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3 και 4 Ιοςνίος 2013: «Έπγα μεταφοπικών ςποδομών
υρ μοσλόρ ανάκαμτηρ και ανάπτςξηρ τηρ ελληνικήρ οικονομίαρ»

Οη πξννπηηθέο αλάθακςεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε “όρεκα” ηα έξγα κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ,
αιιά θαη γεληθόηεξα ηηο θαηαζθεπέο ζηε ρώξα καο, ζα ζπδεηεζνύλ θαηά ην δηήκεξν πνπ νξγαλώλεη ην
ΤΕΕ, ηε Δεπηέξα θαη Τξίηε, 3 θαη 4 Ινπλίνπ, ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ (Αλαζηάζεσο 2 θαη Τζηγάληε – Παπάγνπ),
κε ώξα έλαξμεο ζηηο 9:30 π.κ. θαη είζνδν ειεύζεξε.
Σθνπόο ηνπ Δηεκέξνπ είλαη κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ησλ
πξννπηηθώλ πνπ δηαλνίγνληαη ηόζν γηα ηα νδηθά έξγα, όζν θαη γηα ηα ιηκάληα, ηα αεξνδξόκηα θαη ην
ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν. Όια απηά, θαζώο είλαη θνηλόο ηόπνο πσο ην “πάγσκα” ησλ έξγσλ έρεη
νδεγήζεη ζηε βαζηά ύθεζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Κη απηό κε δεδνκέλν όηη ν θαηαζθεπαζηηθόο θιάδνο
ζηε ρώξα καο, παξαδνζηαθά, απνηειεί ηνλ “κνριό” αλάπηπμεο, θαζώο ζπληζηά βαξόκεηξν γηα ηελ
αλεξγία, ηαπηόρξνλα θηλεηήξηα δύλακε ρηιηάδσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ (βηνκεραληθώλ, βηνηερληθώλ θαη
εκπνξηθώλ), νη νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξόληα βηώλνπλ θάησ από δξακαηηθέο ζπλζήθεο, κε
πνιιαπιαζηαζηηθέο επηπηώζεηο ζην ζύλνιν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Σηελ επηζπκία ησλ δηνξγαλσηώλ λα γίλεη έλαο επξύηαηνο δηάινγνο, έρεη θιεζεί λα κηιήζεη ζρεδόλ
ζύζζσκε ε πνιηηηθή εγεζία ησλ ππνπξγείσλ ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. θαη ΥΠΕΚΑ, ν πξόεδξνο ηνπ ΤΑΙΠΕΔ
Σηέιηνο Σηαπξίδεο, επηθεθαιήο νξγαληζκώλ θαη θνηλνπξαμηώλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη κεγάια έξγα,
όπσο, επίζεο, εθπξόζσπνη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θαη ηνπ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ, ελώ ηα εηδηθόηεξα
ζέκαηα ζα αλαπηύμνπλ εμεηδηθεπκέλνη θαζεγεηέο Παλεπηζηεκηαθώλ θαη Πνιπηερληθώλ Σρνιώλ.
Τελ βαζηθή εηζαγσγηθή νκηιία, κε ζέκα “Αεηθόξνο ζρεδηαζκόο ησλ Μεηαθνξώλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο”, ζα θάλεη ν θαζεγεηήο θαη πξόεδξνο ηεο Αεηθόξνπ Αεξνπινΐαο, ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηθήο
Αεξνπνξίαο, Μεηαθνξώλ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Manchester Metropolitan University, Thomas Callum.
Τν Δηήκεξν ζα θιείζεη κε έλα “ζηξνγγπιό ηξαπέδη” ζην νπνίν ζα ζπκκεηάζρνπλ εθπξόζσπνη ησλ
θνκκάησλ.

ΗΜΕΙΩΗ: επισσνάπτεται το πλήρες πρόγραμμα τοσ Διημέροσ

Από ην Γξαθείνπ Τύπνπ ηνπ ΤΕΕ
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