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

Αγαπητοί συνάδελφοι
και συµπατριώτες,
Έχουν ήδη περάσει περίπου δύο
µήνες
από
τη
λήξη
των
Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας
και το στοίχηµα της πατρίδας µας
για την πετυχηµένη διοργάνωσή
τους, είναι ήδη κερδισµένο.
Είναι χρέος όλων µας, την
επένδυση αυτή της Πατρίδας µας
να την αξιοποιήσουµε.
Στην κατεύθυνση αυτή το ∆ίκτυο
µας, συνεχίζει µε εντονότερους
ρυθµούς τις δραστηριότητες του.
Μετά τη 2η Συνάντηση των Νέων
της Αυτοδιοίκησης, που σηµείωσε
ιδιαίτερη επιτυχία, παράλληλα µε
τη συνεδρίαση της Σ.Ε, η οποία
θα γίνει στην πόλη των Αγ.
Σαράντα στην Αλβανία, που θα
διαµορφώσει µεταξύ άλλων και το
πρόγραµµα
δράσης
για
το
επόµενο έτος, θα διοργανωθεί
στην
πόλη
των
Ιωαννίνων,
φόρουµ ανταλλαγής απόψεων µε
την Ελληνική Τ.Α., ενώ στις αρχές
του
επόµενου
µήνα,
σε
συνεργασία µε τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση του Ντονιέτσκ θα
συζητηθούν θέµατα που αφορούν
την Ευρώπη και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση στην Ουκρανία.
Συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες
του ∆ικτύου για την προώθηση
των
εθνικών
θεµάτων,
διερευνούµε
τη
δυνατότητα
διοργάνωσης της έκθεσης για τα
«Μάρµαρα του Παρθενώνα» στην
πόλη της Φραγκφούρτης.
Τέλος έχουν ήδη συγκροτηθεί και
σύντοµα
θα
έχουµε
την
ενεργοποίηση
των
θεµατικών
επιτροπών
του
∆ικτύου,
προσδοκώντας τη µεγαλύτερη
δυνατή ενεργό συµµετοχή των
µελών
του
∆ικτύου
στις
δραστηριότητες του.
Με τους πιο θερµούς χαιρετισµούς
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γρηγόρης Ζαρκάδας

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»
Ιωάννινα 10 ∆εκεµβρίου
Με πρωτοβουλία του ∆ικτύου και τη συµµετοχή της
Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων, διοργανώνεται
στην πόλη των Ιωαννίνων Φόρουµ Ανταλλαγής
Απόψεων σχετικά µε τον Τρόπο Λειτουργίας της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Χώρες της Ευρώπης.
Μέσα από αυτή τη συνάντηση θα δοθεί η δυνατότητα για
ανταλλαγή εµπειριών των µελών του ∆ικτύου µε τους
Έλληνες συναδέλφους τους, για τον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετωπίζει, σε κάθε χώρα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα
προβλήµατα των πόλεων, γύρω από τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της αλλά και τα όρια των
αρµοδιοτήτων της.
Στο φόρουµ θα υπάρξουν εισηγήσεις γύρω από τον
τρόπο λειτουργίας της Τ.Α. στις χώρες του Βελγίου, της
Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ελβετίας, της Ιταλίας, της
Μεγάλης Βρετανίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και
της Σουηδίας από τα µέλη του ∆ικτύου.

ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το ∆ίκτυο Ελλήνων Αποδήµων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της
Ευρώπης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για την
ανάπτυξη συνεργασιών µε τις χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης, µε τη συµπαράσταση του Ελληνικού Υπουργείου
Εξωτερικών-ΓΓΑΕ, της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και
Κοινοτήτων και της Οµοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων της
Ουκρανίας, διοργανώνει σε συνεργασία µε τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση του Ντονιέτσκ της Ουκρανίας, διήµερη
εκδήλωση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την
Ευρώπη στις 3 & 4 ∆εκεµβρίου 2004. Η εκδήλωση θα γίνει
σε ξενοδοχείο της πόλης και αξίζει να σηµειωθεί ότι στην
ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται πολλά από τα µέλη
του ∆ικτύου.
Με την πρωτοβουλία αυτή το δίκτυο έχει την πρόθεση να
συµβάλλει στην ενηµέρωση των εκπροσώπων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Ντονιέτσκ, για τη λειτουργία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, για την εφαρµογή
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων στην Ουκρανία και για
εξειδικευµένα θέµατα που αφορούν την Τ.Α., µε βάση τις
προτεραιότητες της Ε.Ε.
συνέχεια στη σελ. 3

∆ιαβάστε….

