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περιεχόμενα
σελ. 3

σελ. 4

σελ. 4

Το έργο - στο πλαίσιο της Πρω-
τοβουλίας «Η Ευρώπη για τους Πολίτες 
2007-2013», (∆ράση 1, Μέτρο 2.2:  ‘‘Μέτρα 
υποστήριξης’’) υλοποιείται από την ΤΕ∆Κ Ν. 
Ξάνθης, σε συνεργασία με εταίρους σε Ελλά-
δα και Βουλγαρία έχει ως αντικείμενο την πα-
ροχή τεχνικής υποστήριξης προς τις Ενώσεις 
ΟΤΑ -και μέσω αυτών προς τους ΟΤΑ- με  στό-
χους την αναζωογόνηση, περαιτέρω ανάπτυ-
ξη και επαύξηση της ποιότητας των σχεδίων 
Αδελφοποίησης που δύναται να υποβληθούν 
στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρώπη για 
τους Πολίτες 2007-2013».
Στην περιοχή του έργου T–T Accelerator υφί-
στανται μία πληθώρα σχέσεων αδελφοποιήσε-
ων -διαφόρων επιπέδων δραστηριοποίησης-, 
πρωτοκόλλων συνεργασίας και στενών σχέσε-
ων στη βάση υλοποίησης διασυνοριακών δρά-
σεων. Αξιοποιώντας αυτό το «υπόστρωμα» το 
έργο T–T Accelerator επιχειρεί να προσανατο-
λίσει τις υπάρχουσες σχέσεις αλλά και τις εν-
δεχόμενες μελλοντικές, προς την κατεύθυνση 

εξειδικευμένων θεματικών πεδίων, όπως εί-
ναι το Φυσικό Περιβάλλον, η Προστασία των 
Παραδοσιακών Οικισμών, η Κοινωνική Συνοχή 
και η Ανάπτυξη των περιοχών.

Ποιοί μετέχουν – Γεωγραφική 
κατανομή

Municipalities-ARM)  και Μαύρης Θάλασσας 
(Union of Bulgarian Black Sea Local Author-
ities-UBBSLA) από Βουλγαρικής πλευράς.

Τι είναι το έργο Town –Twinning Accelerator

• Εγκρίθηκε το 

σύστημα διοίκησης 

του Προγράμματος 

από τον Υφυπουργό 

Οικονομικών

• Η συνεργασία 

Περιφέρειας ΑΜΘ 

με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 

αποδίδει καρπούς 

• Επιτακτική η ανάγκη 

να χρηματοδοτηθεί 

και υποστηριχθεί 

η υλοποίηση του 

προγράμματος 

από τα αρμόδια 

Υπουργεία και από 

την Περιφέρεια ΑΜΘ.

συνέχεια στη σελ. 2

συνέχεια στη σελ. 3

της Ε.Π.Α. (Ενέργεια - Περιβάλλον - Ανάπτυ-
ξη) Α.Ε. -Αναπτυξιακή ΟΤΑ  από το Νομό Ξάν-
θης, της Αναπτυξιακής ∆ράμας Α.Ε. από το 
Νομό ∆ράμας που έχει αναλάβει τον συντονι-
σμό του προγράμματος της Αναπτυξιακής Ρο-
δόπης Α.Ε. από το Νομό Ροδόπης. 
Άμεσοι αρωγοί στο σχεδιασμό του 

Γενικά

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανά-
πτυξης Οροσειράς Ροδόπης, η εκπόνηση του 
οποίου ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, αποτε-
λεί καρπό των συντονισμένων προσπαθειών:
- των ΤΕ∆Κ Νομών ∆ράμας και Ξάνθης 
- των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης της 
περιοχής, 

Λάβαμε …2 βιβλία που 
αφορούν σε Καλά Παρα-
δείγματα και Πρακτικές έρ-
γων που χρηματοδοτήθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό 
Ταμείο και το χρηματοδοτι-
κό εργαλείο Leader +

Εκδόσεις από τον 
τόπο σου «Από τα Μα-
δεμοχώρια της Χαλκιδικής 
στη Γενισέα και την Ξάνθη» 

∆ραστηριότητες 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ συνέχεια …

Οι πέντε ΤΕ∆Κ της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης ΑΜΘ, από Ελληνι-
κής πλευράς, ήτοι οι ΤΕ∆Κ ∆ράμας, Καβά-
λας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου και οι Ενώ-
σεις ΟΤΑ Ροδόπης (Association of Rhodope 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης

