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συνέχεια στη σελ. 3

Είναι γεγονός ότι στα πρώτα χρόνια της νέας θητείας μας κύριο μέλημα της δη-
μοτικής αρχής θα είναι η εφαρμογή του 

«Καλλικράτη».
Η νέα ∆ιοικητική Μεταρρύθμιση επιχειρείται 
να εφαρμοσθεί σε μια περίοδο παγκόσμιας οι-
κονομικής κρίσης και ειδικότερα σε μια περίο-
δο εξαιρετικά δύσκολη  για την Ελλάδα.
Ασχολούμαι ενεργά πολλά χρόνια στην Αυτο-
διοίκηση και μάλιστα έχοντας εμπλουτίσει την 
εμπειρία μου στα ∆.Σ. της ΤΕ∆Κ και της ΚΕ∆-
ΚΕ, είμαι σε θέση να βλέπω ποιο καθαρά τις 
δυσκολίες αυτής της νέας περιόδου άλλα και 
τις προκλήσεις. 

∆υσκολίες στον οικονομικό τομέα όπου η κα-
τάσταση για την Αυτοδιοίκηση είναι τραγική. 
Η εφαρμογή του προγράμματος μας για την 
Ξάνθη προϋποθέτει  η πολιτεία να εφαρμόσει 
τους νόμους και να αποδώσει στην Αυτοδιοί-
κηση αυτά που της ανήκουν.
∆υσκολίες στην εφαρμογή της Μεταρρύθμι-
σης αφού όλες οι αποφάσεις, εγκύκλιοι και 
προεδρικά διατάγματα έχουν μετατεθεί να 
εκδοθούν στις αρχές της νέας μας θητείας 
γεγονός που θα δημιουργήσει καθυστερήσεις 
και αδιέξοδα όταν προχωρήσουμε στην εφαρ-
μογή τους στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. 
Επι πλέον οι απαιτήσεις του «Καλλικράτη» θα 

οδηγήσουν σε υπέρμετρη αύξηση της γραφει-
οκρατίας, ενώ έπρεπε να συμβεί ακριβώς το 
αντίθετο.
Ταυτόχρονα οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. 
∆οκιμάζονται νέοι θεσμοί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. Στόχος μας είναι να ανα-
δείξουμε το νέο πρόσωπο της Αυτοδιοίκησης 
που έχει να κάνει με την διαφάνεια, με τις 
ανθρώπινες σχέσεις, την αλληλεγγύη, τον 
εθελοντισμό, την κοινωνική συμμετοχή. Ιδι-
αίτερα σε μια περίοδο κρίσης σαν τη σημερινή 
θέλουμε να είμαστε πιο κοντά στον πολίτη. 
Είναι πλέον η ώρα των πράξεων και όχι των 
εξαγγελιών.

1η ∆ιεθνής Συνάντη-
ση, Nessebar (Με-
σημβρία) Βουλγαρίας,  
6-7-8 Οκτωβρίου 2010 
με θέμα τις «Καλές 
Πρακτικές υπαρ-
χουσών σχέσεων 
Αδελφοποίησης» 

Στυλιανίδης Μιχαήλ Δήμαρχος  Ξάνθης 

τεύχος 82

περιεχόμενα

σελ. 4

σελ. 4

∆ραστηριότητες 

Η ολοκληρωμένη προ-
σέγγιση της παράκτιας 
ζώνης στην Περιφέ-
ρεια ΑΜΘ

σελ. 3

Εγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας ΑΜΘ 
το Σχέδιο με έργα ύψους 4 εκατ. Ευρώ

Το έργο σχεδιάσθηκε και υποστηρίχθηκε σε συνεργασία ∆ήμου 
Ξάνθης (∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών), ΤΕ∆Κ, «ΕΠΑ-ΑΝΑΕ ΟΤΑ»

Σημαντικός ο ρόλος του ∆ημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που «έδωσε το 
πράσινο φώς» με ισχυρή πλειοψηφία και της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Πε-
ριφέρειας ΑΜΘ. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

συνέχεια στη σελ. 2

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Η Ευρώπη για.. 

Λάβαμε

Γενική ∆ιεύθνση 
Αναπτυξιακών Προ-
γραμμάτων/ Τμήμα 
Σχέσεων με διεθνείς 
Οργανισμούς του 
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.

