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Αγαπητοί συνάδελφοι 
και συμπατριώτες 

Έχουν ήδη περάσει έξι μήνες από την 
προηγούμενη επικοινωνία μας και ο 
«Ηνίοχος» επανέρχεται με νέα μορφή 
και νέα αισθητική, συνεχίζοντας τον 
ενημερωτικό του ρόλο και σκοπό. 

Το Φόρουμ για το Περιβάλλον και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση στα Γρεβενά, η 
4η Συνάντηση  Νέων Δημοτικών Συμ-
βούλων και Στελεχών της Αυτοδιοίκη-
σης από την Ευρώπη, οι συναντήσεις 
στην πόλη της Στοκχόλμης για να διε-
ρευνηθεί η δυνατότητα διοργάνωσης της 
Έκθεσης για την Επαναφορά των Μαρ-
μάρων του Παρθενώνα και στην πρω-
τεύουσα της Σουηδίας και η προετοιμα-
σία της διοργάνωσης της διημερίδας για 
την Αυτοδιοίκηση στην Ουκρανία απο-
τέλεσαν τις βασικές δραστηριότητες του 
Δικτύου. 

Ένας απολογισμός που  αποδεικνύει  τη 
συνεχή παρουσία του τόσο σε θέματα 
που αφορούν την Αυτοδιοίκηση της 
Ευρώπης, όσο και στην προώθηση εθνι-
κών θεμάτων. 

Σε λίγες μέρες έχουμε τις εκλογές στην 
Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε 
δύο περίπου μήνες θα διεξαχθεί η νέα 
γενική συνέλευση του ΣΑΕ, για πρώτη 
φορά με τη νέα του οργανωτική μορφή 
Μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο  

…συνέχεια σελ. 3 

Σ τις 10 και 11 του ερχόμενου 
Νοεμβρίου προγραμματίζεται 

η διοργάνωση της διημερίδας α-
νταλλαγής από-
ψεων με τους 
φορείς της Αυτο-
διοίκησης του 
Ντόνετσκ στην 
Ουκρανία, γύρω 
από θέματα που αφορούν τις λει-
τουργίες της Τ.Α. στην Ευρώπη, σε 
συνεργασία με τη Νομαρχία της πε-
ριοχής.  

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέ-
ρας θα συζητηθούν θέματα που α-
φορούν τον τρόπο λειτουργίας της 
Αυτοδιοίκησης σε διάφορα κράτη 
της Ευρώπης και τις δυνατότητες 
υλοποίησης προγραμμάτων της Ε.Ε. 
στην Ουκρανία.  

Τη δεύτερη ημέρα θα συζητηθούν 
εξειδικευμένα θέματα σε σχετικά 
workshops, γύρω από τη διαχείριση 
των υδάτινων πόρων, των στερεών 
και υγρών αποβλήτων και την οργά-
νωση των αστικών συγκοινωνιών.  

Η εκδήλωση θα γίνει στο χώρο του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-

μελητηρίου της πόλης, με τη συ-
μπαράσταση της Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας, 

την υποστήριξη 
του Υπουργείου 
Εξωτερ ι κών -
ΓΓΑΕ και της 
ΚΕΔΚΕ, ενώ 
αναμένεται να 

την παρακολουθήσουν εκπρόσω-
ποι όλων των βαθμίδων της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης της περιοχή. 

Μια νέα Πρωτοβουλία του Δικτύου 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ουκρανίας 
στην προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης  

Διημερίδα στο Ντόνετσκ 
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 Δελτίο 13ο 

Οκτώβριος 2006 



Με τη συμμετοχή νέων δημο-
τικών συμβούλων και στελε-
χών της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης από την Αρμενία, το Βέλ-
γιο, τη Γερμανία, τη Γεωργία, 
την Ελβετία, την Ιταλία, την 
Ουκρανία, την Ρωσία, τη Σου-
ηδία και την Ελλάδα, διοργα-
νώθηκε για μια ακόμη χρονιά, 
η 4η Συνάντηση Νέων Δημοτικών 
Συμβούλων από την Ευρώπη, 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης στις 
αρχές του περασμένου Ιουλίου.  

