ηνίοχος

∆ΕΛΤΙΟ 3
ΜΑΙΟΣ
2003

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Αγαπητοί φίλοι συµπατριώτες,
Στο διάστηµα που µεσολάβησε από
την προηγούµενη έκδοση του
δελτίου, µέσα σ ένα πλαίσιο που
σηµαδεύεται από τις τραγικές
εικόνες της Βαγδάτης, την Ευρώπη
των 25 µε την Κύπρο ισότιµο
µέλος της, την ενεργό παρουσία
της Ελλάδας µέσω της Ευρωπαϊκής
Προεδρίας και την κατάρρευση του
«τείχους» της Λευκωσίας, το
∆ίκτυο µας µε βάση τις αποφάσεις
της Σ.Ε του, προχωρεί.
Προχωρεί στη διαµόρφωση και
αποστολή σχεδίου ψηφίσµατος για
το θέµα της Ολυµπιακής
Εκεχειρίας και στη διαµόρφωση
σχεδίου ψηφίσµατος για το θέµα
της επιστροφής των Μαρµάρων
του Παρθενώνα
Παράλληλα πέτυχε την
ολοκλήρωση σχετικής έκδοσης που
θα αποτελέσει ένα σηµαντικό
εργαλείο στην προσπάθειά µας για
την προώθηση του ζητήµατος
ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων
Τέλος διοργανώνει µε την ενεργό
συµµετοχή των µελών του
συνάντηση Νέων ∆ηµοτικών
Συµβούλων από τέσσερις χώρες
της Ευρώπης, πιστεύοντας ότι οι
νέοι µπορούν να συµβάλλουν
θετικά όχι µόνο στην Ευρώπη της
Σύγκλισης και της Ολοκλήρωσης
αλλά και στην καλλιέργεια ενός
Πολιτισµού Ειρήνης.
Με τους πιο θερµούς χαιρετισµούς
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

∆ιαβάστε…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Μια πρωτοβουλία του ∆ικτύου Αποδήµων Αιρετών
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης
∆εκαεννέα νέοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι - που προσκλήθηκαν από τα
µέλη του ∆ικτύου-από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερµανία και την
Ελβετία πρόκειται να συναντηθούν από 1έως 8 Ιουλίου στην πόλη
της Θεσσαλονίκης µε στόχο τη γνωριµία τους µε την Ελληνική
Τοπική Αυτοδιοίκηση και την ανταλλαγή εµπειριών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους θα συζητηθούν θέµατα που
αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη συµβολή των νέων
αιρετών στην Ευρωπαϊκή Σύγκλιση και Ολοκλήρωση, την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των νέων µέσα από τη δηµιουργία
υποστηρικτικών υπηρεσιών, τον πολιτισµό ως µέσο έκφρασης των
νέων και τις δράσεις που προωθούνται σε τοπικό επίπεδο καθώς και
τη δυνατότητα αξιοποίησης διακρατικών Ευρωπαϊκών
προγραµµάτων.
Παράλληλα θα επισκεφθούν δήµους του Νοµού Θεσσαλονίκης
καθώς και αρχαιολογικούς χώρους της Κεντρικής Μακεδονίας.
Το πρόγραµµα σε ότι αφορά τις συµµετοχές από την EU εντάσσεται
στα πλαίσια των πολυµερών ανταλλαγών του “youth of Europe”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ
από 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2003
Για 3η συνεχή χρονιά το Υπουργείο Εξωτερικών - ΓΓΑΕ και το
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης στα
πλαίσια του «Επιχειρησιακού Προγράµµατος δράσης Συµβουλίου
Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) - Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
προχωρούν στην «Οργάνωση Επισκέψεων Παιδιών και Νέων
Αποδήµων στην Ελλάδα»
Πρόκειται για προγράµµατα φιλοξενίας παιδιών (8-12 ετών) και
νέων (13-17 και 18-25 ετών) αποδήµων, στην Ελλάδα, ιδιαίτερα
στον τόπο καταγωγής τους, σε οµάδες περίπου των 25 ατόµων και
µέσης χρονικής διάρκειας 3 εβδοµάδων.
Τα προγράµµατα αυτά θα γίνουν σε κατασκηνώσεις και άλλους
κατάλληλους χώρους, µε ψυχαγωγικό, αθλητικό, πολιτιστικό,
εκπαιδευτικό, περιηγητικό χαρακτήρα.
Πληροφορίες και αιτήσεις συµµετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.eetaa.gr