προγράμματος είναι οι ∆ήμοι και Κοινότητες 
των οποίων τα όρια συμπίπτουν με αυτά της 
περιοχής παρέμβασης του προγράμματος. 
Οι Ο.Τ.Α. αυτοί είναι: 
οι ∆ήμοι ∆ράμας, Κάτω Νευροκοπίου και Πα-
ρανεστίου καθώς και η Κοινότητα Σιδηρονέ-
ρου από το Νομό ∆ράμας, 
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οι ∆ήμοι Σταυρούπολης και Μύκης καθώς και 
οι Κοινότητες Θερμών, Κοτύλης και Σατρών 
από το Νομό Ξάνθης, οι ∆ήμοι Κομοτηνής, 
Φιλλύρας, Σώστη, Ιάσμου και Αρριανών καθώς 
και οι Κοινότητες Οργάνης, Αμαξάδων και Κέ-
χρου από το Νομό Ροδόπης, ο ∆ήμος Ορφέα 
από το Νομό Έβρου. 
Το πρόγραμμα συντίθεται από έργα και δρά-
σεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού 
περιβάλλοντος, ενίσχυσης της τοπικής οικο-
νομικής βάσης με σημαντική συμμετοχή ιδιω-
τικών επενδύσεων, βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής μέσω της αναβάθμισης - δημιουργίας 
των αναγκαίων δημοσίων υποδομών, καθώς 
και διατοπικής, διακρατικής - διασυνοριακής 
συνεργασίας. 
Το πρόγραμμα, με την υπ’ αριθ. 37597/31-08-
2010 απόφαση έγκρισης του συστήματος διοί-
κησής του από τον Υφυπουργό ΟΙΑΝ, χαρακτη-
ρίζεται ως «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα» 
και θα εξειδικευθεί σε Άξονες και Κατηγορίες 
Πράξης βάσει επιχειρησιακού σχεδίου που 
θα καταστρώσει η ένωση εταιρειών που 

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
του Νομού Ξάνθης εξ’ 
αρχής στηρίζει την 
πρωτοβουλία αυτή. 
Τόσο η ΤΕ∆Κ όσο και 
η Αναπτυξιακή ΟΤΑ-
ΕΠΑ Α.Ε., εργάζονται 
ώστε το Πρόγραμμα να 
περάσει στο στάδιο της 
υλοποίησης. Η Πολιτεία 
πρέπει να συνδράμει 
στην προσπάθεια αυτή 
ώστε μέσω του ΠΕΠ-
ΑΜΘ και των Τομεακών 
Προγραμμάτων να 
χρηματοδοτήσει 
έργα στο πλαίσιο του 
προγράμματος» 
δήλωσε στη ΦτΑ ο Μιχάλης 
Στυλιανίδης, Πρόεδρος 
Τ.Ε.∆.Κ. και ΕΠΑ Α.Ε. ΟΤΑ

Η Γενική Γραμματέας 
Περιφέρειας ΑΜΘ, κα. 
Θεοδώρα Κόκλα πήρε την 
πρωτοβουλία και προχώρησε 
άμεσα τις διαδικασίες 
ώστε σήμερα να μιλάμε για 
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Βιώσιμης ανάπτυξης 
Οροσειράς Ροδόπης.

Σύμφωνα με τους συμβούλους ανάπτυξης στις 
ΤΕ∆Κ ∆ράμας και Ξάνθης, κ. Μουρατίδη Μ. 
και Μίχο Ν.: «Η εμπλοκή των ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης 
και ∆ράμας αποτελεί συνέχεια των πρωτοβου-
λιών που έχει αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση τα τελευταία 20 χρόνια για την ανάπτυξη 
της περιοχής Ροδόπης-Νέστου, με αξιόλογα 
μέχρι σήμερα αποτελέσματα». 
Σύμφωνα με τον ∆ιευθυντή της Αναπτυξι-
ακής Εταιρίας ∆ράμας κ. Χατζόπουλο Μα-
νώλη-συντονιστή του έργου «η προσπάθεια 
έχει ως σημαντικό πλεονέκτημα την από κάτω 
προς τα πάνω προσέγγιση και ως εκ τούτου 
έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει αξιόλογα 
αποτελέσματα».

