτικός κινηματογράφος και ευτυχώς παλεύει η 

Κινηματογραφική Λέσχη να κρατήσει τους φανατικούς με μια προβολή την εβδομάδα. 

Στα θετικά μετρούν oι ζωντανές μεταδόσεις από τη Metropolitan Opera με τη συγκινητική 

συνεισφορά συμπατριώτη μας και την αρωγή του Δημοτικού Ωδείου, ενώ η μοναδική νέα για την 

Πρέβεζα εκδήλωση είναι το «Χριστουγεννιάτικο χωριό», η οποία όμως απέχει αρκετά ακόμα 

από το μπορεί να θεωρηθεί πώς επιτελεί το σκοπό της επάξια. 

Η «εαρινή γιορτή των τεχνών» που έλαβε χώρα για δεύτερη χρονιά φέτος και θα μπορούσε να 

εξελιχθεί, δεν μπορεί να χρεωθεί στις προσπάθειες του Δήμου, είναι όμως από τις δράσεις που 

χρειάζονται πολύπλευρη βοήθεια και προώθηση. 

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις αποκτούν τα τελευταία χρόνια μια δική τους δυναμική χάρις στην 

αυτοοργάνωση και τον ενθουσιασμό των συμμετεχόντων. Είναι θετικό ότι ο Δήμος ενισχύει 

αυτές τις εκδηλώσεις στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του. 

Μια ομάδα ανθρώπων, με μεγάλη αγάπη και μεράκι για τη φωτογραφία, στηρίζει, χωρίς 

ουσιαστική βοήθεια, την λειτουργία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ) πραγματοποιώντας πολυάριθμες Εκδηλώσεις, σεμινάρια και 

προβολές γύρω από τη φωτογραφία, τα οποία  πραγματοποιούνται στην αίθουσα της Ε.Φ.Ε. 

στο Κάστρο του Αγ. Ανδρέα, όπου λειτουργεί και τμήμα αρχαρίων. 

Οι πολιτιστικές υποδομές της χειμερινής περιόδου ανήκουν σε προηγούμενες δεκαετίες. Το 

Πολιτιστικό Κέντρο, η Θεοφάνειος είναι οι μόνες αίθουσες συνάθροισης κοινού που διαχειρίζεται 

ο Δήμος και πληρούν στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Παρουσιάζουν όμως πλείστα λειτουργικά 

προβλήματα, που η τρέχουσα δημοτική αρχή αρνήθηκε να αντιμετωπίσει. 

Η Δημοτική Πινακοθήκη «Γιάννης Μόραλης» που άνοιξε το 2012 λειτουργεί περιστασιακά χωρίς 

μόνιμη έκθεση και με ασαφή προσανατολισμό. 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στηρίζεται στις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων και ασφυκτιά 

μην έχοντας δυνατότητα να δεχτεί αναγνωστικό κοινό, ενώ και το Ναυτικό Μουσείο δεν έχει 

καμία πολιτιστική λειτουργία. 

Ο Δήμος της Πρέβεζας όμως έχει πλούσιο δυναμικό, τόσο από πλευράς των δημοτών και 

ντόπιων καλλιτεχνών, όσο και από άποψη πολιτιστικής κληρονομιάς, Αυτό που χρειάζεται είναι 

να βρεθούν άμεσα τρόποι ανάδειξης και αξιοποίησης. Προτείνουμε λοιπόν: 
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις  

Δημιουργία πραγματικού Φεστιβάλ Πρέβεζας αξιώσεων με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (15 
Ιουλίου- 15 Αυγούστου) που θα οργανώνει πολιτιστική επιτροπή του Δήμου, με καλλιτεχνικό 
υπεύθυνο εγνωσμένου κύρους, με σκοπό να αποτελέσει πόλο έλξης, όχι μόνο για ντόπιους, 
αλλά και γιατί όχι και για ξένους επισκέπτες. Το Φεστιβάλ θα γίνεται σε διάφορους χώρους 
(Κηποθέατρο, Κάστρο Παντοκράτορα κλπ.) Κυρίαρχες θα είναι οι εκδηλώσεις στο Ωδείο της 
Νικόπολης. Το πρόγραμμα θα ανακοινώνεται στις αρχές της χρονιάς θα κοινoποιείται στα 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα όπως ισχύει σε όλες τις πόλεις που επενδύουν και στον 
πολιτιστικό τουρισμό. 
– Ένταξη και επέκταση του Καλοκαιρινού φεστιβάλ πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου στις 
τοπικές κοινότητες Ζαλόγγου και Λούρου, με παράλληλες ή ανεξάρτητες εκδηλώσεις. 
– Επέκταση του Φεστιβάλ και σε άλλα χρονικά διαστήματα μέσα στη χρονιά (καθιέρωση 
Φεστιβάλ τεσσάρων εποχών) που θα τονώσει τη ζωή της πόλης πέραν των θερινών μηνών. 
– Αξιοποίηση της πολιτιστικής «προίκας» της πόλης και της ιδιαίτερης ατμόσφαιρας της, που θα 
μπορούσε να την καταστήσει πόλο έλξης για τη διεξαγωγή σχετικών συνεδρίων / συμποσίων. 
– Ενίσχυση του ρόλου του Δήμου στις συνδιοργανώσεις με Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ, 
Preveza Jazz Festival, Φωτογραφικά φεστιβάλ κλπ και αξιοποίηση των δυνατοτήτων για την 
προβολή του Δήμου σε διεθνές επίπεδο (επαφές με πρεσβείες κλπ.) 
– Ενίσχυση των δορυφορικών μεταδόσεων από το Ωδείο Πρέβεζας παραστάσεων της 
Μετροπόλιταν Όπερας. 
– Επέκταση και αναβάθμιση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Η δράση αυτή θα 
συνεισφέρει στην τόνωση του εμπορίου, ενώ παράλληλα θα προσφέρει ποιοτικές εκδηλώσεις 
κυρίως για παιδιά. 
– Αναβάθμιση εκδηλώσεων που έχουν καθιερωθεί στον Δήμο μας με κριτήριο πάντα την 
ποιότητα και την λαϊκή παράδοση (γιορτή σαρδέλας, φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, 
κούλουμα κλπ). 
– Στήριξη της λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής και σύνδεσή τους με τα 
πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. 
– Αναβάθμιση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας. Θα ληφθούν μέτρα υποστήριξης και αναβάθμισης 
της λειτουργίας της με αναβάθμιση του προγράμματος, ενίσχυση του φορέα με το απαραίτητο 
προσωπικό, ειδικές θεματικές και ραδιοφωνικές συνεργασίες. 
– Συνεχής συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και σωματεία για την ενίσχυση και προβολή τους 

 

Υποδομές Πολιτισμού  

– Συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών (Πολιτιστικό Κέντρο, Θεοφάνειος 
Αίθουσα Τέχνης, Δημοτική Πινακοθήκη, Ναυτικό Μουσείο κλπ). Αναζήτηση χρηματοδότησης 
μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και ένταξή τους σε προγράμματα ενεργειακής 
αναβάθμισης. 
– Λειτουργία Κινηματογράφου σε μόνιμη βάση. 
– Άμεση επίλυση του προβλήματος συνύπαρξης «Κηποθέατρου» και «Θερινού 
κινηματογράφου» με απομάκρυνση ενός εκ των δύο και συντήρηση και επέκταση του 
«Κηποθέατρου». 
– Διεξαγωγή μελέτης για τη δημιουργία Μουσείου Πόλης. 
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– Διεκδίκηση χώρων για πολιτιστικές δραστηριότητες στα στρατόπεδα της πόλης 
– Ενέργειες για την λειτουργία του Μουσείου Ζογγολόπουλου στην Καμαρίνα. 

Πολιτιστική κληρονομιά: Ανάγκη για ένα συνολικό σχέδιο  

Ο χώρος της Νικόπολης, καλύπτοντας μια έκταση 15.000 τ.μ., αποτελεί έναν μοναδικό 
παράδειγμα μνημειακής κληρονομιάς στην Ελλάδα, το οποίο, με οργανωμένο σχεδιασμό, 
μπορεί να μετατραπεί σε πρότυπο αρχαιολογικό χώρο διεθνούς επιπέδου και να προσδώσει 
στην περιοχή της Πρέβεζας μια εξέχουσα θέση στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας. 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται εκτεταμένες εργασίες με την καθοδήγηση της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων ιδιαίτερα στο Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης και της Κασσώπης. Έχοντας όμως 
την τύχη να είναι ελεύθερη από μεταγενέστερη οικοδομική επιβάρυνση, η Νικόπολη αποτελεί 
ένα ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα που μπορεί εύκολα να ανασκαφεί και, στη συνέχεια, να 
αναδειχθεί ως μέρος ενός εκτεταμένου αρχαιολογικού πάρκου. Τέλος, ως η πόλη που, μετά τη 
ναυμαχία του Ακτίου, ιδρύθηκε στο σημείο όπου συμβολικά γεννήθηκε η Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία, η Νικόπολη έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε μνημειακό τόπο με εμβληματική 
σημασία για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την παγκόσμια ιστορία. 

Σε αυτή τη μνημειακή αλυσίδα εντάσσεται ως αυτονόητη συνέχεια η πόλη της Πρέβεζας και 
κυρίως το ιστορικό της κέντρο, συμπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο το πολιτισμικό πανόραμα 
μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία από τη λειτουργική ανάδειξη του 
συνολικού πολιτιστικού αγαθού θα είναι, λοιπόν, πολλαπλά σε επίπεδο απασχόλησης και 
ανάπτυξης. Σ΄ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Πολιτιστικές 
Διαδρομές των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου». Άμεσα πρέπει ο Δήμος να διεκδικήσει ενεργό 
ρόλο στο πρόγραμμα, τη στιγμή που δύο από τα τέσσερα θέατρα της Διαδρομής, είναι στα όρια 
του Δήμου. 