Συνάντηση Νέων Αιρετών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Φιλοξενία νέων Αποδήµων
Προπώληση εισιτηρίων
Ολυµπιακών Αγώνων
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Ολυµπιακή Εκεχειρία
Τα Μάρµαρα του Παρθενώνα
Συνεργασία εργαζοµένων ΟΤΑ
Φιλοξενία οµογενών 3ης ηλικίας
Παρουσιάσεις µελών Σ.Ε.
Συνταγµατική Συνθήκη

ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
«ΑΘΗΝΑ 2004»
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Από τις 12 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου
2003, οι κάτοικοι της Ελλάδας, της ΕΕ
και του ΕΟΧ (Αυστρία, Βέλγιο,
Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελλάδα,
Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία,
Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λιχνενστάιν,
Λουξεµβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία,
Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία)
θα έχουν τη πρώτη ευκαιρία να
παραγγείλουν εισιτήρια online για τους
Ολυµπιακούς Αγώνες. Η υποβολή
Αίτησης Παραγγελίας Εισιτηρίων κατά
το διάστηµα αυτό, προσφέρει τις
µεγαλύτερες πιθανότητες για
εξασφάλιση εισιτηρίων για τα
αγαπηµένα σας αγωνίσµατα. Για να
είσαστε έτοιµοι, µπορείτε να
δηµιουργήσετε λογαριασµό από τώρα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://tickets.athens2004.com

για να:
α)Προεγγραφείτε για τη διαδικασία
παραγγελίας εισιτηρίων
β)Λαµβάνετε e-mail τα οποία θα σας
ενηµερώνουν για εξελίξεις σχετικά µε
την πώληση των εισιτηρίων για τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004.
Εναλλακτικά, µπορείτε να
παραγγείλετε τα εισιτήριά σας
χρησιµοποιώντας την Αίτηση
Παραγγελίας που θα βρείτε στον
Επίσηµο Οδηγό Εισιτηρίων σε όλα τα
καταστήµατα της Alpha Bank στην
Ελλάδα από το Μάιο του 2003.
Κάτοικοι άλλων χωρών:
Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την
Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή της
χώρας σας, για να ρωτήσετε σχετικά µε
υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων.

Εµείς τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της πόλης
………………του κράτους του (-ης) …………………….στην
συνεδρίαση της …/…/….., µετά από σχετική συζήτηση για το
θέµα της «Ολυµπιακής Εκεχειρίας» αποφασίσαµε τα
παρακάτω:
Εκφράζοντας τα συναισθήµατα των κατοίκων της πόλης µας,
δηλώνουµε την απόλυτη υποστήριξή µας στην ιδέα της
εφαρµογής της Ολυµπιακής Εκεχειρίας.
Μια ιδέα που έχει τις ρίζες της στον 8ο π.Χ. αιώνα και
λειτούργησε σαν θεµελιώδης αρχή της διοργάνωσης των
Ολυµπιακών Αγώνων στην αρχαία Ολυµπία..
Επτά µέρες πριν την έναρξη έως και επτά µέρες µετά τη λήξη
των αγώνων, έπαυαν όλες οι εχθροπραξίες, επιτρέποντας τους
αθλητές, τους καλλιτέχνες και τους θεατές να συµµετάσχουν,
να παρακολουθήσουν τους Αγώνες και να επιστρέψουν στις
εστίες τους µέσα σε συνθήκες ασφάλειας και ειρήνης.
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες ήταν µία γιορτή της ευγενικής άµιλλας
και της αρµονικής συνύπαρξης και η Ιερή Εκεχειρία ετηρείτο,
για τους επόµενους δώδεκα αιώνες.
Σήµερα, στις αρχές του 21ου αιώνα ,η Ολυµπιακή Ιδέα είναι
ακόµα επίκαιρη και έρχεται να εκφράσει την ειρήνη, την φιλία
και την αλληλοκατανόηση ανάµεσα στους λαούς όλου του
κόσµου.
Η Ολυµπιακή Εκεχειρία καλεί και πάλι την ανθρωπότητα να
εγκαταλείψει τις συγκρούσεις και να επιλέξει τη συνεργασία
και το διάλογο για την οικοδόµηση ενός ειρηνικού κόσµου, στα
πλαίσια του αµοιβαίου σεβασµού και της παγκόσµιας
συµφιλίωσης.
Η ιδέα της Ολυµπιακής Εκεχειρίας µπορεί να αφυπνίσει
συνειδήσεις, να κινητοποιήσει κράτη και ηγέτες, να
διαπαιδαγωγήσει τους νέους και όχι µόνο, µε στόχο την
καλλιέργεια ενός Πολιτισµού Ειρήνης.
Η Ολυµπιακή εκεχειρία, µία πρόκληση των καιρών, για ένα
κόσµο χωρίς τη βία των όπλων, τη βία του ισχυρού απέναντι
στον αδύναµο, µε εργαλείο τον αθλητισµό και τους
Ολυµπιακούς Αγώνες.
Στην κατεύθυνση αυτή το ∆ιεθνές Ίδρυµα και το Κέντρο
Ολυµπιακής Εκεχειρίας που συστάθηκαν από τη ∆ιεθνή
Ολυµπιακή Επιτροπή, µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά.
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 στην Πόλη των Αθηνών,
µπορούν να αποτελέσουν ένα ακόµα σηµαντικό εφαλτήριο για
την οικουµενική διάδοση της πρωτοβουλίας.
Αν µπορέσουµε να σταµατήσουµε τις συγκρούσεις για 16
ηµέρες, ίσως µπορέσουµε να τις σταµατήσουµε για πάντα…
Καλούµε την Κυβέρνηση, τις Αυτοδιοικητικές Οργανώσεις και
τις Αθλητικές Οµοσπονδίες της Χώρας µας να ενεργοποιηθούν
και µε µέσο την Ολυµπιακή Εκεχειρία :
Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Εµείς τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της πόλης
………………του κράτους του(-ης) …………………….
στην συνεδρίαση της …/…/….., µετά από σχετική
συζήτηση για το θέµα των «Μαρµάρων του Παρθενώνα»
αποφασίσαµε τα παρακάτω:
Καλούµε τη Βρετανική Κυβέρνηση και τη διοίκηση του
Βρετανικού Μουσείου, να αναθεωρήσουν τη θέση τους
και να επιστρέψουν τα «Μάρµαρα του Παρθενώνα» στον
φυσικό τους χώρο.
Τα «Μάρµαρα του Παρθενώνα», αποσπάσθηκαν από ένα
αρχαίο ναό ο οποίος εξακολουθεί, µέχρι σήµερα, από την
εποχή του Περικλή, να δεσπόζει στον κατά την
αρχαιοελληνική περίοδο ιερό βράχο της Ακρόπολης των
Αθηνών.
Σήµερα τα µισά από τα γλυπτά του µνηµείου βρίσκονται
στην Αθήνα και τα υπόλοιπα στο Λονδίνο. Ήρθε η ώρα
τα γλυπτά να επανενωθούν και να αποτελέσουν ενιαίο
σύνολο στην Πόλη όπου ανήκουν, µέσα στο περιβάλλον
του Παρθενώνα τον οποίον στόλιζαν για πάνω από 2000
χρόνια.
Τα «Μάρµαρα του Παρθενώνα» δεν είναι αυτοτελή έργα .
Είναι αναπόσπαστα εκ γενετής στοιχεία του Μνηµείου
του Παρθενώνα, του µείζονος και συµβολικού µνηµείου
του πολιτισµού ολόκληρου του κόσµου.
Του Μνηµείου που η UNESCO επέλεξε για το λογότυπό
της.
Το αίτηµα για την επιστροφή των Μαρµάρων του
Παρθενώνα δεν είναι ένα απλό Ελληνικό αίτηµα, αλλά
ένα αίτηµα στο όνοµα της Παγκόσµιας Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς που το θέτει η φωνή του ακρωτηριασµένου
µνηµείου, που αξιώνει την επιστροφή των Μαρµάρων
του.
Ήρθε η ώρα η Βρετανική Κυβέρνηση αξιοποιώντας και
τις προτάσεις της Ελληνικής Πολιτείας, µε την ευκαιρία
της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων στην πόλη
των Αθηνών το 2004, να κάνει αυτή τη χειρονοµία προς
την ανθρωπότητα, που θα προκαλούσε θαυµασµό και
επιδοκιµασίες σε παγκόσµιο επίπεδο.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 9/11/2002

ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ
Συνέχεια από σελ. 2
………..
Να προωθήσουν την ειρήνη και τον διάλογο
στις εµπόλεµες περιοχές.
Να υποστηρίξουν και να επεκτείνουν την
Ιδέα της Ολυµπιακής Εκεχειρίας κατά τη
διάρκεια των Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.
Ας ζήσουµε τις ηµέρες τις Εκεχειρίας.
Ας δηµιουργήσουµε µια ανεκτίµητη
διαχρονική κληρονοµιά.
Ας ενώσουµε την ανθρωπότητα για έναν
υψηλό στόχο.
Ας συµµετάσχουµε ενεργά στην κοινή
προσπάθεια για έναν ειρηνικό κόσµο.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 9/11/2002

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
από 20 Αυγούστου έως 15 Σεπτεµβρίου
2003
Το Υπουργείο Εξωτερικών - ΓΓΑΕ και το
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης προχωρούν
στην «Οργάνωση Επισκέψεων Οµογενών 3ης
ηλικίας στην Ελλάδα».
Πρόκειται για οργανωµένα προγράµµατα
φιλοξενίας οµογενών 3ης ηλικίας στην
Ελλάδα, σε οµάδες περίπου 20 ατόµων
εκάστη και µέσης χρονικής διάρκειας 2
εβδοµάδων. Τα προγράµµατα αυτά θα γίνουν
σε ξενοδοχεία και άλλους κατάλληλους
χώρους, µε πολιτιστικό, περιηγητικό και
ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
Πληροφορίες και αιτήσεις συµµετοχής στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.eetaa.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στους ∆ήµους της Ελλάδας και από Συλλόγους
Εργαζοµένων στους ΟΤΑ, εκφράσθηκε η επιθυµία για ανάπτυξη συνεργασιών µε τους αντίστοιχους
εργασιακούς συλλόγους των δήµων της Ευρώπης.
Στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας, συµφωνήθηκε να συνδράµει το ∆ίκτυο στην
παραπάνω προσπάθεια. Στην κατεύθυνση αυτή τα µέλη του ∆ικτύου θα µπορούσαν να ενηµερώσουν τους
αντίστοιχους συλλόγους των δήµων που δραστηριοποιούνται και να στείλουν τα απαραίτητα στοιχεία
επικοινωνίας (όνοµα συλλόγου-προέδρου, τηλέφωνο/ fax/ e-mail, διεύθυνση) στην τεχνική υποστήριξη
του ∆ικτύου.
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Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ ΣΤΗ
ΣΥΝΟ∆Ο ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
κ.ΒΑΛΕΡΙ ΖΙΣΚΑΡ ΝΤ’ΕΣΤΑΙΝ
Συµφωνήθηκε στην άτυπη Σύνοδο
Κορυφής στην Αθήνα να παρουσιασθεί
από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Συνέλευσης κ. Βαλερί Ζισκάρ
Ντεσταίν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του
2003, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής
Συνθήκης
Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση
πραγµατεύεται τα θέµατα της
επικουρικότητας, του Χάρτη
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, της
νοµικής προσωπικότητας της Ε.Ε., του
ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων,
των συντρεχουσών αρµοδιοτήτων της
Ε.Ε., της οικονοµικής διακυβέρνησης,
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών
υποθέσεων, των εξωτερικών δράσεων,
της άµυνας, της απλοποίησης των
πράξεων και των διαδικασιών και της
Κοινωνικής Ευρώπης.
Το σχέδιο της Συνθήκης θα
αποτελέσει το σχέδιο για το Σύνταγµα
της Ευρώπης, όπου σύµφωνα µε τον κ.
Β.Ζισκάρ Ντ’ Εσταίν καταγράφεται η
βασική αρχή της ισότητας των
δικαιωµάτων των πολιτών της Ένωσης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ…
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ (Αντιπρόεδρος Σ.Ε.)
Γεννήθηκε στην Αµφιλοχία το 1956.Σπούδασε πολιτικός µηχανικός.
Από το 1984 ασχολείται ενεργά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση
∆ιετέλεσε: Εκλεγµένος Νοµ. Σύµβουλος της επαρχίας Βάλτου Ν.
Αιτ/νίας. Και µέλος του 1ου Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Πρόεδρος της Επιτροπής Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της ΚΕ∆ΚΕ
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης από το 1994 έως το 2002.
Συµµετείχε ως µέλος πολλών επιτροπών εκπόνησης µελετών, ερευνών,
νοµοσχεδίων και κανονιστικών διατάξεων για την Τ.Α. και βασικός
εισηγητής σε όλα τα συνέδρια της ΚΕ∆ΚΕ από το 1986 µέχρι σήµερα
καθώς και σε εκατοντάδες συνέδρια, ηµερίδες και δηµόσιες
εκδηλώσεις φορέων της Τ.Α. στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και ως
µέλος στην εθνική επιτροπή για το Ευρώ.
Σήµερα είναι ∆ήµαρχος Αµφιλοχίας και µέλος του ∆. Σ. της Τοπικής
Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. Αιτωλοακαρνανίας, όπου εκλέγεται
για 5η συνεχή θητεία από το 1986.
Μέλος του ∆.Σ. της ΚΕ∆ΚΕ, όπου επανεκλέχθηκε πρόσφατα και
διανύει τέταρτη θητεία.
Μέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( ΟΚΕ ),του ∆.Σ
της ΕΕΤΑΑ και του ∆.Σ. της Εταιρίας ∆ιανοµής Αερίου Αττικής.
Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας των Ολυµπιακών Αγώνων.
Μέλος της πολιτικής επιτροπής του Συµβουλίου ∆ήµων και
Περιφερειών της Ευρώπης.

