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Ανακύκλωση στον
Δήμο Σταυρούπολης

σελ. 2

όλο το κείμενο της συνέντευξης στις σελ. 4 & 5

του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

»»»»» »»»»» »»»»»

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Τι είπε:

Για το ρόλο των Τοπικών Φορέων στην υλο-
ποίηση του ΕΣΠΑ:
«Η ετοιμότητα των τοπικών φορέων της Περιφέ-
ρειας για το ΕΣΠΑ είναι δεδομένη για εμάς και υπο-
λογίζουμε τα μέγιστα στην επανάληψη της άριστης
έως τώρα συνεργασίας μας η οποία έχει ήδη απο-
δώσει καρπούς κι έχει αναγνωριστεί από όλες τις
πλευρές». 

Για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ από ΟΤΑ
που δεν έχουν Διαχειριστική Επάρκεια:
«Θα δοθεί η δυνατότητα σε «μικρούς» φορείς,
όπως π.χ. Δήμοι χωρίς Τεχνικές Υπηρεσίες, να συμ-
μετέχουν στα Προγράμματα του ΠΕΠ κάνοντας
χρήση των αντίστοιχων Τεχνικών Υπηρεσιών γειτο-
νικών Δήμων».  

Για τις προκηρύξεις έργων ΕΣΠΑ για το
επόμενο διάστημα που αφορούν στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση:
«Στο αμέσως επόμενο διάστημα έχουμε προγραμ-
ματίσει τη δημοσιοποίηση σειράς αντίστοιχων προ-
σκλήσεων. Ειδικότερα:

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με έμφαση στη
Γεωθερμία (π/υ περίπου 14 εκ. €)

• Διαχείριση και Διανομή Ύδατος (πόσιμο
νερό) (π/υ περίπου 50 εκ. €)

• Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική Ανά-
πτυξη (π/υ περίπου 40 εκ. €)

• Επεξεργασία Υδάτων (λύματα). 

Για το πώς αντιμετωπίζεται η μη ύπαρξη
κονδυλίων στο νέο ΠΕΠ ΑΜ-Θ για δράσεις
στον κοινωνικό τομέα:
«Αν προστεθούν και οι πόροι των τομεακών προ-
γραμμάτων το συνολικό ποσόν προς αξιοποίηση
από το ΕΣΠΑ, ανέρχεται στα 2 δις περίπου ευρώ. 
Εκχωρήσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί σε σημαντι-

κούς τομείς για την Περιφέρειά μας από διάφορα
Τομεακά Προγράμματα των Υπουργείων».

Για τα Διαπεριφερειακά προγράμματα:
«Αναφορικά με τα διαπεριφερειακά προγράμματα,
ως άκρως ανταγωνιστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
κάθε φορέας κάνει τον προγραμματισμό του, ενώ
όταν ζητηθεί η συνδρομή της Περιφέρειας, είτε ως
συνεργαζόμενου εταίρου, είτε ως πλήρους μέλους
της πρότασης, αυτή είναι διαθέσιμη κατόπιν αξιο-
λόγησης της πρότασης». 

Για το Πρόγραμμα «Θησέας»:
«Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ έκλεισε το 2008 πρώτη στην
απορρόφηση πόρων του Προγράμματος «Θησέας»
με ποσοστό 50%, ενώ το συνολικό ποσό για την
ΑΜ-Θ ανέρχεται σε 214 εκ. ευρώ». 

Για το επενδυτικό τοπίο:
«Από τον Οκτώβριο του 2007 μέχρι και σήμερα εν-
τάχθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο και στους πέντε
νομούς της Περιφέρειας, 148 επενδυτικά σχέδια με
πρόβλεψη για 400 νέες θέσεις εργασίας».

Αποκλειστική συνέντευξη

κ. Δημήτρη Σταμάτη 
στη «Φωνή της Αυτοδιοίκησης»

Δικαιούχοι οι Δήμοι της χώρας με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους που έχουν
διαχειριστική επάρκεια τύπου Α και Β.

Το Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης που σχεδιάσθηκε, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, στοχεύει στη
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, στην εφαρμογή επιδεικτικών δράσεων
με άμεσα αποτελέσματα, στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Οι παρεμβάσεις εστιάζονται:

✓ στα δημοτικά κτίρια (κέλυφος, θέρμανση, κλιματισμός, φωτισμός, εγκατάσταση συστημάτων

Ενεργειακής διαχείρισης)

✓ στους κοινόχρηστους χώρους (δημοτικό φωτισμό, βελτίωση του μικροκλίματος)

✓ σε πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές (επεμβάσεις σε οχήματα, μελέτες αστικής

κινητικότητας, συγκοινωνιολογικές μελέτες)

✓ σε παρεμβάσεις χαμηλού κόστους στις λοιπές δημοτικές υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης

σε αντλιοστάσια, βιολογικούς καθαρισμούς κ.λπ.)

✓ σε δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης

Ο φάκελος της Αίτησης πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του
Δήμου και το Σχέδιο Υλοποίησης «Εξοικονομώ».

Περισότερες πληροφορίες στο www.ypan.gr

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» προ των πυλών...

»

Η ενοποιημένη 
σιδηροδρομική αγορά 
της ευρώπης

σελ. 5

ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Συνέχεια στη σελ. 3

Δήμος Βιστονίδας

Ολοκληρώθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου 2009 οι διαδικασίες για την απόκτηση του
πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης ISO 9002:2000, από τον Δήμο Βιστονίδας. Κατά την παραλαβή του
Πιστοποιητικού, ο Δήμαρχος Βιστονίδας κ. Νίκος Ζλάτκος, δήλωσε: « Ο Δήμος Βι-
στονίδας, έχοντας πλήρη αντίληψη του νέου πνεύματος διοίκησης που επικρατεί
πλέον στην Ελλάδα και απαιτεί το ΕΣΠΑ 2007-1013, προχώρησε στην ανάπτυξη
σύγχρονου Συστήματος Διοίκησης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης έργων και δράσεων,
με επίκεντρο την ποιότητα των έργων που παραδίδονται στους πολίτες του Δήμου.
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«Έφτασε η στιγμήπου πρέπει όλοι μας νααναλάβουμε τις ευθύνες μαςαπέναντι στη φύση, στους ίδιουςμας τους εαυτούς αλλά και κυρίωςαπέναντι στις επόμενες γενιές, ταπαιδιά μας, ώστε να μην υποστούντις συνέπειες από την μόλυνσητου περιβάλλοντος».