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης
Οροσειράς Ροδόπης

Το αναπτυξιακό όραμα για το σύνολο της πε-
ριοχής της Οροσειράς Ροδόπης δεν μπορεί να 
είναι άλλο από τη δημιουργία ενός οικονο-
μικά και κοινωνικά βιώσιμου ορεινού χώ-
ρου στον οποίο αξιοποιούνται αειφορικά 
οι τοπικοί πόροι. 
Λόγω των διαφοροποιήσεων που εμφανίζο-
νται, και με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες 
σε κάθε υποπεριοχή, το αναπτυξιακό όραμα 
συγκεκριμενοποιείται για κάθε μια εξ αυτών 
ως εξής:
Για την Υποπεριοχή Α, είναι: 
Η επίτευξη της πράσινης ανάπτυξης στην 
ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου 
Οροσειράς Ροδόπης μέσα από τη διατήρη-
ση και ανάδειξη των φυσικών και ανθρω-
πογενών πόρων και την αναδιάρθρωση της 
τοπικής παραγωγικής βάσης.
Για την Υποπεριοχή Β, είναι: 
Η βελτίωση της ευημερίας, του επιπέ-
δου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
μέσω της βελτίωσης της προσπελασιμό-
τητας, της ανασυγκρότησης των τομέων 
παραγωγής, της παροχής των αναγκαίων 
κοινωνικών υπηρεσιών και της διατήρησης 
και αξιοποίησης του φυσικού και ανθρω-
πογενούς περιβάλλοντος.

συνέχεια από τη σελ. 1

Αναπτυξιακό όραμα 

απαρτίζεται από την Αναπτυξιακή ∆ράμας, 
την Αναπτυξιακή Ροδόπης και την «Ενέρ-
γεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη». Αναπτυξιακή 
Εταιρεία ΟΤΑ Ν. Ξάνθης σε εκτέλεση της υπ’ 
αριθ. 5956/30-08-2010 σύμβασης εκπόνησης 
επιχειρησιακού σχεδίου για την υλοποίηση 
του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης 
Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης (και έπειτα 
από τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού από 
την ΕΥ∆ ΑΜ-Θ). 
Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο της περιο-
χής της Οροσειράς της Ροδόπης, η οποία για 
λόγους ουσιαστικούς αλλά και αναλυτικούς 
χωρίζεται σε δυο υποπεριοχές (βλ. Χάρτη). 
Ο διαχωρισμός αυτός είναι απόρροια της δι-
αφοροποίησης τόσο στο φυσικό, όσο και στο 
ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Ειδικότερα: 
• Η Υποπεριοχή Α περιλαμβάνει την ευρύτε-
ρη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς 
Ροδόπης στο δυτικό τμήμα αυτής. Η ανά-
γκη για το σχεδιασμό αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων σε αυτήν πηγάζει από τα φυσικά 

και ανθρωπογεωγραφικά δεδομένα της, τα 
οποία υπαγορεύουν την εφαρμογή αναπτυ-
ξιακών μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψη 
τις ανάγκες και ευκαιρίες που προκύπτουν 
από την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 40379/01-
10-2009 Κ.Υ.Α. χαρακτηρισμού των προ-
στατευόμενων χερσαίων και υδάτινων πε-
ριοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό 
Πάρκο και θα τονώσουν την ήδη περιορι-
σμένη ιδιωτική επιχειρηματικότητα και στις 
γύρω περιοχές. 

• Η Υποπεριοχή Β περιλαμβάνει τα τμήμα-
τα της Κεντρικής και Ανατολικής Ροδόπης, 
όπως εκτείνονται στους Νομούς Ξάνθης, 
Ροδόπης και Έβρου. Η περιοχή παρουσιάζει 
χρόνια αναπτυξιακή υστέρηση ενώ παράλ-
ληλα παρουσιάζει σημαντικά πληθυσμια-
κά μεγέθη σε επιμέρους χωρικές ενότητες 
(π.χ. αυξημένος πληθυσμός σε οικισμούς 
του Νομού Ξάνθης). Η ολοκληρωμένη προ-
σέγγιση των παραμέτρων ανάπτυξης και η 
εξειδίκευση των προτεινόμενων λύσεων 
μέσω συγκεκριμένων έργων και παρεμβάσε-
ων, όπως επιχειρείται με την προσπάθεια 
κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Προγράμ-
ματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ρο-
δόπης, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει δυναμι-
κά στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της 
περιοχής και της άμβλυνσης των επιπτώ-
σεων από την κατάρρευση του σημερινού 
παραγωγικού προτύπου.
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Η πρώτη έκδοση είναι του Υπουργείο εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, με τίτλο  «Η Όλγα, ο Μάρκος, η 
Ειρήνη μιλάνε…. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο στην 
Ελλάδα 2000-2006»
Στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006) το ΕΚΤ -το 
μακροβιότερο ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- συμπορεύ-
τηκε με τα άλλα Ταμεία της Ένωσης για την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη, την απασχόλη-
ση και την κοινωνική συνοχή, γνωστή ως στρατηγική της 
Λισαβόνας. Την περίοδο αυτή, οι στρατηγικοί στόχοι  και 
οι πολιτικές του ΕΚΤ και της Ελληνικής Πολιτείας που συγ-
χρηματοδότησαν τα έργα στόχευαν στο να αντιμετωπίσουν 
εγγενείς αδυναμίες στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυνα-
μικού της χώρας. Όλες οι δράσεις του, ύψους 6,12 δις. 
ευρώ, υλοποιήθηκαν μέσα από 19 Επιχειρησιακά Προγράμ-
ματα του ΚΠΑ 2000-2006 και την Κοινοτική Πρωτοβουλία 

Equal.
Η έκδοση αυτή περιγράφει ορισμένα πρωτότυπα παραδείγματα και στόχος της είναι η ανάδει-
ξη των δυνατοτήτων που παρέχουν τα προγράμματα του ΕΚΤ στο  να αλλάξουν  τη ζωή των 
ευρωπαίων πολιτών που μετέχουν σε αυτά, να προσφέρουν κάτι καινούργιο στην περιοχή που 
υλοποιούνται ή στον τομέα που αφορούν. 
Σημαντική νέα εμπειρία προσέφεραν προγράμματα με χαρακτήρα «ολοκληρωμένης  παρέμβα-
σης» που εφαρμόστηκαν σε τοπικό επίπεδο και εμπέδωσαν κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ 
των τοπικών φορέων για την αντιμετώπιση της ανεργίας, όπως ήταν οι «Τοπικές Πρωτοβουλίες 
Απασχόλησης» και οι «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης»
Στην έκδοση περιλαμβάνεται το παράδειγμα της ολοκληρωμένης παρέμβασης στην πα-
λιά πόλη της Ξάνθης και η δημιουργία του ιατροκοινωνικού κέντρου φροντίδας ελλήνων 
τσιγγάνων στον οικισμό ∆ροσερού του ∆ήμου Ξάνθης.

Η δεύτερη έκδοση, «Επιλογή Βέλτιστων Πρακτικών 
Leader +», έρχεται από το Παρατηρητήριο Αγροτικών 
Περιοχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά στην 
Πρωτοβουλία Leader+ που βοηθάει τις αγροτικές 
κοινότητες να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και 
την οικονομική ευημερία των περιοχών τους. Το 
Πρόγραμμα Leader + την περίοδο 2000-2006 (με 
επέκταση έργων έως το 2008) ενθάρρυνε την υλο-
ποίηση ολοκληρωμένων, ποιοτικών, πρωτότυπων 
στρατηγικών αιεφόρου ανάπτυξης σχεδιασμένων 
έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τον πειραματισμό με την 
εφαρμογή νέων μορφών 
αξιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
ενίσχυσης και διαφοροποίησης του οικονομικού περι-
βάλλοντος προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης βελτίωσης της οργανωτικής ικα-
νότητας της κοινότητας.
Η έκδοση περιλαμβάνει 25 επιλεγμένες βέλτιστες πρα-

κτικές από 15 χώρες της ΕΕ. Ξεχωρίσαμε την πρωτοβουλία «Οι αγροικίες των γιαγιάδων» στη 
Φιλανδία, «Νοστιμιά!» στο Λουξεμβούργο, «Η ανάπτυξη χωριών ως αγροτικά κέντρα» στην Ιρ-
λανδία, « Η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών προσφοράς ξυλείας από μικρούς κατόχους 
δασικών εκτάσεων» στη Γερμανία, «Την προστασία τοποθεσιών του δικτύου Natura 2000» την 
Ελλάδα και το “ELREN-Το Ευρωπαϊκό δίκτυο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Leader+”. Περισ-
σότερες πληροφορίες για το σύνολο των 11 εκδόσεων των Βέλτιστων Πρακτικών του Leader+ 
στο:
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/publications/bp_el.htm

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
(Smolyan Βουλγαρίας, 7-8-9 
Ιουλίου 2010)
 