Παράλληλα η προσπάθεια για ένταξη της Νικόπολης στην UNESCO πρέπει να περάσει στο 
Δήμο. Η ένταξη των Φιλίππων, μιας περιοχής που πολύ αργότερα από τη Νικόπολη ήταν 
υποψήφια, μας δείχνει απλά ότι οι μέχρι σήμερα ενέργειες όσων έχουν ασχοληθεί ήταν 
τουλάχιστον άκαρπες. Και η ένταξη στην UNESCO ουσιαστικά είναι η ένταξη στους πιο 
αξιόλογους παγκόσμιους πολιτιστικούς τουριστικούς προορισμούς της Νικόπολης και κατ’ 
επέκταση της σημερινής Πρέβεζας. 
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«ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» 

Για κάθε δραστηριότητα , πολιτιστική – οικολογική – οικονομική, τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται 
επιτυχημένο εάν δεν υπάρχει ο πολίτης-δημότης. 

Ένας όμως δημότης που συμμετέχει, που είναι ενήμερος, πληροφορημένος και ενεργός, ένας 
δημότης που τελικά θα πρέπει να αισθάνεται πως, ό,τι γίνεται, γίνεται με αυτόν και γι αυτόν. 
Συλλογικότητες (σύλλογοι , σωματεία κλπ.) σε πλήρη συνεργασία με την Δημοτική αρχή θα 
προτρέπονται σε δράσεις. Δράσεις για τον πολιτισμό, το περιβάλλον (φυσικό και δομημένο) 
κλπ. 

Κύριο μέλημα μας λοιπόν ο ενεργός δημότης, θεμελιώδης πυρήνας της κοινωνίας. Ο Δήμος θα 
πρωτοστατήσει να κάνει τα δημοτικά πράγματα υπόθεση των ίδιων των δημοτών. Και 
αντιστρόφως, ο Δήμος θα πρέπει να είναι πραγματικά στην υπηρεσία του πολίτη – σε κάθε 
δραστηριότητα, σε κάθε φάση, σε κάθε τομέα. 

Μετά από διαβούλευση μεταξύ μελών της παράταξης και επαφών με ειδικούς καταλήξαμε στους 
ακόλουθους βασικούς άξονες δράσης : 

Δημιουργία Ψηφιακής Επιτροπής ως συμβουλευτικού οργάνου ενίσχυσης της ψηφιακής 
τεχνολογίας της πόλης.  
Θα μεγιστοποιηθεί η συνεργασία με όλους τους Επιστημονικούς Φορείς της περιοχής, τις 
Μ.Μ.Ε., αλλά θα ζητηθεί και η συνδρομή όλων των αποδήμων Επιστημόνων με καταγωγή από 
την περιοχή που επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια. 
 

Δημιουργία και επέκταση δικτυακών υποδομών  

Έλεγχος και συντήρηση του Συστήματος Οπτικών Ινών και περαιτέρω ανάπτυξή του. 
Δημιουργία Ασύρματου Δικτύου σε όλη την πόλη. 
Χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών που παρέχεται από την πολιτεία 
(Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud – Το G-Cloud είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο για τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα εγχείρημα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στην κοινή 
χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα τη 
μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους, και την αύξηση του βαθμού 
ευελιξίας και ασφάλειάς τους. Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι η βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.) 

 

Δημιουργία -Χρήση web & mobile εφαρμογής για το δήμο με στόχο την ταχύτερη, πληρέστερη 
και πιο άμεση επικοινωνία δημοτών και επισκεπτών με τις δημοτικές υπηρεσίες.  

Βασικό μας μέλημα είναι η δημιουργία μιας συμμετοχικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης 
καθημερινών αιτημάτων πολιτών, επικοινωνίας, συμμετοχής και διάδρασης Δήμου-Δημότη. 
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Με αυτή οι δημοτικές υπηρεσίες γίνονται προσβάσιμες και αποτελεσματικές, έχοντας στο 
επίκεντρο το Δημότη. Θα πρέπει να είναι προσβάσιμη μέσω web χωρίς να απαιτείται καμία νέα 
υποδομή. Θα ενσωματώνεται εύκολα σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου και θα είναι 
πλήρως συμβατό με τα πρότυπα του GDPR. Θα πρέπει να εγγυάται αξιόπιστες υπηρεσίες και 
τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών. 

Διαχείριση αιτημάτων & διαδραστικοί χάρτες 
Θα επιτρέπει στους Δημότες να αναφέρουν γρήγορα και εύκολα τα προβλήματα που συναντούν 
στην καθημερινότητά τους (π.χ. λακκούβες, καμένες λάμπες, ογκώδη αντικείμενα κ.α.) μέσω της 
δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ή του web app, καθώς και να λαμβάνουν αυτόματες 
ειδοποιήσεις σχετικά με την πορεία επίλυσής του αιτήματός τους. Τα αιτήματα των πολιτών θα 
μπορούν να ανατεθούν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία, βελτιώνοντας τη διαχείριση 
διαθέσιμων πόρων και μειώνοντας δραστικά το κόστος λειτουργίας του Δήμου. Επιπλέον, ο 
Δήμος θα έχει πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό διαχειριστικό σύστημα μέσα από το οποίο θα 
επιβλέπει και διαχειρίζεται άμεσα ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Θα βλέπει ζωντανά όλα τα αιτήματα 
σε έναν διαδραστικό χάρτη, αλλά και θα επικοινωνεί ζωντανά με τους Δημότες μέσα από 
πολλαπλά κανάλια. 
Διαχείριση αιτήσεων για πιστοποιητικά και άδειες 
Ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ηλεκτρονικές φόρμες και αιτήσεις για διάφορες 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών, αδειών, εισιτηρίων για εκδηλώσεις του 
Δήμου, συνδρομών για δημοτικά ωδεία, κλπ. Όπως στην περίπτωση διαχείρισης αιτημάτων, οι 
ηλεκτρονικές φόρμες – αιτήσεις θα μπορούν να ανατεθούν σε συγκεκριμένες 
υπηρεσίες/υπαλλήλους του Δήμου. Ειδοποιήσεις σχετικά με την πρόοδο των αιτήσεων θα 
αποστέλλονται αυτόματα στους Δημότες χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επικοινωνίας. 
Πληρωμές λογαριασμών, προστίμων και συνδρομών 
Οι Δημότες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές πληρωμές για πρόστιμα 
δημοτικής αστυνομίας, συνδρομές (παιδικοί σταθμοί, ωδεία, αθλητικά κέντρα, κλπ.) εισιτήρια 
εκδηλώσεων (συναυλίες, φεστιβάλ), λογαριασμούς (π.χ. Δ.Ε.Υ.ΑΠ.), κ.ά. 

 

Συμμετοχή των πολιτών στις Δημοτικές Δδιαδικασίες.  

Αποτελεσματικές διαβουλεύσεις & δημοσκοπήσεις 
Είναι εφικτό να δημιουργηθεί ένα ισχυρό εργαλείο διαβούλευσης που θα επιτρέπει στο Δήμο να 
επικοινωνεί άμεσα με ένα μεγάλο αριθμό Δημοτών, προκειμένου να μάθει την άποψή τους για 
σημαντικά θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, εύκολα και γρήγορα. Οι Δημότες θα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στις διαβουλεύσεις μέσω των social media ή της ιστοσελίδας του Δήμου. 
Σύντομες έρευνες και δημοσκοπήσεις θα μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν και να φτάσουν 
στους Δημότες μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Θα είναι ένας απλός και 
οικονομικός τρόπος για να συλλέξει ο Δήμος πολύτιμες πληροφορίες και να ενισχύσει τη 
συμμετοχή των Δημοτών του στη λήψη αποφάσεων. Ο Δήμος θα μπορεί να βλέπει ζωντανά τις 
απαντήσεις που έρχονται μέσω του διαχειριστικού συστήματος, το οποίο ΄θα του επιτρέπει να 
λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις, να βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει, αλλά και να 
αυξάνει το επίπεδο ικανοποίησης των Δημοτών. 
Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας 
Με μια πολυκαναλική προσέγγιση, τα εργαλεία επικοινωνίας θα επιτρέπουν να φτάσει το 
μήνυμα του Δήμου, στους Δημότες, με κάθε δυνατό μέσο. SMS, push notifications, email, 
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μηνύματα εφαρμογής, κοινωνικά δίκτυα θα επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε με τους Δημότες 
μας άμεσα και αποτελεσματικά. 
Ανακοινώσεις, προθεσμίες, ή ακόμα και ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, θα μπορούν να 
δημιουργηθούν και να αποσταλούν ανά πάσα στιγμή στους Δημότες, χωρίς κόπο ή επιπλέον 
κόστος. Κατ’αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος θα ενισχύσει σημαντικά τον αντίκτυπο, την εμβέλεια και 
την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας τους με τους Δημότες. 
Ηλεκτρονική αποδελτίωση & διαχείριση φήμης 
Το εργαλείο αποδελτίωσης και διαχείρισης φήμης (reputation management) θα προσφέρει 
πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το Δήμο. Θα γίνεται γνωστό τι συζητιέται για το Δήμο από 
τους Δημότες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο. Θα υπάρχει καθημερινή 
ενημέρωση με αναλυτικά στοιχεία και εμπλουτισμένα στατιστικά. Έτσι αποκτώντας από πρώτο 
χέρι γνώση της φήμης του Δήμου, θα υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης απάντησης, και 
αναβάθμισης της σχέσης με τους Δημότες και συνεπώς βελτιστοποίησης των υπηρεσιών. 

 

Χρήση Ανοιχτών Τεχνολογιών:  

• Ανοιχτή Διακυβέρνηση, 
• Ανοιχτά Δεδομένα, 
• Ανοιχτά Πρότυπα, 
• Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, 
• Ανοιχτό Λογισμικό, 
• Ανοιχτό Περιεχόμενο, 
• Ανοιχτό Hardware. 