O Δήμος Σταυρούπολης Ν.
Ξάνθης ξεκίνησε πρόγραμμα
ανακύκλωσης. Μέσα από το
έντυπο ενημερωτικό υλικό
που διανεμήθηκε, ο Δήμος
ζητά από τους δημότες του
να συμμετέχουν κι εκείνοι

μαζί με τον Δήμο ενεργά για
την προστασία του φυσικού

περιβάλλοντος, την
εξοικονόμηση ενέργειας και

τον περιορισμό της σπατάλης
πρώτων υλών.

Δήμος Σταυρούπολης
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Δυναμικά μπροστά ο Δήμος Σταυρούπολης στο θέμα της Ανακύκλωσης

Ο Δήμος Βιστονίδας, πιστοποιημένος
Δήμος με ISO 9002:2000

Συμετέχουμε στην

ανακύκλωση
συνειδητά και υπεύθυνα

• Συγκεντρώνουμε τους συσ-
σωρευτές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (μπαταρίες) στους 34
κάδους ανακύκλωσης που
υπάρχουν σε πολλά σημεία.

• Τοποθετούμε το χαρτί στους
24 ειδικούς κάδους που έχουν
τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία
στον δήμο μας.

• Συγκεντρώνουμε τις
παλιές ηλεκτρικές συ-
σκευές στους 7 κάδους
ανακύκλωσης που υπάρ-
χουν σε διάφορα σημεία.

• Τοποθετούμε τα παλιά και ογ-
κώδη αντικείμενα (παλιά έπιπλα,
στρώματα κ.λπ.) στους 13 ειδι-
κούς μεγάλους κάδους που βρί-
σκονται σε όλους τους οικισμούς
του Δήμου μας και μόνο σ’ αυ-
τούς.

• Συλλέγουμε τα παλιά ελαστικά
και μπαταρίες αυτοκινήτων  στο
χώρο της Δημοτικής Επιχείρησης
Ανάπτυξης.

• Συλλέγουμε τα λάδια αυτοκινή-
των στο χώρο της Δημοτικής Επι-
χείρησης Ανάπτυξης ή στο
συνεργείο του κ. Ευκλείδη Αμβρο-
σιάδη στη Σταυρούπολη.  

• Επίσης συλλέγουμε τα τηγανέ-
λαια στους 11 ειδικούς κάδους
που βρίσκονται στις ταβέρνες της
περιοχής,καθώς και στο χώρο της
Δημοτικής Επιχείρησης.

• Εναποθέτουμε άδεια μελα-
νοδοχεία σε 3 ειδικούς κά-
δους στο ΚΕΠ, στο  Δημοτικό
σχολείο και στο Γυμνάσιο
Σταυρούπολης.

• Οι μικροί και μεγάλοι λαμπτή-
ρες συγκεντρώνονται στη Δημο-
τική Επιχείρηση Ανάπτυξης
• Για τα Οχήματα στο Τέλος του
Κύκλου Ζωής (παλαιά αυτοκί-
νητα) θα μεριμνά η Δημοτική
Επιχείρηση Ανάπτυξης.

!!! Προσεχώς
•κομποστοποίηση (λιπασματο-
ποίηση οργανικών υπολειμμά-
των) 
•συλλογή ληγμένων φαρμάκων

Συμβάλουμε
όλοι μαζί
στο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης
του 
Δήμου 
Σταυρούπολης 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, ο
Δήμος έχει οργανώσει γραφείο
ενημέρωσης για την ανακύ-
κλωση, όπου μπορείτε να κα-
λείτε στο τηλέφωνο 25420
22226.

εν   ήμοιςδ
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Το μουντζούρωμα των καρναβαλιστών -από
το οποίο δεν γλίτωσε ούτε και η εικονιζό-
μενη φετινή «Βασίλισσα του Καρναβαλιού»-
αποτελεί πλέον έθιμο

Τα έθιμα
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Δήμος Ξάνθης

Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2009

Εθελοντισμός

Οι καρναβαλικοί σύλλογοι επέλε-
ξαν για φέτος ευφυείς στη σύλ-
ληψη, αστείες και…
σουρεαλιστικές στολές

Oι Σύλλογοι

Φλαμέγκο, θέατρο δρόμου, τσιγγάνικη βραδυά, νεανικά συγ-
κροτήματα, βιβλιοπαρουσιάσεις ηταν μερικές μόνο από τις εκ-
δηλώσεις του πλούσιου και ποικίλου φετινού προγράμματος
των γιορτών

Τοπικά χορευτικά εργα-
στήρια και παραδοσιακά
συγκροτήματα με μου-
σική και χορούς από
όλη την χώρα αποτέλε-
σαν και φέτος το βασικό
κομμάτι των Θρακικών
Λαογραφικών Εορτών

Παράδοση

Μια πόλη,μια γιορτή
... γεύση που διαρκεί...

Συναυλίες και δρώμενα

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών & Δια-
σωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού και φέτος στο πλευρό των
επισκεπτών

Θρακικές Λαογραφικές Εορτές 
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Το ΕΣΠΑ αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντικό εργα-
λείο πραγματοποίησης ενός οράματος για την Περι-
φέρειά μας. Σύμφωνα με δικές σας δηλώσεις, η
Περιφέρεια ΑΜ-Θ πέτυχε το μέγιστο δυνατό αποτέ-
λεσμα στην Προγραμματική περίοδο που έληξε (Γ’
ΚΠΣ). Πώς αποτιμάτε τη μέχρι σήμερα πορεία υλο-
ποίησης του ΕΣΠΑ, καθώς και την ετοιμότητα που
έχουν οι φορείς της Περιφέρειας ΑΜΘ για τη συμ-
μετοχή τους στις προβλεπόμενες από αυτό δράσεις; 

Πρόσφατα, διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη η 2η
Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης
2007-2013 που είχε θέμα την καταγραφή της έως
σήμερα πορείας και της εξέλιξης των διαδικασιών,
με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών
των εμπλεκομένων φορέων. 
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, διαπιστώθηκε
ότι και οι τρεις Περιφέρειες που αποτελούν το ΠΕΠ
(Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας & Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης), ολοκλήρωσαν με
επιτυχία το Γ΄ ΚΠΣ και αυτό τους δίνει τη δυνατό-
τητα να προχωρήσουν απερίσπαστες στην υλοποί-
ηση του ΕΣΠΑ έχοντας ήδη εκδώσει προσκλήσεις
έργων, με τις εντάξεις να ξεκινούν εντός των επό-
μενων ημερών. 
Ειδικά εδώ, στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, είμαστε ιδιαί-
τερα αισιόδοξοι για τη νέα Προγραμματική Περίοδο
μετά το πολύ επιτυχές κλείσιμο του Γ΄ ΚΠΣ από την
Περιφέρεια ΑΜ-Θ με συνολικό ποσοστό απορρόφη-
σης πόρων 108%. Παράλληλα, ο αριθμός των εν-