Οι προτεραιότητες των νεοεκλεγμένων ∆ημάρχων

αυτοδιοικητικό τοπίοΤο νέο
στο Ν. Ξάνθης
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H Marianna Kancheva (Διευθύντρια • 
της UBBSLA) και ο Νίκος Μίχος 
(υπεύθυνος του έργου σύμβουλος 
ανάπτυξης στη ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης) 
άνοιξαν την εκδήλωση αναφερόμενοι 
στους μακροχρόνιους δεσμούς 
συνεργασίας μεταξύ της UBBSLA 
και της ΤΕΔΚ Ξάνθης, ως ένα καλό 
παράδειγμα συνεργασίας φορέων της 
αυτοδιοίκησης. 

Η Eli Kirilova, αντιδήμαρχος • 
Nessebar, αναφέρθηκε στα 
βήματα που απαιτούνται για μια 
καλή πορεία αδελφοποίησης και 
έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα 
αδελφοποιήσεων του Δήμου Nessebar. 
Εμφαση έδωσε στα ζητήματα πράσινης 
συνεργασίας στο πλαίσιο ενεργειών 
αδελφοποίησης 

Ο Kostadin Vasilev, αντιδήμαρχος • 
Smolyan, περιέγραψε κάποιες από 

τις επιτυχημένες πρακτικές του 
Δήμου Smolyan σε σχέση με τις 
αδελφοποιήσεις.

Η Zlatka Nikolova, CEO της • 
ARM (Association of Rhodope 
Municipalities), στην παρουσίασή 
της αναφέρθηκε στις κοινές δράσεις 
που υλοποίησε τα τελευταία χρόνια η 
ARM με την ΤΕΔΚ Ν.Ξάνθης και άλλους 
φορείς στην Περιφέρεια ΑΜΘ κυρίως 
σε διασυνοριακές δράσεις προώθησης 
του τουρισμού και του πολιτισμού. 

Η Minka Basheva, Διευθύντρια • 
τμήματος από το Δήμο Zlatograd 
αναφέρθηκε στις κοινές δράσεις που 
έχουν με τον αδελφοποιημένο Δήμο 
Χρυσουπόλεως Καβάλας.

Η Elena Simeonova από το Black • 
Sea Regional Agency for Energy 
Management (BSRAEM) περιέγραψε τις 

1.1. Γενικός-Στρατηγικός Στόχος
Η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων χώρων και υποδομών σε μια ιδιαίτερη, για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης, περιοχή

1η ∆ιεθνής Συνάντηση, Nessebar (Μεσημβρία) Βουλγαρίας,  
6-7-8 Οκτωβρίου 2010 Με θέμα τις «Καλές Πρακτικές υπαρχου-
σών σχέσεων Αδελφοποίησης» 

συνέχεια από τη σελ. 1

Στο τέλος της Συνάντησης έγινε συζήτηση για την 
ανάγκη θεματικού προσανατολισμού σε εξειδικευμένα 
αντικείμενα των σχέσεων αδελφοποίησης.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Ενωση ΟΤΑ Μαύρης Θάλασσας-Βουλγαρία με τη συνεργασία της ΤΕΔΚ 
Ν.Ξάνθης. Στην εκδήλωση ήταν προσκεκλημένοι πολιτικοί, τεχνικά στελέχη Δήμων  και επιλεγμένοι εκπρόσωποι 
Πολιτών. Η agenda της εκδήλωσης περιελάμβανε μια σειρά εισηγήσεων από εξειδικευμένα στελέχη Δήμων, 
Ενώσεων και Υπουργείων.

Ο Νίκος Μίχος, Υπεύθυνος του έργου (ΤΕΔΚ Ν. 
Ξάνθης) και  η Marianna Kancheva (UBBSLA) δίνουν 
συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους της 
περιοχής σε σχέση με την 1η Διεθνή Συνάντηση του 
έργου “ T-T Accelerator” και γενικά για το Πρόγραμμα 
Αδελφοποιήσεων «Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-
2013»

Αιρετοί της Αυτοδιοίκησης από Ελλάδα και Βουλγαρία 
ήταν παρόντες στην 1η Διεθνική Συνάντηση (από 
αριστερά: α) Νίκος Ζλάτκος, μέλος ΔΣ ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, 
Δήμαρχος Βιστωνίδας, β) Konstanti n Grebenarov, 
Κυβερνήτης της Περιφέρειας Bourgas γ) Dancho 
Simeonov  Κυβερνήτης της Περιφέρειας Varna 