Η έναρξη της συνάντησης έγινε 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δή-
μου Θέρμης, από τον Δήμαρχο 
Θέρμης κ. Θόδωρο Παπαδόπουλο, 
ενώ για το Δίκτυο Ελλήνων Απο-
δήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης 
της Ευρώπης και την πρωτοβουλία 
της συνάντησης μίλησε ο Αντι-
πρόεδρος του Δικτύου κ. Γεώργιος              
Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβου-
λος Σόλνα Σουηδίας.  

Στις εργασίες της συνάντησης, 
παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν, ο 
Πρόεδρος και ο Α΄ Αντιπρόεδρος 
της Μόνιμης Διαρκούς Επιτροπής 
της Βουλής για τον Απόδημο         
Ελληνισμό κ.κ. Ευγένιος Χαϊτίδης 
και Γρηγόρης      Νιώτης, η βου-
λευτής Θεσσαλονίκης και υποψή-
φια δήμαρχος του κεντρικού δή-
μου της πόλης κ. Χρύσα              
Αράπογλου, ο νομάρχης Θεσσα-
λονίκης κ. Παναγιώτης  Ψωμιά-
δης, ο εκπρόσω-
πος της ΚΕΔΚΕ 
Δήμαρχος Συ-
κεών κ.    Σίμος 
Δανιηλίδης, ο 
Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού, Α-
θλητισμού και 
Νεολαίας του 
Δήμου Θεσσα-
λονίκης κ. Βασί-
λης Γάκης και η 
Γενική Διευθύντρια της  Αναπτυ-
ξιακής Εταιρείας Ανατολική Α.Ε. 
κ. Άννα Μίχου.  

Ε π ί σ η ς 
παρερεύ -
θηκαν στη 
έναρξη ο 
Δήμαρχος 
Καλαμα -
ριάς κ. 
Χ ρ ι σ τ ό -
δ ο υ λ ο ς 

Οικονομίδης, ο Αντινομάρχης 
Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Παλαι-
στής, ο Αντιδήμαρχος Θέρμης κ. 
Σταύρος Κουγιουμτζίδης και η 
Νομαρχιακή Σύμβουλος κ. Πόπη 
Καλαϊτζή.  

Την πρώτη ημέρα, μετά την επίση-
μη έναρξη της συνάντησης και την 
παρουσίαση των συμμετεχόντων, 
ακολούθησαν εισηγήσεις. Ο Αντι-
δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης σε 
Θέματα Κοινω-
νικής Πολιτικής 
κ. Αθανάσιος 
Παπαδόπουλος 
εισηγήθηκε το 
θ έ μ α 
«Κ ο ι ν ω ν ι κ ή 
Πρόνοια και 
Τοπική Αυτο-
διοίκηση» και 
αναφέρθηκε στις δράσεις που ανα-
πτύσσει ο δήμος Θεσσαλονίκης 
στον συγκεκριμένο τομέα. Η Υ-
πεύθυνη Προγραμματισμού του 
Δήμου Πανοράματος και Δημοτι-
κή Σύμβουλος Χορτιάτη κ. Εύη 

Λάππα εισηγή-
θηκε το θέμα 
«Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση 
και οι εφαρμο-
γές της στην 
Τοπική Αυτο-
διοίκηση», η 
οποία μετά από 
μία γενική α-
ναφορά στην 
Κοινωνία της 

Πληροφορίας στην Ευρώπη και 
στην Ελλάδα αναφέρθηκε στις 
εφαρμογές που επιχειρεί ο Δήμος 

Πανοράματος. Τέλος ο δημοσιο-
γράφος κ. Μάκης Βοϊτσίδης, ανα-
λύοντας το θέμα «Νέοι και τα Μέ-
σα Μαζικής Ενημέρωσης» ανα-
φέρθηκε στην ιστορία του νεανι-
κού έντυπου καταρχάς και στη 
συνέχεια του ηλεκτρονικού τύπου 
στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 
1950 έως σήμερα.  