ταγμένων έργων στο ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, από 468 που ήταν τον Μάρτιο του 2004,
έχουν φτάσει σήμερα τα 1.610, εκ των οποίων τα
1.200 είναι ήδη ολοκληρωμένα.
Σε ό,τι αφορά στο ΕΣΠΑ, έχει αρχίσει ήδη να υλο-
ποιείται ενεργά και με γρήγορους ρυθμούς και στο
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προκηρυχ-
θούν και άλλα μέτρα. Η πλήρης απορρόφηση των
πόρων του Γ’ ΚΠΣ μας γεμίζει ικανοποίηση αλλά ταυ-
τόχρονα θέτει ψηλά τον πήχη των προσδοκιών για
την Δ’ Προγραμματική Περίοδο. 
Το σημαντικό πάντως για την Περιφέρειά μας είναι
ότι, ανεξάρτητα αν ονομάζεται Γ΄ ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ, ένας
σημαντικός αριθμός πόρων (που υπερέβη τις προ-
βλέψεις) συνέρρευσε τόσο από Κοινοτικούς όσο και
από Εθνικούς πόρους, και σημαντικές παρεμβάσεις
πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή μας. 
Η ετοιμότητα των τοπικών φορέων της Περιφέρειας
για το ΕΣΠΑ είναι δεδομένη για εμάς και υπολογί-
ζουμε τα μέγιστα στην επανάληψη της άριστης έως
τώρα συνεργασίας μας η οποία έχει ήδη αποδώσει
καρπούς κι έχει αναγνωριστεί από όλες τις πλευρές. 
Χαρακτηριστικά, επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω το
σχόλιο που έκανε ο κ. Δημήτριος Σουσούνης, Προ-
ϊστάμενος της Αρχής Πληρωμής του ΥΠΟΙΟ, κατά
την προαναφερθείσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης: «Ευχάριστη έκπληξη ήταν το ΠΕΠ
της ΠΑΜ-Θ, μπορούμε να πούμε με ότι έκανε «βρε-
τανικό φίνις». Ενώ σε όλη τη διαδρομή η Περιφέ-
ρεια ακολουθούσε, βγήκε μπροστά και είναι από τα
λίγα προγράμματα που δεν θα κάνει χρήση της εξά-
μηνης παράτασης. Ήταν πάρα πολύ σοφό να στη-
ριχθείτε τους τοπικούς φορείς της Ανατ.
Μακεδονίας-Θράκης, έγινε ένα άλμα μπροστά και

υπάρχει ισόρροπη απορρόφηση των πόρων
όλων των αξόνων». 
Νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να επαναλά-
βουμε το επίτευγμα αυτό και στη νέα Προ-
γραμματική Περίοδο.

Κατά τη Δ’ Προγραμματική  περίοδο, απαραί-
τητος  όρος για  να θεωρηθεί κάποιος φορέας
ως φορέας υλοποίησης έργου (πράξης) είναι
η πιστοποίηση του ως διαχειριστικά επαρκής.
Με δεδομένο ότι η πιστοποίηση της διαχειρι-
στικής ικανότητας (επάρκειας) αποτελεί μια
διαδικασία   ιδιαίτερα   απαιτητική,  πώς εσείς
εκτιμάτε ότι θα αντιμετωπισθεί   η μη από-
κτηση διαχειριστικής  επάρκειας  από κάποι-
ους ΟΤΑ; Η ενδεχόμενη μη συμμετοχή των
ΟΤΑ στο ΕΣΠΑ λόγω μη πιστοποίησης επηρε-
άζει την υλοποίηση του οράματος σας σε το-
πικό επίπεδο;

Η Περιφέρεια, ήδη από πέρυσι, έχει διοργα-
νώσει σειρά ημερίδων με αντικείμενο την πι-
στοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, με πιο
πρόσφατη αυτήν που διοργάνωσε την Τρίτη
17/02/2009, στην Κομοτηνή, η Ενδιάμεση
Διαχειριστική Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης. Μέχρι τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή, είμαστε ικανοποιημένοι
καθώς στην Περιφέρειά μας βρισκόμαστε σε
καλό επίπεδο, ειδικά σε σχέση και με άλλες
Περιφέρειες: 

• Αναβάθμιση εθνικού οδικού δικτύου (π/υ
57,3 εκ. €)

• Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(π/υ 1,5 εκ. €)

• Βοήθεια στο Σπίτι (π/υ 10 εκ. €)
• Περιφερειακές/Τοπικές Οδοί (π/υ 18,5 εκ.

€)
Στο αμέσως επόμενο διάστημα έχουμε προγραμ-
ματίσει τη δημοσιοποίηση σειράς αντίστοιχων
προσκλήσεων. Ειδικότερα:
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με έμφαση

στη Γεωθερμία (π/υ περίπου 14 εκ. €)
• Διαχείριση και Διανομή Ύδατος (πόσιμο

νερό) (π/υ περίπου 50 εκ. €)
• Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική Ανά-

πτυξη (π/υ περίπου 40 εκ. €)
• Επεξεργασία Υδάτων (λύματα) 

Παράλληλα, σχεδιάζουμε κι εξειδικεύουμε τις
επόμενες δράσεις που θα ακολουθήσουν και θα
στοχεύουν στη συνέχεια υλοποίησης του Άξονα
Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας
στην ΠΑΜ-Θ (Περιφερειακές/Τοπικές Οδοί). 
Παρόλα αυτά, δεν εφησυχάζουμε αλλά αντιθέτως
προγραμματίζουμε τα επόμενα βήματα για την
εντατικοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των
Προγραμμάτων σε συνεργασία με όλους τους εμ-
πλεκόμενους φορείς.

Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης σαν τη σημε-
ρινή, η στήριξη της απασχόλησης και η κοινωνική
υποστήριξη των πολιτών αποκτούν σημαντική
αξία. Στο πλαίσιο αυτό, πρωτοβουλίες σε τοπικό
επίπεδο όπως αυτές που υλοποίησε η Περιφέρεια
κατά το Γ’ ΚΠΣ (Τοπικές Πρωτοβουλίες, Παρεμ-
βάσεις αστικής ανάπτυξης, λειτουργία Ιατροκοι-
νωνικών κέντρων κ.λπ.) λειτουργούν ιδιαίτερα
θετικά. Σκοπεύετε να αναλάβετε πρωτοβουλίες
για την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων με δεδο-
μένο ότι στο ΠΕΠ-ΑΜΘ (2006-2013) δεν προβλέ-
πονται ανάλογα κονδύλια;

Είναι αλήθεια ότι η παρούσα οικονομική κρίση
έχει επηρεάσει πολλούς συμπολίτες μας. Δου-
λεύουμε όμως εντατικά για την ανακούφισή τους
ταυτόχρονα με τη δημιουργία μακροχρόνιων υπο-
δομών σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας
ούτως ώστε το έργο που ξεκινήσαμε με την υλο-
ποίηση του Γ’ ΚΠΣ να συνεχισθεί και να ολοκλη-
ρωθεί ομαλά με το ΕΣΠΑ. 
Παρότι ο σχεδιασμός και η δομή των Περιφερει-
ακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ έχει διαφοροποι-
ηθεί συγκριτικά με το Γ’ ΚΠΣ έχει μεγάλη σημασία
να αναφέρουμε ότι η Περιφέρεια ΑΜ-Θ είναι εν-
ταγμένη στο Στόχο 1, δηλαδή με απλά λόγια μπο-
ρεί να χρηματοδοτηθεί και από τα τομεακά
προγράμματα των υπουργείων. Για το λόγο αυτό,
αν στα 808 εκατ. ευρώ που αυτοτελώς θα δια-
χειριστεί η Περιφέρεια ΑΜ-Θ στην περίοδο 2007-
2013 από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Μακεδονία
-Θράκη 2007-2013, προστεθούν και οι πόροι των
τομεακών προγραμμάτων το συνολικό ποσόν προς
αξιοποίηση από το ΕΣΠΑ, ανέρχεται στα 2 δις πε-
ρίπου ευρώ. 
Ειδικότερα τώρα, για δράσεις σχετικές με την Κοι-
νωνική Πολιτική και Μέριμνα στην Περιφέρεια,
ήδη από το 2008 έχουν δημοσιευθεί Προσκλή-
σεις για υποβολή Προτάσεων στην Περιφέρεια
ΑΜ-Θ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ π.χ. για «Βοήθεια
στο Σπίτι». Αξίζει να σημειωθεί ότι μια άλλη δη-
μοσιευμένη πρόσκληση, αυτή για τα ΚΗΦΗ, απο-
τελεί εκχώρηση από το πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» που είναι ανεξάρτητο
από την χρηματοδότηση που θα λάβουμε από το
Περιφερειακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη 2007
-2013, όπως εξήγησα προηγουμένως. Αντίστοι-
χες εκχωρήσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί και σε
άλλους σημαντικούς τομείς για την Περιφέρειά
μας από διάφορα Τομεακά Προγράμματα όπως
π.χ. από το πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες» του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όσον αφορά σε μία στοχοθετημένη και συντε-
ταγμένη δράση όλων των Φορέων της Περιφέ-
ρειας για την υλοποίηση διασυνοριακών και

Έχουν ήδη πιστοποιηθεί 23 τελικοί δικαιού-
χοι (και οι 5 Νομοί της Περιφέρειας, 11
Δήμοι, η ίδια η Περιφέρεια και 6 ακόμη φο-
ρείς), ενώ εντός των επόμενων ημερών θα
εκδοθούν επιβεβαιώσεις για άλλους 4 φο-
ρείς.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πιστο-
ποιημένοι τελικοί δικαιούχοι θα συνδράμουν
και τελικούς δικαιούχους χωρίς διαχειριστική
επάρκεια. Θα δοθεί με άλλα λόγια η δυνατό-
τητα σε «μικρούς» φορείς, όπως π.χ. Δήμοι
χωρίς Τεχνικές Υπηρεσίες, να συμμετέχουν
στα Προγράμματα του ΠΕΠ κάνοντας χρήση
των αντίστοιχων Τεχνικών Υπηρεσιών γειτο-
νικών Δήμων.  Προσωπικά είμαι βέβαιος ότι
δεν θα υπάρξουν προβλήματα στην υλοποί-
ηση των δράσεων του προγράμματος σε κα-
νένα σημείο της Περιφέρειάς μας.

Ποιες  κατηγορίες  παρεμβάσεων  σκοπεύετε
να  προκηρύξετε  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ κατά
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα που
αφορούν στους ΟΤΑ;

Όπως γνωρίζετε από την πλευρά της Περιφέ-
ρειας ΑΜ-Θ, ήδη από πέρυσι έχουν ξεκινή-
σει και τρέχουν Προσκλήσεις υποβολής
Προτάσεων για διάφορες δράσεις που έχουμε
σχεδιάσει κι ενεργοποιήσει. Συγκεκριμένα
έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι ακόλουθες
Προσκλήσεις: 
• Υποδομές A΄βάθμιας (Προσχολικής–

Δημοτικής) και B΄βάθμιας Εκπαίδευ-
σης (π/υ 30 εκ. €)
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του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Αποκλειστική συνέντευξη

κ. Δημήτρη Σταμάτη 
στη «Φωνή της Αυτοδιοίκησης»

Συνέχεια από τη σελ. 1»»»»»

συνέχεια στη σελ. 5»»»»»

Από τον Οκτώβριο του
2007 μέχρι και σήμερα
εντάχθηκαν στον Ανα-

πτυξιακό Νόμο και
στους πέντε νομούς της
Περιφέρειας, 148 επεν-
δυτικά σχέδια, συνολι-

κού προϋπολογισμού
122 εκατ. ευρώ, με

ύψος επιχορήγησης 64
εκατ. και πρόβλεψη για
400 νέες θέσεις εργα-

σίας. 

Στο ίδιο χρονικό διά-
στημα, οι επιχορηγή-
σεις που δόθηκαν σε

επιχειρήσεις που
υπήχθησαν στον Ανα-

πτυξιακό Νόμο και
ανεγείρουν ή ολοκλη-
ρώνουν τις βιομηχανι-

κές εγκαταστάσεις
τους, ξεπερνούν τα

30 εκατ. ευρώ.