Η ενδυνάμωση των 
αδελφοποιήσεων στο 
ΝΑ άκρο της Ευρώπης

1. ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
2. ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
4. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΕΠΑ-
ΕΝΑΕ-ΟΤΑ)

5. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
6. ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ (Τ.Ε.∆.Κ. Ν. ΞΑΝΘΗΣ)
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Τ.Ε.Ε.)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

κοινές πρωτοβουλίες για συνεργασίες 
με έμφαση στις δυνατότητες 
χρηματοδότησης προγραμμάτων 
αδελφοποίησης

Ο Vladimir Bobev, εκπρόσωπος του • 
Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας 
και Τουρισμού αναφέρθηκε σε ένα 
ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο που 
απευθύνεται σε ΟΤΑ για διεθνείς  
διαδημοτικές συνεργασίες, με σκοπό 
τη δημιουργία clusters

H Marusya Tsvetkova, εκπρόσωπος της • 
Εθνικής Ενωσης Δήμων Βουλγαρίας 
(Nati onal Associati on of Municipaliti es 
in Bulgaria-NAMB) αναφέρθηκε στην 
εκτεταμένη εμπειρία της ΝΑΜΒ 
αναφορικά με την υποστήριξη που 
παρέχει σε ζητήματα αδελφοποιήσεων.

Ο Emil Varbanov•  από το Nati onal Fund 
“Culture” αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα 

«Ευρώπη για τους Πολίτες» ως ένα 
εργαλείο των αδελφοποιήσεων για 
ζητήματα πολιτισμού, εκπαίδευσης των 
νέων και διασυνοριακής συνεργασίας. 

Η Μαρία Μούτσιου, Διευθύντρια • 
Περιβάλλοντος της Αναπτυξιακής 
Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, «Ενέργεια 
Περιβάλλον- Ανάπτυξη», έκλεισε 
την εκδήλωση αναφερόμενη 
σε επιτυχημένα παραδείγματα 
Αδελφοποιήσεων από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, ανοίγοντας έτσι 
την συζήτηση που θα συνεχιστεί 
στην επόμενη προγραμματισμένη 
συνάντηση του “T-T Accelerator” στην 
Ελλάδα και θα αφορά σε ζητήματα 
Καλών Πρακτικών Αδελφοποιήσεων 
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες

1.2. Ειδικοί στόχοι 
Οι ειδικοί στόχοι αντιστοιχίζονται με τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν. 
Πιο συγκεκριμένα:

Ειδικός στόχος 1 (ΕΣ-1): Βελτίωση προσπελασιμότητας

Ειδικός στόχος 2 (ΕΣ-2): Βελτίωση ελεύθερων και διαμορφωμένων ανοικτών κοι-
νόχρηστων χώρων

Ειδικός στόχος 3 (ΕΣ-3): ∆ιάσωση και ανάδειξη παραδοσιακών κτιρίων στον πα-
ραδοσιακό πυρήνα του ιστορικού κέντρου της πόλης

Ειδικός στόχος 4 (ΕΣ-4): Αναβάθμιση παλιών εμπορικών κέντρων

Ειδικός στόχος 5 (ΕΣ-5): Προώθηση και διάδοση της καινοτομίας και ποιότητας 
ως στοιχεία αντιμετώπισης της κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης της περιοχής
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Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμ-ματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», μεταβιβάζεται 
στους νέους ∆ήμους μια σειρά αρμοδιο-

τήτων που σήμερα ασκούνται από τις Νομαρ-
χιακές Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.)
Με την καταγραφή των στοιχείων επιχειρείται 
να συγκεντρωθούν οργανωτικά και οικονομικά 

στοιχεία των υπηρεσιών της Ν.Α. 
Πρώτο βήμα ήταν η «καταγραφή των στοιχεί-
ων των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδι-
οικήσεων» και είχε ως στόχο να εντοπίσει : 

•  Με ποιόν τρόπο ασκούνται σήμερα οι αρ-
μοδιότητες, που πρόκειται να μεταφερθούν 

Αναλάβαμε ένα 
νέο Καλλι-
κρατικό ∆ήμο 

Μύκης. 
Πρόκειται  για έναν 
ορεινό ∆ήμο με τα με-
γαλύτερα ίσως  προ-
βλήματα και ανάγκες  
στον Νομό Ξάνθης.
Γνωρίζουμε καλά τα 
προβλήματα  του και 
ως νέοι άνθρωποι θα 