Φόρουµ ανταλλαγής απόψεων για την Τ.Α.
Το ∆ίκτυο στην Ουκρανία
∆εύτερη συνάντηση Νέων ∆ηµοτικών Συµβούλων
Αθήνα 2004, Η Ελληνική Ολυµπιάδα
Θεµατικές Επιτροπές
Πρωτοβουλία για τα Μάρµαρα του Παρθενώνα
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ΑΘΗΝΑ 2004
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α…

Το απαλό φύσηµα της δεκάχρονης Φωτεινής
σήµανε το τέλος µιας Μεγάλης µιας Μοναδικής
∆ιοργάνωσης.
Για όλους τους Έλληνες αλλά ιδιαίτερα για
εµάς τους Έλληνες της άλλης Ελλάδας, της
«εκτός των τειχών» Ελλάδας, η Ολυµπιάδα της
Αθήνας, η Ελληνική Ολυµπιάδα, ήταν ένα
γεγονός που θα µας µείνει αξέχαστο…
Αποδείχθηκε ότι όταν θέλουµε, µπορούµε να
είµαστε ανάµεσα στους πρώτους του κόσµου…
Την επιτυχία της διοργάνωσης, που είναι µια
επένδυση για τη χώρα µας, οφείλουµε όλοι να
την αξιοποιήσουµε. Σ΄αυτή την επιτυχία
συνέβαλλαν και οι 48000 εθελοντές απο τους
οποίους οι 10.000 προέρχονταν από τον
απόδηµο ελληνισµό.
ΕΛΛΑ∆Α σε ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ…!!!
2008 …ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Μετά την πρόσκληση που έγινε από µέρους της
Σ.Ε., στα µέλη του ∆ικτύου για τη στελέχωση
των τεσσάρων Θεµατικών Επιτροπών του, η
Εκτελεστική Γραµµατεία του ∆ικτύου προχώρησε
στην παρακάτω συγκρότηση τους:

∆ΕΥΤΕΡΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΝΕΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΙ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ Τ.Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Για ακόµη µια χρονιά δεκαεννέα Νέοι
∆ηµοτικοί Σύµβούλοι και στελέχη της Τ.Α.
από επτά χώρες της Ευρώπης και την
Ελλάδα, συναντήθηκαν µε πρωτοβουλία
του ∆ικτύου µας, στην πόλη της
Θεσσαλονίκης
στα
πλαίσια
του
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Youth for
Europe», για να ανταλλάξουν απόψεις
γύρω από τα προβλήµατα των νέων και
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης
διοργανώθηκαν
συζητήσεις
γύρω
από
θέµατα
που
αφορούν την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και τους Νέους.
Την πρώτη µέρα που οργανώθηκε στο
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Συκεών
έγινε συζήτηση γύρω από τον τρόπο
λειτουργίας των ∆ήµων στις χώρες όπου
δραστηριοποιούνται
τα
µέλη
τις
συνάντησης
και
ειδικότερα
για
τη
λειτουργία των δήµων στη Σουηδία, για
την Τ.Α. στην Ουκρανία, στην Ελβετία και
για τη λειτουργία των δήµων στην
Ελλάδα.
Στο πρώτο µέρος της δεύτερης ηµέρας,
έγινε συζήτηση γύρω από το θέµα των
Ναρκωτικών
και
του
τρόπου
αντιµετώπισης του από τις Τοπικές
Κοινωνίες
ενώ
στο
δεύτερο
µέρος
αναπτύχθηκαν τα θέµατα «New Public
Management
and
Sustainable
Development», «Financial Programs of the
EU»,
«Αθλητισµός
και
Τοπική
Αυτοδιοίκηση»
και
«Sustainable
Development and energy».

