
«Γρεβενά: Ο Πρώτος Βιολογικός Νομός 
Δίνει Ώθηση στην Οικονομία και Νέες Θέσεις Εργασίας»

Ο  Υπουργός  Ανάπτυξης  κ.  Χρήστος  Φώλιας μίλησε  σήμερα  στην  κεντρική 
εκδήλωση του 1ου Διεθνούς Συμποσίου, που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Γρεβενών 
από τις 12 έως 14 Οκτωβρίου. Το Συμπόσιο με θέμα «Δημιουργώντας το Μέλλον 
με Κοινωνική Ευθύνη» στοχεύει στην ανάδειξη των Γρεβενών σε Νομό-πρότυπο, 
που επιδιώκει τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον.

Ο κ. Φώλιας ανέφερε μεταξύ άλλων:

• Η ανάπτυξη του τόπου είναι το μεγάλο στοίχημα όλων. 
• Η  διεξαγωγή  του  1ου Διεθνούς  Συμποσίου  της  Αναπτυξιακής  Γρεβενών 

συμπίπτει με την ημέρα απελευθέρωσης της πόλης των Γρεβενών στις 13 
Οκτωβρίου 1912. 

• Το  80% των εθνικών και κοινοτικών πόρων  του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου  Αναφοράς  2007-2013 κατευθύνεται  στοχευμένα  στην 
Περιφέρεια. 

• Το  υπουργείο  Ανάπτυξης  προωθεί  ολοκληρωμένη  στρατηγική,  δίνοντας 
έμφαση  στην  ποιότητα  και  την  καινοτομία.  Μία  από  τις  βασικές 
παρεμβάσεις  είναι  η  δημιουργία  πέντε  περιφερειακών  Πόλων 
Καινοτομίας. Ο  ένας  εξ  αυτών  είναι  στη  Δυτική  Μακεδονία  και  είναι 
σημαντικός  πυρήνας  για  τη  σύνδεση  της  Έρευνας  με  την  παραγωγική 
διαδικασία. 

• Με  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα»  (ΕΠΑΝ), 
δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας, την 
αναβάθμιση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και  την  προστασία  του 
περιβάλλοντος και συνεχίζουμε. 

• Στο  Νομό  Γρεβενών,  υλοποιούνται,  μέσω  του  ΕΠΑΝ,  44  έργα 
συνολικού  προϋπολογισμού  14,5  εκατομμυρίων  ευρώ,  τα  οποία 
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αφορούν,  στην  ενίσχυση  επενδύσεων  στους  τομείς  του  τουρισμού,  του 
εμπορίου και της μεταποίησης, στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. 

• Συνολικά,  περισσότερες  από  250  επιχειρήσεις  επιχορηγούνται  για 
επενδυτικά σχέδια που ξεπερνούν τα 100 εκ. ευρώ. 

• Το  Πρόγραμμα  Ανάπτυξης  της  Βόρειας  και  Κεντρικής  Πίνδου 
προχωρά  με  ταχύτητα  και  πνεύμα  συνεργασίας  και  αλληλεγγύης  σε  4 
άξονες.  Ο πρώτος αφορά στη βελτίωση των βασικών υποδομών και της 
ποιότητας  ζωής,  ο  δεύτερος  στην  ενίσχυση  του  παραγωγικού 
περιβάλλοντος,  ο  τρίτος  στην  ανάδειξη  και  αξιοποίηση  της  φυσικής  και 
πολιτιστικής κληρονομιάς και ο τέταρτος στην αναβάθμιση του ανθρώπινου 
δυναμικού. 

• Δίνουμε  νέες  απαντήσεις στα  μεγάλα  ζητήματα  της  ανάπτυξης,  της 
απασχόλησης, της περιφερειακής σύγκλισης. 

• Επενδύουμε στη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία. 
• Ο  Επενδυτικός Νόμος που δημιουργήσαμε είναι ένα πολύτιμο εργαλείο 

και  για την ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας με σύγχρονους 
όρους. 

• Η συμβολή στη διατήρηση της  κοινωνικής  συνοχής,  η  επένδυση στην 
ευημερία των κοινωνιών είναι προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη και 
βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. 

• Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι στο DNA των Ελλήνων και η κυβέρνηση 
την στηρίζει. 

• Λέμε «ναι» στο επιχειρείν με κοινωνικό πρόσωπο. Λέμε «ναι» στην 
εταιρική ευθύνη. 

• Οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις που ξεδιπλώνονται στο νομό μας τα 
τελευταία χρόνια παράγουν χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα. 428 
έργα, συνολικού προϋπολογισμού 605 εκ. ευρώ βάζουν τις βάσεις για 
να πετύχουμε πολλά περισσότερα. 

• �Τα Γρεβενά αποτελούν σημείο αναφοράς ενός νέου οράματος, το 
οποίο  υιοθέτησε  και  ο  ίδιος  ο  πρωθυπουργός  κ.  Κώστας 
Καραμανλής επισκεπτόμενος το Νομό. Να μετατρέψουμε τον τόπο 
μας  στον  πρώτο  βιολογικό  νομό  της  χώρας  μέσα στην  δεκαετία. 
Όλοι μαζί συνεχίζουμε. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης.�


