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Malmö – the sustainable city

www.malmo.se

Malmö has a vision of being a sustainable 
city socially, economically and ecologi-
cally. This will be achieved and main-

tained by consolidating and raising the level 
of education, strengthening integration, and 
increasing the number of employees with a for-
eign background. In concrete terms, this means, 
among other things, continuing investments in 
ecological environments such as Augustenborg 
and Västra Hamnen. Malmö is the first Faitrade 
city in Sweden, with a large number of Fairtrade 
products for sale.

Hornsgatan 20, S-118 82 Stockholm. Phone +46 8 452 70 00. www.skl.se

The Swedish Association of Local Authorities and Regions 
(SALAR) represents all Sweden ś municipalities, county 
councils and regions. 

SALAR acts as an employer ś organisation and promotes the              
interests of its members, for example by working to strengthen  local 
self-government and by developing regional and local democracy. 

SALAR offers services and support for operational development, 
and aims to provide the arena for dialogue between its members   
and the outside world. 

The objective is to develop self-government in order to give        
members greater freedom of action.

2



Ευρετήριο
Καλωσορίσατε στη Γενική Συνέλευση CEMR 

2009

Ilmar Reepalu, Michael Häupl               4

Anders Knape, Jeremy Smith                5

Πρόγραμμα 22/4                                      6

Πρόγραμμα 23/4                                      7

Πρόγραμμα 24/4                                      8

Τεχνικές επισκέψεις                                 11

Συνοδευτικές ξεναγήσεις                       12-13

Ξενοδοχεία, χάρτης του Malmö                  14

Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος   15

Εταίροι                                                 15

πίνακας περιεχομένων

έτοιμοι για το 

ΜΕΛΛΟΝ;
Πώς προετοιμάζεται η τοπική 

και περιφερειακή αυτοδιοίκηση 

της Ευρώπης

Γενικη ΣυνελευΣη CEMr 2009
MalMö, ΣουηδιΑ, 22-24 Απριλιου

Φω
ΦΦ

ΦΦ
ΦΦ

ΦΦ
: L

E
IF

 J
O

H
A

N
S

S
O

N
/X

-R
A

Y

Φω
ΦΦ

ΦΦ
ΦΦ

ΦΦ
: A

N
D

R
E

A
S

 K
IN

D
LE

R
/J

O
H

N
é

R

3



δεσμεύσεις για 
το κλίμα και την 
αειφόρο ανάπτυξη

δια βίου μάθηση

Το μέλλον όλων των πόλεων και περιφερειών βασίζεται 
στον καλό διάλογο με τους πολίτες και τους επιχειρηματίες  
Εάν το έχουμε εξασφαλίσει αυτό, μπορούμε από κοινού να 
εκπληρώσουμε τις κύριες υποχρεώσεις μας όσον αφορά το 
κλίμα και την αειφόρο ανάπτυξη, την εξωτερική και εσωτερική 
μετανάστευση, τις δημόσιες υπηρεσίες και την ηλικιακή 
σύνθεση του πληθυσμού κτλ  Αυτά είναι θέματα ζωτικής 
σημασίας εάν πρόκειται οι πόλεις και οι δήμοι μας να παρέχουν 
καλές υπηρεσίες και να συνεχίσουν να είναι ελκυστικές στο 
μέλλον 
Αυτά είναι θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια 
της 24ης Γενικής Συνέλευσης του CEMR στο Malmö  Για το 
λόγο αυτό, σας καλωσορίζω με χαρά στο συνέδριο και στη 
συνεργασία μας για τη δημιουργία του κοινού μέλλοντός μας!

Ilmar Reepalu, Δήμαρχος του Malmö

Κάθε τρία χρόνια, η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου 
Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) συγκεντρώνει 
εκατοντάδες αντιπροσώπους τοπικών και περιφερειακών 
αυτοδιοικήσεων από ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από 
αυτήν  Μεταξύ 22 και 24 Απριλίου 2009, το CEMR διοργανώνει 
την επόμενη Συνέλευση στο Malmö, μία από τις πιο 
προοδευτικές πόλεις της Ευρώπης  

Είναι ο τέλειος χρόνος και τόπος εξέτασης των Ευρωπαϊκών 
θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα τις πόλεις και περιφέρειές 
μας: η ανάπτυξη των δημοσίων υπηρεσιών, η αλλαγή του 
κλίματος και η ενέργεια, η οικονομική ανάπτυξη και το 
περιβάλλον, η κατάσταση της τοπικής δημοκρατίας, η διεθνής 
συνεργασία, η αδελφοποίηση πόλεων…

Η τοπική και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση παίζουν έναν 
ολοένα και σημαντικότερο ρόλο – στη ζωή των εθνών μας 
και της Ευρώπης  Αλλά, σε αυτήν την Ευρώπη που αλλάζει 
με γρήγορους ρυθμούς, η έννοια της “δια βίου μάθησης” 
εφαρμόζεται τόσο στους οργανισμούς και στις αρχές 
όσο και σε καθέναν από εμάς ως άτομα   Αυτές οι τρεις 
ημέρες στο Malmö θα προσφέρουν μια ιδανική ευκαιρία 
να συναντηθούμε, να ακούσουμε, να συζητήσουμε και να 
μάθουμε  

Σας προσκαλώ θερμά να συναντηθούμε στο Malmö 

Michael Häupl, Πρόεδρος του CEMR

ilmar reepalu
δήμαρχος του malmö

michael häupl
πρόεδρος του cemr
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προετοιμασία για 
αλλαγήΜια μοναδική  

ευκαιρία Η δημογραφική αλλαγή, η κλιματική αλλαγή, οι δυσμενέστερες 
οικονομικές συγκυρίες… αυτά είναι μόνο μερικά από τα 
ζητήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι, σε ολόκληρη την Ευρώπη   
Δεδομένου ότι η τοπική και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση 
είναι υπεύθυνες για τόσες πολλές δημόσιες υπηρεσίες για 
τον πληθυσμό, καθώς και για το σχεδιασμό και την αειφόρο 
ανάπτυξη των περιοχών, έχουν να παίξουν ένα ουσιώδη ρόλο 
στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων   

Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να θέσουμε το ερώτημα 
για τη Γενική Συνέλευση του 2009 – είμαστε πραγματικά 
“έτοιμοι για το μέλλον”;  Προετοιμαζόμαστε για την αλλαγή 
και προσαρμοζόμαστε σε αυτήν με τον καλύτερο τρόπο; Τι 
μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον;

Επιπλέον, δεν μπορούμε να έχουμε μια στενά τοπική άποψη, 
έτσι θα εστιάσουμε επίσης σε ζητήματα Ευρωπαϊκού και διεθνούς 
ενδιαφέροντος – με συνεδριάσεις για τη διεθνή συνεργασία, τις 
αδελφοποιήσεις και την κλιματική αλλαγή 

Το Malmö, η πόλη που μας φιλοξενεί, αποτελεί ένα εξαιρετικό 
παράδειγμα πόλης που έχει επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της 
για να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις, με ισχυρή φήμη για 
καινοτομία και αειφόρο ανάπτυξη   

Ελπίζουμε πραγματικά να συναντηθούμε στο Malmö για τη 
Γενική Συνέλευσή μας!