“
“

ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Το πρώτο τεύχος του περιοδικού «Ιατρική
Ενημέρωση» που εκδίδεται από τον Ιατρικό
Σύλλογο Ξάνθης φιλοδοξεί να αποτελέσει μια
διαρκή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ
των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης
προκειμένου «να μας κάνει όλους κοινωνούς
των επιτευγμάτων, των προσδοκιών, των
ανησυχιών, των στόχων μας σαν λειτουργών
του χώρου αλλά και σαν ανθρώπων μέσα
στην κοινωνία» όπως επισημαίνει στον πρό-
λογο της έκδοσης η γιατρός, Πρόεδρος του
Συλλόγου κ. Θεοδώρα Λεπτίδου-Κερεστε-
τζή. Για το σύνθετο χαρακτήρα της έκδοσης
κάνει λόγο η γιατρός και διευθύντρια σύντα-
ξης του περιοδικού, κ. Νικολέτα Στυλιανί-
δου στο σύντομο χαιρετισμό της,
αναφερόμενη μεταξύ των άλλων στην προ-
βολή του συλλόγου και του ιατρικού κόσμου
γενικότερα, αλλά και στη βελτίωση της πα-
ρεχόμενης ιατρικής περίθαλψης στον τόπο,
μέσα από ένα έντυπο επιστημονικού χαρα-
κτήρα, ταυτοχρόνως ευχάριστου και φιλικού. 
Στο πρώτο αυτό κάλεσμα για ενεργή συμμε-
τοχή των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Ξάν-
θης, ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέροντα άρθρα
οι γιατροί Δημήτρης Νικηφορίδης και Μα-
ρίνος Βαφειάδης («Ίλιγγος»), Γιάννης Κα-
βάσης («Κατάθλιψη & Πρωτοβάθμια
περίθαλψη») καθώς και μια ομάδα γιατρών
του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης με εργασία
τους που παρουσίασαν σε πρόσφατο ιατρικό
συνέδριο, με θέμα «Δηλητηρίαση από μανι-
τάρια του είδους Amanita Phalloides: περι-
γραφή μιας περίπτωσης».
Πολλές ευχές για καλή επιτυχία στην ενδια-
φέρουσα και αξιόλογη εκδοτική προσπάθεια
του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης!

»»λάβαμε
ΙΑΤΡΙΚH ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚO
ΙΑΤΡΙΚΟY ΣΥΛΛOΓΟΥ ΞAΝΘΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Το συγκεκρι-
μένο έντυπο
αναφέρετα ι
στις πολιτικές
που θέτει η
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή
Ένωση ανα-
φορικά με το
σιδηροδρο-
μικό δίκτυο
με ταφορών
μεταξύ των
χωρών της
Ένωσης. Η έκ-
δοση χωρίζε-
ται σε έξι
ενότητες στις

οποίες γίνεται αναφορά και σύντομη ανάλυση θε-
μάτων όπως οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και η απο-
τελεσματικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδρόμου,
η ενοποιημένη σιδηροδρομικά αγορά της Ευρώπης,
το μέλλον στην εξέλιξη του σιδηροδρομικού δι-
κτύου καθώς και στις πολιτικές που πρέπει να υιο-
θετηθούν προκειμένου να συναντήσει και να
ικανοποιήσει τις μοντέρνες και συνεχώς αυξανό-
μενες ανάγκες –αλλά και δικαιώματα- του σύγχρο-
νου επιβατικού κοινού.

MOΝΤΕΡΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ-
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΥΡΩΠΗ

• Προς μία ενοποιημένη σιδηροδρομική αγορά στην Ευρώπη
• Mε «συμβατική γραμμή» η Περιφέρεια ΑΜΘ, με ορίζοντα το 2020

16 ιατρικήενημέρωση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Είναι γεγονός ότι η διάθεση ενός ανθρώ-
που μπορεί να παρουσιάσει διακυμάν-
σεις.Η κάθε διακύμανση δεν αποτελεί
πάθηση προς αντιμετώπιση. Όμως, όταν οι
αλλαγές στη διάθεση είναι έντονες, πα-
ρατεταμένες και έχουν ως συνέπεια να επη-
ρεάζεται η λειτουργικότητα του ατόμου,
τότε χαρακτηρίζονται ως διαταραχές. Συ-
χνότερη μορφή διαταραχής της διάθεσης
αποτελεί η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη τείνει
να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότε-
ρα, σύγχρονα προβλήματα υγείας, με
ολέθριες συνέπειες στην επαγγελματική, οι-
κογενειακή και κοινωνική ζωή.
Ο Ιπποκράτης, για πρώτη φορά, προσπά-
θησε να προσεγγίσει ορθολογικά την κα-
τάθλιψη. Σ’αυτόν αποδίδεται ο όρος με-
λαγχολία (μέλανα χολή), ο οποίος χρη-
σιμοποιείται μέχρι σήμερα. Περιέγραψε μά-
λιστα την κατάθλιψη ιατρικά, με αναφορές
σε συγκεκριμένα συμπτώματα, όπως η
απέχθεια για το φαγητό, η ανικανότητα, η
αϋπνία, η ευερεθιστότητα και η ανησυχία.
Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Ορ-
γάνωσης Υγείας, η κατάθλιψη δημιουργεί
τεράστια επιβάρυνση στη δημόσια υγεία και

απ’αυτήν την άποψη κατατάσσεται στην 4η
θέση. Αναμένεται μάλιστα ότι το 2020 θα
αποτελεί τη 2η αιτία παγκοσμίως σε απώ-
λεια εργατοωρών, μετά την ισχαιμική
καρδιοπάθεια.
Η κατάθλιψη είναι μία νόσος που αφορά
ιδιαίτερα τις γυναίκες. Τα ποσοστά κατά-
θλιψης μεταξύ των γυναικών είναι υψη-
λότερα από αυτά των αντρών, με συνήθη
αναλογία 2 προς 1. Ο μεγαλύτερος επι-
πολασμός των καταθλιπτικών διαταραχών
στις γυναίκες, αποδίδεται σε βιολογι-
κούς, γενετικούς και ορμονικούς παρά-
γοντες. Οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί
λόγοι είναι επίσης σημαντικοί, όσον αφο-
ρά τις διαφορές μεταξύ αντρών και γυ-
ναικών. Οι γυναίκες υφίστανται περισσό-
τερα αγχογόνα γεγονότα στη ζωή τους.
Υπάρχει σημαντική διαφορά για τα δύο
φύλα, όσον αφορά την έκθεση στην οι-
κογενειακή και σεξουαλική βία. Σύμφω-
να με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, οι
γυναίκες υφίστανται βία σε ποσοστό 16-
50% κάποια στιγμή της ζωής τους.
Χαρακτηριστικό της κατάθλιψης είναι ότι
συνήθως είναι υποτροπιάζουσα. Κάθε