 

Προτείνεται η δημιουργία ενός φορέα έξυπνων πόλεων, «Ψηφιακές Πόλεις Ηπείρου (Epirus 
NET)» ο οποίος θα αναφέρεται σε ένα οργανωμένο δίκτυο των 4 Δήμων των Πρωτευουσών της 
Ηπείρου (Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας), το οποίο θα διαμορφώσει ένα 
συνεργατικό σχηματισμό σε αναπτυξιακό και χωρικό επίπεδο.  

Στόχος του φορέα αυτού, θα είναι η ένωση των δυνάμεών τους και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, 
ικανοποιώντας μελλοντικές ανάγκες και βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους. Οι 
βάσεις που πρέπει να τεθούν για την επιτυχημένη έκβαση του συγκεκριμένου σχεδίου είναι η 
κλιμακωτή τεχνολογία και οι υπηρεσίες, η χρήση ανεξάρτητης τεχνολογίας, κατά την οποία 
κάποιος μπορεί να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες αν θεωρεί ότι είναι ώριμες οι συνθήκες, και η 
επαναχρησιμοποίηση, δηλαδή η υιοθέτηση καλών πρακτικών δανειζόμενες από άλλα δίκτυα. 
Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης θα βασίζεται στην Ευρυζωνικότητα, τη διάχυση της 
πληροφορίας, τον έλεγχο των δεδομένων, τα πληροφοριακά συστήματα και την ανάπτυξη 
υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας εξ’ αποστάσεως. 
Οι τομείς που θα δραστηριοποιούνται οι συνεργαζόμενες ψηφιακές πόλεις, είναι 
• η Διακυβέρνηση, 
• ο τουρισμός, 
• υπηρεσίες διασφάλισης ποιοτικών χαρακτηριστικών, 
• προστασία δεδομένων, 
• διαχείριση κυκλοφοριακών δεδομένων, 
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• διαδικτυακός πολιτισμός (e-culture), 
• ψυχαγωγία, 
• εκπαίδευση, 
• πολιτική συνεργασία, 
• στήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, 
• Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη και άλλα. 
Συνεπώς, η Πρέβεζα ως μικρή πόλη, ενδείκνυται για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων 
που θα την αναδείξουν ως την ανθρώπινη πόλη, υιοθετώντας έξυπνα συστήματα ικανά να 
δημιουργήσουν το αίσθημα του ανήκειν, της ασφάλειας, του σεβασμού και της προστασίας 
στους πολίτες. Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί σημαντικό εργαλείο και απαιτεί την 
απαραίτητη πληροφόρηση πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε νέου συστήματος. Η επίτευξη της 
βιωσιμότητας του νέου μοντέλου της Πρέβεζας, θα συνίσταται στον προσδιορισμό της νέας 
ταυτότητας και την καλλιέργεια της τάσης προς την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων και 
συστημάτων. 

Έξυπνη πόλη, ενεργοί δημότες στην πράξη 

Ενδεικτικά Χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν: 
• WiFi4GR 
• Έξυπνες πόλεις 
• Έξυπνοι αθλητικοί χώροι 
• Δημιουργία ανοιχτών εμπορικών κέντρων «open malls» 
• Visit Greece 
• Ψηφιακές δεξιότητες 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ  

Στην έννοια του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και τοπίο. Αποτελεί πρωταρχική ανάγκη για 
εμάς να απομακρυνθούμε από τη λογική που βλέπει την ομορφιά της περιοχής μας σαν 
ελιτισμό και πολυτέλεια, ή, στον αντίποδα ως εμπόρευμα. Το τοπίο πέρα από την αισθητική του 
αξία, έχει προεκτάσεις οικονομικές και αναπτυξιακές, οικολογικές, πολιτισμικές. Το τοπίο ως 
δημόσιο αγαθό, είναι ένας πλουτοπαραγωγικός πόρος, ένα πολύτιμο στοιχείο το οποίο έχουμε 
χρέος να το διαφυλάξουμε και να το διαχειριστούμε με λεπτότητα και σεβασμό. Η ζητούμενη 
αισθητική ανάταξη απαιτεί αλλαγή στάσης απέναντι στο τοπίο που ζούμε, πράγμα 
επιβεβλημένο για έναν τουριστικό προορισμό όπως η πόλη μας – με άλλα λόγια, το τοπίο και η 
αισθητική του τόπου μας, αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν και την εικόνα της περιοχής. 

Επιπλέον, η προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων, που ανήκουν στον 
Δήμο αποτελεί υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

Έχοντας επίγνωση των αμέτρητων επιμέρους θεμάτων, εξετάζουμε το περιβαλλοντικό ζήτημα 
συνολικά από μηδενική βάση. Με την αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων εθνικών και 
Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Μη δημόσια δασοπονία, Κανονισμοί της Ε.Ε.) 
προχωράμε σε στρατηγικές που θα βάλουν το Δήμο μας σε τροχιά αειφορίας. 

 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ  

– Ολοκληρωμένο σχέδιο διάσωσης του παράκτιου χώρου, δίνοντας έμφαση στο ευαίσθητο 
οικοσύστημα του Αμβρακικού κόλπου, σε στενή συνεργασία με το Φορέα Αμβρακικού 

– Άμεση συνεργασία με επιστημονικούς φορείς για τις διαβρώσεις των ακτών, ειδικά στον 
Αμβρακικό κόλπο 

– Υποστήριξη δράσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ανάδειξη και αξιοποίηση του 
Αμβρακικού κόλπου και των ακτών του, ή και επιδίωξη συνεργειών με αυτούς, για την 
διερεύνηση νέων δυνατοτήτων αύξησης της επισκεψιμότητάς του με τη δημιουργία ενός νέου 
πόλου αναψυχής στην περιοχή, αξιοποιώντας το φυσικό πλούτο. 

 

ΛΟΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ  

– Χωροθέτηση των παραποτάμων ζωνών του Λούρου και του Αράχθου, ώστε να καθοριστούν 
συγκεκριμένες χρήσεις και να απαγορευτούν επικίνδυνες δραστηριότητες. 

– Εγκατάσταση Κέντρου Ερμηνείας Περιβάλλοντος με θέμα το ποτάμιο και παραποτάμιο 
σύστημα, στο Δάσος του Αγίου Βαρνάβα 
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– Λειτουργία του Κέντρου Υγροτόπων Ροδιάς, και του Κέντρου Ενημέρωσης με ταυτόχρονη 
πραγματοποίηση ξεναγήσεων με σκάφη στο Βάλτο Ροδιάς και με τα πόδια στην αναστηλωμένη 
Μονή Ροδιάς. 

– Αξιοποίηση την πλοϊμότητας του ποταμού Λούρου, εκμεταλλευόμενοι την ύπαρξη πλούσιας 
ζώνης πλημμυρών (παρόχθιες συστάδες δέντρων, υγρόφιλο Δάσος Αγίου Βαρνάβα) με 
οργάνωση ξεναγήσεων και εκδρομών με σκάφη. Οι ξεναγήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να 
φτάνουν ως το Κάστρο Ρωγών και τις εκβολές στον Αμβρακικό. 

 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  

– Σύνταξη Διαχειριστικών Μελετών των εκτάσεων αυτών, με σκοπό την προστασία, την 
βελτίωση και την αξιοποίησή τους προς όφελος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των 
Δημοτών. 

– Συντήρηση των έργων βελτίωσης Βοσκοτόπων του Δήμου, που υπάρχουν σήμερα και 
δημιουργία νέων, όπου χρειάζονται (ομβροδεξαμενές, ποτίστρες κλπ.), για την προαγωγή της 
κτηνοτροφικής παραγωγής. 

– Σύνταξη Μελετών και εκτέλεση έργων συντήρησης και βελτίωσης της λειτουργικότητας των 
Δημοτικών δασικών δρόμων, ώστε να είναι βατοί καθ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 
και να εξυπηρετούνται τα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση ανάγκης. 

– Καταγραφή και χαρτογράφηση των δασών, των δασικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων του 
Δήμου και δημιουργία μόνιμης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. 

– Διενέργεια αναδασώσεων σε υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα. 

– Συνεργασία με το Δημόσιο και σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με αυτό για την 
αξιοποίηση των Δημόσιων περιαστικών δασών, που αφορούν άμεσα την ποιότητα ζωής των 
Δημοτών (Μονολίθι, Καμαρίνα, Λεκατσά κλπ.) 

– Παραχώρηση των απαραίτητων δημοτικών εκτάσεων για σταυλικές εγκαταστάσεις σε 
κτηνοτρόφους κατοίκους του Δήμου. 