Jeremy Smith, Γενικός Γραμματέας του CEMR 

Ως τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί έχουμε ως κύρια ευθύνη 
να προετοιμάσουμε τους δήμους και τις περιοχές μας για το 
μέλλον   Πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 
σήμερα είναι παγκόσμιες, αλλά οι συνέπειες είναι τοπικές και 
απαιτούν τοπικές λύσεις  Η Γενική Συνέλευση του CEMR στο 
Malmö θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους τοπικούς 
και περιφερειακούς πολιτικούς από την Ευρώπη και πέρα από 
αυτήν, να μοιραστούν εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές και νέες 
ιδέες  Προσωπικά περιμένω να συμμετάσχω σε συζητήσεις 
πάνω σε σημαντικά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η 
παροχή δημόσιων υπηρεσιών και ο ρόλος των τοπικών αρχών 
ως εργοδότες, και ελπίζω ότι θα συμμετάσχετε μαζί μου σε 
αυτές τις δημόσιες συζητήσεις  Πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε 
δυναμικά για να προετοιμάσουμε τις πόλεις, τους δήμους και 
τις περιφέρειές μας για το μέλλον 

Anders Knape
Πρόεδρος, Σουηδική Ένωση Τοπικών  
Αρχών και Περιφερειών
Πρώτος Αντιπρόεδρος, CEMR

anders knape
πρόεδρος, σουηδική ένωση τοπικών αρχών και περιφερειών

jeremy smith
γενικός γραμματέας του cemr
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Τετάρτη 22 Απριλίου 2009
 9:30 – 14:30  ΤΕχνικΕς ΕπιςκΕψΕις (βλ  σελίδα 11)

 10:30 – 12:30 ςυμβούλιο Επιτροπής πολιτικής CEMR

 15:00  ΤΕλΕΤή Εναρξής
  Ilmar Reepalu, Δήμαρχος του Malmö
  Hilde Zach, Δήμαρχος του Innsbruck
  Michael Häupl, Πρόεδρος του CEMR, Δήμαρχος και Κυβερνήτης της Βιέννης,  
  Πρόεδρος της Österreichischer Städtebund 
  Jerker Swanstein, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Περιφέρεια Skåne 

 15:30  ΔιαλΕιμμα με την ταινία“Fit for the Future?”

 15:45   ςΤρογγυλή ΤραπΕζα: 
   Ευημερία ή επιβίωση; – αντιμέτωποι με τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές   
   προκλήσεις  
   Εισήγηση από τον Anders Knape, Πρώτος Αντιπρόεδρος του CEMR,  
   Πρόεδρος της Σουηδικής Ένωσης Τοπικών Αρχών και Περιφερειών

    Cecilia Malmström, Υπουργός για Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Σουηδίας 
    Hans-Gert Pöttering, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
    Nikitas Kaklamanis, Δήμαρχος Αθηναίων, Εκτελεστικός Πρόεδρος του CEMR, 
    Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας  
    Martine Aubry, Δήμαρχος της Lille 
    Mercedes Bresso, Πρόεδρος της Περιφέρειεας Piedmont, Πρόεδρος της Ιταλικής  
   Ένωσης του CEMR
    Luc Van Den Brande, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών
    Håkan Buskhe, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της E ON energy Nordic AB  
   και E ON Nordic AB 
    Robert Manchin, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Gallup Organisation Europe

 18:00   ΔΕξιωςή στο ςυνεδριακό κέντρο

Τρίτη 21 απριλίου
Επίσκεψη πριν το συνέδριο:  
Εκδρομή στο "Wallander’s Ystad" 
10:00 - 17:00
(Επιπλέον κόστος €50)
Ο φανταστικός χαρακτήρας του 
συγγραφέα Henning Mankell, 
αστυνομικός διοικητής Kurt Wallander, 
ζει και εργάζεται στο Ystad  Γνωρίστε 
το Ystad του Wallander και πολλές 
γνωστές τοποθεσίες από βιβλία και 
κινηματογραφικές ταινίες: Το διαμέρισμα 
του Wallander στο Mariagatan, το Hotel 
Continental, το καφέ του Fridolf και το 
Kåseberga   Θα επισκεφθούμε επίσης το 
μουσείο κινηματογράφου, το Cineteket, 
για να δούμε από κοντά πώς "γυρίζονται" 
οι κινηματογραφικές ταινίες και να 
απολαύσουμε σκηνές από διάφορες 
ταινίες που έχουν κινηματογραφηθεί στο 
Ystad 
Το Ystad είναι κάτι παραπάνω από μια 
πόλη του κινηματογράφου, έτσι κατά 
τη διάρκεια της περιήγησής μας θα 
επισκεφθούμε το μεγαλιθικό μνημείο 
Ale στο Kåseberga και το Φραγκισκανικό 
Μοναστήρι του Ystad που χρονολογείται 
από το 1267  Θα συναντήσουμε τον 
φρουρό του Πύργου του Ystad που 
φυλάει την πόλη από τον πύργο της 
Εκκλησίας της Μαρίας, μια παράδοση 
από την εποχή του Μεσαίωνα  
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Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 πέμπτη 23 Απριλίου 2009
 8:30 – 9:30  ςυμβουλια Των Εθνικων ανΤιπροςωπΕιων
 9:30 – 11:00  ΤΕχνικΕς ΕπιςκΕψΕις (βλ  σελ  11)

 9:30 – 16:00  παραλλήλΕς ςυνΕΔριαςΕις

19:30  βραΔια γκαλα στην Όπερα του Malmö

ςυνΕΔριαςή ολομΕλΕιας I: νέοι ρόλοι, νέες συνεργασίες για διεθνή ανάπτυξη
Εισήγηση από τον Wolfgang Schuster, Ευρωπαϊκός Αντιπρόεδρος των Ενωμένων Πόλεων και Τοπικών 
Αυτοδιοικήσεων, Αντιπρόεδρος του CEMR, Δήμαρχος της Στουτγάρδης 