Κατάθλιψη
&πρωτοβάθμια περίθαλψη

Καβάσης Ιωάννης, 
Ψυχίατρος
Διδάκτωρ Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης
Διευθυντής 412 Γενικού 
Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης

διαπεριφερειακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
πώς αυτή εξασφαλίζεται και ποιες πρωτοβουλίες
σκοπεύετε να αναλάβετε προς αυτή την κατεύ-
θυνση;

Κατά την Τρίτη Προγραμματική περίοδο υπήρχε η
Τεχνική Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμ-
ματος Ελλάδα-Βουλγαρία στη Διαχειριστική Αρχή
της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου όλες οι προτάσεις
των φορέων της Περιφέρειας κατατίθεντο στη
Διαχειριστική Αρχή και υπήρχε ένας συντονισμός
των δράσεων. Στην τρέχουσα προγραμματική πε-
ρίοδο η Τεχνική Γραμματεία δεν θα υπάρχει στην
Διαχειριστική Αρχή και ο συντονισμός των φορέων
θα γίνεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης των In-
terreg στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να έχουν ξεκαθα-
ρίσει οι ακριβείς διαδικασίες. Αναφορικά με τα
διαπεριφερειακά προγράμματα, ως άκρως αντα-
γωνιστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάθε φορέας
κάνει τον προγραμματισμό του, ενώ όταν ζητηθεί
η συνδρομή της Περιφέρειας, είτε ως συνεργαζό-
μενου εταίρου, είτε ως πλήρους μέλους της πρό-
τασης, αυτή είναι διαθέσιμη κατόπιν αξιολόγησης
της πρότασης. Ειδικά για τις προτάσεις που προ-
τίθεται να υποβάλει η Περιφέρεια ΑΜ-Θ και να
υλοποιήσει, εφόσον εγκριθούν, θα υπάρχει πλή-
ρης ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της Περι-
φέρειας.  
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν

σχετικές πληροφορίες απευθυνόμενοι στο Γρα-
φείο Προγραμμάτων το οποίο λειτουργεί στην
Διαχειριστική Αρχή παρέχοντας και τεχνική βοή-
θεια, ενώ να σημειωθεί ότι όλες οι σχετικές Δρά-
σεις κοινοποιούνται και μέσω της ιστοσελίδας της
Διαχειριστικής.

Πώς υλοποιείται το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ που
αφορά στους ΟΤΑ της ΑΜ-Θ;

Στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 47 Δήμοι και
8 Κοινότητες έχουν αξιοποιήσει τον «Θησέα»,
σχεδιάζοντας και εκτελώντας έργα, τα οποία βρα-
χυπρόθεσμα θα συμβάλουν καταλυτικά στις ανα-
πτυξιακές τους προσπάθειες και στη βελτίωση της
καθημερινότητας των κατοίκων τους.
Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ έκλεισε το 2008 πρώτη στην
απορρόφηση πόρων του Προγράμματος «Θησέας»
με ποσοστό 50%, ενώ το συνολικό ποσό για την
ΑΜ-Θ ανέρχεται σε 214 εκ. ευρώ. Μέχρι σήμερα
έχουν ενταχθεί 1.384 έργα και έχουν δοθεί άδειες
δημοπράτησης για 1.103 έργα, ύψους 174,9 εκ.
ευρώ. Μάλιστα, υπάρχουν ήδη 316 ολοκληρωμένα
δημοτικά έργα.
Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του «Θησέα» λει-
τουργεί στην έδρα της Περιφέρειας, στην Κομο-
τηνή, ειδικό γραφείο το οποίο έχει τον διακριτό
ρόλο να βοηθά στη συμπλήρωση των τεχνικών
δελτίων των έργων, για την επίσπευση των διαδι-

κασιών και την σύντομη απορρόφηση των πόρων.

Κλείνοντας, πως διαμορφώνεται το επενδυτικό
τοπίο στην Περιφέρεια;

Η Περιφέρεια δίνει καθημερινά την μάχη για την
αύξηση της απασχόλησης, δίνουμε νέα πνοή και
διάσταση στην επενδυτική πρωτοβουλία με την
σταθερή της απόφαση για την ενίσχυση του κλί-
ματος της υγιούς επιχειρηματικότητας. 
Από τον Οκτώβριο του 2007 μέχρι και σήμερα εν-
τάχθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο και στους πέντε
νομούς της Περιφέρειας, 148 επενδυτικά σχέδια,
συνολικού προϋπολογισμού 122 εκατ. ευρώ, με
ύψος επιχορήγησης 64 εκατ. και πρόβλεψη για
400 νέες θέσεις εργασίας. 
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι επιχορηγήσεις που
δόθηκαν σε επιχειρήσεις που υπήχθησαν στον
Αναπτυξιακό Νόμο και ανεγείρουν ή ολοκληρώ-
νουν τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις τους, ξε-
περνούν τα 30 εκατ. ευρώ.
Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και την
απασχόληση ώστε η Ανατολική Μακεδονία και η
Θράκη να γίνουν πόλος έλξης νέων επενδύσεων
και να δημιουργηθούν νέες και καλύτερες θέσεις
εργασίας. Στόχος είναι οι πέντε νομοί της Περι-
φέρειας να αποτελέσουν ένα νέο υπόδειγμα υψη-
λών οικονομικών επιδόσεων, ένα νέο υπόδειγμα
ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο Χάρτη Αποτύπωσης του Σιδηροδρομικού Σχεδίου
του ΔιαΕυρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών-με ορίζοντα
το 2020-, στην Ελλάδα εμφανίζονται 3 ειδών σιδηρο-
δρομικές «γραμμές»: η πράσινη συνεχόμενη γραμμή
(«Συμβατική γραμμή», που συνδέει την Ανατολική Μα-
κεδονία και τη Θράκη μέσω Βαλκανίων με όλες τις
χώρες της ΕΕ), η κόκκινη διακοπτόμενη σχεδιαζόμενη
υπερ-ταχεία γραμμή, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδη-
γία 96/48/ΕΚ» που ξεκινά από την Πάτρα και καταλή-
γει στα σύνορα με την Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας και μία ακόμη πράσινη συ-
νεχόμενη, η σχεδιαζόμενη «Συμβατική γραμμή» που
διατρέχει ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