Κατά την τετραήμερη συνάντηση 
συζητήθηκαν τα παραπάνω θέμα-
τα σε τρία θεματικά“ workshops”, 
που συγκροτήθηκαν από τους νέ-
ους που συμμετείχαν στη συνά-
ντηση. Ειδικότερα ανταλλάχθηκαν 
απόψεις και συζητήθηκαν οι ιδιαί-
τερες συνθήκες που επικρατούν σε 
κάθε χώρα και ο βαθμός εφαρμο-
γής των σχετικών πολιτικών στους 

δήμους στους 
οποίους δραστη-
ριοποιούνται οι 
νέοι. Την τελευ-
ταία ημέρα πα-
ρουσιάσθηκαν 
και συζητήθη-
καν από το σύ-
νολο των συμμε-
τεχόντων τα συ-
μπεράσματα των 
τ ρ ι ώ ν 

“workshops”.  

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους, οι νέοι επισκέφ-
θηκαν τους Δήμους Θεσσαλονί-
κης, Αμπελοκήπων και Τριανδρί-
ας.  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
με την υποστήριξη της ΚΕΔΚΕ 
και του Υπουργείου Εξωτερικών – 
ΓΓΑΕ, ενώ την οργανωτική υπο-
στήριξη είχε η Αναπτυξιακή Εται-
ρεία της Ανατολικής Θεσσαλονί-
κης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.  
(τις εισηγήσεις και τα συμπεράσματα 
της συνάντησης μπορείτε να τα διαβά-
σετε (στα αγγλικά) στην ιστοσελίδα του 
Δικτύου www.inioxos.gr και στο link 
“Youth in Local Authorities”) 

Σελίδα 2 

4η Συνάντηση Νέων Δημοτικών Συμβούλων και στελεχών της 
Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη 

ΗΝΙΟΧΟΣ  



Το Δίκτυο Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών 
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης συνεχίζο-
ντας την προσπάθεια του για την προώθη-
ση του θέματος των "Μαρμάρων του 
Παρθενώνα" στην κοινή γνώμη των Ευ-
ρωπαϊκών πόλεων, σε συνεργασία με το 
Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και το 
Ίδρυμα Μελίνα Μερ-
κούρη, ξεκίνησε τη 
διερεύνηση της δυνα-
τότητας διοργάνωσης 
σχετικής έκθεσης πα-
ρουσίασης του ζητήμα-
τος του διαμελισμού 
των μαρμάρων στην 
πόλη της Στοκχόλμης. 

Στα πλαίσια αυτά στις 
2 και 3 Οκτωβρίου ο κ. 
Σπύρος Μερκούρης εκπρόσωπος του 
Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, οι κ.κ. 
Ηλίας Γαλανός και Γιώργος Κοντορίνης 
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δικτύου 
αντίστοιχα, η κ. Ρόζα Τσάκωνα εκπρόσω-
πος του Υπουργείου Πολιτισμού και ο κ. 
Ιάκωβος Σαρηγιάννης από την Ανατολική 
Α.Ε. υπεύθυνος της τεχνικής υποστήριξης 
του Δικτύου επισκέφθηκαν το δημαρχείο 
της πόλης, συναντήθηκαν με τον Πρόε-
δρο του Δημοτικού Συμβουλίου Στοκχόλ-
μης κ. Μπάρι Άντερσον, την προϊσταμένη 
διοικητικής υποστήριξης του Δήμου κ. 
Ανίτα Χόλμστομ και συζήτησαν το ενδε-
χόμενο παρουσίασης της έκθεσης για τα 
"Μάρμαρα του Παρθενώνα" στο χώρο 
του δημαρχείου. 

Στη συνέχεια, έγινε επίσκεψη στο Μεσο-

γειακό Μουσείο και συζητήθηκε το θέμα με 
την αναπληρώτρια διευθύντρια κ. Σούζαν 
Ουνγκε Σορλινγκ. 

