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3 και 4 Ιουνίου 2013, Αθήνα
Αµφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων,
στο κτίριο του Τοµέα Μεταφορών και ∆ικτύων
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – Παπάγου)

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ∆ιηµερίδα µε θέµα: «Έργα
µεταφορικών υποδοµών ως µοχλός ανάκαµψης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, στο
Αµφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, στο κτίριο του Τοµέα Μεταφορών και ∆ικτύων,
στις 3 και 4 Ιουνίου 2013.
Το τελευταίο διάστηµα, µε µεγάλη ένταση, διατυπώνονται απόψεις ότι η
αναστροφή της ελληνικής οικονοµίας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις
επενδύσεις σε έργα υποδοµής. Παρόλα αυτά, δεν διατυπώνεται µε
ευκρίνεια ποιές είναι οι πραγµατικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία
και πώς αυτές επηρεάζουν εθνικούς στόχους στην κατεύθυνση της
βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευηµερίας.
στην
ιεράρχηση
Επίσης,
καταγράφονται
σηµαντικές
αδυναµίες
προτεραιοτήτων, στις αποφάσεις και στην υλοποίηση ενός συγκεκριµένου
προγράµµατος επενδύσεων σε συνδυασµό µε τους εθνικούς και τοπικούς
στόχους για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του µοντέλου παραγωγής.
Παράλληλα, καταγράφονται προβληµατισµοί για την υπο-χρηµατοδότηση
του Π∆Ε και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγή, διοίκηση
και χρηµατοδότηση των έργων.
Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο διαπιστώσεων και επισηµάνσεων, κρίνεται
αναγκαία η έγκαιρη και πλήρης αποτύπωση των απόψεων του τεχνικού
κόσµου στα θέµατα σχεδιασµού, απόφασης, παραγωγής και λειτουργίας
των έργων υποδοµής.
Στόχοι της ∆ιηµερίδας
Κύριος στόχος της ∆ιηµερίδας είναι να καταγραφούν οι προϋποθέσεις,
προτεραιότητες και διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη δηµιουργία ενός
αξιόπιστου προγράµµατος δράσεων και τελικά στην
υλοποίηση
συγκεκριµένων προτάσεων - επενδύσεων σε έργα υποδοµής, για την
επαναφορά την Ελληνικής οικονοµίας σε τροχιά βιώσιµης ανάπτυξης.
Επίσης, θα καταγραφούν συγκροτηµένες απόψεις και θα αναπτυχθεί
διάλογος µεταξύ θεσµικών εκπροσώπων, φορέων του δηµόσιου και

ιδιωτικού τοµέα, καθώς και διακεκριµένων επιστηµόνων αναφορικά µε την
σκοπιµότητα, την αναγκαιότητα και την υλοποίηση έργων υποδοµής στην
Ελλάδα.
Το θέµα των έργων υποδοµής καλύπτει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων
και περιλαµβάνει ιδιαιτερότητες σε αντιστοιχία µε τις παραγωγικές δράσεις
∆ιηµερίδας είναι ο δηµόσιος
της Ελληνική Οικονοµίας. Στόχος της
διάλογος και η παρέµβαση να επικεντρωθεί στα έργα υποδοµής που
συνδέονται µε την παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη δικτύων στον
τοµέα των µεταφορών και συγκοινωνιών, που αποτελούν και το
µεγαλύτερο µέρος των κρατικών επενδύσεων σε έργα στη χώρα.
Τα συµπεράσµατα της ∆ιηµερίδας αυτής θα αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο
για την πολιτεία, την επιχειρηµατικότητα στον τοµέα των έργων και τους
Μηχανικούς µέλη του ΤΕΕ, ενώ παράλληλα θα παρέχει το κατάλληλο υλικό
για την τεκµηρίωση θέσεων και την υποστήριξη αποφάσεων σε όφελος του
κοινωνικού συνόλου.
Οι θεµατικές ενότητες της ∆ιηµερίδας είναι:
•
•
•
•
•

Έργα υποδοµής και επιπτώσεις στην οικονοµία και στην ανάπτυξη
Κριτήρια, ιεράρχηση, αξιολόγηση και επιλογή επενδύσεων σε έργα
υποδοµής
Μέθοδοι χρηµατοδότησης των έργων και ιδιαιτερότητες
Θεσµικό πλαίσιο και προτάσεις για αλλαγές
Καλές πρακτικές και προτάσεις για την υλοποίηση µεγάλων έργων
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