
ξ
ά
ν
θ
η

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 70ο 1

Γραφεία: Γεωργίου Σταύρου 20  67100 Ξάνθη         Τηλ. 25410 27470                 Έτος 110 Αριθμός φύλλου 70ο        ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008             Τιμή φύλλου: 0,01 ευρώ

Nέο σημαντικό
έργο στο
Δήμο Ξάνθης

σελ. 2

Ενέργειες και 
Δράσεις στο 
Δήμο Τοπείρου

σελ. 2

Historic 
PolisCentric:
δυναμική πρόταση
της ΤΕΔΚ στο
πλαίσιο του 
South-East Europe

σελ. 6

π
ε
ρ
ιε

χ
ό
μ
ε
ν
α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ »»»»»

»»
»»

»

τεύχος 70

Συνάντηση με τον
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συνέχεια στη σελ. 4 »

Το Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για τη Δι-
οικητική Μεταρρύθμιση, μεταξύ των
άλλων, κατέληξε στα εξής κύρια σημεία:

Ριζική Αποκέντρωση 

Η Κεντρική Ένωση
Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) πραγ-

ματοποίησε διήμερο
Συνέδριο στην Αθήνα,
τη Δευτέρα και Τρίτη,

23 και 24 Ιουνίου
2008, με θέμα: «Η πρό-
κληση μιας νέας μεταρ-

ρύθμισης της
Πρωτοβάθμιας Τοπικής

Αυτοδιοίκησης». Η σύγ-
κλιση του Θεματικού

Συνεδρίου αυτού από
την ΚΕΔΚΕ, σηματοδο-
τεί την έναρξη του δη-

μόσιου διαλόγου, με
στόχο τη διαμόρφωση

του πλαισίου, των όρων
και των προϋποθέσεων

της Μεταρρύθμισης
αυτής, με την ευρύτερη

δυνατή πολιτική και
κοινωνική συναίνεση.

για μια Ισχυρή Αυτοδιοίκηση

Στον τομέα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης χρειάζεται θάρρος
προκειμένου η δομή και η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης να
βοηθούν την ανάπτυξη, τη δημοκρατία, την κοινωνική
προκοπή και την πολιτισμική πρόοδο. Μέσα από το ψήφισμα
του πρόσφατου συνεδρίου που έγινε και αφορά στη Νέα Διοικητική
Μεταρρύθμιση, γίνεται κατανοητό ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δια-
θέτει πολιτικό θάρρος και παραμένει με συναίσθημα ευ-
θύνης στις θέσεις της για μια συνολική και ουσιαστική
μεταρρύθμιση του πολιτικού και του διοικητικού συστήματος
της χώρας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Μιχάλης Στυλιανίδης
Δήμαρχος Ξάνθης

Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
Μέλος ΔΣ ΚΕΔΚΕ

“ “

• Η εκταμίευση, το δεύτερο 15ήμερο του
Αυγούστου, του ποσού των 250 εκ. ευρώ,
που αποτελούν μέρος των παρακρατηθέν-
των πόρων του 2008.
• Η ψήφιση μέχρι τις 31/ 08/2008, διάτα-
ξης νόμου για την απόδοση συμπληρωματι-
κού ποσοστού 40% από τα τέλη
κυκλοφορίας στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση (επιπλέον του ποσοστού 50%
που αποδίδεται σήμερα), συμπεριλαμβανο-
μένης ρύθμισης για την υποκατάσταση κάθε
τυχόν μείωσης της απόδοσης των τελών
αυτών με εθνικούς πόρους.
• Η ψήφιση διάταξης νόμου για την από-
δοση μέρους των παρακρατηθέντων, ύψους
1.700 εκ. ευρώ σε οκτώ δόσεις αρχής γε-
νομένης από το Δεκέμβρη του 2008 και τον
Ιανουάριο του 2009.
• Η κάλυψη στο ακέραιο, αρχής γενομένης
από το 2009, όλων των δαπανών για τις με-
ταφερθείσες αρμοδιότητες.
Χωρίς την εκπλήρωση των παραπάνω  οικο-

Είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι
κυβερνητικές δεσμεύσεις για τα
εκκρεμή οικονομικά προβλήματα
των ΟΤΑ, που είναι οι ακόλουθες:

1ο

� ... που θα μεταφερθεί στην Αυ-
τοδιοίκηση, θα μεταφερθούν
και οι εκ των προτέρων κοστο-
λογημένοι πόροι, όπως το Σύν-
ταγμα ορίζει.

νομικών προϋποθέσεων, καμία
συζήτηση με την Κυβέρνηση
δεν μπορεί να ξεκινήσει για την
χωροθέτηση των ορίων των
νέων ΟΤΑ.

Για κάθε αρμοδιότητα...2ο�
... με βάση την κοστολόγηση
που μελετά το ΙΤΑ για τις αρ-
μοδιότητες που θα μεταφερ-
θούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
με τον νέο νόμο, θα προσδιορι-
στούν οι αναγκαίοι πόροι για
την άσκησή τους, τους οποίους
η Κυβέρνηση οφείλει να κατο-
χυρώσει θεσμικά.

Επιπλέον, 3ο�

… και όταν λέμε Ξάνθη, δεν εννο-
ούμε μόνο την πόλη της Ξάνθης,
αλλά και όλους τους οικισμούς, το
μοναδικό φυσικό περιβάλλον, την
ποιοτική διασκέδαση και τις αξέχα-
στες γεύσεις που συναντά κανείς
στους Δήμους και τις Κοινότητες
του Νομού Ξάνθης

3 σημαντικά συμπεράσματα του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση

Μεγάλη επιτυχία της
ΤΕΔΚ/ΕΠΑ και του

Δήμου Ξάνθης

Το πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης
που συνέταξε η ΕΠΑ/ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης με
επικεφαλής εταίρο το Δήμο Ξάνθης και
αφορά στην  δημιουργία «Πολιτιστικού Οι-
κονομικού Πάρκου Ξάνθης» με την αξιο-
ποίηση των καπναποθηκών, επιλέχθηκε
από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομι-
κών να βραβευθεί μεταξύ των 13 Σχεδίων
που προκρίθηκαν από τα 137 που υπο-
βλήθηκαν.
Η πρόταση, προϋπολογισμού 20.000.000
ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί κατ’ αρχάς με
το ποσό των 300.000 ευρώ για την εκπό-