ΚΑΤΙΑ-∆ΑΥΙ∆ ΧΑΡΜΑΝΤΑ (Γραµµατέας Σ.Ε)

Γεννήθηκε στο Λονδίνο. Οι γονείς της κατάγονται από τη
Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη. Εργάζεται ως δικαστής στο Λονδίνο,
ενώ παράλληλα επιµελείται και παρουσιάζει δηµοσιογραφική εκποµπή
σε Ελληνικό Ραδιόφωνο της πόλης.
Το 1996 διορίσθηκε ως η νεώτερη δικαστής στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Σήµερα είναι εκλεγµένη Σύµβουλος στην περιοχή του Barnet.
Το 1998 εκλέχθηκε Σύµβουλος στην περιοχή του Hadley.
Από τον Μάιο του 2002 είναι µέλος των επιτροπών του Barnet
ανθρώπινων πόρων- ισότητας- κοινωνικής ενσωµάτωσης, του
εκτελεστικού του ∆ήµου και πρόεδρος των επιτροπών σχεδιασµού,
ισότητας και διαβουλεύσεων µεταξύ εργαζοµένων – εργοδοτών.
Από το 1999 έως το 2001 διετέλεσε αναπληρωτής Πρόεδρος της
Συντηρητικής οµάδας του Barnet
ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ……….
Από το 2000 έως το 2002 ήταν µέλος της Σκιώδους κυβέρνησης για
-για 2η συνεχόµενη θητεία επανεκλέχθηκε θέµατα Ανθρώπινων Πόρων, ενώ το 2001 ήταν δεύτερη στην
πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ, ο ∆ήµαρχος
Κοινοβουλευτική Εκλογή του Edmonton και µέλος της λίστας
Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος….
επίλεκτων υποψηφίων.
-την παρουσίαση των στόχων του
Είναι πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελληνικών Σχολείων του Λονδίνου,
∆ικτύου Αιρετών έκανε ο Πρόεδρος του , Πρόεδρος του Manor Hill School Governors και µέλος των Επιτροπών
κ. Γ.Γιαννικόπουλος στο συνέδριοτου Ηνωµένου Βασιλείου. για τη Μεσογειακή Αναιµία και τη
συµπόσιο του ΣΑΕ-Περιφέρειaς
Λευχαιµία.
ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Ευρώπης στην Φραγκφούρτη…

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιάννης Γιαννικόπουλος
Απόστολος Κοιµήσης

Κάτια ∆αυϊδ-Χαρµαντά
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΙΧΕ
Η ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ, ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Επικοινωνήστε µαζί µας
Στη διεύθυνση:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε
Γοργοποτάµου 3-57001-ΘΕΡΜΗ-ΕΛΛΑ∆Α
E-mail: iniohos@anatoliki.gr

ΤΗΛ. +30310463930-1
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FAX +30310486203