Το 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διοργάνωσε η 
ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης (ΤΕ∆Κ-Ξ) σε συνεργασία με 
την Ένωση ΟΤΑ Ροδόπης Βουλγαρίας (ARM)  
στο  Smolyan της Βουλγαρίας το διάστη-
μα 7-9 Ιουλίου 2010. Το θέμα του Σεμινα-
ρίου αφορούσε στο «Φυσικό Περιβάλλον 
ως αφετηρία για τη δημιουργία ή ενδυ-
νάμωση Αδελφοποιήσεων» και απευθυνό-
ταν σε έμπειρα τεχνικά στελέχη των ∆ήμων 
και των Ενώσεων ΟΤΑ στην περιοχή ευθύ-
νης των εταίρων που ασχολούνται με θέματα 
Αδελφοποιήσεων.
Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση 
των υπαλλήλων και στελεχών των παραπάνω 
Φορέων σχετικά με το Φυσικό Περιβάλλον της 
περιοχής ( υποδομές, δράσεις προστασίας και 
ανάδειξης, παραδείγματα τόνωσης της ιδιω-
τικής επιχειρηματικότητας, δυνατότητες ενί-
σχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας σε 
θέματα φυσικού περιβάλλοντος) και πως αυτή 
η θεματολογία μπορεί να συνδυαστεί με θέ-
ματα Αδελφοποιήσεων ΟΤΑ.  
Στη διάρκεια του Σεμιναρίου ακούστηκαν ει-
σηγήσεις από έμπειρα στελέχη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης που ανέλυσαν επιμέρους ζη-
τήματα σε σχέση με την διαχρονική εξέλιξη 

των σχέσεων των ΟΤΑ της περι-
οχής (Νίκος Μίχος, ΤΕ∆Κ Ξάνθης), 
την δυναμική των σχέσεων-
συνεργασιών-αδελφοποιήσεων 
που καταγράφεται στην περι-
οχή (Μαρία Μούτσιου, «Ενέργει-
α-Περιβάλλον-Ανάπτυξη», ΕΠΑ 
ΑΝ.Α.Ε ΟΤΑ), παρουσίαση του 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελλη-
νικής Οροσειράς της Ροδόπης 
(Ιωακείμ Μουρατίδης,  ΤΕ∆Κ ∆ρά-
μας) και του Φυσικού Περιβάλλο-
ντος της Ροδόπης από την πλευ-
ρά της Βουλγαρίας με ιδιαίτερες 
αναφορές στα προγράμματα ενίσχυ-

σης αγροτουριστικών επιχειρήσεων της περι-
οχής (Zoritsa Stavreva, Ένωση «Πρόγραμμα 
Ροδόπης»), ενώ το Φυσικό Περιβάλλον στην 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (Denitza 

που μπορούν να αναληφθούν στο πλαίσιο 
της παραπάνω πρωτοβουλίας, ώστε να 
προσανατολιστούν τα πιθανά σχέδια Αδελ-
φοποιήσεων σε κρίσιμα για τις περιοχές 
ζητήματα. 
Ο εκπρόσωπος του ∆Σ της ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης 
(Νίκος Ζλάτκος, ∆ήμαρχος Βιστωνίδας) 
επεσήμανε ότι ο θεματικός προσανατολισμός 
των Αδελφοποιήσεων σε θέματα αιχμής, όπως 
είναι η προστασία και η ανάδειξη του φυσι-
κού περιβάλλοντος,  είναι προς όφελος των 
τοπικών κοινωνιών, γιατί αντιμετωπίζονται 
από κοινού θέματα που απαιτούν ενοποιημέ-
νες προσεγγίσεις και ανέφερε ως παράδειγμα 
τον ορεινό όγκο της Ροδόπης που μοιράζεται 
μεταξύ των δύο χωρών. Η Ροδόπη, σημείωσε, 
είναι ένα οικοσύστημα που με ενοποιημένες 
προσεγγίσεις μπορούμε να προστατέψουμε 
και να αξιοποιήσουμε προς την κατεύθυνση 
της βιώσιμης ανάπτυξης. Προς το σκοπό αυτό 
οι Αδελφοποιήσεις μεταξύ ∆ήμων της Ροδό-
πης εάν κατευθυνθούν προς θέματα φυσικού 
περιβάλλοντος μπορούν ν’ αναδείξουν τα κοι-
νά προβλήματα, την ανάγκη της ενοποιημένης 
προσέγγισης, το ρόλο των πολιτών στη δια-
μόρφωση πολιτικών προστασίας αλλά και να 
επιτύχουν μεταφορά τεχνογνωσίας και επιμέ-
ρους καλές πρακτικές.  Ο κ. Ζλάτκος αναφέρ-
θηκε χαρακτηριστικά στο θέμα της προστασίας 
του ορεινού όγκου από φωτιές και πώς πιθανά 
σχέδια αδελφοποιήσεων μπορούν να βοηθή-
σουν προς την κατεύθυνσης της προστασίας.
Στη διάρκεια των επαφών που πραγμα-
τοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Σεμινα-
ρίου ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαφάνηκε 
από τους ορεινούς ∆ήμους Νευροκόπι 
(GR) και Borino (BG)  για τη δυνατότητα 
αδελφοποίησης.