νηση των αναγκαίων μελετών
και με στόχο να αξιοποιηθεί
από το ΠΕΠ, όπως αναφέρει ο
Υφυπουργός κ. Γιάννης Παπα-
θανασίου σε Δελτίο Τύπου
(18.7.08).
Δηλώσεις του Δημάρχου Ξάν-
θης κ. Μιχάλη Στυλιανίδη
καθώς και παρουσίαση του εγ-
κεκριμένου Σχεδίου από τον
Συντονιστή της Ομάδας Έργου
κ. Νίκο Μίχο, Σύμβουλο Ανά-
πτυξης της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης και
των λοιπών εταίρων, στο επό-
μενο τεύχος της «Φωνής της
Αυτοδιοίκησης».

επί του πιεστηρίου

έχετε σκεφτεί
διακοπές στην

ξάνθη;
10

10
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Η ιδέα
Ο Δήμος Ξάνθης, με κίνητρο τη δραστηριο-
ποίηση των ατόμων της τρίτης ηλικίας και
θέλοντας να κρατηθεί ζωντανό το παλιό μον-
τέλο γεωργίας συνδυασμένο με τη σημερινή
πραγματικότητα, προσανατολίστηκε  στη δη-
μιουργία ενός χώρου κατάλληλα διαμορφω-
μένου, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει
την δυνατότητα καλλιέργειας και παραγωγής
φυσικών προϊόντων της αρεσκείας του. 

Η υλοποίηση
Στο παραπάνω πλαίσιο, δημιουργήθηκε στην
περιοχή του Καπνικού Σταθμού Ξάνθης, το
Πάρκο Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιω-
μένων. Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου
χώρου έγινε από τη Διεύθυνση Περιβάλλον-
τος του Δήμου Ξάνθης με μία σειρά μέτρων
και παρεμβάσεων που θα εξασφαλίζουν την
λειτουργικότητά του. Δύο διάδρομοι 62μ. ο
καθένας παρέχουν πρόσβαση στα καλλιεργή-
σιμα τεμάχια ενώ δρομολογείται η κατα-
σκευή ενός παραδοσιακού οικίσκου, ο οποίος
θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος υποδοχής, ενη-
μέρωσης και αποθήκευσης εργαλείων.

Το Πάρκο
Το Πάρκο έχει συνολική έκταση 2.5ΟΟ τ.μ,

έχουν δοθεί προς καλλιέργεια 40 τεμάχια,
εκ των οποίων το καθένα έχει έκταση 30-32
τμ. Η διαχείριση του Πάρκου, στο οποίο
καλλιεργούνται οπωροκηπευτικά, λαχανικά,
αρωματικά φυτά, κ.ά., απευθύνεται σε
άτομα τρίτης ηλικίας με την προϋπόθεση ότι
δεν έχουν στην κατοχή τους ανάλογο χώρο
οπωροκηπευτικής καλλιέργειας. O Δήμος
Ξάνθης παρέχει στον κάθε ενδιαφερόμενο
τα σχετικά εργαλεία (φτυάρι, φυτευτήρι,
τσουκράνα, τσαπάκι, ποτιστήρι), νερό και λι-
πάσματα. Ο ενδιαφερόμενος έχει στην κα-
τοχή του το τεμάχιο, για όσο χρονικό
διάστημα θέλει και απομακρύνεται μόνο
έναν δεν τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας
του πάρκου.

Οι στόχοι
Μέσα από την παραπάνω Δράση, κύριο μέ-
λημα του Δήμου Ξάνθης είναι η ενεργοποί-
ηση μιας ηλικίας που έχει ζήσει τις αλλαγές
του φυσικού περιβάλλοντος διαχρονικά και
αναπολεί τα παλιά χρόνια της καλλιέργειας
αυλόκηπων με μεράκι και προσωπική φρον-
τίδα. Ειδικότεροι στόχοι της Δράσης είναι:

Δημιουργική ενασχόληση με τη γη, δίνον-
τάς τους την δυνατότητα καλλιέργειας προ-

ϊόντων της αρεσκείας τους σε δικό τους
χώρο.

Βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων τρίτης
ηλικίας

Περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιο-
χής, αξιοποιώντας και διαμορφώνοντας μία
ανεκμετάλλευτη έκταση μέσα στην πόλη 

Σύσφιξη σχέσεων–κοινωνική συμμετοχή
καθώς θα συναντιούνται καθημερινά στον
ίδιο χώρο με άτομα της ίδιας σχεδόν ηλι-
κίας, έχοντας κοινά ενδιαφέροντα

Αντιμετώπιση της απομόνωσης και της
αδράνειας στον ελεύθερο χρόνο τους,
αφού θα μπορούν να τον εκμεταλλευτούν
πλέον δημιουργικά αναπτύσσοντας φιλικές
σχέσεις μεταξύ τους, καλλιεργώντας φυτά ή
παράγοντας οπωροκηπευτικά είδη.

Πάρκο Δημιουργικής 
Απασχόλησης Ηλικιωμένων

Στο πλαίσιο του κοινωνικού της ρόλου η 
Δημοτική Αρχή της πόλης μας προχώρησε στην 
εφαρμογή ενός Προγράμματος που απευθύνεται σε
άτομα της τρίτης ηλικίας, θεωρώντας ότι κάθε 
κοινωνία για να προάγει την ποιότητα των μελών
της, έχει ανάγκη από τη δημιουργική δράση
όλων, ανεξαρτήτου ηλικίας….

Μιχάλης Στυλιανίδης
Δήμαρχος Ξάνθης
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Eκμάθηση κολύμβησης για τους
μικρούς δημότες, υποστήριξη των
«Γιορτών Νέστος 2008», τουρ-
νουά beach volley στα Μάγγανα
και η βράβευση της ιστοσελί-
δας… Σας παρουσιάζουμε τέσσε-
ρις από τις δράσεις και τα έργα
του Δήμου Τοπείρου γι’ αυτό το
δίμηνο.

