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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διημερίδα διοργανώνει
το ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη
για το Δ! Κ.Π.Σ.
Στη Θεσσαλονίκη, στο διήμερο 17 - 18 Μαϊου, θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη προσυνεδριακή
εκδήλωση που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας , με αντικείμενο το Δ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης.
Η συνολική ανάλυση του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας και Θράκης, το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και «το Αναπτυξιακό
Σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης. Χωρική διάσταση του ΕΣΠΑ. Σχέση Πόλης  Υπαίθρου» είναι οι
θεματικοί άξονες στους οποίους επικεντρώνονται οι εργασίες του διημέρου.
Η προσυνεδριακή εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ είναι
η τελευταία μιάς σειράς εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν στη Πάτρα, στη Λάρισα και στο Ηράκλειο
Κρήτης με θέματα τα ΠΕΠ των αντίστοιχων ευρύτερων περιοχών και τα άλλα Επιχειρησιακά
Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Τα τέσσερα διήμερα οδηγούν στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 13 με 15 Ιουνίου , στην Αθήνα
, με θέμα «Οι αναπτυξιακές προκλήσεις στην 4η Προγραμματική Περίοδο και ο ρόλος των
Μηχανικών. Για τη κοινωνία της γνώσης, την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη».
Οι εργασίες του διήμερου της Θεσσαλονίκης, θα αρχίσουν το απόγευμα της Πέμπτης 17 Μαϊου, ώρα 5
μμ, με θέμα την Περιφερειακή Ανάπτυξη και το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας  Θράκης».
Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 18 Μαϊου, οι εργασίες θα αρχίσουν στις 9 π.μ. και το πρόγραμμα της
ημέρας θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες : «ΕΣΠΑ 2007-2013», «Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα», «Αναπτυξιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης»,
«Χωρική διάσταση του ΕΣΠΑ. Σχέση πόλης  υπαίθρου».
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα εκπροσωπήσουν ο πρόεδρος Γιάννης Αλαβάνος και στελέχη της
Οργανωτικής Επιτροπής που θα παρουσιάσουν τις αναλύσεις του ΤΕΕ για τα θέματα.
Εισηγήσεις για τα κεντρικά θέματα θα παρουσιαστούν από τα αντίστοιχα υπουργεία και εκπροσώπους
φορέων των παραγωγικών τάξεων και των επιστημονικών και επαγγελματικών επιμελητηρίων
πανελλαδικής εμβέλειας. Ενώ η εξειδίκευση των θεμάτων για τη Βόρεια Ελλάδα θα γίνει από
εκπροσώπους των Περιφερειών, των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο και των αντίστοιχων
Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ.
Στην εκδήλωση έχουν κληθεί και θα δώσουν το παρόν, συμβάλλοντας στο διάλογο το
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας στο Κοινοβούλιο και οι Νομαρχιακές και
Τοπικές Αυτοδιοικήσεις της Βόρειας Ελλάδας.

