
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Β.Ε.Τ κ. Κώστας Σημίτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Χρηστός 
Ροκόφυλλος και η Γενική Γραμματέας κ. Αννα Διαμαντοπούλου παρουσίασαν 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την ανασυγκρότηση φθινουσών 
περιοχών της χώρας, σε ημερίδα που έγινε την Τετάρτη 1η Μαρτίου 
στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συνεδρίων της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών.

Στην ημερίδα συμμετείχαν περισσότερα απο 120 άτομα ( Νομάρχες 
Περιφερειακοί Διευθυντές, Εκπρόσωποι Εργατικών Κέντρων, Εκπρόσωποι 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ενωσης κ.α) 
έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα προτεινόμενα μέτρα και τη γενικότερη 
πολιτική του Υπουργείου για τις φθίνουσες 
βιομηχανικές περιοχές.

Η πολιτική αυτή όπως διαμορφώθηκε μετά απο διάλογο με τους τοπικούς 
φορείς ( κατά τη διάρκεια των μελετών) περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός 
ολοκληρωμένου πλαισίου παρέμβασης συνολικού προϋπολογισμού 380 
δισ.δρχ. Το ολοκληρωμένο αυτό πλαίσιο παρέμβασης έχει ως στόχο την :

* Αρση της προβληματικότητας των περιοχών

* Διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης

* Αναστροφή της φθίνουσας οικονομικής πορείας των περιοχών σε κρίση

Οι προβλεπόμενες απο το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Παρέμβασης δράσεις 
αναφέρονται:

* Στόν εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των βιομηχανικών υποδομών για 
την προσέλκυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ( δημιουργία ΒΙΠΕ , 
ΒΙΟΠΑ, Τεχνολογικών Κέντρων υποστήριξης των επιχειρήσεων, 
εγκατάσταση αναπτυγμένων τηλεπικοινωνιακών δικτύων παροχής υπηρεσιών 
σε επιχειρήσεις κ.α)

0 αριθμός των έργων που προβλέπεται να ενταχθούν στο Ολοκληρωμένο 
Πλαίσιο Παρέμβασης ξεπερνά τα 580. Παράλληλα, με τα προηγούμενα 
επιδιώκεται μέσα απο το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Παρέμβασης.



* η ανάπτυξη των κοινωνικών και τεχνικών υποδομών κάθε φθίνουσας 
περιοχής ώστε να αντιμετωπισθούν οι δυσλειτουργίες και η απομόνωση 
που παρατηρούνται σε ορισμένες περιοχές.

* η ενίσχυση των δοξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και η προσαρμογή 
του στίς νέες τεχνολογίες παραγωγής.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Παρέμβασης συμπληρώνεται απο μια σειρά 
συνοδευτικά μέτρα που περιλαμβάνουν:

* ενισχύσεις μέσω των αναπτυξιακών νομών και του ειδικού προγράμματος 
του ΟΠΕ για προώθηση και προβολή των προϊόντων

* αξιοποίηση των μεγάλων έργων (π.χ Ξγναντία) για την μεγιστοποίηση 
της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού καχ των επιχειρήσεων της 
περιοχής στα υπό εκτέλεση έργα.

* εφαρμογή ειδικών πολιτικών γης για την αναβάθμιση των φθινουσών 
περιοχών και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.

* διασφάλιση της εμπορικής και επενδυτικής δραστηριότητας στίς 
Βαλκανικές χώρες.

Για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου πλαισίου παρέμβασης έχει αναπτυχθεί 
και προτείνεται ειδικό σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης των 
εξελίξεων στίς φθίνουσες περιοχές. Το σύστημα αυτό θα εγκατασταθεί σε 
δίκτυο που θα συνδέει τις περιοχές με την κεντρική διοίκηση. Για την 
λειτουργία του συστήματος προθλέπεται η δημιουργία οικονομικών 
παρατηρητηρίων και παρατηρητηρίων εργασίας.

Η υλοποίηση του ολοκληρωμένου πλαισίου παρέμβασης θα γίνει με την 
βοήθεια ενός συστήματος διοίκησης στο οποίο η συμμετοχή των φορέων της 
τοπικής κοινωνίας είναι καθοριστική. Συγκεκριμένα η διαχείριση του θα 
γίνει σε τοπικό επίπεδο απο αναπτυξιακούς φορείς της περιοχής και με 
όργανα παρακολούθησης που θα συσταθούν στις Νομαρχίες και στα οποία θα 
συμμετέχουν εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των παραγωγικών 
τάσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π

Με την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Παρέμβασης δεν επιδιώκεται 
μόνο η αντιστροφή της φθίνουσας οικονομικής πορείας των περιοχών σε 
κρίση αλλά και η δημιουργία ενός αναδιαρθρωτικού μηχανισμού ικανού να 
αντιμετωπίσει και τις μελλοντικές κρίσεις τις οποίες συνεχώς θα 
δημιουργούν οχ εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. 0 
αναδιαρθρωτικός αυτός μηχανισμός σκοπό έχει την προσαρμογή του τοπικού 
παραγωγικού συστήματος στις απαιτήσεις ανταγωνιστικότητας και στα 
πρότυπα ζήτησης. 0 μηχανισμός αυτός που αναπτύσσεται στο ολοκληρωμένο 
πλαίσιο παρέμβασης περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας, το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, τη διαμόρφωση προγραμμάτων 
βιομηχανικής ανάπτυξης ( για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ) και 
συστήματα άμεσης παρατήρησης των προβλημάτων και διάχυσης πληροφοριών-



ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιοχές Μελέτης του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας

* Βόρεια και Κεντρική Χαλκιδική
* Νομός Κιλκίς
* Νομός Φλώρινας
* Νομός Καστοριάς
* Περιφέρεια Θράκης ( Νομοί: Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου)
* Νομός Λάρισας
* Νήσος Σύρος

Περιοχές Μελέτης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
* Νομός Αχαϊας
* Νομός Βοιωτίας
* Νομός Κοζάνης
* Λαύριο
* Νομός Μαγνησίας
* Νομός Ευβοίας.