Πρόγραμμα «Παιδί & Θάλασσα
2008» στις παραλίες Ερασμίου
και Μαγγάνων

Για 10η συνεχή χρονιά
ο Δήμος Τοπείρου και
η Δημοτική Επιχείρηση
Τοπικής Ανάπτυξης
(ΔΕΤΑ) υλοποιούν το
«Παιδί και Θάλασσα»,
το Πρόγραμμα που
τόσο αγαπήθηκε από
τους μικρούς δημότες
του Δήμου. Το συγκε-

κριμένο Πρόγραμμα πραγματοποιείται στις
παραλίες Ερασμίου και Μαγγάνων και έχει
διάρκεια από 30 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου
2008. Στο χρονικό διάστημα αυτό, καθημε-
ρινά (εκτός σαββατοκύριακου), 300 παιδιά,
ηλικίας από 6 έως 13 χρονών, όλου του
Δήμου Τοπείρου έχουν την ευκαιρία να πε-
ράσουν ένα ευχάριστο καλοκαίρι, καθώς και
να μάθουν κολύμβηση από 3 ειδικευμένους
καθηγητές φυσικής αγωγής.

Τεχνική υποστήριξη στις «Γιορ-
τές Νέστου 2008»
Οι «Γιορτές Νέστου 2008», που πραγματο-
ποιούνται φέτος από 21 έως 24 Αυγούστου
2008, αποτελούν πλέον θεσμό, που διοργα-

νώνεται από τη
Νομαρχία Ξάν-
θης και υλοποι-
ούνται μέσω
της «Εταιρείας
Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς
Προβολής και
Πολιτ ιστ ικής

Ανάπτυξης της Νομαρχίας Ξάνθης». Σκοπός
των συγκεκριμένων Γιορτών είναι η προβολή
και η ανάδειξη της περιοχής του ποταμού
Νέστου και της ευρύτερης περιοχής και συ-
νεπακόλουθα η προσέλκυση τουριστών. Συν-
διοργανωτής και πολύτιμος συνεργάτης της
Νομαρχίας Ξάνθης είναι η ΔΕΤΑ και ο Δήμος
Τοπείρου, στην περιοχή του οποίου βρίσκε-
ται ο χώρος των εκδηλώσεων και στηρίζει τη
Νομαρχία σε θέματα υποδομών (τοποθέτηση
εξέδρας και κερκίδων, ηλεκτροφωτισμός
κ.λπ.).

4ο Τουρνουά Βeach Volley
Μαγγάνων

Θεσμός, πλέον,
το Τουρνουά
Βeach Volley
στα Μάγγανα
του Δήμου Το-
πείρου, θα διε-
ξαχθεί όπως
κάθε χρόνο,

έτσι και φέτος τον Ιούλιο, συγκεκριμένα από
11 έως και 13/7/2008. Στο φετινό τουρνουά
παίρνουν μέρος 37 περίπου αντρικές και γυ-
ναικείες ομάδες, από τη Νάουσα έως και την
Ορεστιάδα. Το 4ο Τουρνουά Beach Volley
Μαγγάνων, αναγνωρισμένο από την Ελληνική
Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ), οργα-
νώνεται από την Γυναικείο Πολιτιστικό Σύλ-
λογο (ΓΠΣ) Ξάνθης, με την τεχνική και
οικονομική υποστήριξη των Δήμου Τοπείρου
και ΔΕΤΑ.

Αναγνώριση του www.topeiros.gr
από την ΕΕ

Στο πλαίσιο της
μελέτης του Προ-
γ ρ ά μ μ α τ ο ς
KEeLAN, (Θεμελιώ-
δης Αρχές Ηλε-
κτρονικών Δικτύων
της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης) 50
ιστοσελίδες της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρών της ΕΕ ανα-
γνωρίστηκαν βάση του επιπέδου ποιοτικής
παροχής υπηρεσιών. Μία από τις  50 αυτές
σελίδες, ονομαζόμενες «Περιπτώσεις Μελέ-
της», αποτελεί και η ιστοσελίδα του Δήμου
Τοπείρου.

Λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε
ανάμεσα στις 50 Ιστοσελίδες
Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του Δήμου
(13.621 κάτοικοι) και το ελληνικό διαδίκτυο
όσον αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η
ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου του Νομού
Ξάνθης είναι μια μοναδική περίπτωση ώρι-
μης και αμφίδρομης αλληλεπίδρασης και
έχει βαθμολογηθεί υψηλότερα από τις υπό-
λοιπες Ιστοσελίδες Ελληνικών Δήμων σε
τρία θέματα: Δημιουργία στρατηγικής πολι-
τικής, πληροφορίες και πολιτισμός και του-
ρισμός. Επίσης, κατάφερε καλύτερα
αποτελέσματα στον τομέα της αμεσότητας,
καθώς απάντησε σε λιγότερο από 24 ώρες
σε 4 e-mails που αποστάλθηκαν από το εξε-
ρευνητικό πρόγραμμα, χωρίς να το γνωρί-
ζουν οι διαχειριστές της. Τακτικά
ανανεώσιμη και σημαντικά επισκέψιμη, πα-
ρέχει τα απαραίτητα εργαλεία με σκοπό να
είναι μια σημαντική πηγή πληροφόρησης και
αλληλεπίδρασης με τις δραστηριότητες του
Δήμου.