Παράλληλα θα προβούμε σε μια σειρά από μελέτες για την προβολή και αναβάθμιση 
μονοπατιών για περιηγητικές διαδρομές όπως: 

• Αγ. Βαρνάβας – Ελάτρεια – Αβάσσος – Τρίκαστρο (Προφήτης Ηλίας, Πύλες του Άδη) – 
Γκούρα Ρευματιάς – Προφήτης Ηλίας Σκιαδά 

• Αγία Πελαγία – Κάστρο Ριζών – Λεκατσά – Καμαρίνα – Αρχάγγελος-Νικόπολη 

• Νικόπολη – Νεοχώρι – Άγιοι Απόστολοι – Κάστρο Λασκάρας 
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Μια τέτοια προσέγγιση θα δώσει μια ώθηση στον οικοτουρισμό στο σύνολο των δημοτικών 
κοινοτήτων του δήμου μας. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα θέμα με περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές 
συνιστώσες στο οποίο εμπλέκεται το σύνολο της κοινωνίας, τόσο οι θεσμοί, όσο και οι πολίτες. 
Παρά την ύπαρξη Εθνικού και περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης, πολύ λίγα γίνονται στις 
κατευθύνσεις που χαράσσονται στο σχεδιασμό αυτό για τη δική μας πόλη. 
Η αύξηση της ανακύκλωσης και η παράλληλη μείωση των απορριμμάτων είναι κάτι που έχει 
αφεθεί στην ευαισθησία των ίδιων των δημοτών. Η διαχείριση είναι το κατεξοχήν θέμα όπου θα 
μπορούσε να αναπτυχθεί ο «παιδευτικός» ρόλος του Δήμου. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει 
καμία πληροφόρηση ως προς την πορεία της, έστω και λίγης, ανακύκλωσης που υπάρχει (εάν 
υπάρχει) και φυσικά καμία προσπάθεια εκπαίδευσης των δημοτών (με συναφείς εκδηλώσεις, 
σεμινάρια ή ακόμα και φυλλάδια) στον τομέα αυτό. 
Προτείνουμε: 
– Εκπόνηση Μελέτης ολοκληρωμένου τοπικού συστήματος διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε 
συνεργασία με αντίστοιχα έργα της Περιφέρειας και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. 
– Υπογειοποίηση των κάδων στο ιστορικό κέντρο ως λύση στο πρόβλημα έλλειψης χώρου αλλά 
και προκειμένου να αναβαθμιστεί η αισθητική του δομημένου περιβάλλοντος. 
– Υλοποίηση κεντρικού Πράσινου Σημείου και δημιουργία Πράσινων Σημείων Συλλογής μικρής 
κλίμακας εντός πόλης και στις πρώην έδρες των Καποδιστριακών δήμων, προκειμένου οι 
δημότες να μπορούν να αποθέτουν χωριστά όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χαρτί, γυαλί, 
μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό 
(όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθούνται 
στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση, καθώς και δημιουργία Κινητού 
Εκπαιδευτικού Πράσινου Σημείου για την κατάλληλη ενημέρωση και προώθηση της δράσης. 

– Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων /πράσινων 
αποβλήτων) . 

– Πιλοτική εφαρμογή συστήματος διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή (μέσα σε κάθε σπίτι 
– κήπο της περιοχής που θα επιλεγεί) με ευθύνη των ενήμερων από των Δήμο δημοτών, και 
ανταποδοτική πολιτική (π.χ. μείωση δημοτικών τελών). Διαχωρισμός οργανικών, χαρτιού, 
μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού κλπ ανακυκλώσιμων, στο κάθε νοικοκυριό και συλλογή τους από 
την Υπηρεσία του Δήμου. 
– Προώθηση κομποστοποίησης, μιας πολύ σημαντικής φυσικής διαδικασίας κατά την οποία 
μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια ουσία, το κομπόστ, που είναι πολύ χρήσιμο για το 
έδαφος. Μέσα στους κάδους ο καθένας μπορεί να πετάξει τσόφλια αυγών, φλούδες από τα 
φρούτα και τα λαχανικά, και πολλά άλλα οργανικά υπολείμματα που καθημερινά πετάμε στα 
σκουπίδια. Αυτά μετατρέπονται σε λίπασμα (κομπόστ) που είναι κατάλληλο για τις γλάστρες και 
τους κήπους. Για την δράση προτείνεται η δωρεάν διάθεση κάδων κομποστοποίησης στους 
ενδιαφερόμενους δημότες, με παράλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση για τη λειτουργία και τη 
χρησιμότητά τους. 
– Ένταξη προγραμμάτων ανακύκλωσης σε όλα τα σχολεία. 
– Ίδρυση κατάλληλου Συντονιστικού Μηχανισμού υπεύθυνου για την οργάνωση και 
παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, παράλληλα με τον 
εκσυγχρονισμό και την οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας, τον εκσυγχρονισμό του στόλου 
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των απορριμματοφόρων, ανανέωση των κάδων, αύξηση και μονιμοποίηση του προσωπικού 
καθαριότητας. 

Και το κυριότερο όλων. Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων των δημοτών σε 
θέματα διαχείρισης και ανακύκλωσης, έτσι ώστε να έχουμε ενήμερους και υπεύθυνους πολίτες. 
Η πόλη μας εξάλλου είναι το κοινό μας σπίτι. Aς το φροντίσουμε όλοι! 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ | ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ  

Η ενέργεια είναι πρωτίστως ένα κοινωνικό αγαθό, στο οποίο όλοι οι συμπολίτες μας πρέπει να 
έχουν πρόσβαση, τόσο στη διαδικασία παραγωγής ενέργειας, όσο και την επιλογή τεχνολογίας 
που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων και των πόρων, με σεβασμό 
στο περιβάλλον στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Με δεδομένο πως για το Δήμο 
αποτελεί ταυτόχρονα ένα σημαντικό κόστος, είναι απαραίτητο να ληφθούν μια σειρά από 
πρωτοβουλίες με βασικό στόχο: 

• Την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, για την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των 
συμπολιτών μας 
• Την αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων για τη μείωση του ενεργειακού 
κόστους των Δήμων και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος 
• Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
• Την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ 

Στο παραπάνω πλαίσιο προτείνονται συγκεκριμένα οι ακόλουθες δράσεις με αντίστοιχες πηγές 
χρηματοδότησης: 
– Δημιουργία Δημοτικού Μητρώου Ευάλωτων Καταναλωτών, στο οποίο ο Δήμος θα αναλάβει 
να καταγράψει τις περιπτώσεις συμπολιτών μας που ανήκουν στην κατηγορία των ενεργειακά 
πτωχών, με αντίστοιχη έκδοση Ειδικής Κάρτας Ευάλωτων Δημοτών (με ετήσια 
αναπροσαρμογή) 
– Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας (με βάση το ν.4513/2018) με συμμετοχή του Δήμου και 
άλλων φορέων ή ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού, με βασικό σκοπό αρχικά την εγκατάσταση ενός 
φωτοβολταϊκού συστήματος έως 1MWp με παράλληλη αξιοποίηση του Ενεργειακού 
Συμψηφισμού / Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού. Η Ενεργειακή Κοινότητα θα προσφέρει 
ΔΩΡΕΑΝ ρεύμα στους ευάλωτους συνδημότες μας, με την υπόλοιπη ισχύ να κατευθύνεται 
προς την μείωση του ενεργειακού κόστους άλλων δημοτικών κτιρίων (σχολείων κτλ.). Το κόστος 
αναμένεται να καλυφθεί κατά μεγάλο ποσοστό από το σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη 
στήριξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων μέσω ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ. 
– Επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος όλων των δημοτικών κτιρίων (περιουσιολόγιο Δήμου) 
Ένταξη τους (ειδικότερα των παλαιότερων) σε πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων 
Κτιρίων του ΥΠΕΝ ή άλλων διαθέσιμων προγραμμάτων και Καθορισμός Ενεργειακών 
Υπευθύνων σε κάθε δημοτικό κτίριο/εγκατάσταση 
– Δημιουργία Ενιαίου Παρατηρητηρίου Ενεργειακών Καταναλώσεων του Δήμου, όπου οι 
καταναλώσεις όλων των δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων, σχολικών συγκροτημάτων κτλ, θα 
καταγράφονται σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα 
– Επιτάχυνση της μετάβασης του Δήμου μας στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, με χωροθέτηση 
φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και παράλληλη αύξηση της χρήσης ΑΠΕ (π.χ. φόρτιση 
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οχημάτων μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων). Παροχή κινήτρων για τις επιχειρήσεις σε 
συνεργασία με το ΥΠΕΝ και το ΥΠΟΙΑΝ για αντικατάσταση του στόλου με ηλεκτροκίνητα 
οχήματα. 
– Συνέργια μεταξύ Δήμου και πολιτών για τη Δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων με σκοπό τη 
δημιουργία ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την εγκατάσταση υποδομών φιλικών 
προς το περιβάλλον ( π.χ. σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων), τη συμμετοχή σε 
προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κ.λ.π. 
Ο νόμος για τις Ενεργειακές Κοινότητες (ν.4513/2018) αποτελεί κομβική θεσμική πρωτοβουλία 
στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης σε μορφές καθαρής ενέργειας και συνιστά μία μεγάλη 
τομή για τον τομέα της ενέργειας στην χώρα ολόκληρη. Συνεπώς ενσωματώνουμε στο 
πρόγραμμά μας αυτό το καινοτόμο παράθυρο ευκαιρίας για: 
• την αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας και για τον εκδημοκρατισμό του ενεργειακού 
σχεδιασμού με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών 
• τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, στον ενεργειακό τομέα, στο πλαίσιο ενός νέου 
προτύπου ανάπτυξης δομημένο σε στέρεες βάσεις, με δίκαια χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας 
υπόψη τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους της περιοχής μας 
Έτσι λοιπόν ενισχύουμε τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών, του Δήμου ως φορέα καθώς και 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα. Δημιουργείται χώρος για 
συνέργιες και συμπράξεις και διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Όλοι 
έχουν ίσο δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων μέσα στην Ενεργειακή Κοινότητα. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ  