Stefano Manservisi, Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Σχέσεων με Χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Pierre Schapira, Αντιδήμαρχος του Παρισιού, Μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (F)
Olivier Consolo, Διευθυντής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών ΜΚΟ για την Αρωγή & Ανάπτυξη (CONCORD)
Jacques Wallage, Δήμαρχος του Groningen, Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής της Ένωσης Δήμων Ολλανδίας 
(NL)
Fernando Ruas, Δήμαρχος του Viseu, Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης των Πορτογαλικών Δήμων (P)
Αντιπρόσωπος των Ενωμένων Πόλεων και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων

13:00 – 14:00   γΕυμα

ΔήμοκραΤια και ΔιακυβΕρνήςή 
 1A. ςυμμετοχή και ένταξη – προς μια 
βαθύτερη δημοκρατία
ισότητα μεταξύ των φύλων – το παράδειγμα του 
καταστατικού χάρτη του CEMR:
Jocelyne Bougeard, Αντιδήμαρχος της Rennes, Πρόεδρος 
της Επιτροπής Γυναικών Εκλεγμένων Αντιπροσώπων του 
CEMR (F)
Rosa Aguilar Rivero, Δήμαρχος της Cordoba, 
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Δήμων και Επαρχιών 
Ισπανίας (E)
Patrizia Dini, Περιφερειακός Γραμματέας της Ομοσπονδίας 
της Τοσκάνης του Ιταλικού τμήματος του CEMR (I)
νέες συνεργασίες για κοινωνική ένταξη:
Annemarie Jorritsma, Δήμαρχος του Almere, 
Αντιπρόεδρος του CEMR, Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων 
της Ολλανδίας (NL)
Cllr Richard Kemp, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Liverpool, Αντιπρόεδρος, Ένωση Τοπικών Αυτοδιοικήσεων 
του ΗΒ (UK)
Jokin Bildarratz Sorron, Δήμαρχος του Tolosa, Πρόεδρος 
της Ένωσης Δήμων των Βάσκων (E)
Carlos Dias Teixeira, Δήμαρχος του Loures (P)

2A. αλλαγές στην τοπική και περιφερειακή 
αυτοδιοίκηση – καλό ή κακό για τη 
δημοκρατία;
Mats Odell, Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Κεφαλαιαγορών της Σουηδίας 
Mårten Johansson, Δήμαρχος του Raasepori (FIN)
Emile Eicher, Δήμαρχος του Munshausen, 
Αντιπρόεδρος της Ένωσης Πόλεων και Δήμων του 
Λουξεμβούργου (L) 
Hellmut Wollmann, Επίτιμος καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Humboldt, Βερολίνο

ποιοΤικΕς υπήρΕςιΕς για 
Τήν Ευρωπή Του αυριο
1B. Δημογραφική αλλαγή – πώς επηρεάζει τις 
υπηρεσίες και το εργατικό δυναμικό μας; 
Nikolaus G. van der Pas, Γενικός Διευθυντής της 
Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ilija Batljan, Δήμαρχος του Nynäshamn (S) 
Carola Fischbach-Pyttel, Γενικός Γραμματέας, 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Δημόσιων 
Διοικήσεων 
Caspar Einem, Πρόεδρος του CEEP 
Αντιπρόσωπος του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης

2B. Έμφαση στην ποιότητα – βελτίωση και 
αξιολόγηση των δράσεών μας
Håkan Sörman, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Σουηδικής Ένωσης Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και 
Περιφερειών (S) 
Philippe Laurent, Δήμαρχος του Sceaux, μέλος, Γενικό 
Συμβούλιο του διαμερίσματος Hauts de Seine (F) 
Andrzej Porawski, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ένωση 
Πολωνικών Πόλεων (PL) 
Paul Coen, Διευθύνων Σύμβουλος, Ένωση Τοπικών 
Αυτοδιοικήσεων του ΗΒ (UK)
Gunnar Schwarting, Διευθύνων Σύμβουλος, Ένωση 
των Πόλεων στο Rheinland-Pfalz, Deutscher Städte- 
und Gemeindebund (D)
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ςυνΕΔριαςή 1
9:30 – 11:00

ςυνΕΔριαςή 2
11:30 – 13:00

ςυνΕΔριαςή 3
14:30 – 16:00

16:15 – 18:00

ή Ευρωπή και ή γΕωγραΦική ΔιαςΤαςή
3A. πέρα από τον αστικό-αγροτικό διαχωρισμό 
–προτεραιότητες για μια νέα πολιτική συνοχής
Louis Le Pensec, Αντιπρόεδρος του CEMR, Πρόεδρος 
της Γαλλικής Ένωσης του CEMR (F)
Dirk Ahner, Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση 
Περιφερειακής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Johannes Peinsteiner, Δήμαρχος του St  Wolfgang, 
μέλος του Γραφείου της Ένωσης Δήμων Αυστρίας (A) 
Jan Olbrycht, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 
Jana Fischerová, Δήμαρχος του Havlíčkův Brod, Ένωση 
Πόλεων και Κοινοτήτων της Τσεχικής Δημοκρατίας (CZ) 

ή Ευρωπή και ή γΕωγραΦική ΔιαςΤαςή 
3B. ή Ευρωπαϊκή Ένωση και οι γείτονές της: 
συνεργασία για ειρήνη, σταθερότητα και 
ενσωμάτωση 
Eneko Landaburu, Γενικός Διευθυντής της Γενικής 
Διεύθυνσης Εξωτερικών Σχέσεων, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 
Eleni Loucaides, Μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου της Λευκωσίας (CY)
Αντιπρόσωπος της Ένωσης Ουκρανικών Πόλεων
Αντιπρόσωπος του Οργανισμού Αραβικών Πόλεων
Αντιπρόσωπος του Δικτύου Ενώσεων Τοπικών 
Αρχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (NALAS)

οι συνεδριάσεις 
ολομελείας θα 
μεταφράζονται 
(ταυτόχρονα) 
τουλάχιστον στα Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ιταλικά, Ισπανικά και 
Σουηδικά  Επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της 
Γενικής Συνέλευσης 
για ενημερωμένες 
πληροφορίες σχετικά 
με τις γλώσσες 
των διαφορετικών 
συνεδριάσεων τους 
προσεχείς μήνες 
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παρασκευή 24 Απριλίου 2009
ςυνΕΔριαςή ολομΕλΕιας II: κλιματική αλλαγή – τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε
Lars-Erik Liljelund, Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Σουηδίας (S)
Bärbel Dieckmann, Δήμαρχος της Βόννης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CEMR, Πρόεδρος του 
Γερμανικού τμήματος του CEMR (D)
Ronan Dantec, Αντιπρόεδρος της Communauté Urbaine of Nantes Métropole (F)
Pedro Castro Vázquez, Δήμαρχος του Getafe, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δήμων και Επαρχιών Ισπανίας (E)
Henning Jensen, Δήμαρχος του Naestved, 1ος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για Αειφόρο Ανάπτυξη της Επιτροπής 
των Περιφερειών (DK)