3 Δράσεις και 1 διάκριση

Με έμφαση στην ενθάρρυνση, τη συμμετοχή και
στις ίσες ευκαιρίες για όλους, ο Δήμος Τοπεί-
ρου, διευρύνοντας την πολιτική των παρεμβάσεων, ανα-
πτύσσει υπηρεσίες που διευκολύνουν τους πολίτες και
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. Στο παραπάνω
πλαίσιο εντάσσεται η δημιουργία του δικτυακού μας
τόπου, στον οποίο πρώτιστη σημασία έχει η διά-
δραση του δημότη με τις υπηρεσίες του Δήμου μας.
Στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας, τομέας
στον οποίο ο Δήμος αποδεικνύει έμπρακτα την προτεραι-
ότητά του, εντάσσεται και φέτος το Πρόγραμμα «Παιδί
και Θάλασσα». Το Πρόγραμμα υλοποιείται από πόρους
του Δήμου μας που ήταν και ο πρώτος που καθιέρωσε
Κοινωνικά Προγράμματα αυτοχρηματοδοτούμενα τόσο για
τη νεολαία μας, όσο και για τους δημότες μας της τρίτης
ηλικίας. Θεωρώντας ότι αυτή η προσφορά μας είναι η
ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι στους δημότες μας εί-
μαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την αποδοχή, την
ανταπόκρισή τους και τη μαζική συμμετοχή τους στα κοι-
νωνικά μας προγράμματα. Στοιχείο ζωντάνιας και συνο-
χής της κοινωνίας του Δήμου και του Νομού μας
αποτελεί η επιτυχημένη διοργάνωση των «Γιορτών Νέ-
στου 2008», στη συνδιοργάνωση των οποίων ο Δήμος
Τοπείρου και φέτος προσφέρει την αμέριστη και ου-
σιαστική τεχνική και οικονομική υποστήριξή του.

Στυλιανός Χατζηευαγγέλου
Δήμαρχος Τοπείρου

“

“
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Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 
κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο

Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης από την Αμιγή Επιχείρηση της ΤΕΔΚ Ν. ΞΑΝΘΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΑ), στο πλαίσιο του Σχεδίου με τίτλο «Προστασία-Αποκατάσταση και Αξιοποίηση του
Παραδοσιακού Οικισμού της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης».

Θέμα… 
… της Συνάντησης ήταν η Συνεργασία
του Δικτύου με το Συμβούλιο της Ευ-
ρώπης (ΣτΕ).

Διοργανωτής…
… της Συνάντησης, που πραγματοποι-
ήθηκε στη Ξάνθη την Τετάρτη 21 έως
και την Παρασκευή 23 Μαΐου 2008
ήταν η Οργανωτική Επιτροπή που απο-
τελείται από Στελέχη της ΤΕΔΚ Ν. Ξάν-
θης και της Επιχείρησής της
«Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη»
(ΕΠΑ).

Συμπεράσματα…
… της συνάντησης:
• To ΣτΕ (Γενική Διεύθυνση IV) ενδια-
φέρεται για το Δίκτυο διαπιστώνοντας
ότι υπάρχει σύγκλιση σε στόχους και
σε επιμέρους προγράμματα των δικών
του πολιτικών με το νεοσυσταθέν Δί-
κτυο.

Το Δίκτυο…
… Βαλκανικών Πόλεων με Ιστορικά Κέντρα είναι μία  πρωτοβουλία της ΤΕΔΚ Ν. Ξάν-
θης και της Επιχείρησής της «Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη» (ΕΠΑ), που ξεκίνησε
τον Ιούνιο του 2007 με το Ιδρυτικό Συνέδριο του Δικτύου, με τη συμμετοχή 18
Δήμων από τη Βαλκανική, και συνεχίζεται τώρα με τη διερεύνηση για άμεση συνερ-
γασία και διασύνδεση με το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) και ειδικά το Πρόγραμμα
του τελευταίου για τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. Οι 5 πόλεις-μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δικτύου, οι εκπρόσωποι των οποίων πήραν μέρος στην 1η Συνάντηση
της Επιτροπής που έγινε στην Ξάνθη, είναι οι: Ξάνθη (Ελλάδα), Aδριανούπολη-
Edirne (Τουρκία), Pancevo (Σερβία), Bitola-Μοναστήρι (FYROM), Βέροια (Ελλάδα).

Ο Δήμαρχος Ξάνθης, Πρόεδρος της ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης/ΕΠΑ κ. Μιχάλης Στυλιανίδης
(κέντρο) με τον κ. Mikhaël de Thyse, εκ-
πρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης
(Γενική Διεύθυνση IV, Διεύθυνση Πολιτι-
σμού και Πολιτιστικής & Φυσικής Κληρο-
νομιάς) (αριστερά) και τον Σύμβουλο
Ανάπτυξης της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης κ. Νίκο
Μίχο, συντονιστή της Οργανωτικής Επι-
τροπής για τη δημιουργία του Δικτύου.

• Το ΣτΕ προτίθεται να παράσχει υπο-
στήριξη στο συσταθέν Δίκτυο. 
Το επίπεδο υποστήριξης πρέπει να
οριοθετηθεί στη βάση των μεσοπρόθε-
σμων και μακροπρόθεσμων στόχων που
θα θέσει το ίδιο το Δίκτυο μέσω του
Στρατηγικού του Σχεδιασμού.

Επίσκεψη και ξενάγηση στους χώ-
ρους του -επί των οδών Βενιζέλου
& Αγίου Γεωργίου- παραδοσιακού
κτηρίου του Δήμου Ξάνθης, όπου
θα στεγαστεί το Λύκειο των Ελλη-
νίδων, και η αποκατάσταση του
οποίου χρηματοδοτείται από το
Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβα-
σης Αστικής Ανάπτυξης, το οποίο
υλοποιείται με επικεφαλής τον
Δήμο Ξάνθης.

Αναμνηστική φωτογραφία μετά από την
ξενάγηση στο υπό ανάδειξη κτήριο «Κο-
νάκι του Μουζαφέρ Μπέη», όπου ο
Δήμος Ξάνθης θα στεγάσει το Ιστορικό
Αρχείο της πόλης και το Παιδικό Μου-
σείο.

• Το ΣτΕ ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει
το Δίκτυο στο Περιφερειακό Πρό-
γραμμά του για τον «Πολιτισμό και την
Πολιτιστική & Φυσική Κληρονομιά για
την περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευ-
ρώπης», που αφορά ειδικότερα σε
ομάδες πόλεων.

(Από αριστερά) Ο κ. Mikhaël de
Thyse, ο Δρ. Αλκιβιάδης Πρέπης,
Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονι-
κής ΔΠΘ, Επιστημονικός Υπεύθυ-
νος του Δικτύου, η Δήμαρχος
Βέροιας κ. Χαρίκλεια Ουσούλτζο-
γλου-Γεωργιάδη, το Τεχνικό Στέλε-
χος του Δήμου Βέροιας κ.
Κλεοπάτρα Θεολογίδου, ο Δήμαρ-
χος Edirne-Αδριανούπολης (Τουρ-
κία) κ. Kemal Doleneken Namik. 