e-Help Desk (Απρίλιος 2010 
– συνεχιζόμενο)

∆ημιουργία Ηλεκτρονικού  Γραφείου Τεχνικής 
Υποστήριξης (e-Help Desk)  διαθέσιμου στους 
εταίρους και μέσω αυτών στους ∆ήμους και 

Κοινότητες τους. To e-Help Desk συμβουλεύει 
τις Ενώσεις-εταίρους (άρα και τα μέλη τους) 
ώστε να αποκτήσουν καλύτερη ενημέρωση για 
την Πρωτοβουλία «Ευρώπη για τους Πολίτες» 
και την έννοια των αδελφοποιήσεων των Πό-
λεων. Το e-Help Desk είναι ενσωματωμένο σε 
μία ∆ιαδικτυακή Πλατφόρμα (web platform), 
η οποία αποτελείται από: το Ηλεκτρονικό 
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (e-Help Desk), 
το Φόρουμ Συζητήσεων(discussion forum) και 
τον Ιστοτόπο:
http://www.tt-accelerator.eu/

1η Συνάντηση Εργασίας (kick-
off meeting)
 Η εναρκτήρια συνάντηση για το έργο T-T Ac-
celerator πραγματοποιήθηκε την ∆ευτέρα 22 
Μαρτίου, στο νέο κτήριο της ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης, 

Τι είναι το έργο Town –Twinning Accelerator
συνέχεια από τη σελ. 1

άβαμε…2 βιβλία που αφορούνσε Καλά Παραδείγματα και Πρακτικές έργων που χρηματοδοτήθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το χρηματοδοτικό εργαλείο Leader + λ

Popova, UBBSLA) ολοκλήρωσε τα θεματολο-
γία για το Φυσικό Περιβάλλον. Στη συνέχεια 
αναλύθηκε το Πρόγραμμα ¨Ευρώπη για τους 
Πολίτες 2007-2013¨, το Πρόγραμμα Εργα-
σίας και Προτεραιότητες για το έτος 2011 
(Ζlatka Nikolova, CEO, ARM), τις δυνατότη-
τες χρηματοδότησης των ΟΤΑ για σχέδια 
Αδελφοποιήσεων. 
Στο κλείσιμο των εισηγήσεων έγινε αναλυ-
τική επισκόπηση (Υπεύθυνος: Νίκος Μίχος, 
ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης) και συζήτηση με τη συμ-
μετοχή των εκπαιδευομένων για το είδος 
των δράσεων σε σχέση με το περιβάλλον 

μια παλιά Καπναποθήκη που ανακαινίστηκε 
πρόσφατα και ενσωματώνει βιοκλιματικό σχε-
διασμό, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, 
χρήσης ΑΠΕ και συμπαραγωγής..
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν τεχνικά  στε-
λέχη των ΤΕ∆Κ ∆ράμας, Καβάλας, Ροδό-
πης, Έβρου και στελέχη από την Ένωση 
ΟΤΑ Ροδόπης Βουλγαρίας και την Ένωση 
Μαύρης Θάλασσας Βουλγαρίας. Συζητήθη-
καν ζητήματα οργανωτικά,  διαχειριστικά και 
επιμερισμού εργασιών για το επόμενο χρονικό 
διάστημα. 
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 Κωδικός: 4197
Γραφεία: Σκρά 5,
Τ.Θ.:  247 67100 ΞΑΝΘΗ
Τηλ.:  25410 27470
Fax.:  25410 29466
E-mail:  tedk@xan.forthnet.gr
Web:  www.tedk-xanthis.gr

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: ZOOM art group

Εκτύπωση: «Τυπόγραμμα α.ε»

Υπεύθυνος τυπογραφείου: ∆ημήτρης Γεντσίδης

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

Ιδιοκτήτης: 
ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης

Εκδότης: 
Μιχάλης Στυλιανίδης, 
Πρόεδρος ΤΕ∆Κ 
Ν. Ξάνθης

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:  
Νίκος Μίχος, Μαρία Μούτσιου, ∆έσποινα Γεωργαντζή

Συντονισμός - Υπεύθυνος ύλης: 
Νίκος Μίχος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

 Εκδόσεις  απ’ τον τόπο σου...

