
 

 

                                                                                                 

             

      

                                                      

 

8ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ: 

Η ΑΝΑΣΑΞΗ ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 

 

Δυτική Αττική, 16-17 Δεκεμβρίου 2017 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

Η Περιφζρεια Αττικήσ και το Υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξησ ςασ προςκαλοφν 

ςτισ εργαςίεσ του Περιφερειακοφ υνεδρίου για την Παραγωγική Αναςυγκρότηςη 

που θα πραγματοποιηθεί ςτη Δυτική Αττική.  

 

Το Συνζδριο αυτό είναι το 8ο που πραγματοποιείται ςτον κφκλο των Περιφερειακών 

Συνεδρίων που ζχουν προγραμματιςτεί, προκειμζνου να υπάρξει ζνασ 

αποκεντρωμζνοσ διάλογοσ με κοινωνικοφσ και παραγωγικοφσ φορείσ, ςτο πλαίςιο 

τησ διαμόρφωςησ τησ «Εθνικήσ Αναπτυξιακήσ τρατηγικήσ 2021».   

 

Σκοπόσ του Συνεδρίου είναι η ςε βάθοσ διερεφνηςη των παραγωγικών δυνατοτήτων 

ώςτε να τεθοφν ποιοτικοί και ποςοτικοί ςτόχοι για την αναπτυξιακή προοπτική τησ 

Δυτικήσ Αττικήσ ςτο πλαίςιο ενόσ ςυνεκτικοφ ςχεδίου περιφερειακήσ παραγωγικήσ 



αναςυγκρότηςησ. Μζςω τησ διαβοφλευςησ, θα επιδιωχθεί η κατάρτιςη ενόσ οδικοφ 

χάρτη ενεργειών ςε ςυνάρτηςη αφενόσ με τισ προτεραιότητεσ τησ «Εθνικήσ 

Αναπτυξιακήσ Στρατηγικήσ 2021», αφετζρου με τισ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ που 

ζχουν ήδη αναπτυχθεί ή ςχεδιαςτεί από την Περιφζρεια, ςηματοδοτώντασ  την 

μετάβαςη τησ περιοχήσ, από την εποχή τησ κρίςησ ςτην εποχή τησ Δίκαιησ 

Ανάπτυξησ.  

 

Οι εργαςίεσ του Συνεδρίου, ςφμφωνα με το ςυνημμζνο Πρόγραμμα, θα ξεκινήςουν 

με ομιλία του Υπουργοφ Εςωτερικών, Πάνου κουρλζτη και θα πραγματοποιηθοφν  

ςτα Μζγαρα, το άββατο 16/12/2017 και την Κυριακή 17/12/2017.  

Παράλληλα, το Σάββατο 16/12/2017, θα πραγματοποιηθεί η ειδική θεματική 

ςυνεδρία «Ελευςίνα 2021: Πολιτιςτική Πρωτεφουςα» ςτο Elefsis Hotel.  

 

Σο ςυνζδριο θα ολοκληρωθεί με την κεντρική εκδήλωςη που θα γίνει την Κυριακή 

17/12/2017 ςτισ 6:30μμ ςτο Κλειςτό Γυμναςτήριο «Ανδρζασ Δαςκαλάκησ» 

(Ελευςίνα), ςτην οποία θα απευθφνει χαιρετιςμό ο Δήμαρχοσ Ελευςίνασ, Γιώργοσ 

Σςουκαλάσ και θα ακολουθήςει ομιλία τησ Περιφερειάρχη, Ρζνασ Δοφρου.  

Η κεντρική εκδήλωςη θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Πρωθυπουργοφ Αλζξη 

Σςίπρα.  

Η παρουςία και η ςυμμετοχή ςασ θα ςυμβάλει θετικά ςτην επιδίωξη για ζναν 

γόνιμο και παραγωγικό διάλογο.  

Με τιμή, 

 

Η Περιφερειάρχησ  
Αττικήσ 

 
 
 

Ρζνα Δοφρου 

Ο Τπουργόσ  
Οικονομίασ και Ανάπτυξησ 

 
 
 

Δημήτρησ Παπαδημητρίου 

 