Η δομή της πόλης της Πρέβεζας έχει καθοριστεί από τον, μέχρι σχετικά πρόσφατα, περιορισμό 
της στην «εντός τάφρου» περιοχή. Ως εκ τούτου οι περισσότεροι ελεύθεροι χώροι της έχουν 
στην ουσία «προκύψει» παρά σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Οι ελεύθεροι χώροι 
είναι λίγοι και δεν εξυπηρετούν πάντα τον σκοπό τους, ενώ από το πόλη απουσιάζει ένα 
μεγάλης έκτασης πάρκο πολλαπλών χρήσεων. Παράλληλα, στο σύνολο του δήμου υπάρχει 
αναξιοποίητο απόθεμα χώρου το οποίο επιβάλλεται να ενεργοποιηθεί, να προστατευτεί και να 
ενσωματωθεί στη ζωή των ανθρώπων του. 
– Δεσμευόμαστε για την προκήρυξη μελέτης για το σύνολο της περιοχής Κάστρο Αγίου 
Γεωργίου – Κυανή Ακτή – Παντοκράτορας, ξεκινώντας από το πρώην στρατόπεδο Σολωμού και 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων του Δημοτικού κινηματογράφου, Δημοτικού Καφενείου, 
ιαματικών Λουτρών, κολυμβητηρίου, παιδικής χαράς. Στόχος είναι η ουσιαστική ενεργοποίηση 
του νότιου αυτού πυρήνα της πόλης, μιας περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ώστε το 
σύνολο να αποτελέσει ένα Πολιτιστικό και Αισθητικό πάρκο υψηλών προδιαγραφών προς 
όφελος της πόλης και των κατοίκων. Σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ποδηλατόδρομου που 
προτείνουμε να δημιουργηθεί από τη Μαργαρώνα έως το κέντρο της Πρέβεζας, απώτερος 
στόχος είναι η ενοποίηση όλου του παραλιακού μετώπου ως μια ενιαία ζώνη αναψυχής, 
πολιτισμού και αθλητισμού, υψηλής αισθητικής. 
– Διασφάλιση πλαισίου προστασίας των κάστρων της πόλης, ως ιστορικές περιοχές, ώστε να 
αποφευχθούν παρεμβάσεις που θα αλλοίωναν την φυσιογνωμία τους. Άμεσες ενέργειες για την 
ενεργοποίηση των ιστορικών αυτών συνόλων ως μέρη του ιστού της, ώστε να αποδοθούν στην 
πόλη, να παραλάβουν νέες χρήσεις διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στο δημόσιο βίο και τελικά 
να αναβαθμίσουν την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. 
Το κάστρο του Αγίου Γεωργίου είναι από μόνο του υψίστης σημασίας καθώς αποτελεί «κλασικό 
δείγμα των οχυρώσεων του Αλή πασά». Τα υπόγεια καταφύγιά του θα μπορούσαν να είναι 
επισκέψιμα, ενώ ο χώρος θα μπορούσε να αποδοθεί στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, 
λειτουργώντας ακόμα περιοδικά για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η εγκατάλειψή του 
δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες φθορές στο μνημείο και η αντιμετώπισή τους καθίσταται 
μελλοντικά δυσκολότερη. 
Αναγνωρίζοντας πως στη θέση του στρατοπέδου Σολωμού υπήρξε το Κάστρο της Μπούκας, 
προτείνεται σε πρώτη φάση συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την διενέργεια 
δοκιμαστικών τομών, ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της έκτασης του μνημείου που 
μπορεί να έχει διασωθεί πριν αναζητηθεί λύση ανάδειξής του. Κάτι τέτοιο εξάλλου θα 
διευκολύνει μελλοντικές μελέτες για την περιοχή. Αποτελεί όμως σαφή θέση μας πως ο χώρος, 
σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να δεχτεί ήπιες παρεμβάσεις και να αποτελέσει αναπόσπαστο 
τμήμα του δημόσιου βίου της πόλης, με χρήσεις αναψυχής και πολιτισμού, σε συνέχεια των 
υφιστάμενων χρήσεων (Κηποθέατρο, παιδική χαρά, δημοτικό καφενείο, ιαματικά λουτρά, 
θερινός κινηματογράφος) 
– Συνεργασία με την Περιφέρεια για την ολοκλήρωση της μελέτης για το Κάστρο του Αγίου 
Ανδρέα και την άμεση υλοποίηση του έργου ως χώρου πρασίνου, πολιτισμού και διοικητικών 
χρήσεων. 
– Άμεσες ενέργειες για την αναστήλωση του Κάστρου του Παντοκράτορα, το οποίο ανήκει ήδη 
στο δήμο. Σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία και του Υπουργείο Πολιτισμού είναι 
επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν μελέτες για την εξασφάλιση της διάσωσης του μνημείου και 
η απόδοσή του ξανά στη ζωή της πόλης. 
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– Προστασία και ανάδειξη της ιστορικότητας της πόλης με ενσωμάτωση των στοιχείων της στο 
δημόσιο χώρο. Η διαμόρφωση της παλιάς τάφρου δυτικά της πόλης με πεζόδρομο, 
ποδηλατόδρομο και υψηλό πράσινο αποτελεί μία βάση – χρειάζεται ενίσχυση, διαρκής 
συντήρηση και επέκταση σε όλο το μήκος της, καθώς, αφενός βρίσκεται πλησίον του πλέον 
πυκνοδομημένου τμήματος της πόλης, αφετέρου αποτελεί ίχνος της παλιάς τάφρου που αξίζει 
να διατηρηθεί. 
– Ενέργειες για την αποδόση στην πόλη του στρατοπέδου Κονκουρή, στο οποίο θα μπορούσε 
να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Η θέση του εξάλλου είναι καλή για μια τέτοια 
χρήση, καθώς γειτνιάζει χώρους ενδιαφέροντος (π.χ Αρχαιολογικό Μουσείο, Νικόπολη), ενώ 
υπάρχει δυνατότητα καλής εξυπηρέτησης των μετακινήσεων από και προς αυτό, σε κάθε 
κατεύθυνση. 
– Αναβάθμιση ελεύθερων χώρων σε επίπεδο γειτονιάς και διαρκής συντήρησή τους. Η 
κατάσταση το σχετικά πρόσφατα κατασκευασμένο Πυροβολικό είναι ήδη εκείνη του μαρασμού. 
Στο μικρό γήπεδο απέναντι από τη Βρυσούλα επίσης. Χρειάζονται διαρκείς δράσεις ώστε οι 
ελεύθεροι χώροι να παραμένουν ενεργοί και καθαροί και να μην πέφτουν σε καθεστώς 
εγκατάλειψης. 
– Παρά την σχετικά πρόσφατη αντικατάσταση οργάνων και παιχνιδιών στις παιδικές χαρές του 
δήμου, στις περισσότερες απαιτούνται εργασίες συντήρησης και επισκευής. Αποτελεί δέσμευσή 
μας η πιστοποίηση όλων των παιδικών χαρών ενώ θα συσταθεί ειδική επιτροπή που θα 
πραγματοποιεί συστηματικά αυτοψίες στους χώρους για την διασφάλιση της ποιότητας και της 
ασφάλειας τους. Παράλληλα θα γίνουν μελέτες για περιοχές που προβλέπεται χώρος παιδικής 
χαράς σύμφωνα με το ΓΠΣ και δεν έχει κατασκευαστεί, ώστε τελικώς να εξυπηρετείται κάθε 
γειτονιά και κάθε χωριό του δήμου. 
– Δημιουργία και αναβάθμιση των πλατειών σε όλα τα χωριά του δήμου, αναγνωρίζοντας πως 
«η πλατεία του χωριού» ήταν, είναι και θα είναι επίκεντρο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής 
του και των ανθρώπων τους. 
– Εγκατάσταση δωρεάν δικτύου wi-fi σε όλους του δημόσιους χώρους, αναγνωρίζοντας τη 
χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών αλλά και την ανάγκη παροχής του ως κοινωνικό πλέον 
αγαθό. 
– Αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα των δημόσιων χώρων και 
απασχολούν την καθημερινότητα των δημοτών, δίνοντας προτεραιότητα στο ευαίσθητο ζήτημα 
των αδέσποτων ζώων. Προτείνεται η λειτουργία μεγάλης έκτασης οργανωμένου καταφυγίου για 
τη μεταφορά, την περίθαλψη και την διαμονή τους, καθώς και η συνεργασία με φιλοζωικές 
οργανώσεις για τη σύσταση υπηρεσίας υιοθεσίας τους. 

 

ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Η πόλη της Πρέβεζας έχει ακολουθήσει ένα μοντέλο ανάπτυξης και επέκτασης όμοιο με πολλές 
άλλες επαρχιακές πόλεις, το οποίο όμως έχει σαν αποτέλεσμα μια εικόνα «κόπωσης» σε 
διάφορα σημεία της (π.χ. Λ. Ειρήνης, Καμαρινιώτικα κ.α.). Κρίνεται απαραίτητη η αισθητική 
ανάταξη, η οποία με τη σειρά της απαιτεί αλλαγή στάσης απέναντι στο τοπίο και την αισθητική 
του χώρου που ζούμε, πράγμα βέβαια επιβεβλημένο για έναν τουριστικό προορισμό. 
Ταυτόχρονα το παραδοσιακό τμήμα της πόλης, η «Αγορά» για τους ντόπιους και «βιτρίνα» της 
πόλης, αποτελεί ένα ιδιαίτερο στοιχείο, υπόλειμμα μίας μεγαλύτερης ζώνης της ιστορικής 
Πρέβεζας, είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό (ΦΕΚ 39/Δ’/26.01.1989) και υπόκειται σε 
ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης. Το ιστορικό κέντρο περιλαμβάνει αρκετά αξιόλογα 
κτίσματα και μνημεία, 33 από τα οποία είναι διατηρητέα, ως «αξιόλογα κτίρια με ιδιαίτερο 
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αρχιτεκτονικό και μορφολογικό χαρακτήρα». Ακόμα όμως και εδώ η εικόνα δεν είναι πάντοτε 
αυτή που αρμόζει σε μια πόλη που θέλει να διατηρήσει το ιστορικό της αυτό κομμάτι, αλλά και 
να το προωθήσει ως τουριστικό προϊόν. Η κατάσταση, τέλος, στους παραθαλάσσιους 
οικισμούς, που είναι κατεξοχήν παραθεριστικοί προορισμοί, είναι το αποτέλεσμα ενός 
κακέκτυπου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, που έχει εφαρμοστεί βέβαια και αλλού, δίνει 
όμως τελικώς μια εικόνα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα και χαρακτήρα. Αυτό 
που χρειάζεται συνολικά για το δήμο, είναι ένα στρατηγικό σχέδιο για την πόλη, και όχι 
ασυντόνιστες και μεμονωμένες κινήσεις εξωραϊσμού. Προτείνουμε: – Πρόγραμμα βαφής και 
αποκατάστασης προσόψεων κτηρίων του ιστορικού κέντρου και του παραλιακού μετώπου, με 
τήρηση των προδιαγραφών και προβλέπονται. – Ανάδειξη διατηρητέων κτηρίων. Τα 33 
διατηρητέα της πόλης αποτελούν εναπομείναντα ίχνη και αποτυπώματα της ιστορίας της πόλης. 
Κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία πλήρους ψηφιακού αρχείου για τα κτήρια αυτά, καθώς έτσι θα 
διευκολυνθεί, τόσο μια διαδικασία ανάδειξής τους, όσο και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, κάποιοι εκ των 
οποίων ίσως δεν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν οι ίδιοι. Για την υλοποίηση αυτού θα 
επιδιωχθεί συνεργασία με κάποιο εκ των πανεπιστημιακών τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
(π.χ. Ιωαννίνων) για την αποτύπωση όλων των διατηρητέων κτηρίων της πόλης. Τα στοιχεία 
αυτά θα αποτελέσουν ένα αρχείο στο οποίο εύκολα θα μπορεί να ανατρέξει κανείς για 
ερευνητικούς ή άλλους λόγους, ενώ θα χρησιμοποιηθούν τελικώς για τη δημιουργία ψηφιακού 
περιπάτου στα κτήρια αυτά, μια δράση μέσω της οποίας ο επισκέπτης θα μπορεί να 
ενημερωθεί για διάφορα στοιχεία της ιστορίας του τόπου μας (τρόπος ζωής, κατασκευαστικά 
ζητήματα, λαογραφικά στοιχεία κλπ). Η δράση θα μπορούσε εξάλλου να αποτελεί παράλληλη 
δράση ή τμήμα ενός σύγχρονου Μουσείου Πόλης. – Πρόγραμμα αξιοποίησης ανενεργών 
ακίνητων για τη στέγαση πολιτιστικών φορέων, συνεργατικών χώρων νέων ή ακόμη και 
φοιτητικών κατοικιών. Μια τέτοια δράση θα εμπλούτιζε αισθητικά το αστικό περιβάλλον, θα 
τόνωνε την τοπική αγορά ποικιλοτρόπως, ενώ θα έδινε μια νέα κατεύθυνση συνολικά στην 
πόλη. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μερικώς κτήρια στρατοπέδων της 
πόλης, τα οποία μετά από τόσα χρόνια παρουσίας τους, είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένα με τη 
σύγχρονη εικόνα της. – Πρόγραμμα αντίστοιχου των «Εικαστικών παρεμβάσεις σε τυφλές όψεις 
κτηρίων» σε γειτονιές με πυκνή δόμηση με ταυτόχρονη αξιοποίηση των ακαλύπτων χώρων, 
κάτι που θα συμβάλλει τόσο στην αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου σε επίπεδο γειτονιάς, 
ενώ θα εισάγει νέους τρόπους έκφρασης της τέχνης και θα αναβαθμίσει την αισθητική του 
αστικού τοπίου. – Προκήρυξη μελετών για την ανάπλαση των παραθαλάσσιων οικισμών 
(Κανάλι, Καστροσυκιά κλπ) για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή τους.  
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Ο τόπος μας είναι ιδιαίτερα ευνοημένος από τη φύση. Τα δάση που σταματούν πάνω στο κύμα, 
το γαλαζοπράσινο του Ιονίου και ο μυστηριακός Αμβρακικός κόλπος σε συνδυασμό με τους 
αρχαιολογικούς χώρους, τα μοναστήρια, τους ναούς, την παράδοση τον πολιτισμό τη 
γαστρονομία και πολλά άλλα αποτελούν μοναδικό συνδυασμό τουριστικού προορισμού. Πολλές 
μελέτες έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς που αναφέρουν πολύ ελκυστικούς όρους όπως 
“βιώσιμη και αειφόρος τουριστική ανάπτυξη”, “φέρουσα ικανότητα”, “στρατηγικός 
σχεδιασμός” και πολλά άλλα. Το θεωρητικό μέρος της ανάπτυξης της περιοχής έχει καλυφθεί 
επαρκώς. Γνωρίζουμε με ακρίβεια τα δυνατά και αδύνατα σημεία της Πρέβεζας όμως οι 
σχεδιασμοί που έχουν γίνει δυστυχώς έχουν μείνει στα χαρτιά. Το ζητούμενο είναι ποιος θα 
εφαρμόσει – υλοποιήσει κάποιες από τις, πολύ καλά τεκμηριωμένες, μελέτες. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω θα δημιουργηθεί ειδική υπηρεσία τουρισμού, η οποία σαν 
συντονιστικό κέντρο όλων φορέων τουρισμού του Δήμου, σε συνεργασία με τους τοπικούς 
φορείς, θα οργανώνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και συμμετοχές για την προώθηση και 
προβολή του τουριστικού προϊόντος, την υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας που μπορεί να 
επιφέρει βελτιώσεις και αναβάθμιση των παροχών (με συγκεκριμένη στοχοποίηση), 
προσδίδοντας στο Δήμο μας ταυτότητα και ισχυρό όνομα στο σκληρό και ανταγωνιστικό 
περιβάλλον του τουρισμού. Ακόμη απαιτείται η προβολή με την δημιουργία ολοκληρωμένου 
ψηφιακού ιστότοπου (web site), όχι μόνο ελληνικό αλλά και ξενόγλωσσο, όπου εκτός των 
άλλων θα υπάρχει ετήσιο ημερολόγιο των σημαντικότερων εκδηλώσεων της πόλης, καθώς και 
έντυπο διαφημιστικό υλικό με τα αξιοθέατα της πόλης και χάρτη με τις διαδρομές. 

Στόχος μας είναι μια τουριστική ανάπτυξη η οποία θα βασίζεται στην ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και του 
σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον, που αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για την οικονομική 
αναγέννηση και τόνωση της τοπικής οικονομίας, με διασπορά του αναπτυξιακού οφέλους σε 
όλες τις περιοχές του Δήμου και σε όλους του πολίτες. Επιπλέον, η Ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς συμβάλλει στην επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου. Πρέπει ακόμα να εκμεταλλευτούμε την παγκόσμια τάση που θέλει το 
25% των τουριστών παγκοσμίως να ενδιαφέρεται για τον θεματικό τουρισμό, όπως ήθη-έθιμα-
δρώμενα, γαστρονομία, θρησκεία, πολιτισμό, φυσικό περιβάλλον, δηµιουργία θεµατικών 
διαδροµών µε ανάδειξη στοιχείων των κυρίαρχων χρήσεων («δρόµοι» ελιάς, μουσείο ελιάς 
κ.α.). 

Στο πλαίσιο λοιπόν μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης προτείνονται τα εξής: 

Δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης  

– Ενίσχυση δράσεων για τη δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών, 
µυθολογικών και άλλων πολιτιστικών σεναρίων (πχ η ναυμαχία του Ακτίου, Η ζωή στην 
Νικόπολη, Κασσώπη, θυσία των Σουλιωτών κλπ). 