Στην αντιπροσωπεία παρέθεσε δείπνο ο πρόε-
δρος της Επιτροπής για Επιστροφή των Μαρ-
μάρων του Παρθενώνα της Σουηδίας κ. Κρί-

στερ Κούμλιν στην οποία πα-
ραβρέθηκε και ο Έλληνας 
Πρέσβης κ. Ευάγγελος Καρό-
κης, εκπρόσωπος του Σουηδι-
κού Υπουργείου Εξωτερικών, 
η υπεύθυνη μορφωτικού και 
πολιτιστικών υποθέσεων της 
Ελληνικής Πρεσβείας, η εκ-
πρόσωπος του γραφείου του 
ΕΟΤ στη Στοκχόλμη και στέ-
λεχος της Σουηδικής τηλεόρα-

σης. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής για την Επιστροφή 
των Μαρμάρων του Παρθενώνα δήλωσε ότι 
πρέπει να θεωρείται δεδομένη η υποστήριξη 
της επιτροπής, στη διοργάνωση έκθεσης-
παρουσίασης του ζητήματος και ότι θα ήταν 
καλό αυτή να απευθύνεται στους πολίτες αλλά 
και στους πολιτικούς της πόλης. 

Τέλος, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε και με 
τους ελληνικής καταγωγής Δημοτικούς Συμ-
βούλους της ευρύτερης περιοχής της Στοκχόλ-
μης, οι οποίοι δήλωσαν την αμέριστη συμπα-
ράσταση και συμμετοχή τους στην προσπάθει-
α αυτή, ενώ ο ελληνικής καταγωγής βουλευ-
τής και αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοι-
νοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού κ. 
Νίκος Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι θα διερευ-
νήσει τη δυνατότητα παράλληλης εκδήλωσης 
στο Σουηδικό Κοινοβούλιο. 

Την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου 
διοργανώθηκε στο δημαρχείο Γρεβε-
νών το 3ο Φόρουμ 
Ανταλλαγής Απόψε-
ων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση που 
διοργανώθηκε από 
την ΤΕΔΚ Ν. Γρεβε-
νών και το Δίκτυο 
Ελλήνων Απόδημων 
Αιρετών της Ευρώπης 
με θέμα: «Περιβάλλον 
και Τοπική Αυτοδιοί-
κηση της Ευρώπης».  
Η έναρξη του Φόρουμ έγινε από τον 
Δήμαρχο της πόλης των Γρεβενών κ. 
Θανάση Ζιώγα και παραβρέθηκαν ο 
Αντινομάρχης Γρεβενών κ. Νίκος 

Βέργος, Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι της περιοχής, τα μέλη της Συ-

ντονιστικής Επι-
τροπής του Δικτύ-
ου των Αποδήμων, 
εκπρόσωπος της 
Περ ιφ ερ ε ι ακή ς 
Διοίκησης, εκπρό-
σωποι της ΔΙΑΔΥ-
ΜΑ Α.Ε. και πολί-
τες των Γρεβενών.  
Ο πρόεδρος του 
Δικτύου Ελλήνων 
Αιρετών Αυτοδιοί-

κησης της Ευρώπης Δρ. Ηλίας Γαλα-
νός, Δημοτικός Σύμβουλος Φραν-
κφούρτης, αναφέρθηκε στον τρόπο 
διαχείρισης  των  απορριμμάτων 
(περισυλλογή, εκμετάλλευση κ.λ.π) 

στην πόλη του, η οποία ξεκίνησε 
από τη δεκαετία του 1990 σε συ-
νεργασία με την ιδιωτική πρωτο-
βουλία..  
Στη συνέχεια αντιδήμαρχος του 
Δήμου Χαρινγκεϋ του Βόρειου 
Λονδίνου κ. Ισίδωρος Διακίδης, 
αναφέρθηκε στη διαχείριση των 
απορριμμάτων στη Βρετανία και 
στο δήμο του ειδικότερα καθώς 
και στα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν κατά την εφαρμογή περι-
βαλλοντικών πολιτικών.  
Ο Έπαρχος Φοινίκης κ. Ζήσος 
Λούτσης και ο Έπαρχος Μεσοπο-
τάμου κ. Θεμιστοκλής Καΐσης 
ανέπτυξαν τα ιδιαιτέρα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει η Αλβανία 
και ιδιαίτερα οι περιοχές τους στο 
νότιο τμήμα της, παρουσιάζοντας 
την άλλη όψη, της μη ανεπτυγμέ-
νης Ευρώπης..  
Τέλος ο Γενικός Διευθυντής της 
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. κ. Βασίλης Παύ-
λου αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα 
σημαντική και πρωτοποριακή για 
τα ελληνικά δεδομένα αντιμετώπι-
ση της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων στην περιοχή της Δυτικής 
Μακεδονίας. 
(τις εισηγήσεις και τα συμπεράσματα της 
συνάντησης μπορείτε να τα διαβάσετε στην 
ιστοσελίδα του Δικτύου www.inioxos.gr 
και στο link “forum/εισηγήσεις”) 

