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 Σρεηηθά κε ην «δεπηεξνγελή 

ηνκέα παξαγσγήο» ηζρχνπλ νη γεληθέο παξαηεξήζεηο θαη ζέζεηο καο 

πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο πξσηνγελνχο 
παξαγσγήο.  

Πξφθεηηαη γηα ηνκέα πνπ βξίζθεηαη ζε ππαλάπηπμε, κε πην 
ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ΒΙ.ΠΔ. 

(βηνκεραληθή πεξηνρή) Πξέβεδαο, ηφζν σο πξνο ηηο ππνδνκέο ηεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ εηθφλα εγθαηάιεηςεο, φζν θαη σο πξνο ηηο 

εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο, αθνχ πνιιέο απφ απηέο 
ππνιεηηνπξγνχλ θαη άιιεο ζηακάηεζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο έρνπλ ιάβεη επηδνηήζεηο πνπ 
φκσο δελ απέδσζαλ. 

Γεληθή ζέζε καο είλαη φηη ε αλάπηπμε θαη ζηνλ θιάδν απηφ 

πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλε 1) κε ηνπο άιινπο ηνκείο παξαγσγήο 
(σο πξνυπφζεζε) θαη 2) ππεξεζηψλ (σο απνηέιεζκα απαζρφιεζεο), 

έηζη ψζηε λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη   κε  «θάζεηε δηαζχλδεζε» 
ελψ ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα παξαβιέπεηαη ν νθεηιφκελνο 

ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ.  
Θέζεηο καο γηα ηε κεηαπνίεζε είλαη: 

• Σηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ 
κνλάδσλ, θπξίσο κηθξνχ κεγέζνπο, πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηνπο ληφπηνπο 

πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο ή θαη κνλάδεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 
θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο 



• Σηήξημε ησλ παξαδνζηαθψλ βηνηερληθψλ κνλάδσλ πνπ 

παξάγνπλ θπξίσο γηα ηελ ληφπηα αγνξά (έπηπια, νηθνδνκηθά πιηθά, 
ιατθή ηέρλε θ.ιπ.). 

• Γεληθφηεξε ελζάξξπλζε ησλ κνλάδσλ «πξνζηηζέκελεο αμίαο» 
πνπ πξνθχπηεη κε ζπλαξκνιφγεζε, ζπκπιήξσζε εκηέηνηκνπ, 

επηηφπηα εγθαηάζηαζε. 
• Σχδεπμε θσηνβνιηατθήο ειεθηξνπαξαγσγήο κε νπνηαδήπνηε 

κνξθή βηνκεραληθήο κεηαπνίεζεο, αληί γηα πψιεζε ηεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ζηε ΓΔΗ.  

Σε θάζε πεξίπησζε θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ πξψην θιάδν 
παξαγσγήο, πξέπεη λα πξνθξηζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ  ζπιινγηθέο 

κνξθέο παξαγσγήο (ζπλεηαηξηζκνί, νκάδεο παξαγσγψλ).  
Ο Γήκνο δελ κπνξεί λα παξακέλεη απιψο ζεαηήο ηεο πιήξνπο 

απνβηνκεράληζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο παξαγσγηθήο απξαμίαο. Ο 
κνλαδηθφο ζπλεηαηξηζκφο (Δ.Α.Σ. Πξέβεδαο), πνπ είρε θαη 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αληηκεησπίδεη πξφβιεκα επηβίσζεο θαη 

θπζηθά έρεη ζρεδφλ ζηακαηήζεη θάζε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη 
πξσηνβάζκηνη ζπλεηαηξηζκνί, πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ρσξηφ ηνπ λένπ 

Γήκνπ, είλαη απιά ζθξαγίδεο. Τελ  θεξδνθφξν 
θξαηηθνζπλεηαηξηζηηθή βηνκεραλία γάιαθηνο ΓΩΓΩΝΗ, πνπ 

απνξξνθά ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο θαη ησλ δηθψλ 
καο θηελνηξφθσλ, κε κεζνδεπκέλεο πξνζπάζεηεο ε Κπβέξλεζε 

πξνζπαζεί λα ηελ κεηαθέξεη ζηα ρέξηα ηδησηψλ.  
Γεληθφηεξα, ν Γήκνο πξέπεη λα ζπλδηακνξθψζεη κε ηνπο 

ππφινηπνπο θνξείο έλα πιαίζην αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, λα 
ζεζκνζεηήζεη έλα φξγαλν παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζηήξημεο 

παξαγσγηθψλ πξσηνβνπιηψλ, εηδηθφηεξα ζε λένπο θαη λέεο, αιιά θαη 
ζε ζπιινγηθέο κνξθέο παξαγσγήο. 
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