θαλάσσιος τουρισμός  



31 

– Έμφαση στο θαλάσσιο τουρισμό στο yachting και στον τουρισμό κρουαζιέρας. HΠρέβεζα 
διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως : • σημαντικό λιμάνι στο κέντρο της Β.Δ. Ελλάδας, 
επίνειο της Ηπείρου, • υπήνεμο καταφύγιο για τα τουριστικά σκάφη που διαπλέουν στο Ιόνιο 
πέλαγος και κατάλληλο για εξορμήσεις προς επίσκεψη της ενδοχώρας, • αεροδρόμιο όπου 
διενεργούνται ναυλωμένες πτήσεις για πολλές ευρωπαϊκές χώρες • σύγχρονες μονάδες που 
προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στάθμευσης και συντήρησης σκαφών αναψυχής, υπηρεσίες 
πρακτόρευσης και χρήσης ιδιόκτητων και εκµισθωµένων σκαφών αναψυχής διαφορετικών 
µεγεθών µε ή άνευ πληρώµατος κλπ. Ο θαλάσσιος τουρισμός με τις παρακάτω δράσεις και 
προϋποθέσεις μπορεί να αποτελέσει βασικό άξονα της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής 
μας: • Με την κατασκευή του επιβατηγού σταθμού κρουαζιέρας στο λιμάνι της Πρέβεζας, 
διεκδικούμε το αεροδρόμιο του Ακτίου να παίξει σημαντικό ρόλο στην μετατροπή του λιμανιού 
μας σε τερματικό σταθμό κρουαζιέρας στην Μεσόγειο με πρώτη επιβίβαση και αποβίβαση των 
τουριστών κρουαζιέρας στην Πρέβεζα (home port) (και όχι ενδιάμεση ολιγόωρη στάση). Αυτό 
απαιτεί επαφή με εταιρείες εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων με αποστολή πλήρους φακέλου 
των δυνατοτήτων της Πρέβεζας και της γύρω περιοχής ώστε να εντάξουν το λιμάνι της πόλης 
μας στους προορισμούς τους με τελικό στόχο να καταστεί λιμάνι αφετηρίας – τερματισμού 
κρουαζιέρας. • Επισκευή του θαλασσίου κρηπιδώματος κατά μήκος όλου του παραλιακού 
μετώπου, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για μελλοντικά έργα υποδομών στην 
προκυμαία και το λιμάνι (βλ. Λιμάνι Πρέβεζας) και επιβατηγό σταθμό κρουαζιερόπλοιων. • 
Ανάληψη πρωτοβουλίας συντονισμού των ναυταθλητικών σωματείων, ώστε εκτός της 
κολύμβησης, να υπάρξει κέντρο και σχολή ιστιοπλοΐας ειδικά για νέους με μονοθέσια σκάφη 
ολυμπιακών κλάσεων. – Λειτουργία σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου λεωφορείου / mini 
bus για τη μεταφορά των τουριστών στα αξιοθέατα της περιοχής. Για τη δράση αυτή προτείνεται 
η δημιουργία κοινωνικός συνεταιρισμός με συμμετοχή του Δήμου. Ταυτόχρονα προτείνεται η 
αναβάθμιση του τουριστικού τρένου, με αναζήτηση νέων περιοχών ενδιαφέροντος. – 
Διερεύνηση δυνατότητας επαναλειτουργίας της παλιάς «βενζίνας» Πρέβεζας – Ακτίου κατά τη 
θερινή περίοδο, κάτι που θα εξυπηρετούσε και τους επισκέπτες της περιοχής, τα σκάφη των 
οποίων ελλιμενίζονται στο Άκτιο.  
Πολιτιστικός τουρισμός  
– Έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό που περιλαμβάνει τις αρχαιότητες, τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και τα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής. Η προβολή από τον Δήμο, διεθνών 
εκδηλώσεων όπως του χορωδιακού φεστιβάλ, του Preveza Jazz festival, αλλά και της «γιορτής 
της σαρδέλας» και του καρναβαλιού, προσδίδουν στην περιοχή μας σημαντική πολιτιστική αξία, 
δημοσιότητα, αναγνώριση και ένα ισχυρό όνομα πολλαπλών επιλογών και απολαύσεων στην 
ψυχαγωγία και στον πολιτισμό. 
Συνεδριακός τουρισμός  
– Για την ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού δεν έχει υπάρξει καμία μέριμνα. Η Πρέβεζα 
είναι ιδανική πόλη για οργανώσεις σημαντικών εκδηλώσεων, συνεδρίων εθνικής και διεθνούς 
εμβέλειας. Δυστυχώς είμαστε από τις λίγες πόλεις που μέχρι σήμερα οι Δημοτικές αρχές δεν 
είχαν εντάξει στον σχεδιασμό τους ένα χώρο πολλαπλών μεγάλων εκδηλώσεων. Η δημιουργία 
ενός συνεδριακού κέντρου σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων και το 
αεροδρόμιο του Ακτίου, θα προσδώσει στον Δήμο μας περαιτέρω δυνατότητες για την 
οικονομική και τουριστική ανάκαμψη της περιοχής και την προβολή της στο επίπεδο που της 
αξίζει. 
Ιαματικός τουρισμός  
– Ανάδειξη Iαματικού τουρισμού. Τα ιαματικά λουτρά,  υπολειτουργούν. Στα θετικά 
καταγράφεται η πρόσφατη έγκριση της μελέτης επέκτασης από την αρχαιολογία, εκκρεμεί 
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βέβαια το πολύ σοβαρό ζήτημα της οριοθέτησης της προστατευόμενης περιοχής, για το οποίο 
απαιτούνται άμεσες ενέργειες.  
Γαστρονομικός τουρισμός  
– Έμφαση στο γαστρονομικό τουρισμό με τα προϊόντα της τοπικής γης και τα γνωστά 
θαλασσινά του Αμβρακικού. Καθιέρωση Ετήσιου Φεστιβάλ Γευσιγνωσίας. 
Μαθητικός τουρισμός  

– Έμφαση στο μαθητικό τουρισμό με αποστολή στις σχολικές μονάδες της χώρας έντυπου 
υλικού ώστε να τα εντάξουν στις σχολικές τους εκδρομές νέα πρότυπα εκπαίδευσης. Η περιοχή 
αποτελεί ένα θαυμάσιο προορισμό για την ανάπτυξη του μαθητικού τουρισμού γιατί εκπληρώνει 
τους στόχους που θέτει μια εκπαιδευτική επίσκεψη και είναι εύκολα προσβάσιμη γιατί έχει: 
• Αρχαιολογικό ενδιαφέρον με την επίσκεψη την Κασσώπη, τη Νικόπολη, στο Νεκρομαντείο, και 
το αρχαιολογικό μουσείο της Νικόπολης, όπου μπορεί να γίνουν εκπαιδευτικά προγράμματα. 
• Αξιοποίηση Αρχαιολογικού Μουσείου και δημιουργία προϋποθέσεων επισκεψιμότητας, της 
πινακοθήκης Μόραλη, όπου θα μπορούσε να στεγαστεί και λαογραφικό μουσείο. 
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο ΚΠΕ λίμνης Ζηρού, στο δάσος Βαρνάβα (προτεινόμενο) με 
επισκέψεις στον Αμβρακικό κόλπο και στους ποταμούς Λούρο και Αχέροντα. 
• Ψυχαγωγία και διασκέδαση σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 

Ποδηλατικός τουρισμός  

– Στήριξη ποδηλατικού τουρισμού του Νομού Πρέβεζας, με τη δημιουργία δικτύου ασφαλών 
ποδηλατικών διαδρομών σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, προωθητικές ενέργειες προβολής 
σε συνεργασία με τουριστικές μονάδες και καταλύματα ως χώρους υποδοχής και εξυπηρέτησης 
ποδηλατιστών (εξοπλισμό, service, φυλλάδια διαδρομών κλπ). Ενέργειες ένταξης του 
παραλιακού άξονα στο Πανευρωπαϊκό δίκτυο Eurovelo 21. 

 

Οικοτουριστική ανάπτυξη 

Ποταμός Λούρος - Δάσος Βαρνάβα  

Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη ήπιας οικοτουριστικής υποδομής στη βορειοδυτική παρόχθια 
ζώνη και την κοίτη του ποταμού Λούρου, στο ύψος του ομώνυμου οικισμού που θα απευθύνεται 
σε μια σειρά ομάδων (πχ. μαθητές, φοιτητές, περιπατητές, ντόπιους κατοίκους) και αναμένεται 
να συμβάλλει στην ενίσχυση του εισοδήματος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής μέσω της 
δημιουργίας νέας πηγής οικονομικής δραστηριότητας συμβατής με την προστασία του 
περιβάλλοντος. Η υποδομή θα περιλαμβάνει κέντρα ενημέρωσης και ένα δίκτυο από διαδρομές 
ερμηνείας στην παρόχθια ζώνη και στην κοίτη του Λούρου. 

Αναλυτικά προτείνεται: 

– Εγκατάσταση Κέντρου Ερμηνείας Περιβάλλοντος με θέμα το ποτάμιο και παρόχθιο 
οικοσύστημα, στο Δάσος του Αγίου Βαρνάβα. 

– Οργάνωση διαδρομών περιβάλλοντος (για πεζούς, ποδηλάτες, ιππείς, επισκέπτες), στην 
περιοχή γύρω στο Δάσος Αγ. Βαρνάβα, τις Πηγές Σκάλας και τον ποταμό Λούρο με τοποθέτηση 
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πινακίδων ερμηνείας σε επιλεγμένα σημεία που θα βοηθούν τους επισκέπτες να ερμηνεύσουν 
βασικά στοιχεία του τοπίου χωρίς την αναγκαστική παρουσία ξεναγού. 

– Αξιοποίηση της πλοϊμότητας του ποταμού Λούρου εκμεταλλευόμενοι την ύπαρξη πλούσιας 
ζώνης πλημμυρών (παρόχθιες συστάδες δέντρων, υγρόφιλο Δάσος Αγ. Βαρνάβα) με 
οργάνωση ξεναγήσεων με μηχανοκίνητο σκάφος. Οι ξεναγήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να 
φτάνουν ως το Κάστρο Ρωγών και τις εκβολές στον Αμβρακικό. 

– Πιθανές απαλλοτριώσεις των αγρών στην περιοχή γύρω στο Δάσος Αγ. Βαρνάβα, 
προκειμένου να αναπτυχθεί το δάσος και από υπολειμματικό, να γίνει κανονικό. 

Μονή Αβάσσου- πύλες του Άδη  

– Πλήρης αποκατάσταση της Ιεράς Μονής και των ερειπωμένων κελιών-ξενώνων, χτισμένα το 
1746, με ταυτόχρονη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 
– Ανάδειξη του παλιού παραδοσιακού νερόμυλου και του υδραγωγείου του, σε όλο του το 
μήκος ώστε να είναι προσβάσιμο από δημότες και επισκέπτες. 
– Το όλο συγκρότημα που είναι απαράμιλλου κάλους και αξίας, έχει χαρακτηριστεί ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο και μπορεί να αποτελέσει τουριστικό πόλο έλξης για την περιοχή. 
– Σε συνδυασμό με τις πηγές του Αχέροντα στο Τρίκαστρο τις «Πύλες του Άδη», τον παλαιό 
Ωρωπό και τις διαδρομές στο Λούρο ποταμό αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 
πρόσβασης και οργανωμένες εκδρομές στην ζώνη της περιοχής του Λούρου, δίνοντας ώθηση 
στην οικονομία και ανάπτυξη-ανάδειξη της περιοχής. 

Παλαιορόφορος- «pueblo Greco»  

To μοναδικής ομορφιάς έρημο χωριό που εγκαταλείφθηκε το 1970, αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία 
ανάδειξης της περιοχής. Θα διερευνήσουμε σε συνεργασία με την ΚΕΔ, την δυνατότητα 
μετατροπής του σε τουριστικό χωριό με ανακατασκευή αρχικά χώρων επισκεψιμότητας, όπως 
τα καλντερίμια, καταστήματα παραδοσιακών προϊόντων, εργαστήρια υφαντών (αργαλειοί), και 
παραδοσιακών προϊόντων, ταβέρνες, ξενώνα, εντάσσοντας με τον τρόπο αυτό το πρώτο 
“pueblo Greco” μαζί με την μονή Αβάσσου, τις Πύλες του Άδη στο Τρίκαστρο, την Κασσώπη 
κλπ, στα ολοκληρωμένα τουριστικά προγράμματα της περιοχής( μαθητικές εκδρομές, 
επισκέψεις, αγορές κλπ). 