ςυνΕΔριαςή ολομΕλΕιας III:
νέοι ορίζοντες για την αδελφοποίηση σε μια Ευρώπη που αλλάζει: – Ειδική συνεδρίαση που 
επισημαίνει τα 20ά γενέθλια της υποστήριξης της αδελφοποίησης από την Ε.Ε.
Ομιλία από τον Jan Figel, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Πολιτισμού και 
Νέων
Nicole Fontaine, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εισηγητής για τη δημιουργία του κοινοτικού 
προγράμματος για την αδελφοποίηση
Roberto Di Giovan Paolo, Γερουσιαστής, Γενικός Γραμματέας του Ιταλικού τμήματος του CEMR (I)
Janusz Marszałek, Πρόεδρος του δικτύου αδελφοποίησης του CEMR, Δήμαρχος του Oświęcim (PL)
Francisco Javier León De La Riva, Δήμαρχος του Valladolid, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της 
Ομοσπονδίας Δήμων και Περιφερειών Ισπανίας (E) 
Η αδελφοποίηση κάνει τη διαφορά!: παραδείγματα προγραμμάτων αδελφοποίησης  

ΤΕλική ςυνΕΔριαςή ολομΕλΕιας IV: Το μέλλον αρχίζει τώρα!
Ομιλία από τον Bertrand Delanoë, Πρόεδρος των Ενωμένων Πόλεων και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, Δήμαρχος του 
Παρισιού

υιοθΕΤήςή ΤΕλικής Δήλωςής
Yavuz Mildon, Πρόεδρος του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Oldřich Vlasák, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CEMR, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Πρόεδρος της Ένωσης Πόλεων και Κοινοτήτων της Τσεχικής Δημοκρατίας
Αντιπρόσωπος της διοργανώτριας πόλης / περιοχή για τη Συνέλευση του 2012
Ilmar Reepalu, Δήμαρχος του Malmö
 
γΕυμα

ΤΕχνική ΕπιςκΕψή (βλ  σελ  11)

ξΕναγήςή μΕΤα Το ςυνΕΔριο: Εκδρομή στο "Wallander’s Ystad"  
(βλ  περιγραφή στη σελ  6 ή 13)

9:15 – 10:45

11:05 – 12:30

12:30 – 13:15

13:15

13:45 – 16:45

ςαββαΤο 25 απριλιου
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Today, E.ON already produces over 10% of its energy from renewable energy sources, and 
we will be expanding this in the future. Therefore, we search across worldwide locations 
to optimise the use of wind, water, sun and biomass effectively and in consideration of the 
environment. A global engagement in renewable energy sources that benefits us all.

You can find out more about our engagement in renewable energy sources at www.eon.com

For renewable energy we think further afield.

We think globally.

Welcome to Skåne

400 kilometres of sandy 
beaches and big, beautiful 
national parks. Fields of 
yellow rape and deep green 
forests. Peaceful country 
life and grand city vistas. 
Skåne, the southernmost 
part of Sweden, is not one 
thing or another. Skåne is 
both. Skåne is the best of 
both worlds.

Skåne is a highly innova-
tive region and proud of 
housing world-leading com-
panies in Cleantech, Food 
Technology, Life Science, 
Packaging, and Information 
and Communications Tech-
nology.

Region Skåne is a region-
al public authority, respon-
sible for health, medical 
and dental care as well as 
the regional development 

of trade and industry, pub-
lic transportations, culture, 
environment and interna-
tional relations. Region 
Skåne has a high extent of 
autonomy, meaning that 
many decisions are taken 
on a regional level instead 
of nationally. The highest 
decision making body of Re-
gion Skåne is the Regional 
Council, elected by the peo-
ple in Skåne. The decisions 

are based on four objec-
tives – growth, attraction, 
sustainability and balance. 
Region Skåne employs  
34,000 people and its turn-
over amounted to SEK 27 
billion in 2007.

Region Skåne aims to 
maintain and develop Skåne 
as a strong business region. 
Skåne contributes to 12% 
of the Swedish GNP. 
Welcome to Skåne!
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DEXIA

bank for communities, bank for people

The long-term 
partner of 
European local 
authorities.
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ή έρευνα και η καινοτομία φέρνουν 
περιφερειακά κοινωνικοοικονομικά 
αποτελέσματα

22 Απριλίου, 11:30-14:30 
24 Απριλίου,13:45-16:45
Περιήγηση με το λεωφορείο
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 100
Πανεπιστήμιο Lund: Έκθεση ESS, BMC

Ευρωπαϊκή Πηγή Εκλυόμενης Ακτινοβολίας (European 
Spallation Source, ESS) θα είναι μια πολυεπιστημονική 
ερευνητική εγκατάσταση βασισμένη στην ισχυρότερη 
πηγή νετρονίων στον κόσμο  Οι ερευνητές θα 
μπορέσουν να μελετήσουν εκεί ένα πλήθος 
διαφορετικών υλικών – από πλαστικά και πρωτεΐνες 
μέχρι φάρμακα και μόρια – με σκοπό την κατανόηση της 
δομής και της λειτουργίας τους  Η ESS θα αποτελέσει ένα 
κόμβο για την ερευνητική υποδομή της Ευρώπης 
Βιοϊατρικό Κέντρο (Biomedical Center, BMC)
Στο Βιοϊατρικό Κέντρο (BMC), που βρίσκεται δίπλα 
στην Πανεπιστημιακή Κλινική Lund, η βασική έρευνα 
ενσωματώνεται με την κλινική έρευνα  Το BMC είναι 
η μεγαλύτερη μονάδα του Πανεπιστημίου Lund 
για εκπαίδευση και έρευνα, με ένα σύνολο 1 250 
εργαζομένων και σπουδαστών  Όχι λιγότερες από εκατό 
φημισμένες ερευνητικές ομάδες εργάζονται από κοινού 
σε αυτό το περιβάλλον που εμπνέει 

Τεχνικές επισκέψεις
Δημογραφική αλλαγή:  
προκλήσεις υπηρεσιών και φροντίδας 
υγείας για έναν γηραιότερο πληθυσμό

22 Απριλίου, 9:30-11:30
Περιήγηση με το λεωφορείο
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 100
Ηλικιωμένοι: Εξυπηρέτηση και διαβίωση 
των ηλικιωμένων/Στέγαση των ηλικιωμένων 
και κέντρο εξυπηρέτησης. Μεταφορά με το 
λεωφορείο μέσα από την πόλη του Malmö, 15 
λεπτά

Στέγαση των ηλικιωμένων και κέντρο εξυπηρέτησης: 
δημόσιο  Με ειδική έμφαση στο περιβάλλον 
εξωτερικού χώρου καθώς και μια ενσωματωμένη 
πολιτική για τα περιβαλλοντικά θέματα που 
συμπεριλαμβάνεται στη διαχείριση του κέντρου 

Δεύτερο κέντρο που θα επισκεφθούμε από 
τον ιδιωτικό τομέα, δηλ  βιτρίνα από την ελεύθερη 
αγορά  Bellevue Park  Και οι δύο περιπτώσεις 
περιλαμβάνουν επίσκεψη, ξενάγηση, εξέταση των 
εγκαταστάσεων, συνάντηση με το προσωπικό 
και τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις 
εγκαταστάσεις, καθώς και συνομιλίες σχετικά με την 
ποιότητα και τις προκλήσεις των υπηρεσιών 
Περισσότερες πληροφορίες: Πόλη του Malmö

Δημογραφική αλλαγή:  
προσχολική εκπαίδευση: προκλήσεις 
για τη φροντίδα των μικρών μας

22 Απριλίου, 09:30-11.30:00
24 Απριλίου, 14:00-16:00
Περιήγηση με το λεωφορείο 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50, 
Προσχολική εκπαίδευση: Παιδιά και ηλικιακή 
ομάδα κέντρου προσχολικής εκπαίδευσης  
1-5 ετών
Μεταφορά με το λεωφορείο μέσα από την πόλη 
του Malmö, 15 λεπτά

Θα μπορέσετε να επισκεφθείτε ένα κέντρο 
προσχολικής εκπαίδευσης στο Malmö με μικρά παιδιά 
ηλικίας μεταξύ 1-5 ετών  Οι τάξεις αποτελούνται από 3 
δασκάλους/αρχηγούς ανά ομάδα 18 παιδιών 

Θα συναντήσετε τα παιδιά και τους αρχηγούς 
τους, και θα εξετάσετε την ποιότητα του κέντρου 
παιδικής φροντίδας και τις προκλήσεις στην κοινωνία 
του σήμερα και του αύριο  Θα μπορέσετε επίσης 
να συζητήσετε με τους αρχηγούς θέματα όπως η 
νομοθεσία και οι απαιτήσεις των δημόσιων υπηρεσιών 
Περισσότερες πληροφορίες: Πόλη του Malmö

Διαπεριφερειακή ενσωμάτωση:  
εμπειρίες "από πρώτο χέρι"

23 Απριλίου, 09:30-11:00
Περιήγηση με το λεωφορείο
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 100
Τόπος: Αρένα του Malmö
Μεταφορά με το λεωφορείο στην Αρένα του 
Malmö (20 λεπτά)

Διαπεριφερειακή ενσωμάτωση στο Öresund, 
Öresundskomiteen

Αρένα του Malmö: Πολεοδομικός σχεδιασμός 
ως εργαλείο για ενσωμάτωση (Πόλη του Malmö) 
Παραδείγματα ενσωμάτωσης, οι πολίτες 
του Öresund και οι ιστορίες τους  (50 λεπτά) 
Προκλήσεις και εμπόδια για την ενσωμάτωση

Η Αρένα του Malmö είναι μια υπερσύγχρονη 
αρένα πολλαπλών εκδηλώσεων στην Ευρώπη, η 
οποία εγκαινιάστηκε το 2008, που βρίσκεται στο 
Hyllie (ένα μέρος του Malmö, υπό κατασκευή, 
σχεδιασμένο ειδικά για να απορροφήσει τις 
επιπτώσεις της ενσωμάτωσης στην Περιφέρεια 
του Öresund) 

Γενικη ΣυνελευΣη CEMr 2009
MalMö, ΣουηδιΑ, 22-24 Απριλιου

περιήγηση μελέτης 
Δυτικό λιμάνι 

22 Απριλίου, 9:30-11:30 
23 Απριλίου, 14:00-16:00
Περίπατος
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50

Μια ξενάγηση στο Δυτικό Λιμάνι, που αποτελεί 
μια ανάπτυξη της πρόσοψης της πόλης πάνω σε 
παλαιές εγκαταστάσεις  Η νέα περιοχή της πόλης 
είναι κτισμένη με τις υψηλότερες φιλοδοξίες 
για αειφόρο ανάπτυξη και προσελκύει διεθνή 
τουρισμό  Η πρώτη φάση, Bo01, κατασκευάστηκε 
ως Ευρωπαϊκή έκθεση στέγασης το 2001 και 
παρουσιάζει ένα πλήθος ενσωματωμένων 
λύσεων για αειφόρο ανάπτυξη  

Ενεργειακές λύσεις στο Δυτικό λιμάνι  
– 100% τοπικά ανανεώσιμες

22 Απριλίου, 9:30-11:30SFlb23 Απριλίου, 
14:00-16:00
Περίπατος
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50

Η έννοια της ενέργειας δημιουργεί μεγάλο 
ενδιαφέρον: 100 τοις εκατό τοπικά παραγόμενη 
ανανεώσιμη ενέργεια αποδεικνύει ότι το όραμα 
των μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
είναι εφικτό  Η ξενάγηση διαρκεί περίπου 2 
ώρες και θα γίνει με τα πόδια από το συνεδριακό 
κέντρο 
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οι μετανάστες ως επιχειρηματίες του 
αύριο

24 Απριλίου 14:00 - 17:00
Μεταφορά με το λεωφορείο μέσα από την 
πόλη του Malmö, 15 λεπτά

Επισκεφθείτε τη φημισμένη περιοχή Rosengård 
και μάθετε πώς να βλέπετε τους μετανάστες ως 
τη λύση για την επιχειρηματικότητα του αύριο  Ο 
αριθμός των μικρότερων επιχειρήσεων θα αυξηθεί 
κατά το διπλάσιο την επόμενη δεκαετία λόγω 
αλλαγών στη Σουηδική κοινωνία και στις στάσεις 
των νέων 
Ο Morten Lund, ο ιδρυτής της Skype θα βρίσκεται 
επίσης εκεί 