ΔΕΛΤΙΟ  13Ο  Σελίδα 3 

3ο Φόρουμ Ανταλλαγής Απόψεων για την  
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«Η Επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα» 
Επόμενος σταθμός Στοκχόλμη... 

...συνέχεια από σελ. 1 
το Δίκτυό μας προχωράει στη διοργά-
νωση της πρώτης του εκδήλωσης σε 
χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
σε συνεργασία με τη νεοεκλεγμένη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του Ντό-
νετσκ σε ένα πολιτικό περιβάλλον που 
έχει πλέον ξεπεράσει τα προβλήματα 
που είχαν δημιουργηθεί μετά τις προ 
διετίας εκλογές στην Ουκρανία. Μία 
εκδήλωση σε μια περιοχή πέντε εκα-
τομμυρίων κατοίκων, με σημαντική 
παρουσία του ελληνισμού. 
Είναι αυτονόητο ότι όλη αυτή η δρα-
στηριότητα δεν θα μπορούσε να ολο-
κληρωθεί χωρίς την ουσιαστική συμ-
μετοχή των μελών του Δικτύου, αλλά 
και της ομογένειας γενικότερα, ιδιαίτε-
ρα όταν το Δίκτυό μας δραστηριοποι-
είται σε συγκεκριμένη περιοχή της 
Ευρώπης.  



Συμβαίνουν… 

−Εκλογές για την ανάδειξη των νέων Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλί-
ων, διεξάγονται στις 15 Οκτωβρίου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που σε κάποιο 
δήμο, κανένας συνδυασμός δεν πάρει ποσοστό πάνω από 42%, θα υπάρξει και 
δεύτερη εκλογική διαδικασία στις 22 Οκτωβρίου, μεταξύ των δύο πρώτων συν-
δυασμών. 

−Στις φετινές εκλογικές αναμετρήσεις που έγιναν σε Δήμους της Γερμανίας, της 
Μ. Βρετανίας και της Σουηδίας επανεκλέχθηκαν όλα τα μέλη της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Δικτύου. 

−Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου Περιφερειακού Συνεδρίου του ΣΑΕ - Πε-
ριφέρειας Λατινικής Αμερικής (8-10/9/2006). Στη θέση του Συντονιστή ο κ. 
Νικηφόρος Νικολαΐδης (Χιλή), Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας στο Σα-
ντιάγο, με αξιόλογη γνώση και δράση των θεμάτων που αφορούν στον απόδημο 
ελληνισμό. 

−Στο τέλος του Ιουλίου διοργανώθηκε το 1ο Αντάμωμα Ηπειρωτών από τις 5 
Ηπείρους και εκλέχθηκε ομόφωνα, το πρώτο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρω-
τών Εξωτερικού. Στο προεδρείο της συνάντησης ήταν και ο Πρόεδρος του Δι-
κτύου μας, Δρ. Ηλίας Γαλανός. 