Στην πόλη της Έδεσσας έγινε συζήτηση
για τον «Εναλλακτικό Τουρισµό» και στη
Α. Επιτροπή Ανάπτυξης Συνεργασιών Τ συνέχεια πήραν µέρος σε δράσεις
Αυτοδιοίκησης
&
Ανάπτυξης
Ανθρ εναλλακτικού τουρισµού της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης της Έδεσσας .
∆υναµικού
Συντονιστής: Χρήστος Τσιλίφης (Γερµανία)
Μέλη:∆ιακίδης Ισίδωρος (Μ.Βρετανία), Γαβράς Κοινή πεποίθηση όλων
Θεόδωρος
(Γερµανία),
∆ελής
Σωτήρης ήταν ότι µε τη συνάντηση
αυτή, για πρώτη φορά σε
(Σουηδία).
πανευρωπαϊκό
επίπεδο,
Β. Επιτροπή ∆ηµοσιών Σχέσεων & Επικοινων δίνεται η δυνατότητα να
Συντονίστρια:∆ρούµπουρα Φωτεινή (Βέλγιο)
γνωριστούν νέοι που συµµετέχουν ενεργά
Μέλη: Ταµπουρίδης Ανδρέας (Μ.Βρετανία), στις Τοπικές τους Κοινωνίες.
Παπαϊωάννου Λάζαρος (Γερµανία), Παντελής Η αποχαιρετιστήρια βραδιά, οργανώθηκε
Τόλης
(Αλβανία),
Παπαγεωργίου
Κυριάκος από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας του
(Ελβετία)
∆ήµου
Πανοράµατος
στην
περιοχή
συνέχεια στη σελ. 3 Πλατανάκια.
συνέχεια στη σελ. 3
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Το ∆ίκτυο συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες
του για την προώθηση του θέµατος «Των
Μαρµάρων του Παρθενώνα», προχωρά στη
διερεύνηση διοργάνωσης της σχετικής
έκθεσης, στην πόλη της Φραγκφούρτης.
Ήδη έχει γίνει σχετική συνάντηση µε τον
κ.Νόρτχοφ,
αντιδήµαρχο
σε
θέµατα
πολιτισµού του ∆ήµου και µε πρωτοβουλία
του προέδρου του ∆ικτύου κ. Ζαρκάδα και
του µέλους της Σ.Ε. κ. Γαλανού, έχει ήδη
εξασφαλισθεί η σύµφωνη γνώµη των δύο
µεγαλύτερων παρατάξεων του ∆ήµου.
συνέχεια από σελ. 2

Γ. Επιτροπή Παιδείας & Πολιτισµού
Συντονιστής:Γαλανός Ηλίας (Γερµανία)
Μέλη:Σιαβέλης Γεώργιος (Γαλλία), Παπάς
(Αλβανία), Ρουσκέτος Νικόλαος (Πολωνία)
∆. Επιτροπή Ισότητας & Νεολαίας
Συντονιστής: Κεσίσοφ Πάρις (Γεωργία)
Μέλη: Λεπίδη – ∆ασκαλάκη Χριστίνα (Ολλανδία),
Κοντορίνης Γεώργιος (Σουηδία), Τοκµακίδου
Αναστασία (Γερµανία)