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ συνέχεια …

1. Ξεκίνησε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπι-
κής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης η απογρα-
φή των κτιριακών υποδομών κάθε ΟΤΑ. 
Η πρόβλεψη αναγκών σε κτίρια αποτελεί κρί-
σιμο ζήτημα, ιδιαίτερα κατά την πρώτη ευ-
αίσθητη περίοδο εφαρμογής της ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθμισης λόγω της μεταφοράς αρμοδι-
οτήτων και Υπηρεσιών. Κατάλληλοι και λει-
τουργικοί χώροι διαμορφώνουν ένα περιβάλ-
λον ευχάριστο εργασιακά αλλά κυρίως φιλικό 
προς τους πολίτες. 

2. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη μεγάλη 
έρευνα για την κοστολόγηση και μεταφορά 
αρμοδιοτήτων προς τους ΟΤΑ που προβλέπε-
ται από τον «Καλλικράτη».
Το έργο έχει ως στόχο:
α) την αναλυτική κοστολόγηση των μεταφε-
ρόμενων αρμοδιοτήτων, 

β) την ομαλή μεταφορά δομών υπηρεσιών και 
προσωπικού στους νέους ∆ήμους και 

γ) την προετοιμασία της οργανωτικής ενσω-
μάτωσης των νέων αρμοδιοτήτων.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑΑ ΑΕ συνεργάζεται με την 
ΤΕ∆Κ κάθε νομού αξιοποιώντας την εμπειρία 
των συμβούλων ανάπτυξης προκειμένου σε 
συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης να ολοκληρωθεί η έρευνα.
Στο νομό Ξάνθης υπεύθυνος για την ολοκλή-
ρωση των ερευνών, απογραφών και τοπικό 
συντονισμό των παραπάνω έργων  έχει ορι-
σθεί από πλευράς ΤΕ∆Κ ο σύμβουλος ανάπτυ-
ξης κος Μίχος Νίκος.

3. Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της λειτουρ-
γικής ενοποίησης των πληροφοριακών συστη-
μάτων των νέων ∆ήμων από την «Κοινωνία 
της Πληροφορίας Α.Ε.».
Οι ομάδες εφαρμογών που αφορά η δράση 
είναι: 
• ∆ιοικητική υποστήριξη
• Μητρώα 
• Οικονομική ∆ιαχείριση 
• ∆ιαχείριση εσόδων 

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για την 
υλοποίηση του έργου συνεργάζεται με τους 
ΟΤΑ κάθε Νομού υπό τον συντονισμό του  
συμβούλου ανάπτυξης της ΤΕ∆Κ. 

Αποστολή 33 δασκάλων και 11 μαθητών από 
Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Ρουμανία, Πολωνία, 
Βουλγαρία, Τουρκία και Ελλάδα ξεναγήθηκε 
στο κτίριο της ΤΕ∆Κ αποκομίζοντας γνώσεις 
για τα συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας που ενσωματώνο-
νται στη λειτουργία του κτιρίου.
Η αποστολή φιλοξενείται από το 4ο ∆ημοτικό 
Σχολείο Ξάνθης και επισκέφθηκαν την Ξάνθη 
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος που 
έχει σχέση με την ποιότητα ζωής στο οικιστι-
κό περιβάλλον. 

Ένα βήμα πιο κοντά στην 
υλοποίηση των Μονάδων 
Επεξεργασίας Λυμάτων 
Πεδινής ζώνης και ορεινής 
περιοχής.

Με τίτλο «Από τα Μαδεμοχώρια της Χαλ-
κιδικής στη Γενισέα και την Ξάνθη»  και 
υπότιτλο «Η οικογένεια Λαδά και η σχέ-
ση της με τις οικογένειες Ζέκου, Ζουλιάμη, 
Καραλέτσου, Καρύδη, Μιχάλογλου, Μπου-
ζατζόγλου, Χαρτζίδη και Χασιρτζόγλου», 
κυκλοφόρησε τον Αύγουστο ενόψει της ομό-
τιτλης έκθεσης στο πλαίσιο των Γιορτών της 
Παλιάς Ξάνθης, και στο «παράξενο» σχήμα 
των 29Χ41.5 cm, η τελευταία ερευνητική/κα-
ταγραφική δουλειά του ΠΑΚΕΘΡΑ με την υπο-
γραφή του Βασίλη Αϊβαλιώτη και της Σοφίας 
Παπαζήση–Αδαμαντίδου,  που συνεχίζουν με 
όρεξη και κέφι να σπρώχνουν μακριά το μού-
χρωμα από τη μνήμη της πόλης αν και θλί-
βονται ενίοτε γιατί «…αμελής και άμυαλη η 
πατρίδα μας σ΄αυτά και οι πλείστοι των Ελλή-
νων ομοίως, «παίδες αείποτε»…», όπως ανα-
φέρουν στην εισαγωγή. Αυτό όμως δεν τους 
εμποδίζει διόλου  να κάνουν τις σπονδές τους 
ενάντια στη λήθη για τη «…διατήρηση   της 