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης παραμο-
νής του στην Ξάνθη, ο κ. Mikhaël de
Thyse συναντήθηκε με τη Δήμαρχο
Αβδήρων-Αντιπρόεδρο ΔΣ της ΤΕΔΚ Ν.
Ξάνθης/ΕΠΑ κ. Εύα Τσακίρη, καθώς επί-
σης είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το
αρχαιολογικό μουσείο και τον αρχαιολο-
γικό χώρο των Αβδήρων.

• Για το λόγο αυτό θα προχωρήσει στις
αναγκαίες διοικητικές προσαρμογές
που απαιτούνται προκειμένου να εντά-
ξει το Δίκτυο ως τελικό δικαιούχο του
συγκεκριμένου Προγράμματος. Από αριστερά: ο κ. Milos Stankovic, Τεχνικό Στέλεχος, εκπρόσωπος του Δημάρχου

Pancevo (Σερβία), η κ. Irena Ruzin, Τεχνικό Στέλεχος, εκπρόσωπος του Δήμαρχου
Bitola-Μοναστηρίου (FYROM), ο κ. Νίκος Λεοντής, Πρόεδρος και εκπρόσωπος του
Συλλόγου για την Προστασία και την Αναβίωση της Παλιάς Ξάνθης, ο κ. Θανάσης
Κούρος, Σύμβουλος Ανάπτυξης της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, η κ. Μαρία Μούτσιου, Διευθύν-
τρια του Τομέα Περιβάλλοντος της ΕΠΑ.

1η Συνάντηση της 5μελούς 
Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Δικτύου Bαλκανικών Πόλεων
με Ιστορικά Κέντρα

«

«

«

«

«
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για το…

Στην Ξάνθη ο Εκπρόσωπος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης

Aδριανούπολη-Edirne (Τουρκία)

Ξάνθη (Ελλάδα)

Pancevo (Σερβία) Βέροια (Ελλάδα)Bitola-Μοναστήρι (FYROM)
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Από 23 έως 26 Αυγούστου 2008, μην
ξεχάσετε τις «Γιορτές Νεολαίας, Πο-
λιτισμού και Παράδοσης» στη Γενι-
σέα. Νεανικές συναυλίες, χορευτικά
συγκροτήματα από τα Βαλκάνια και το
καθιερωμένο παραδοσιακό γλέντι,
στην αυλή του ιστορικού Ιερού Ναού
της Υπαπαντής του Κυρίου μετά το
τέλος του Εσπερινού (24/8) με μου-
σική, φαγητό και
άφθονο κρασί.

… και φυσικά παρα-
τήρηση πουλιών στη
Λίμνη Βιστονίδα.
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Επίσκεψη σε ένα αρχαιολογικό μου-
σείο-πρότυπο και σε όμορφες παρα-
λίες του θρακικού πελάγους. Επίσης,
όμορφες παραδοσιακές μελωδίες και
το «Ψωμί της Γαίας» κατά τη διάρκεια
των «Δημοκριτείων 2008» (20-25
Ιουλίου)

Αρχαία γεφύρια στους οικισμούς Βα-
σιλοχώριον και Ρεύμα, νερόμυλοι σε
διάφορους οικισμούς, παραδοσιακοί
φούρνοι και κορίτσια που φορούν τις
πολύχρωμες και ιδιαίτερες παραδο-
σιακές τους στολές.
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Πέτρινες τοξωτές γέφυρες, ένας πα-
ραδοσιακός νερόμυλος στον οικισμό
του Δημαρίου, θαυμάσιες γεύσεις από
τα χειροποίητα προϊόντα που παρά-
γουν οι γυναίκες του τοπικού Συλλό-
γου είναι λίγες μόνο από τις
εκπλήξεις που περιμένουν τον επι-
σκέπτη μιας ανεξερεύνητης, ακόμη,
περιοχής.

Παραδοσιακό
φουρνάκι που
κάλυπτε τις
ανάγκες της
οικογένειας
συνήθιζε να

χτίζει κάθε νοικοκυριό στην αυλή του
σπιτικού του στο Δημάριο Κοτύλης.

Το αλεύρι στο
Δημάριο έχει
τη μυρωδιά
της μυλόπε-
τρας που τρί-
βει τους σπόρους του σταριού με τη
δύναμη του νερού.
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Τοπικά παραδοσιακά γλέντια παρα-
μονή θρησκευτικών γιορτών, εκδηλώ-
σεις στο πλαίσιο των «Γιορτών
Νέστου 2008» και μοναδική ευκαιρία
για δραστηριότητες αναψυχής στον
ποταμό Νέστο!

www.topeiros.gr
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Κεκρυμμένες στην οροσειρά της Ρο-
δόπης, οι Σάτρες της παράδοσης και
της γυναικείας πρωτοπορίας, σας πε-
ριμένουν να γευτείτε γλυκά του κου-
ταλιού, μαρμελάδες και πίτες με
σπανάκι, ρύζι και μυζήθρα. Από τον
Συνεταιρισμό Γυναικών, τηλέφωνο
6975 593345.
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Στους οικισμούς του Δήμου διοργα-
νώνονται θρησκευτικές γιορτές, ενώ
παράλληλα μοναδικής ομορφιάς είναι
οι διαδρομές από τον οικισμό 
Φιλίων στον ορεινό οικισμό της
Ρύμης, καθώς και στην ευρύτερη πε-
ριοχή του παραπάνω οικισμού.
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10στα
10

... προτάσεις απόδρασης, 
αναψυχής, διασκέδασης, 
γεύσεων, πολιτισμού...
στους 10 Δήμους και 

Κοινότητες του Νομού Ξάνθης

αυτό το καλοκαίρι!

Το Σεπτέμβριο, όλος ο Νομός 
Ξάνθης αναπνέει στους ρυθμούς 

των Γιορτών Παλιάς Πόλης. 