Άγιοι Απόστολοι  

Οι παλιές κατασκηνώσεις των Αγίων Αποστόλων χρόνια περιμένουν την ανάπτυξή τους, αλλά 
αυτή δεν έρχεται. Ένα αθλητικό κέντρο, ένα εκπαιδευτικό κάμπινγκ, ένα εναλλακτικό πολιτιστικό 
κέντρο μπορούν να αποτελέσουν την αρχή αξιοποίησης μιας περιοχής με μοναδικό ανάγλυφο, 
διαδρομές, δάσος αιωνόβιων βελανιδιών και ελαιώνων και χάραξη μονοπατιών σε μοναδικές 
διαδρομές προς τη Λασκάρα, το Σκαφιδάκι, την Πωγωνίτσα, το Μάζωμα κλπ. 

  



34 

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Αποτελεί όραμά μας η εδραίωση ενός νέου παραγωγικού, κοινωνικού και διατροφικού 
προτύπου, που θα βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της τροφής ως 
κοινωνικό αγαθό. Η ανασυγκρότηση του αγροτοδιατροφικού τομέα και η ανάδειξη του σαν 
βασικό μοχλό ανόρθωσης της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, υπηρετεί την προστασία και 
στήριξη των μικρομεσαίων παραγωγών και της οικογενειακής γεωργίας, την αναδιανομή του 
πλούτου υπέρ των ασθενέστερων στρωμάτων, την κοινωνική αλληλεγγύη, τη διαφύλαξη του 
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (λαογραφία, πολιτισμός, διατροφικές 
παραδόσεις), και την ενεργητική συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών ενός προοδευτικού 
κινήματος παραγωγών και καταναλωτών. Προτείνονται οι παρακάτω άξονες: 

– Ενεργοποίηση του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης στο Δήμο Πρέβεζας, που για εμάς 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας, τον 
επαναπροσδιορισμό των στόχων της και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της. Στα 
πλαίσια αυτά προτείνουμε την αξιοποίηση όλων των γεωτεχνικών του Δήμου. 

– Υποστήριξη συνεργατισμού και δημιουργία Ομάδων Παραγωγών, με κύριο στόχο τη μείωση 
του κόστους παραγωγής και τη δυνατότητα οργανωμένης διάθεσης των προϊόντων για το 
κλείσιμο της «ψαλίδας» τιμών αγρότη και καταναλωτή. 
– Παραχώρηση έναντι μικρού αντιτίμου δημοτικών εκτάσεων για νέες καλλιέργειες σε 
συνεταιρισμούς νέων παραγωγών. 

– Διερεύνηση δυνατότητας και σχετική ενημέρωση των ιδιοκτητών γεωτεμαχίων που βρίσκονται 
εντός της αρχαιολογικής ζώνης, για καλλιέργεια σε αυτά αρωματικών φυτών, για τα οποία δεν 
απαιτείται εκσκαφή πλέον των 30 εκ., και ένταξή τους σε αντίστοιχα προγράμματα 
χρηματοδότησης. Κάτι τέτοιο θα έφερνε εισόδημα στους ιδιώτες των οποίων τα γεωτεμάχια εκ 
των πραγμάτων παραμένουν αδρανή, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούσε και ένα ενδιαφέρον 
αισθητικά αποτέλεσμα. 

– Οραματιζόμαστε και θα μελετήσουμε τη δημιουργία μιας πρότυπης Αγροτικής Αγοράς, 
οργανωμένης, στεγασμένης και καλαίσθητης, για την ικανοποίηση της ανάγκης των 
καταναλωτών για φρέσκα, ποιοτικά τοπικά προϊόντα, που ταυτόχρονα θα συμβάλλει στη 
σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων. 

– Η Αλιεία στον Δήμο της Πρέβεζας αποτελεί παραδοσιακή επαγγελματική ασχολία. Χρειάζεται 
να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι και πάλι μια επαγγελματική διέξοδος, ιδιαίτερα 
για τους νέους, που πλήττονται από την ανεργία. Πρέπει να γίνει συντήρηση και 
εκσυγχρονισμός των αλιευτικών καταφυγίων για τον ασφαλή ελλιμενισμό των αλιευτικών 
σκαφών του Δήμου. Στήριξη του συνεταιρισμού αλιέων και μέτρα αναβάθμισης των υποδομών 
του δήμου από τις οποίες εξυπηρετούνται οι εγκαταστάσεις τους. Επιβάλλεται ακόμα η 
διερεύνηση της δημιουργίας σύγχρονης και οργανωμένης ιχθυαγοράς στην Πρέβεζα. 

– Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου σε συνεργασία με την ΔΑΟΚ Πρέβεζας και τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από διασταύρωση του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου, θα κατανείμει ορθά τον 
κοινοτικό βοσκότοπο στους κτηνοτρόφους του Δήμου, ώστε να μην υπάρξει ξανά κίνδυνος 
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απώλειας κοινοτικών ενισχύσεων των κτηνοτρόφων μας. Ταυτόχρονα θα γίνουν έργα 
βελτίωσης των βοσκοτόπων και κατασκευή ομβροδεξαμενών και ποτίστρων για τη στήριξη της 
ζωικής παραγωγής. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ  

O δευτερογενής τομέας παραγωγής βρίσκεται σε υπανάπτυξη, με πιο χαρακτηριστικό δείγμα 
την κατάσταση που επικρατεί στη ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή) Πρέβεζας, τόσο ως προς τις 
υποδομές της που παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης, όσο και ως προς τις εγκατεστημένες 
επιχειρήσεις, αφού πολλές από αυτές υπολειτουργούν και άλλες σταμάτησαν την λειτουργία 
τους. Σε συνδυασμό με τα λιμάνια Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας και το αεροδρόμιο του Ακτίου, η 
ΒΙΠΕ μπορεί να μετατραπεί σε εμπορευματικό σταθμό logistics. Έχουν δημιουργηθεί μεγάλα 
προβλήματα στις επενδύσεις και αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων από την ανυπαρξία έργων 
υποδομής, όπως τα έργα του βιολογικού καθαρισμού, της διευθέτησης ομβρίων, αποκομιδή 
σκουπιδιών, προσβάσεις, ύδρευση κλπ. Η ΕΤΒΑ αθετεί τα συμβόλαια και τις υποχρεώσεις της 
απέναντι στους επενδυτές, καθιστώντας ουσιαστικά αδύναμη, ασύμφορη και στα όρια της 
παρανομίας τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η δημοτική αρχή θα διεκδικήσει άμεσα την τήρηση 
των υποχρεώσεων του φορέα για τα έργα υποδομής και ομαλής λειτουργίας της ΒΙΠΕ. 

Ο Δήμος δεν μπορεί να παραμένει απλός θεατής της πλήρους αποβιομηχάνισης της περιοχής 
και της παραγωγικής απραξίας. Αντιθέτως, θα πρέπει να συνδιαμορφώσει με τους υπόλοιπους 
φορείς ένα πλαίσιο ανάπτυξης της περιοχής και να θεσμοθετήσει ένα όργανο παροχής 
πληροφοριών και στήριξης παραγωγικών πρωτοβουλιών, ειδικότερα σε νέους και νέες, αλλά και 
σε συλλογικές μορφές παραγωγής και δράσεις εξωστρεφειας. Επιπλέον, θα συμμετέχει στη 
δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών κ κοινωνικών επιχειρήσεων μεταποίησης, αξιοποιώντας 
τα ποιοτικά τοπικά προιόντα του πρωτογενούς τομέα. 

Θέσεις μας για τη μεταποίηση είναι: 

– Στήριξη της λειτουργίας και δημιουργία παραγωγικών μονάδων, κυρίως μικρού μεγέθους και 
χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης, που θα αξιοποιούν τους ντόπιους πλουτοπαραγωγικούς 
πόρους. Η Πρέβεζα παλιότερα, πέραν του ενετικού της ελαιώνα ο οποίος χάθηκε, διέθετε μικρά 
ελαιοτριβεία μέσα στον ιστό της πόλης. Θα μπορούσε να λοιπόν να αξιοποιηθεί η 
παρακαταθήκη αυτή με τη δημιουργία «δρόμου της ελιάς» στο σύνολο του δήμου πια. Στη 
δράση θα μπορούσαν να ενταχθούν υφιστάμενες και νέες δομές, οι οποίες θα μπορούσαν να 
είναι και επισκέψιμες. Κάτι τέτοιο θα προωθούσε το προϊόν της ελιάς στις διάφορες μορφές της 
(βρώσιμη, λάδι, σαπούνι) ευρέως, ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει και τουριστικό προϊόν. 
– Στήριξη μονάδων επεξεργασίας – τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων του 
πρωτογενούς τομές ντόπιας παραγωγής, όπως γάλα, κρέας, αυγά, μέλι, ψάρια, λάδι, φρούτα, 
κηπευτικά κ.λ.π. 
– Στήριξη των παραδοσιακών βιοτεχνικών μονάδων που παράγουν κυρίως για την τοπική ή 
ευρύτερη αγορά (έπιπλα, οικοδομικά υλικά, λαϊκή τέχνη κλπ) 
– Σύζευξη φωτοβολταϊκής ηλεκτροπαραγωγής με οποιαδήποτε μορφή βιομηχανικής 
μεταποίησης 
– Στήριξη και συμμετοχή στη δημιουργία, μέσω σύστασης ενεργειακής κοινότητας, μονάδων 
παραγωγής βιοαερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, μέσα από καθετοποιημένες 
δράσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με στόχο τη μείωση του κόστους 
λειτουργίας των επιχειρήσεων και την αξιοποίηση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων, 
βιομάζας από υπολείμματα καλλιεργειών κλπ. 

 