Συνέχεια από σελ.1
Αναλυτικότερα
το
πρόγραµµα
θα
περιλαµβάνει
την
παρουσίαση
του
τρόπου
λειτουργίας
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, τη Γερµανία
και την Ιταλία και την ανάπτυξη ειδικών
θεµάτων από στελέχη και συνεργάτες της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης και της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Ανατολική Α.Ε σχετικά µε τη
διαχείριση αποβλήτων, τη διαχείριση
υδάτινων
πόρων,
τον
ενεργειακό
σχεδιασµό, τις αστικές συγκοινωνίες κλπ.
Το
διήµερο
πρόκειται
να
το
παρακολουθήσουν
εκλεγµένοι
εκπρόσωποι της Νοµαρχίας, των ∆ήµων,
των Κοινοτήτων καθώς και στελέχη των
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γρηγόρης Ζαρκάδας
Απόστολος Κοιµήσης
Φωτεινή ∆ρούµπουρα
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΙΧΕ Η
ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ….
-Στις 21-23 Οκτωβρίου έγινε το ετήσιο
τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων
και
Κοινοτήτων
Ελλάδας
στο
Ηράκλειο της Κρήτης, στο οποίο µεταξύ των
άλλων
αποφασίσθηκε
να
προταθεί
η
θεσµοθέτηση
του
Β΄Βαθµού
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Περιφέρειας, µε
αιρετό
Περιφερειάρχη
και
αιρετό
Περιφερειακό Συµβούλιο και τη δηµιουργία
µητροπολιτικής
διακυβέρνησης
για
την
αντιµετώπιση
των
υπερτοπικών
προβληµάτων των αστικών συγκροτηµάτων…
-Στις διαδικασίες του συνεδρίου της ΚΕ∆ΚΕ
προσκλήθηκε και παρεβρέθηκε ο πρόεδρος
του ∆ικτύου κ. Γ. Ζαρκάδας.
-Συνάντηση µε τον Υφυπουργό Εξωτερικών
κ. Παναγιώτη Σκανδαλάκη είχαν τα µέλη της
Εκτελεστικής Γραµµατείας του ∆ικτύου µε
την ευκαιρία της συνεδρίασης της επιτροπής
στην Αθήνα τον περασµένο Σεπτέµβριο,
κατά την οποία συζητήθηκε το πλαίσιο των
δράσεων του δικτύου και επιβεβαιώθηκε η
βούληση του Υπουργείου για στήριξη των
πρωτοβουλιών του.
Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΟΛΝΑ
Αντιπροσωπία του δήµου Καλαµαριάς µε
επικεφαλής τον δήµαρχο κ. Χρ. Οικονοµίδη
επισκέφθηκε γηροκοµεία , παιδικούς σταθµούς
την µαρίνα του Πάµπας αλλά και περιοχές
επέκτασης και ανοικοδόµησης στη Σόλνα.
Ενηµερώθηκαν
επίσης
για
κοινωνικά
προγράµµατα του δήµου που απευθύνονται σε
ανέργους και µετανάστες καθώς και για
προγράµµατα πρόληψης και καταπολέµησης
των ναρκωτικών.
(είδηση: Γιώργος Κοντορίνης –Σουηδία)
συνέχεια από σελ. 2
Τη συνάντηση άνοιξε ο Πρόεδρος του ∆ικτύου και
συµµετείχαν τα µέλη της Σ.Ε. κ.κ. ∆ρούµπουρα και
Κεσίσοφ καθώς και µέλη του ∆ικτύου από την
Ιταλία, Ελβετία και Σουηδία. Στις εργασίες
παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν µεταξύ άλλων ο
Πρόξενος της Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη κ Ντεριγκ,
ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιµης
Επιτροπής της Βουλής για τον Απόδηµο Ελληνισµό κ.
κ. Ε. Χαϊτίδης και Γ. Νιώτης, ο Βουλευτής
Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μαγκριώτης, ο Νοµάρχης
Θεσσαλονίκης
κ.
Ψωµιάδης,
ο
∆ήµαρχος
Σταυρούπολης,
ο
Πρόεδρος
του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου Θεσσαλονίκης και Αντιδήµαρχοι των
∆ήµων Θεσσαλονίκης, Συκεών, Έδεσσας .

Επικοινωνήστε µαζί µας στη διεύθυνση:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε
Γοργοποτάµου 3 57001 – ΘΕΡΜΗ - ΕΛΛΑ∆Α
E-mail: iniohos@anatoliki.gr
ΤΗΛ. +302310463930, FAX +302310486203
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