Δήμος Ξάνθης
[σ

υ
ν
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υ

λ
ία

]

21:00 ΠΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Γιάννης Μαρκόπουλος 
«Τα τραγούδια μου» 

μαζί του ο Αλκίνοος Ιωαννίδης. 
Ερμηνεύουν:  Βασιλική Λαβίνα, 

Σοφία Παπάζογλου, Κούλης Θεοδώρου

Σάββατο 30 Αυγούστου 2008
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20:30 ΠΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Διονύσης Σαββόπουλος, 
Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Τους συνοδεύει μία τετράδα 
εξαιρετικών μουσικών διεθνούς 

εμβέλειας.

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2008
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] ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΞΑΝΘΗΣ 

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ»
ο ζωγράφος 

Γιάννης Μενεσίδης,
σε μια πορεία μνημικής σύνδεσης 

της Ξανθής με το Άγιον Όρος.
Η έκθεση δοργανώνεται και 

παρουσιάζεται από την 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2008

Σάββατο
έως

30 Αυγούστου 2008

[c
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]

22:00 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΞΑΝΘΗΣ

Τα καλύτερα του Stash
Το εργαστήρι comics της ΦΕΞ σε 

συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Κινουμένων σχεδίων το Υπ. Πολιτι-

σμού και τη Γ. Γ. Νέας Γενιάς παρου-
σιάζουν μια μεγάλη συλλογή ταινιών

3D anmimation.
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∆ήμος ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

∆ήμος ΜΥΚΗΣ

∆ήμος ΞΑΝΘΗΣ

∆ήμος ΒΙΣΤΟΝΙ∆ΑΣ

∆ήμος ΑΒ∆ΗΡΩΝ

∆ήμος ΤΟΠΕΙΡΟΥ

∆ήμος
ΣΕΛΕΡΟΥ

Κοινότητα
ΚΟΤΥΛΗΣ

Κοινότητα
ΘΕΡΜΩΝ

Κοινότητα
ΣΑΤΡΩΝ
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To Σάββατο 2 Αυγούστου, στο πλαί-
σιο των «Δημητρείων» στον οικισμό
Δαφνώνα του Δήμου Σταυρούπολης,
στις όχθες του ποταμού Νέστου θα
πραγματοποιηθεί η συναυλία της Ελέ-
νης Τσαλιγοπούλου και του Γιάννη
Κότσιρα.

Το Σάββατο 16 Αυγούστου, ημέρα της
αυγουστιάτικης πανσελήνου, στον
υπαίθριο χώρο της κεντρικής πλα-
τείας Σταυρούπολης θα γίνει η συ-
ναυλία του συγκροτήματος «Βόρειος
ήχος» ενώ παράλληλα θα υπάρχει και
μια υπαίθρια έκθεση μελισσοκομικών
προϊόντων με τίτλο «Γιορτή του Ξαν-
θιώτικου μελιού στο Δήμο Σταυρού-
πολης».
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Σε υψόμετρο 450 μ. και μόλις 43 χλμ.
από την Ξάνθη, επισκεφθείτε τις Θερ-
μές Ιαματικές Πηγές. Θεραπευτικό
νερό υψηλού επιπέδου, η ιαματική
επίδραση του οποίου είναι πολύ με-
γάλη και «θαυματουργή» για συγκε-
κριμένες παθήσεις.

www.thermes-xanthi.gr

www.stavroupolis.gr

... μερικές μόνο από τις εκδηλώσεις είναι οι:

... μερικές μόνο από τις
εκδηλώσεις είναι οι:
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Μέσα από το έντυπο επιδιώκεται με τρόπο κατανοητό και ευσύνοπτο η κάλυψη αναγκών ενημέρω-
σης για την αειφορική γεωργία, τις εναλλακτικές δενδρώδεις καλλιέργειες που μπορούν να ευδο-
κιμήσουν στην ορεινή περιοχή του Νομού Ξάνθης, όπως η μηλιά, η καστανιά και η κερασιά, και

τους τρόπους βελτίωσης των υπαρχουσών στην περιοχή καπνοκαλλιεργειών μέσα από την παραγωγή ποι-
οτικού καπνού και την αναδιάρθρωση (αντικατάσταση) των καλλιεργειών. 
Το έντυπο απευθύνεται κυρίως στους καλλιεργητές κατοίκους των Δήμων Μύκης, Σελέρου και των Κοι-
νοτήτων Κοτύλης, Θερμών και Σατρών, όπου και υλοποιείται η ΤΠΑ «Εργασιακή Διέξοδος», στους υποα-
πασχολούμενους της περιοχής που βλέπουν το εισόδημά τους από την καλλιέργεια του καπνού να
λιγοστεύει και στις άνεργες γυναίκες της περιοχής που αναζητούν διέξοδο από τον εργασιακό και κοινω-
νικό αποκλεισμό τους. 
Η παρούσα έκδοση αποτελεί συνέχεια της ενημερωτικής προσπάθειας της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης προς το προ-
αναφερθέν αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται, καθώς πριν από ενάμισι χρόνο περίπου ο ίδιος φο-
ρέας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΤΠΑ εξέδωσε έντυπο με θέμα: «Αρωματικά Φυτά-Μια νέα εναλλακτική
καλλιέργεια».

Την έκδοση «Ενθαρρύνοντας την άλλη γεωργία στον τόπο μας» μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα γραφεία
της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης.

Δύο νέα έντυπα εκδόθηκαν πρόσφατα
από την Εταιρία Τουριστικής Προβο-
λής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ν.