κινηθούμε γρήγορα για να βρούμε τις απαραί-
τητες λύσεις. Αναφέρομαι σε βασικά έργα που 
πρέπει να καλύψουν καθημερινές ανάγκες των 
κατοίκων όπως : έργα ύδρευσης και αποχέτευ-
σης , διαχείρισης απορριμμάτων, επικοινωνίας , 
οργάνωσης οικισμών με πολεοδομικά σχέδια ( 
επέκταση οικισμών κλπ) αλλά και βασικών έρ-
γων υποδομής για την ενίσχυση της παραγωγι-
κής βάσης αφού η ανεργία και η μετανάστευση 
αυξάνονται καθημερινά.

Παράλληλα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν ∆ή-
μο με υπηρεσίες που πρέπει να αντεπεξέρχο-
νται στις νέες προκλήσεις και δυστυχώς πρέπει 
να ξεκινήσουμε από την αρχή αφού ο ∆ήμος μας 
δεν διαθέτει ούτε ∆ημαρχείο.
Στόχος μας είναι να αναδείξουμε αυτό τον φι-
λόξενο τόπο με το πλούσιο φυσικό κάλλος που 
διαθέτει και να τον καταστήσουμε πόλο έλξης 
επενδύσεων και εναλλακτικών μορφών τουρι-
σμού όπως ιαματικός, φυσιολατρικός, αγροτου-
ριστικός, κλπ. 
Σημείο αναφοράς για μας θα αποτελεί πάντα ο 
Άνθρωπος. 

Τζουκάλ Μουσταφά

Σαφέστατα οι νέοι θεσμοί του «Καλλικράτη» θα δο-
κιμασθούν την πρώτη 

τουλάχιστον περίοδο της θητεί-
ας μας. 
Στόχος μας είναι ο ∆ήμος Το-
πείρου να προχωρήσει ταχύτα-
τα στην λειτουργική προσαρ-
μογή και εφαρμογή στην πράξη 
των νέων θεσμών.
Ταυτόχρονα όμως μπροστά μας 
είναι τα μεγάλα ζητήματα που 
μας απασχολούν και για τα 
οποία χρειάζεται η ενεργοποί-
ηση όλων. 
Η υλοποίηση έργων υποδομής 
για την εξυπηρέτηση βασικών 
αναγκών των δημοτών μας αλλά 
και αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων του ∆ήμου 
αποτελούν κύριο μέλημα μας. 
Στο πλαίσιο των παραπάνω θα 

συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 
στην κατεύθυνση υλοποίησης 
έργων στους τομείς των απορ-
ριμμάτων, των αποχετευτικών 
δικτύων, της ύδρευσης, των 
αναπλάσεων οικισμών, της 
αγροτικής οικονομίας, αλλά και 
για την αξιοποίηση της Γεωθερ-
μίας, της «Φωνής της Αμερι-
κής», των παραλιών, των στε-
νών και του ∆έλτα του Νέστου.

Χατζηευαγγέλου Στέλιος

Ο νέος ∆ήμος όπως προέκυψε από τον «Καλλικράτη» αποτε-
λεί πρόκληση για έναν αιρετό 

που ξεκινά τη νέα του θητεία. Πολλά 
είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
του νέου ∆ήμου: θαλάσσιο μέτωπο, 
λιμάνια, παραλίες, αγροτική γη υψη-
λής παραγωγικότητας, Γεωθερμία, 
ιστορικοί οικισμοί, αρχαιολογικοί τό-
ποι, υγρότοποι κ.λπ.
Ταυτόχρονα η αξιοποίηση των πλεο-
νεκτημάτων αποτελεί πολύπλοκο ζή-
τημα και προϋποθέτει ευρύτερη συ-
νεργασία στο πλαίσιο του ∆ήμου και 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμι-
κού του.