−Εισήγηση με θέμα «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Γερμανία. Ο Μητροπολιτικός 
Δήμος της Φρανκφούρτης. Αναφορά στην αντιμετώπιση των μεταναστών από 
το Δήμο» έκανε ο Πρόεδρος της Σ.Ε. του Δικτύου μας, Δρ. Ηλίας Γαλανός στο 
2ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Απανταχού Φλωρινιωτών, μετά από σχετική πρό-
σκληση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας και της εταιρείας 
«Συμβούλιο Απανταχού Φλωρινιωτών» τον περασμένο Ιούλιο. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 
Κ. Ραφαηλίδη-Παπαδάκη 3-5 
Τ.Θ. 60497, 57001 Θέρμη 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΕΚΔΟΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΑΠΟΔΗΜΩΝ  ΑΙΡΕΤΩΝ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ  

1η ημέρα 
09:30 - 10:30 Έναρξη- Χαιρετισμοί 

Κομισάριος Ντονέτσκ 
Εκπρόσωπος Ελληνικής Πολιτείας 
Εκπρόσωπος ΚΕΔΚΕ 
Εκπρόσωπος Ελληνικών Συλλόγων 
Πρόεδρος Δικτύου 

10:30 - 11:00 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ουκρανία 
εισηγητής: Χατλουπέι Γιούρι Γιούρεβιτς 

Δήμαρχος Μαριούπολης 
11:00 – 11:30 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα 

εισηγητής: Ιωακειμίδης Γιώργος  
Δήμαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, εκ-
πρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δή-
μων και Κοινοτήτων Ελλάδας 

11:30 – 12:00 Διαδημοτικές Συνεργασίες, Διαδημοτικές 
Επιχειρήσεις. Συνεργασία Αυτοδιοίκησης και 
Ιδιωτικού τομέα. Η Ελληνική Εμπειρία 
εισηγητής: Κουγιάμης Γιώργος  

Πρόεδρος Ανατολική Α.Ε. 
12:00 - 12:30 Καφές - διάλειμμα 
12:30 - 13:00 Γερμανία – Τοπική Αυτοδιοίκηση – Το παρά-

δειγμα της πόλης της Φραγκφούρτης  
εισηγητής: Ζαρκάδας Γρηγόρης 

Μέλος Σ.Ε. Δικτύου Ελλήνων Απο-
δήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της 
Ευρώπης, Δημοτικός Σύμβουλος 
Φραγκφούρτης 

13:00 - 13:30 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ιταλία 
εισηγητής: Λευτέρης Πρεζαλής 

Δήμαρχος Καμιζάνο Ιταλίας 
13:30 – 14:00 Ευρωπαϊκά προγράμματα και Τοπική Αυτο-

διοίκηση Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων 

Παράδειγμα εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και 
πολιτικής στη διαμόρφωση 
ενός Επιχειρησιακού Ανα-
πτυξιακού Προγράμματος. 
εισηγητής: Καφαντάρης Νι-

κόλαος  
στέλεχος ΕΕΤΑΑ 

14:00 - 14:30 Προγράμματα της Ε.Ε. στην 
Ουκρανία 
εισηγητής: εκπρόσωπος αντι-

προσωπείας Ε.Ε. 
στο Κίεβο 

14:30 - 15:30 Γεύμα 
15:30 - 17:00 Στρογγυλό τραπέζι 

(συζήτηση) – Η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση στην Ευρώπη 

 
2η ημέρα 
09:00 – 09:30 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων - Διαχείριση Υγρών  

Αποβλήτων - Ερωτήσεις   
εισηγητής: Φάμελλος Σωκράτης  

Διευθυντής Προγραμμάτων Τοπικής Ανά-
πτυξης Ανατολική Α.Ε. 

09:30 – 10:00 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων- Ερωτήσεις 
εισηγήτρια:Μίχου Άννα 

Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε 
10:00 – 10:30 Αστικές Συγκοινωνίες – Ερωτήσεις 

εισηγητής: Γιάννης Τόσκας 
Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινω-
νιών Θεσσαλονίκης  

10:30 – 11:00 Καφές- διάλειμμα 
11:00 – 13:00 Συναντήσεις των συμμετεχόντων με τους εισηγητές 

των ειδικών θεμάτων (workshops) 

Πρόγραμμα Διημερίδας στο Ντόνετσκ 

Τηλέφωνο: 0030 2310 463930 
Φαξ: 0030 2310 486203 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@inioxos.gr 

Συντακτική Επιτροπή: 
Ηλίας Γαλανός 

Μανώλης Δασκαλάκης 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΙΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

www.inioxos.gr 
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