Ξάνθης (ΝΕΤΑΞ). Και τα δύο αφορούν στην
ορεινή περιοχή του Ν. Ξάνθης, και συγκε-
κριμένα στη γεωγραφική περιοχή του
Δήμου Μύκης και των Κοινοτήτων Κοτύλης,
Θερμών και Σατρών. Τα έντυπα παρήχθη-
σαν στο πλαίσιο της Τοπικής Πρωτοβουλίας
Απασχόλησης «Εργασιακή Διέξοδος» του
ΠΕΠ ΑΜΘ 2000-2006. Κύριος προσανατολι-
σμός της συγκεκριμένη ΤΠΑ ήταν η προ-
ώθηση του εναλλακτικού τουρισμού, η
μεταποίηση, η τυποποίηση τοπικών προ-
ϊόντων και η εναλλακτική γεωργία, μέσω
της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων της περιοχής.
Μέσα από τα δύο νέα αυτά έντυπα αναδει-
κνύεται ο φυσικός και πολιτισμικός πλού-
τος της περιοχής με στόχο την ανάπτυξη
του εναλλακτικού τουρισμού. Τα υπέροχα
πέτρινα γεφύρια της περιοχής, η ενδιαφέ-
ρουσα παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπι-
τιών, ορεινές πεζοδρομικές διαδρομές
μοναδικής φυσικής ομορφιάς, καθώς και οι
-εξαιρετικών ιαματικών αποτελεσμάτων-
θερμές πηγές των Θερμών, αποτελούν
μέρος της θεματολογίας των εντύπων,
διανθισμένης φυσικά με το αντίστοιχο φω-
τογραφικό υλικό.

Έντυπο της ΤΕΔΚ
για την

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης «Εργασιακή Διέξοδος» - 

ΠΕΠ ΑΜΘ 2000-2006, η ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης εξέδωσε τον Ιούνιο του 2008 

έντυπο με θέμα: «Ενθαρρύνοντας την άλλη γεωργία στον τόπο μας». 

»»λάβαμε
Ορεινή περιοχή Ν. Ξάνθης,

ο τύπος της παράδοσης και της φιλοξενίας

Γεφύρια και Παραδοσιακοί Οικισμοί
Τ Α  Σ Τ Ο Λ I Δ Ι Α  Τ Η Σ  Ο Ρ Ε Ι Ν H Σ  Ξ A Ν Θ Η Σ

ｉ I
n
f
o

Διάθεση εντύπων: 
Kέντρο Τουριστικής Ενημέρωσης της Νομαρχίας Ξάνθης, στην κεντρική πλατεία της πόλης, τηλ. 25410 68624ｉ I

n
f
o

άλλη γεωργία
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δραστηριότητες
ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΑ)

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ [ΤΕΔΚ] ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Κωδικός: 4197
Γραφεία: Γεωργίου Σταύρου 20, Τ.Θ.:247

67100 ΞΑΝΘΗ
Τηλ.: 25410 27470
Fax.: 25410 29466
E-mail: tedk@xan.forthnet.gr
Web: www.tedk-xanthis.gr

Ιδιοκτήτης:
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης

Εκδότης:
Μιχάλης Στυλιανίδης, 
Πρόεδρος ΤΕΔΚ 
Ν. Ξάνθης

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: 
Δήμητρα Γώγου, Θανάσης Κούρος, Νίκος Μίχος, Μαρία Μούτσιου,
Βάγια Παπαδοπούλου

Συντονισμός - Υπεύθυνος ύλης: Νίκος Μίχος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

Επιμέλεια ύλης & κειμένων: Βάγια Παπαδοπούλου

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: ZOOM art group

Εκτύπωση: «Τυπόγραμμα α.ε»

Υπεύθυνος τυπογραφείου: Δημήτρης Γεντσίδης

Η Φωνή της Αυτοδιοίκησης διανέμεται στους ΟΤΑ, 
σε Δημόσιους Οργανισμούς, Επιμελητήρια κ.λπ. 

»»» Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ανατρέποντας, Ενοποιώντας, 
Σχεδιάζοντας για τους 
Τσιγγάνους

απ’ τον τόπο σου...
Εκδόσεις »»

Π
εριεκτικός, έγκυρος, με ζωντανές φωτογραφίες και  δίγλωσσος (ελληνικά-αγγλικά) -κάτι πολύ
σημαντικό για την εξωστρέφεια του Δήμου-, ο Οδηγός για την Παρανέστια Περιοχή του
Νομού Ξάνθης φυλλομετρά 160 σελίδες γεμάτες ιστορικά-γεωγραφικά στοιχεία και προτει-

νόμενες διαδρομές στο μοναδικής ομορφιάς περιβάλλον της περιοχής. Η έκδοση είναι ιδιαίτερα
προσεγμένη -και καλογραμμένη-, περιλαμβάνει επίσης χάρτη της περιοχής και επομένως τα σαβ-
βατοκύριακα του θέρους τούτου μπορούν να αξιοποιηθούν -πέραν των παραλίων- και στα ορεινά
του νομού μας, με εξορμήσεις που θα συνδυάζουν ψυχική ευεξία με πνευματική εγρήγορση.

Παρανέστια Περιοχή
Μ Ι Κ Ρ O Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ι Κ O Σ  Ο Δ Η Γ O Σ

Κείμενα:
Διαμαντής Τριαντάφυλλος, 

Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων

Έκδοση: Δήμος Σταυρούπολης

Η πρώτη πρόταση έργου 
του Δικτύου σε ευρωπαϊκό
διακρατικό επίπεδο

Δράσεις στη Διάδραση

Είκοσι (20) Έλληνες Δημόσιοι Λειτουργοί
από την περιοχή του Νομού Ξάνθης επιμορ-
φώθηκαν σε πρόγραμμα κατάρτισης 60 ωρών
στην «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών
αποβλήτων», το οποίο υλοποιήθηκε το διά-
στημα 9/6 έως 26/06/2008 από το ΚΕΚ Ανα-
πτυξιακών-Συνεταιριστικών Φορέων ΑΜΘ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ μετά από ανά-
θεση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης. 
Το πρόγραμμα κατάρτισης αποτέλεσε δράση
στο πλαίσιο του Σχεδίου «"ΔΙΑΔΡΑΣΗ"-Κα-
τάρτιση Στελεχών της Αυτοδιοίκησης Α΄
βαθμού», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από
την Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg IIIA/
PHARE CBC 2000-2006 ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
(Μέτρο 2.1 «Ενίσχυση Επιχειρηματικών Δρα-
στηριοτήτων και Ανάπτυξη Ανθρώπινων
πόρων») και υλοποιήθηκε από 1/9/2006 έως
30/6/2008.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου "ΔΙΑΔΡΑΣΗ" εκδό-
θηκε από την ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης επιμορφωτικό
υλικό στην ελληνική και βουλγαρική γλώσσα
για τη βαθύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων
προβλημάτων και αναπτυξιακών ευκαιριών
της ευαίσθητης περιβαλλοντικής συνοριακής
περιοχής. 

cevo, Sremski Karlovci από τη Σερβία, Berat,
Gjirokastra από την Αλβανία, Mostar από την
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Brasov από τη Ρου-
μανία. Συντονιστής  εταίρος της πρότασης
είναι η ΤΕΔΚ Νομού Ξάνθης.   