ΓιΑ περιΣΣοΤερεΣ ΤεχνικεΣ επιΣκεψειΣ, 

δειΤε Την ιΣΤοΣελιδΑ www.CEMr2009.sE
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οι συνοδευτικές 
ξεναγήσεις είναι 
δωρεάν για τους 
συμμετέχοντες στο 
συνέδριο  

Τουριστικό γραφείο 
του Malmö Tourist 
Office θα είναι παρόν 
κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου για πρόσθετες 
πληροφορίες και 
κρατήσεις  

Μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε με το 
τουριστικό γραφείο 
για περισσότερες 
πληροφορίες:

Τηλ 
 +46-40-34 12 00

E-mail: 
malmo.turism@malmo.se

Web
www.malmo.se/tourism

ξενάγηση με τα πόδια στο Malmö
22 απριλίου 15:00-17:00, 24 απριλίου 10:00-
12:00 
Το έφιππο άγαλμα Βασιλιά Καρόλου X Γουστάβου, ο 
οποίος κατέλαβε το Skåne από τους Δανούς μέσω της 
Συνθήκης του Roskilde το 1658, κυριαρχεί στη μεγαλύτερη 
πλατεία του Malmö  Το Stortorget κτίστηκε το 1536 με 
πρωτοβουλία του Jörgen Kock, του ισχυρού δημάρχου 
του Malmö και κατόχου του τίτλου "Master of the Mint"  
Το Stortorget έγινε η νέα αγορά του Malmö και για πολλά 
χρόνια ήταν η μεγαλύτερη πλατεία στη Βόρεια Ευρώπη  

Kockska huset, ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα 
κτίρια του 16ου αιώνα στο Malmö, είναι κατασκευασμένο 
από κόκκινα τούβλα με πλούσια διακοσμημένη κλιμακωτή 
μετώπη  Σήμερα, ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στο 
Malmö, Årstiderna, βρίσκεται κάτω από τον υπόγειο θόλο 
του κελαριού  

Δημαρχείο, που ολοκληρώθηκε το 1546, υπέστη 
σημαντικές αλλαγές μέσα στους αιώνες  Στη δεκαετία του 
1860, ο Helgo Zettervall ξανασχεδίασε την πρόσοψη σε 
ρυθμό Ολλανδικής Αναγέννησης, το μεγαλύτερο μέρος 
της οποίας παραμένει μέχρι και σήμερα  Από το 1500, στο 
κελάρι του Δημαρχείου υπήρχε εστιατόριο, στην ίδια θέση 
όπου σήμερα βρίσκεται το εστιατόριο Rådhuskällaren 

The Residence, το κτίριο με το απαλό stucco δίπλα 
στο Δημαρχείο, είναι τώρα η κατοικία του Κυβερνήτη 
της Κομητείας  Η σημερινή πρόσοψη, που χρονολογείται 
από το 1850, κατασκευάστηκε σε Αναγεννησιακό ρυθμό 
του 17ου αιώνα από έναν από τους επιφανέστερους 
αρχιτέκτονες της εποχής του, τον F W  Scholander  

S:t Petri kyrka/Εκκλησία του αγίου πέτρου, το 
παλαιότερο κτίριο στο Malmö, που χρονολογείται από 
τον 14ο αιώνα, προβάλλει πίσω από το Δημαρχείο  Η 
εκκλησία είναι κτισμένη με "τούβλα γοτθικού ρυθμού της 

Βαλτικής" Οι μεσαιωνικές τοιχογραφίες που κάλυπταν το 
θόλο της εκκλησίας καλύφθηκαν με ασβεστόχρωμα κατά 
την περίοδο της Μεταρρύθμισης τον 16ο αιώνα, αλλά 
οι αρχικές τοιχογραφίες στο Παρεκκλήσιο των Εμπόρων 
ήλθαν στην επιφάνεια κατά την αποκατάσταση που έλαβε 
χώρα τον 20ό αιώνα  Ο άμβωνας, η κολυμβήθρα και η αγία 
τράπεζα είναι όλα έργα της Αναγέννησης 

Lilla torg, η γοητευτική πλατεία και ένας από τους 
δημοφιλέστερους τόπους συνάντησης στην πόλη κτίστηκε 
το 1592 ως αγορά  Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα κτίρια 
που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα και μετέπειτα, 
γύρω από το Lilla Torg  

Hedmanska Gården είναι μια κλειστή αυλή, όπου το 
παλαιότερο ξύλινο σπίτι χρονολογείται από τον 16ο αιώνα 
και το νεότερο κτίριο, μια αποθήκη, από το τέλος του 19ου 
αιώνα και στεγάζει σήμερα το Form/Design Centre, το 
οποίο φιλοξενεί εκθέσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την 
αρχιτεκτονική  

Στην καρδιά της πόλης, δυτικά της πλατείας Lilla 
Torg, βρίσκεται η γραφική περιοχή Gamla Väster  Οι 
δρόμοι είναι ήσυχοι και οι ρυθμοί πιο αργοί  Η περιοχή 
αποτελείται από ένα μίγμα χαμηλών, χρωματιστών 
κτιρίων και μεγάλων κτισμάτων από πέτρα και τούβλα  
Περιπλανηθείτε ανάμεσα σε ιδιωτικές κατοικίες, μπουτίκ 
σχεδιαστών, εστιατόρια και γκαλερί τέχνης 

κάστρο Malmöhus: Το παλαιότερο Αναγεννησιακό 
κάστρο στη Σκανδιναβία θεμελιώθηκε το 1436 κατά την 
αντιβασιλεία του Ερρίκου της Πομερανίας  Ο τελευταίος έκτισε 
ένα κάστρο, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αργότερα 
καταστράφηκε  Το 1537, ο Δανός βασιλιάς, Χριστιανός ο III, 
έκτισε ένα νέο κάστρο, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1542  Το 
κάστρο κτίστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα της Αναγέννησης  
Το κάστρο ανακαινίστηκε εκταταμένα κατά το τέλος της 
δεκαετίας του 1920  Τα Μουσεία του Malmö ανέλαβαν 
τα κτίρια του κάστρου, τα οποία συμπληρώθηκαν με μια 
μοντέρνα προσθήκη  Τα Μουσεία του Malmö άνοιξαν τους 
χώρους τους το 1937, όπου βρίσκονται ακόμα ορισμένες από 
τις συλλογές του μουσείου 

Γενικη ΣυνελευΣη CEMr 2009
MalMö, ΣουηδιΑ, 22-24 Απριλιου

Συνοδευτικές ξεναγήσεις
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ξενάγηση στο Lund με το λεωφορείο  
23 απριλίου, 09:00-12:00 ή 14:00-17:00
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50 σε κάθε ξενάγηση