οικογένειας Λαδά με άλλες οικογένειες της Ξάν-
θης καθώς και τα έργα -μικρά και μεγάλα-των 
ανθρώπων της. Εκατοντάδες ονόματα Ξανθιωτών 
παρελαύνουν από τις -εξαιρετικά αναλυτικές  πε-
ριγραφές των φωτογραφιών- που αποτελούν την 
αφορμή για μία κατάδυση στον κόσμο των μι-
κρών πραγμάτων της πόλης.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την 
έκδοση:

Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 
Μπότσαρη 20, Ξάνθη, 25410 73808, 
vaival@civil.duth.gr

«Από τα Μαδεμοχώρια της Χαλκιδικής στη Γενισέα και την Ξάνθη»

Το νέο κτίριο της ΤΕ∆Κ 
πόλος έλξης δασκάλων 
και μαθητών από όλη την 
Ευρώπη.

Πρόγραμμα ύψους 4 εκ. 
ευρώ για το ∆ήμο Ξάνθης 
από το ΕΣΠΑ

μνήμης των προσώπων ενάντια στο χρόνο», 
να χαίρονται από τη δουλειά αυτή και να συ-
νεχίζουν για όσο θα μπορούν. 
Η συνεκτική- και συλλεκτική, αφού τυπώθηκε 
σε λίγα αντίτυπα,- αυτή έκδοση των 23 σελί-
δων είναι τμήμα του υλικού που θησαυρίστη-
κε για εκατοντάδες πρόσωπα πεντέξη γενεών 
ανθρώπων, με άξονα την οικογένεια Λαδά, 
μία από τις σημαντικές -οικονομικά, κοι-
νωνικά και πολιτικά- οικογένειες της Ξάν-
θης, έρχεται δε να προστεθεί σε ένα μακρύ 
κατάλογο εκδόσεων του ΠΑΚΕΘΡΑ για θέμα-
τα τοπικής ιστορίας και αποτελεί την τρίτη 
κατά σειρά έκδοση που συνοδεύει υπαίθρι-
ες εκθέσεις στην διάρκεια των Γιορτών της 
Παλιάς Ξάνθης, αφιερωμένες σε οικογένειες 
της Ξάνθης. Περιέχονται 7 γενεαλογικά δέν-
δρα, 134 φωτογραφίες προσώπων και τεκμη-
ρίων, αναλυτικώς περιγεγραμμένων, μέσα 
από τα οποία αναδύονται- αν και οργανικά το 
υλικό παραμένει ασύνδετο - οι σχέσεις της 

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γρα-
φεία της ΤΕ∆Κ με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
της Περιφέρειας ΑΜΘ (Γραφείο Γενικής Γραμ-
ματέως και Ενδιάμεση  διαχειριστική αρχή) 
καθώς και εκπροσώπου του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος, του δήμου Αβδήρων, του δήμου 
Μύκης και της ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης, συζητήθηκε 
σε όλες τις διαστάσεις η δυνατότητα χρημα-
τοδότησης των δύο αυτών μεγάλων έργων.
Συγκεκριμένα με βάση το σχεδιασμό της ΤΕ∆Κ 
που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το ∆ΠΘ 
προωθείται η δημιουργία μονάδας επεξεργα-
σίας λυμάτων και η κατασκευή συλλεκτήριων 
αγωγών με σκοπό να παραλάβουν τα λύματα 
της ευρύτερης περιοχής της παραλιακής ζώ-
νης (Πάρκο Υγροβιοτόπων) αλλά και της πε-
ριοχής Σμίνθης. 

Ξεκίνησε από την ΕΠΑ-ΕΝΑΕ ΟΤΑ Ν. Ξάνθης η 
εκπόνηση του ολοκληρωμένου σχεδίου Αστι-
κής Ανάπτυξης που ανέθεσε ο ∆ήμος Ξάνθης. 
Το Σχέδιο ύψους 4 εκατ. Ευρώ εκπονείται 
σύμφωνα με τον οδηγό της προκήρυξης του 
έργου και την εξαιρετική συνεργασία της αρ-
μόδιας Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής του 
ΠΕΠ-ΑΜΘ (αναλυτική παρουσίαση του σχεδί-
ου σε επόμενο τεύχος της ΦτΑ).