λάδας (ΚΕΔΚΕ) με θέμα «Η πρόκληση μιας
νέας μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης». Στο Συνέδριο από πλευ-
ράς ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης συμμετείχαν: ο κ. Μιχάλης
Στυλιανίδης, Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης/ΕΠΑ,
Μέλος ΔΣ της ΚΕΔΚΕ, Πρόεδρος Επιτροπής
ΕΣΠΑ (Προγραμματική Περίοδος 2007-2013),
η κ. Εύα Τσακίρη, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΤΕΔΚ Ν.
Ξάνθης/ΕΠΑ, Δήμαρχος Αβδήρων, Μέλος Επι-
τροπής Οικονομικών της ΚΕΔΚΕ, ο κ. Στυλιανός
Χατζηευαγγέλου, Μέλος ΔΣ ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης,
Δήμαρχος Τοπείρου, Μέλος Επιτροπής Αειφό-
ρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΚΕ,
ο κ. Μεμέτ Ιντζέ Μπιρόλ, Γραμματέας ΔΣ ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης, Δήμαρχος Σελέρου, Εκπρόσωπος
στη ΓΣ της ΚΕΔΚΕ, ο κ. Στάμος Τριμίντζιος,
Μέλος ΔΣ της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, Δημοτικός Σύμ-
βουλος Ξάνθης, Εκπρόσωπος στη ΓΣ της
ΚΕΔΚΕ, η κ. Δέσποινα Καρύδου, Διοικητική
Υπάλληλος της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, και οι κ.κ. Θα-
νάσης Κούρος και Νίκος Μίχος, Σύμβουλοι
Ανάπτυξης της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης. 
(Περισσότερα για το Συνέδριο στη σελ. 1).

Διοργανώθηκε στις 17 και 18 Απριλίου 2008,
στη Θεσσαλονίκη, Συνέδριο με σκοπό τη
συγκρότηση του σχήματος συνεργασίας «Οι-
κοκοινωνία FORUM», ενός δικτύου που φιλο-
δοξεί να αποτελέσει ένα ευρύ κοινωνικό
μέτωπο για το διάλογο, τη δράση και την πα-
ρέμβαση στα οξυμένα κοινωνικά ζητήματα
των Ελλήνων Roma ενόψει της Δ’ προγραμ-
ματικής περιόδου 2007-2013. Η ΤΕΔΚ Ν.
Ξάνθης μαζί φορείς της Κοινωνίας των Πολι-
τών, Ανεξάρτητες Αρχές, άλλους φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Τοπικής
Δράσης ενώνουν τις δυνάμεις τους για το
θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού των
ROMA. Στο Συνέδριο  συζητήθηκε, μεταξύ
άλλων, η υποβολή της πρότασης:   «ROMA-
HELLAS»,  στο πλαίσιο της νέας  κοινοτικής
πρωτοβουλίας PROGRESS 2007-2013, η
οποία θα αναφέρεται στις θεματικές ενότη-
τες:  αστική-δημοτική κατάσταση, στέγαση,
υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση των Ελλή-
νων Roma.

Πρόταση έργου με τίτλο Historic PolisCen-
tric υπέβαλε στις 12 Ιουνίου 2008 η ΤΕΔΚ
Νομού Ξάνθης κατά την 1η προκήρυξη του
Προγράμματος South-East Europe. Η πρό-
ταση αφορά στη συνέχιση των δραστηριοτή-
των του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων με
Ιστορικά Κέντρα και περιλαμβάνει δραστη-
ριότητες όπως έρευνες στις πόλεις του Δι-
κτύου, εμπλουτισμός της υπάρχουσας βάσης
δεδομένων, δημιουργία πολιτιστικής διαδρο-
μής,  πιλοτική εφαρμογή σειράς ενεργειών,
κ.ά. Στην πρόταση μετέχουν ως εταίροι τα
παρακάτω μέλη του Δικτύου: Βέροια, Ιωάν-
νινα, Καστοριά,  Ξάνθη από την Ελλάδα, As-
senovgrad, Smolyan, Veliko Tarnovo από τη
Βουλγαρία, Bitola, Ohrid από τη FYROM, Pan-

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Ξάνθης

Εκπρόσωπος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης 
στην Ξάνθη

Επίσκεψη στην Ξάνθη πραγματοποίησε από 21
έως 23 Μαϊου 2008 ο κ. Μikhaël de Thyse, εκ-
πρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ)
(Γενική Διεύθυνση IV, Διεύθυνση Πολιτισμού
και Πολιτιστικής & Φυσικής Κληρονομίας). Η
επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
Α΄ Συνάντησης Εργασίας της πενταμελούς
Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου Βαλκανι-
κών Πόλεων με Ιστορικά Κέντρα. 
(Περισσότερα στο ειδικό ένθετο της σελ. 3).

Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ
για τη Διοικητική 
Μεταρρύθμιση

Από 23 έως 24 Ιουνίου 2008 πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα το θεματικό Συνέδριο της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Ελ-

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου
Ξάνθης από την ομάδα έργου την οποία
υποστηρίζει συμβουλευτικά η ΕΠΑ/ΤΕΔΚ.
Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. 329/18.6.08
απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο
ενέκρινε το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου
και ταυτόχρονα ξεκίνησε η διαδικασία
διαβούλευση.

Φωτο Ο Δήμαρχος Ξάνθης με την Ομάδα Έργου
και τις Υπηρεσίες του Δήμου κατά τις διαδικασίες
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου.