Πιστεύω ότι σε μια περίοδο κρίσης 
σαν τη σημερινή ο ∆ήμος δεν πρέπει 
να αφήσει καμία ευκαιρία χαμένη που 
μπορεί να δημιουργήσει εισόδημα και 
απασχόληση.
Ταυτόχρονα τα καθημερινά προβλή-
ματα και η εξυπηρέτηση των συμπο-
λιτών μας είναι πρωταρχικό μέλημά 
μας. 
Οι νέες αρμοδιότητες και οι νέοι θε-
σμοί απαιτούν  νέα δομή των υπηρε-
σιών μας, ένα νέο μοντέλο οργάνω-
σης του ∆ήμου μας.
Είναι η στιγμή που ο ∆ήμος πρέπει 
έμπρακτα να είναι κοντά στους πολί-
τες, να αγκαλιάσει όλα τα προβλήματα 

του και να δημιουργήσει πολιτικές για 
την επίλυσή τους, αξιοποιώντας και 
στηρίζοντας δίκτυα κοινωνικής αλλη-
λεγγύης εθελοντισμού και δομές υπο-
στήριξης των πολιτών.
Όμως στις δύσκολες στιγμές που περ-
νά ο τόπος μας η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση πρέπει να δείξει το πραγματικό  
της πρόσωπο. Εχοντας θητεύσει σε 
σημαντικά όργανα της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης σε τοπικό και εθνικό επί-
πεδο (Πρόεδρος Κοινότητας, ∆ήμαρ-
χος, μέλος ∆.Σ. ΤΕ∆Κ και ΚΕ∆ΚΕ) έχω 
συνειδητοποιήσει ότι αυτή η περίο-
δος πρέπει να είναι περίοδος αυτο-
γνωσίας και επανατοποθέτησης των 

πραγμάτων με βάση αξίες και αρχές.
Με την καθημερινή μας λειτουργία 
πρέπει ο θεσμός να αποκτήσει ξανά 
κύρος,  να είμαστε οι πρώτοι που θα 
δίνουμε το παράδειγμα του δημιουρ-
γικού έργου με βάση τις αξίες μας  
επιβάλοντας την ηθική στην πολιτι-
κής μας.

Τσολακίδης Βασίλης Δήμαρχος  Αβδήρων

Δήμαρχος  ΜύκηςΔήμαρχος  Τοπείρου

Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης η καταγραφή στοιχείων Υπηρεσιών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται 
στους Δήμους με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Υπήρξε άριστη 
συνεργασία 
με τους διευ-
θυντές και τα 
στελέχη των 
εμπλεκομένων 
Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης

στους νέους ΟΤΑ από τις Ν.Α., και 
•  Ποιο είναι το κόστος τους.
Για την καταγραφή των στοιχείων έχει συ-
νταχθεί από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. το Εντυπο Κα-
ταγραφής, το οποίο αποτελείται από τα ακό-
λουθα : 
•  Στοιχεία ΚΕΠ
•  Στοιχεία μίσθωσης ακινήτων για τη στέ-
γαση σχολικών μονάδων και στοιχεία της 
μεταφοράς μαθητών

•  11 τεύχη, ένα για κάθε λειτουργικό τομέα 
αρμοδιοτήτων 

Οι αρμοδιότητες, που αποτελούν σήμερα 
αντικείμενο συγκεκριμένων υπηρεσιών των 
Ν.Α. και μεταβιβάζονται στους ∆ήμους, 
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 94 και 
204 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική 
της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), 
εντάσσονται στους παρακάτω λειτουργικούς 
τομείς : 

1. Πολεοδομία
2. Κοινωνική Προστασία
3. Παιδεία-Πολιτισμός-Αθλητισμός
4.  ∆ημοτική Κατάσταση 
5.  Εμπόριο
6.  Μεταφορές και Επικοινωνίες 
7.  ∆ημόσια Υγεία 
8. Αγροτική Ανάπτυξη (φυτική και ζωική 
παραγωγή)

9.  Περιβάλλον
10. Αλιεία
11. Κτηνιατρική

Η έρευνα επεκτάθηκε στα εξής πεδία για κα-
θένα από του παραπάνω τομείς : 
•  Οργανωτική δομή των υπηρεσιών που 
ασκούν σήμερα αρμοδιότητες στον λει-
τουργικό τομέα 

•  Στοιχεία μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων 
του λειτουργικού τομέα

•  Στοιχεία πληροφοριακών συστημάτων και 
ηλεκτρονικών αρχείων πληροφοριών

• Πίνακας προσωπικού των υπηρεσιών που 
ασκούν σήμερα αρμοδιότητες στον λει-
τουργικό τομέα 

•  Οικονομικά στοιχεία του λειτουργικού το-
μέα όπως προκύπτουν από το λογιστικό 
σύστημα της Ν.Α. 