extra
Η ΕΕ προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης στους επιβάτες των τρένων στην περίπτωση καθυστερήσεων.
Για παράδειγμα, η καθυστέρηση άφιξης του τρένου δύο και πλέον ωρών από την  καθορισμένη, συνεπάγε-
ται μείωση τουλάχιστον κατά 50% τις τιμής του εισιτηρίου ανά επιβάτη. Και αν το τρένο έχει καθυστέρηση
μέχρι και δύο ώρες, προβλέπεται η καταβολή στον επιβάτη το 25% της αρχικής αξίας του εισιτηρίου του. 

Γραφείο Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Publications.europa.eu
ISBN 978-92-79-07608-4

Η Περιφέρεια δίνει κα-
θημερινά την μάχη για

την αύξηση της απα-
σχόλησης, δίνουμε νέα

πνοή και διάσταση
στην επενδυτική πρω-
τοβουλία με την στα-

θερή της απόφαση για
την ενίσχυση του κλί-
ματος της υγιούς επι-

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

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: 
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

Σύνοδος Περιφερειαρχών
στην Ξάνθη

απ’ τον τόπο σου...
Εκδόσεις »»

Το παρόν βιβλίο αποτελεί την πρώτη μελέτη των μουσουλμανικών μνημείων
της Ξάνθης. Για την Ξανθιώτισσα συγγραφέα, κ. Χρύσα Μελκίδη, το θέμα
της παρούσας μελέτης αποτέλεσε «πρόκληση», εκφράζοντας ταυτοχρό-

νως και την επιθυμία της  να συμβάλλει μέσα από την ολοκληρωμένη της έκ-
δοση στη «διαπολιτισμική προσέγγιση» των δύο πληθυσμών. 

Η συγγραφέας, αναφερόμενη στο περιεχόμενο του βιβλίου της επισημαίνει: «Η
αρχιτεκτονική των μουσουλμανικών μνημείων της Ξάνθης έχει τη σφραγίδα της
κοινής ιστορίας, ειδικότερα όμως, της αλλαγής των παραγωγικών σχέσεων του
τέλους του 19ου αιώνα στην πόλη και της αναπτυξιακής της πορείας, στην
οποία συμμετείχαν όλες οι άλλες πληθυσμιακές ομάδες του τόπου, που χαρα-
κτηρίζονταν από διαφορετικές πολιτισμικές φυσιογνωμίες (Έλληνες ορθόδοξοι,
καθολικοί, Εβραίοι, Αρμένιοι, νέγροι απόγονοι παλιών δούλων και γύφτοι). Γι’
αυτό συνιστούν κοινή για όλους μας πολιτιστική κληρονομιά, αποπνέοντας,
όπως πάρα πολλά μνημεία, μια αίσθηση ανθρώπινου μεγαλείου, επειδή εν-
σαρκώνουν την ατομική υπέρβαση και την αλληλεπίδραση διαφορετικών πολι-
τισμών, με αυθόρμητο και ειρηνικό τρόπο».

Το βιβλίο, δεν αποτελεί μια απλή έκδοση αρχιτεκτονικής μελέτης των μου-
σουλμανικών μνημείων της πόλης. Πρόκειται για ένα επιστημονικό εγχειρίδιο
στο οποίο η ερευνήτρια-συγγραφέας του επιδιώκει με διεπιστημονικό τρόπο να
τεκμηριώσει την πραγματική αξία των αντικειμένων -στη συγκεκριμένη περί-

πτωση, των αρχιτεκτονικών μουσουλμανικών μνημείων της Ξάνθης- τα οποία
αποτελούν φορείς πολιτισμικών αξιών, και ευρύτερα ιδωμένα, «πολυσήμαντα
αποδεικτικά στοιχεία του ανθρώπινου πολιτισμού». Με το σκεπτικό αυτό,
η συγγραφέας κατά την πορεία της ερευνητικής της διαδικασίας χρησιμοποιεί
ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ειδών πηγών ο πλούσιος κατάλογος των οποίων
επισυνάπτεται στο τέλος της μελέτης-, ενώ για την «ολιστική μέθοδο πολλα-
πλής προσέγγισης» του υλικού της επιστρατεύει ταυτόχρονα επιστήμες και κλά-
δους όπως η ιστορία, η γεωγραφία, η χωροταξία, η δημογραφία, η
κοινωνιολογία καθώς και οι πολιτικές επιστήμες. 
Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας «επηρεάζει» όπως είναι φυσικό
τη δομή και το περιεχόμενο της εργασίας. Ως εκ τούτου, πέρα της εκ τίτλου
αναμενόμενης παρουσίασης με στοιχεία, σχόλια, σχέδια και εικόνες, των συγ-
κεκριμένων μνημείων (τζαμιά και τεκέδες), η έκδοση αποτελείται από ιδιαί-
τερα κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά και οι
ιδιαιτερότητες της ισλαμικής θρησκείας και κοινωνίας, «όψεις και παράμετροι
της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης και πολεοδομικής οργάνωσης της πόλης από
τον 16ο έως το τέλος της οθωμανικής κυριαρχίας, ένα ιστορικό αφιέρωμα στην
πόλη της Ξάνθης, καθώς και περιλήψεις της εργασίας στα ελληνικά, αγγλικά, πο-
μακικά και τουρκικά» οπως αναφέρει η συγραφέας στον πρόλογό της. Κατάλο-
γοι, γλωσσάριο, ευρετήρια με αναλυτικά στοιχεία, καθώς και ένας πλούσιος
κατάλογος πηγών, βιβλιογραφίας και το ευρετήριο είναι διαθέσιμα για τη δι-
ευκόλυνση του αναγνώστη.