καθεδρικός ναός του Lund κτίστηκε το 1145, και 
παριέχει πολλά γνωστά έργα τέχνης και αντικείμενα 
ιδιαίτερου ιστορικού ενδιαφέροντος  

Ανάμεσα στα πολλά αξιοθέατα του Καθεδρικού 
Ναού, υπάρχει το εξαιρετικό ωρολογιακό αριστούργημα, 
Horologium mirabil Lundense, που χρονολογείται από 
το 1424  Αυτή η πρώιμη μηχανή ώρας και ημερομηνίας 
λειτουργεί ακόμα, με τις περιστρεφόμενες μηχανικές 
φιγούρες της να μετρούν το πέρασμα του χρόνου  Η 
Κρύπτη φυλάσσεται ακόμα από τη φιγούρα του Γιγάντιου 
Φινλανδού  Υπάρχουν επίσης τρεις σπάνιοι μπρούτζινοι 
στύλοι με αγάλματα από το 1240  Τα υπέροχα σκαλιστά 
δρύινα στασίδια της χορωδίας είναι από το μέσον του 14ου 
αιώνα, ενώ ο μεγαλοπρεπής βωμός χρονολογείται από το 
1398  

Kulturen είναι το δεύτερο παλαιότερο μουσείο σε ανοικτό 
χώρο στον κόσμο  Το μουσείο ιδρύθηκε το 1892 από τον 
Georg Karlin  Ο Georg Karlin συνειδητοποίησε ότι η παλιά 
αγροτική κοινωνία εξαφανιζόταν σταδιακά και αποφάσισε 
να διασώσει κτίρια, εργαλεία, έπιπλα, ενδυμασίες και άλλα 
αντικείμενα  Υπάρχουν σήμερα περισσότερα από τριάντα 
κτίρια, τα οποία μεταφέρθηκαν και αναδομήθηκαν εδώ 
στο Kulturen καταλαμβάνοντας δύο τετράγωνα της πόλης 
του Lund, παρουσιάζοντας πώς ζούσαν και εργάζονταν οι 
άνθρωποι στη Σουηδία μέσα στους αιώνες 

Το μουσείο ςχεδίου - Skissernas museum
Το Μουσείο Σχεδίου στο Lund είναι ένα μοναδικό μουσείο 
για μνημειακή τέχνη και τέχνη για δημόσιους χώρους  

Το μουσείο είναι περισσότερο ένα στούντιο ή 
εργαστήριο παρά αίθουσα τέχνης  Στεγάζει περισσότερα 
από 25 000 σχέδια και μοντέλα κατασκευασμένα από 
διάφορα υλικά και χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές  
Τα εκθέματα προορίζονται για κάθε είδους χώρο, όπως 
δρόμους και πλατείες, πάρκα, σχολεία και εκκλησίες  

ξενάγηση με το λεωφορείο νότια του Malmö  
23 απριλίου, 09:00-12:00 ή 14:00-17:00
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50 σε κάθε ξενάγηση

Foteviken
Μια φορά κι έναν καιρό, οι Βίκιγκ βασίλευαν στο Skåne  
Στην προστατευόμενη περιοχή Foteviken, οι Βίκιγκ 
βασιλεύουν ακόμα
Το Foteviken είναι μια μοναδική ιστορική εμπειρία  Πίσω 
από ψηλούς οχυρωματικούς τοίχους, θα βρείτε μια μικρή 
πόλη με 24 ανακατασκευασμένα σπίτια από την εποχή των 
Βίκιγκ, γύρω στο 1100 AD  Το Foteviken είναι η μοναδική 
προσπάθεια ανακατασκευής μιας ολόκληρης πόλης των 
Βίκιγκ στη Σκανδιναβία  Ως επισκέπτης, μπορείτε να μπείτε 
μέσα στα σπίτια και να συναντήσετε τους Βίκιγκ κατοίκους 
τους 

ςουηδικό μουσείο κεχριμπαριού
Στο Μουσείο Κεχριμπαριού περιγράφονται κατάλληλα 
σημεία όπου μπορεί κανείς να βρει κεχριμπάρι  Το Μουσείο 
Κεχριμπαριού βρίσκεται κοντά στα ψαροχώρια και στα 
ερείπια των Βίκιγκ στο Kämpinge Vall  Οι επισκέπτες του 
μουσείου μπορούν να δουν και να αγοράσουν κεχριμπάρι 
με έντομα και αρχαία υπολείμματα διατηρημένα στο 
εσωτερικό του  Το μουσείο στεγάζει επίσης μια ποικιλία 
σύγχρονων εκθέσεων 

Συνοδευτικές ξεναγήσεις

Γενικη ΣυνελευΣη CEMr 2009
MalMö, ΣουηδιΑ, 22-24 Απριλιου

Εκδρομές πριν και μετά 
το συνέδριο στο Ystad του 
Wallander  
10.00 - 17.00
Τρίτη 21 απριλίου  
και ςάββατο 25 απριλίου
(Επιπλέον κόστος €50)
Ο φανταστικός χαρακτήρας του 
συγγραφέα Henning Mankell, 
αστυνομικός διοικητής Kurt Wallander, 
ζει και εργάζεται στο Ystad  Γνωρίστε 
το Ystad του Wallander και πολλές 
γνωστές τοποθεσίες από βιβλία και 
κινηματογραφικές ταινίες: Το διαμέρισμα 
του Wallander στο Mariagatan, το Hotel 
Continental, το καφέ του Fridolf και το 
Kåseberga   Θα επισκεφθούμε επίσης το 
μουσείο κινηματογράφου, το Cineteket, 
για να δούμε από κοντά πώς "γυρίζονται" 
οι κινηματογραφικές ταινίες και να 
απολαύσουμε σκηνές από διάφορες 
ταινίες που έχουν κινηματογραφηθεί στο 
Ystad 
Το Ystad είναι κάτι παραπάνω από μια 
πόλη του κινηματογράφου, έτσι κατά 
τη διάρκεια της περιήγησής μας θα 
επισκεφθούμε το μεγαλιθικό μνημείο 
Ale στο Kåseberga και το Φραγκισκανικό 
Μοναστήρι του Ystad που χρονολογείται 
από το 1267  Θα συναντήσουμε τον 
φρουρό του Πύργου του Ystad που 
φυλάει την πόλη από τον πύργο της 
Εκκλησίας της Μαρίας, μια παράδοση 
από την εποχή του Μεσαίωνα 
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9

10
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13
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15
12