Τα παραπάνω στοιχεία προωθήθηκαν στην 
ΕΕΤΑΑ Α.Ε.  ώστε να προχωρήσει το δεύτε-
ρο βήμα με στόχο : 
•  Τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την 
ομαλή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων, με 
τον οργανωτικό σχεδιασμό των υπηρεσιών 
των νέων ∆ήμων που θα «υποδεχθούν» 
τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.

•  Την εκτίμηση του κόστους λειτουργίας 
των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων, 
άρα και των πόρων που πρέπει να μετα-
φερθούν στους νέους ∆ήμους.

συνέχεια από τη σελ. 1
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άβαμε λ

Στα γραφεία της ΤΕ∆Κ συνεδρίασαν οι εκ-
πρόσωποι του εταιρικού σχήματος του 
ολοκληρωμένου Σχεδίου  Αστικής Ανάπτυ-
ξης ∆ήμου Ξάνθης και ενημερώθηκαν για 

το περιεχόμενο  από την ομάδα έργου της 
ΕΠΑ Α.Ε. που έχει αναλάβει το έργο και την      
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Ξάνθης

Οι νέες αρμοδιότητες του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Στην πόλη Nessebar (Μεσήμβρια) της Βουλγαρίας πραγματοποιή-
θηκε με επιτυχία...

Από το δελτίο αυτό «αλιεύσαμε» ένα πολύ εν-
διαφέρον και επίκαιρο άρθρο, απόσπασμα του 
οποίου δημοσιεύουμε σήμερα: 
 
Ο «Καλλικράτης» σε ευρωπαϊκό επίπεδο : 
σύγχρονες μεταρρυθμιστικές τάσεις στα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
Τάσεις σύγκλισης αποτυπώνονται στις μεταρ-
ρυθμιστικές πρωτοβουλίες στο χώρο της το-
πικής αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια από 
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με μελέ-
τη που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της 7ης 
Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου για την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, η οποία πραγματοποιή-
θηκε στις Βρυξέλες στις 30 Σεπτεμβρίου-1 
Οκτωβρίου τ.ε. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με στοιχεία της μελέτης του Πανεπιστημίου 
Humboldt του Βερολίνου, στο δεύτερο μισό 
του 20ου αιώνα,  η εδαφική αναδιοργάνωση 
των επιπέδων της τοπικής αυτοδιοίκησης κι-
νήθηκε προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις 
και αντιμαχόμενες στρατηγικές.
Στη διάρκεια των δεκαετιών του 1950 και 
1970, το «Βόρειο-ευρωπαϊκό υπόδειγμα» 
(Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία) των μεταρ-
ρυθμίσεων υιοθέτησε μια στρατηγική ευρεί-
ας έκτασης συνενώσεων, επιτυγχάνοντας, με 

μέγεθος των νέων δήμων ανέρχεται στους 
55.400 κατοίκους, το δεύτερο μεγαλύτερο 
μέγεθος μετά εκείνου των βρετανικών ΟΤΑ 
(140.000).
Παράλληλα, με μερικές χώρες της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης προωθήθηκαν ριζι-
κές μεταρρυθμίσεις (στη Βουλγαρία το 1991 
και στη Λιθουανία το 1994).
Σε αρκετά δε ανατολικά κρατίδια της Γερμανί-
ας ένας νέος γύρος εδαφικών μεταρρυθμίσε-
ων με τη μορφή των συνενώσεων διεύρυνε το 
γεωγραφικό εύρος των υφιστάμενων δήμων 
και συρρίκνωσε τον αριθμό των διαδημοτικών 
φορέων.
Εν κατακλείδι, η σύγκλιση των πρόσφατων 
εδαφικών μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να απο-
δοθούν, σύμφωνα  με τη μελέτη, σε τρεις 
παράγοντες: 
Πρώτον, υπό την πίεση της αυξημένης αστι-
κοποίησης και της κοινωνικο-οικονομικής 
υποβάθμισης των «μικρών» δήμων, η εδαφι-
κή αναδιοργάνωση αναμενόταν να περιορίσει 
τη δημογραφική, κοινωνική, πολιτική και οι-
κονομική «αιμορραγία» που υφίστανται οι πε-
ριφερειακές τοπικές αρχές. ∆εύτερον, η διττή 