Θέματα Διαχειριστικής
Επάρκειας 
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Σε πρόσφατο συμπόσιο και Ημερίδα που ορ-
γάνωσε ο Δήμος Ξάνθης με τη συμμετοχή εκ-
προσώπων των αρμόδιων Φορέων (Υπουργεία,
Περιφέρεια ΑΜΘ, κ.λπ.) και στην οποία παρα-
βρέθηκε ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου
Εσωτερικών κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος, ανα-
δείχθηκαν οι κατευθύνσεις και οι δυνατότητες
που παρέχει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ψηφιακή Σύγκλιση» κατά τη νέα Προγραμμα-
τική περίοδο, δίδοντας έμφαση στη δυνατό-
τητα αξιοποίησής τους από τους φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τα έργα που
βρίσκονται σε εξέλιξη με πρωτοβουλία της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης.

Ανακύκλωση συσκευών

Τα Μουσουλμανικά Μνημεία της Ξάνθης

ΦΩΤΟ Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυ-
λόπουλος (αριστερά) με τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης/ΕΠΑ κ. Μιχάλη Στυλιανίδη κατά τη
διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρατέθηκε
από την ΤΕΔΚ μετά το πέρας της δεύτερης μέρας
της Συνόδου Περιφερειαρχών την Παρασκευή 6
Φεβρουαρίου 2009.

Ημερίδα ΕΕΤΑΑ

Χρύσα Μελκίδη
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δρ Τουρκολόγος
Έκδοση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Αθήνα 2007
Σελ. 367
ISBN: 978-960-8369-27-6

Αλλάζει το τοπίο στα Ευρυζωνικά

Η Ξάνθη στην Ψηφιακή
Εποχή

Η ΚΕΔΚΕ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ διοργά-
νωσαν την 23η Ιανουαρίου 2009 στην ΑΘήνα
συνάντηση εργασίας με το δίκτυο των Συμ-
βούλων Τοπικής Ανάπτυξης των ΤΕΔΚ ενόψει
της προετοιμασίας της ΤΑ για τη συμμετοχή
της στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Δ΄
Διαχειριστικής περιόδου. Ειδικότερα συζητή-
θηκε το θέμα της συμμετοχής της ΤΑ στο ΕΠ
«Διοικητική Μεταρρύθμιση» αλλά και αυτό της
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας
των ΤΕΔΚ της χώρας. Εκ μέρους της ΤΕΔΚ Ν.
Ξάνθης στη συνάντηση συμμετείχαν οι Σύμ-
βουλοι Τοπικής Ανάπτυξης κ.κ. Νικόλαος Μί-
χος και Αθανάσιος Κούρος.

Σημαντικά έργα
που χρηματοδο-
τούνται από το
Επιχειρησιακό
Π ρ ό γ ρ α μ μ α
«Κοινωνία της
Πληροφορίας»
υλοπο ιούντα ι
στο Δήμο και
στο Νομό Ξάν-
θης. Το Γεωγρα-
φικό Σύστημα
Πληροφοριών–

GIS, Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου
Οπτικών Ινών, «Έξυπνος οικισμός» Δήμου
Ξάνθης, σε συνδυασμό με το έργο «Ανά-
πτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρό-
σβασης στο Νομό Ξάνθης» που υλοποιείται
από την ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, δημιουργούν το
πλέγμα των αναγκαίων υποδομών προκειμέ-
νου να παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρε-
σίες στους πολίτες του Νομού.

Τον Πρόεδρο της
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης κ.
Μιχάλη Στυλιανίδη
επισκέφτηκε ο Εντε-
ταλμένος Σύμβουλος
της Εταιρίας «Ανακύ-
κλωση Συσκευών ΑΕ»
κ. Αλέξανδρος
Αλούκος. Στη συνάν-
τηση εργασίας κατά
την οποία παραβρέ-

θηκαν ο συνεργάτης της Εταιρίας κ. Καραγώ-
γος και ο Σύμβουλος Ανάπτυξης της ΤΕΔΚ κ.
Νίκος Μίχος, έγινε ανασκόπηση της προόδου
των εργασιών που υλοποιήθηκαν κατά το τε-
λευταίο τρίμηνο, μετά και τη σύσκεψη που
έγινε με πρωτοβουλία της ΤΕΔΚ και με την πα-
ρουσία όλων των Δημάρχων και Προέδρων στο
Νομό Ξάνθης. 
Επίσης, έγινε ενημέρωση για το νέο πιλοτικό
πρόγραμμα της Εταιρίας που υλοποιείται υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας με θέμα
«Σχολεία για την ανακύκλωση» και αποφασί-
σθηκε να πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο
Νομό σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για
τον ορισμό «Ημέρας συγκέντρωσης ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού».

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και παραδόθηκε
στις 10/2/2009 στο Δήμο Αβδήρων ο φάκε-
λος για τη λήψη Διαχειριστικής Επάρκειας
τύπου Α και Β.
Η ομάδα που είχε συσταθεί, από στελέχη της
ΕΠΑ και του Δήμου Αβδήρων, συνέγραψε το
εγχειρίδιο διαδικασιών, διαμόρφωσε τα σχε-
τικά έντυπα και συγκρότησε το φάκελο, τα
οποία υποβλήθηκαν στο ΔΣ του Δήμου Αβδή-
ρων για έγκριση και απόφαση εφαρμογής τους.

Ο Δήμος Αβδήρων αμέσως μετά υπέβαλε στην
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΑΜ-Θ το σχε-
τικό φάκελο και αναμένει την έκδοση της σχε-
τικής απόφασης επιβεβαίωσης Διαχειριστικής
Επάρκειας  που θα καλύπτει την μεταβατική
περίοδο μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ελ-
ληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης
Έργων του ΕΣΠΑ (ΕΛΟΤ 1429).
Παράλληλα, μέλη της ΕΠΑ, παρακολούθησαν
την 17/2/2009 την ημερίδα που διοργάνωσε
η  Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΑΜΘ που
αφορούσε στο παραπάνω αναφερόμενο Ελλη-
νικό Πρότυπο, στο οποίο θα πρέπει οι τελικοί
Δικαιούχοι έργων να προσαρμόσουν το όποιο
Σύστημα Διαχείρισής τους.

Ο απολογισμός των Περιφερειακών Επιχει-
ρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) όλων των
περιφερειών της χώρας μέσω του Γ΄ Κοινο-
τικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) και οι προ-
οπτικές του νέου Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2009-2013, βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο των εργασιών της 25ης
Συνόδου των Γενικών Γραμματέων των Περι-
φερειών, που πραγματοποιήθηκε στην
Ξάνθη, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών
κ. Προκόπη Παυλόπουλου και του υφυ-
πουργού κ. Αθανάσιου Νάκου. 
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