16

17

18
A

B

Malmö Exhibition
and Convention Center

Central Station

Malmö Opera House

Τοποι
A  Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο του Malmö
B  Όπερα του Malmö
C  Κεντρικός Σταθμός

πολυΤΕλή ξΕνοΔοχΕια
1  Clarion Collection Hotel Temperance,  

Engelbrektsg  16
2  Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62
3  Hilton Malmo City, Triangeln
4  Hotel Scandic Kramer, Stortorget 7
5  Hotel Premier  

Mäster Johan, Mäster Johansg  13
6  Radisson SAS Hotel, Östergatan 10

κανονικα ξΕνοΔοχΕια
7  Hotel Baltzar, Söderg  20
8  First Hotel Garden, Baltzarsg  20
9  Quality Hotel Konserthuset, Amiralsgatan 19
10  Hotel Nobel House, Per Weijersgatan 6
11  Hotel Residens, Adelgatan 7
12  Hotel Royal, Norra Vallgatan 94
13  S:t Jörgen hotel, Stora Nygatan 35
14  Mayfair Hotel, Adelgatan 4
15  Rica Hotel, Stortorget 15

οικονομικα ξΕνοΔοχΕια
16  Comfort Hotel, Carlsgatan 10
17  Teaterhotellet, Rönngatan 3
18  First Hotel Jörgen Kock, Jorgenkocksgatan 3

χάρτης του Malmö

Γενικη ΣυνελευΣη CEMr 2009
MalMö, ΣουηδιΑ, 22-24 Απριλιου

ςυνιστούμε να 
χρησιμοποιήσετε 
την ιστοσελίδα του 
CEMR2009 για την 
εγγραφή σας για να 
έχετε την ευκαιρία να 
κάνετε κράτηση της 
πρώτης επιλογής σας:
www.cemr2009.se

14



Συνοπτική παρουσίαση  
του προγράμματος

ΣΣΣΣΣΣΣ

Γενικη ΣυνελευΣη CEMr 2009
MalMö, ΣουηδιΑ, 22-24 Απριλιου

Τρίτη 21 Απριλίου 2009

10:00-17:00 Επίσκεψη πριν το συνέδριο: Εκδρομή 

στο "Wallander’s Ystad"

Τετάρτη 22 Απριλίου 2009

09:30-14:30 Τεχνικές επισκέψεις

10:30-12:30 Συμβούλιο Επιτροπής Πολιτικής CEMR

15:00 Τελετή έναρξης

15:45 Στρογγυλή τράπεζα:  Ευημερία ή 

επιβίωση; – αντιμέτωποι με τις διεθνείς 

και Ευρωπαϊκές προκλήσεις

18:00 Δεξίωση στο Συνεδριακό Κέντρο

Πέμπτη 23 Απριλίου 2009

08:30-09:30 Συμβούλια των εθνικών 

αντιπροσωπειών

09:30-11:00 Τεχνικές επισκέψεις

09:30-11:00 Παράλληλες συνεδριάσεις Σειρά 1:

1A  Συμμετοχή 
και ένταξη – προς 
μια βαθύτερη 
δημοκρατία

1B  Δημογραφική 
αλλαγή – πώς 
επηρεάζει τις 
υπηρεσίες και το 
εργατικό δυναμικό 
μας;

11:30-13:00 παράλληλες συνεδριάσεις ςειρά 2:

2A  Αλλαγές 
στην τοπική και 
περιφερειακή 
αυτοδιοίκηση – 
καλό ή κακό για 
τη δημοκρατία;

2B  Έμφαση 
στην ποιότητα 
– βελτίωση και 
αξιολόγηση των 
δράσεών μας

13:00-14:00 Γεύμα

Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 (συνέχεια)

14:30-16:00 παράλληλες συνεδριάσεις ςειρά 3:

3A  Πέρα από τον 
αστικό-αγροτικό 
διαχωρισμό 
–προτεραιότητες 
για μια νέα 
πολιτική συνοχής

3B  Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και οι 
γείτονές της: 
συνεργασία 
για ειρήνη, 
σταθερότητα και 
ενσωμάτωση 

16:15-18:00 Συνεδρίαση ολομελείας I: Νέοι ρόλοι για 

διεθνή ανάπτυξη

19:30 Βραδιά γκαλά στην Όπερα του Malmö

Παρασκευή 24 Απριλίου 2009

09:15-10:45 Συνεδρίαση ολομελείας II: Κλιματική 

αλλαγή – τι μπορούμε και τι πρέπει να 

κάνουμε

11:05-12:30 Συνεδρίαση ολομελείας III: Νέοι 

ορίζοντες για την αδελφοποίηση σε μια 

Ευρώπη που αλλάζει:

12:30-13:15 Τελική συνεδρίαση ολομελείας IV: Το 

μέλλον αρχίζει τώρα!

13:15 Γεύμα

13:45-16:45 Τεχνική επίσκεψη

Σάββατο 25 Απριλίου 2009

10:00-17:00 Επίσκεψη μετά το συνέδριο: Εκδρομή 

στο "Wallander’s Ystad"
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Υπεύθυνος Γραφείου Συνδέσμου 
της Πόλης του Malmö
Mr  Lars Carmén, Διευθυντής 
Τουρισμού του Malmö
Τηλ  +46-(0) 40-34 22 01
Κινητό τηλ : +46-(0)709 34 22 01
Φαξ: +46-(0) 40-34 22 11
E-mail: lars.carmen@malmo.se

Υπεύθυνος επικοινωνίας CEMR
Ms  Nina Holbrook, CEMR Παρίσι
Τηλ  +33-(0) 1-4450 5959
Φαξ: +33-(0) 1-4450 5960
E-mail: nina.holbrook@ccre.org

Εγγραφή και  
κρατήσεις ξενοδοχείων
www.cemr2009.se

Διοίκηση έκθεσης
www.cemr2009.se

Κύριες ημερομηνίες

Προθεσμία έγκαιρης πληρωμής 

1 Μαρτίου 2009

Προθεσμία κρατήσεων ξενοδοχείου 

15 Μαρτίου 2009

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΣπΣΣΣΣπΣ

CounCil of EuropEan MuniCipalitiEs and rEgions

Γενικη ΣυνελευΣη MalMö 22-24 Απριλιου 2009

MalMö ΣΣΣΣΣΣΣ

www.ccre2009.se • www.cemr2009.se • www.rgre2009.se

MalMö

Με Το Τρενο Απο Το 
ΑεροδροΜιο ΤηΣ 
κοπεΓχΑΓηΣ  
ΣΤο MalMö: 15 λεπΤΑ

κοπεΓχΑΓη

δΑνιΑ

ΣουηδιΑ

πώς να 
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