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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχος των Συνεδρίων είναι η διατύπωση περιφερειακών στόχων και προτεραιοτήτων
ανάπτυξης που θα αποτελέσουν συµβολή στη σύνταξη ενός Προγραµµατικού κειµένου, το
οποίο θα συµβάλλει στη διαµόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 20072013, και µετά την κατάρτισή του θα προσαρµοστεί σ’ αυτό ως περιφερειακή εξειδίκευση
του. Κατά συνέπεια, τα Συνέδρια δεν θα καταλήξουν σε ένα πρόγραµµα δράσεων, έργων και
ενεργειών για να καλυφθούν όλα τα προβλήµατα και όλες οι προοπτικές ανάπτυξης κάθε
Περιφέρειας, αλλά στον εντοπισµό και διατύπωση των κατάλληλων για κάθε Περιφέρεια
Στόχων και Προτεραιοτήτων Ανάπτυξης.
Β. ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Σε αντιστοιχία και µε το περιεχόµενο του Παραρτήµατος 2 της Εγκυκλίου, προτείνεται ως
θεµατολογία του Συνεδρίου να είναι οι Άξονες Ανάπτυξης του Παραρτήµατος 2 (παραγρ.
Β.2) και για κάθε Άξονα Ανάπτυξης να παρουσιασθούν και να συζητηθούν τα ακόλουθα
ζητήµατα:
1.

Τα αποτελέσµατα, των παρεµβάσεων στην Περιφέρεια κατά τις προηγούµενες και
την τρέχουσα προγραµµατικές περιόδους.

2.

Τα δυνατά σηµεία, οι αδυναµίες, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι της Περιφέρειας.

3.

Η στρατηγική και
ιεράρχησή τους .

οι προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας καθώς και η

4. Οι πιθανές ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις και επιδράσεις κατά την προώθηση
των περιφερειακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης.
5.

Οι αναγκαίες θεσµικές και οργανωτικές προσαρµογές.

Η θεµατολογία του Συνεδρίου πιθανό να χρειασθεί να εµπλουτισθεί, εάν προκύψει η σχετική
ανάγκη κατά την εκπόνηση των Κατευθύνσεων Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης.
Τα αποτελέσµατα των Συνεδρίων κωδικοποιούνται κατ’ αντιστοιχία µε τη θεµατολογία. Η
κωδικοποίηση είναι απαραίτητη ώστε τα συµπεράσµατα να τροφοδοτήσουν τόσο τη «Γενική
Μελέτη Προοπτικών Ανάπτυξης της Ελλάδας» όσο και τελικώς το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Ανάπτυξης.
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Εισαγωγικά προς το Συνέδριο, κάθε Περιφέρεια µπορεί να διακινήσει στους εµπλεκόµενους
φορείς τις Περιφερειακές Προτάσεις για τις Κατευθύνσεις Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης
2007 - 2013, ώστε όλοι οι εισηγητές να δοµήσουν τις ανακοινώσεις τους σε ενιαίο πρότυπο
και να είναι ευχερής η κωδικοποίηση των συµπερασµάτων και η ένταξη τους στα τελικά
περιφερειακά προγραµµατικά κείµενα και στο Ε.Σ.Σ.Α. 2007 - 2013.
Η ΜΟ∆ θα υποστηρίξει την διοργάνωση των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων µέσω
των Συντονιστών των Οργανωτικών Γραµµατειών τους.
Για τον χρονικό προγραµµατισµό των Συνεδρίων θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση µε την
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων
του Υπ.Οι.Ο.
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