αυτόν τον τρόπο, οικονομίες ενισχύοντας πα-
ράλληλα τη δημοκρατική νομιμοποίηση των 
επιπέδων αυτοδιοίκησης. 
Αντίθετα, το «Νότιο-ευρωπαϊκό υπόδειγμα» 
(Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα) συνάντησε περισ-
σότερες αντιδράσεις, υιοθετώντας μια πιο συ-
ναινετική λογική. Τυπική πολιτική αυτού του 
υποδείγματος ήταν η δημιουργία διαδημοτι-
κών φορέων που θα υποστήριζαν τους «μι-
κρούς» δήμους.  
Στη δεύτερη φάση των μεταρρυθμίσεων στα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. τα συστήματα τοπικής 
αυτοδιοίκησης συγκλίνουν προς εδαφικά δι-
ευρυμένες και λειτουργικά ολοκληρωμένες 
οντότητες, εγκαταλείποντας το σχήμα των δι-
αδημοτικών φορέων και των μικρών δήμων, 
ενώ παρατηρούνται οι εξής τάσεις από τα τέ-
λη της δεκαετίας του ΄90 : 
Στην Ελλάδα το 1997 (Σχέδιο Καποδίστρι-
ας), σε πλήρη παρέκκλιση από το «Νότιο-
ευρωπαϊκό υπόδειγμα», ο αριθμός των δήμων 
μειώνεται κατά 80% και το μέσο πληθυσμι-
ακό μέγεθος τους δεν ξεπερνά τους 10.750 
κατοίκους. 
Στη ∆ανία το 2007, στο πλαίσιο ενός εκτετα-
μένου εύρους συνενώσεων, το πληθυσμιακό  

Εκπρόσωποι της Ενωσης, των ΟΤΑ της Μαύ-
ρης Θάλασσας, την Ένωσης των ΟΤΑ Ροδόπης-
Βουλγαρίας και των 5 ΤΕ∆Κ της Περιφέρειας 
ΑΜΘ συναντήθηκαν 6-7 Οκτωβρίου στην πόλη 
Nessebar (Μεσήμβρια) της Βουλγαρίας και συ-
ζήτησαν θέματα ενδυνάμωσης των αδελφο-
ποιήσεων στο Ν.Α. άκρο αυτό της Ευρώπης.
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού έργου που υλοποιείται με επικεφαλής την 
ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης.

δομή των διαδημοτικών φορέων και των «μι-
κρών» δήμων αξιολογήθηκε ως δυσλειτουργι-
κή με όρους εντάσεων, συντονισμού και λει-
τουργικών δαπανών. Τρίτον,  οι διαδημοτικοί 
φορείς δεν απολάμβαναν άμεση δημοκρατική 
νομιμοποίηση.

το πολύ ενδιαφέρον ∆ελτίο ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
εκδίδει η Γενική ∆ιεύθνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων/ Τμήμα Σχέσεων με διεθνείς Οργανι-
σμούς του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.

∆ιαβουλεύσεις για το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης ∆. Ξάνθης

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή από την ΤΕ∆Κ 
στοιχείων υπηρεσιών της Νομαρχιακής       
Αυτοδιοίκησης Ν. Ξάνθης που αφορούν στις 

μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους ∆ή-
μους, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμ-
ματος «Καλλικράτης».

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της παράκτιας ζώνης στην 
Περιφέρεια ΑΜΘ

∆ιαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης οροσειράς 
Ροδόπης με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
όλων των εμπλεκομένων ∆ιευθύνσεων 
∆ασών και ∆ασαρχείων πραγματοποιήθη-
κε στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Παραβρέθηκαν   
οι σύμβουλοι ανάπτυξης των ΤΕ∆Κ ∆ρά-
μας και Ξάνθης και στελέχη των Αναπτυ-
ξιακών Εταιριών που συμμετέχουν στην 
εκπόνησή του.

Πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της ΤΕ∆Κ 
Ν. Ξάνθης στην Περιφέρεια ΑΜΘ στις 21/10 
σύσκεψη από την Γενική Γραμματέα της Περι-
φέρειας ΑΜΘ κα. Κόκλα Θ. με θέμα την μεθο-
δολογία  εκπόνησης ολοκληρωμένου Επιχει-
ρησιακού Σχεδίου για την παράκτια ζώνη της 
Περιφέρειας που συμπεριλαμβάνει  το Εθνικό 
Πάρκο Υγροτόπων.

 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


