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Τόπος του συνεδρίου

Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο του Malmö – ένα 
μέρος συνάντησης. Ένα κτίριο με πόρους και προηγμένη 
τεχνολογία, μεγάλους χώρους που εμπνέουν, και όμορφες 
αλλά ταυτόχρονα λειτουργικές εγκαταστάσεις. 

Το συνεδριακό κέντρο βρίσκεται 15 λεπτά με τα πόδια 
από το κέντρο του Malmö και τον κεντρικό σταθμό, με 
τρένα προς το αεροδρόμιο Kastrup και την Κοπεγχάγη, 
καθώς και λεωφορεία προς το αεροδρόμιο του Malmö. 
Θα υπάρχει λεωφορείο της πόλης που σταματά κοντά 
στην κύρια είσοδο κάθε έξι λεπτά.



MALMÖ

ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ 
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ  
ΣΤΟ MALMÖ: 15 ΛΕΠΤΑ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

πώς να 
φΘαΣετε

Η πόλη του Malmo
Το Malmö αναφέρθηκε επίσημα για πρώτη φορά το 1275, 
υπό την πρώην ονομασία του Malmhauga. Το 1437 η πόλη 
έλαβε το πρώτο της έμβλημα από το μονάρχη, Ερρίκο της 
Πομερανίας, και είχε τότε πληθυσμό 5.000 κατοίκων.

Το Malmo, με τους περίπου 300.000 κατοίκους του 
έχει το όραμα να είναι μια αειφόρος πόλη, κοινωνικά, 
οικονομικά και οικολογικά. Αυτό θα επιτευχθεί και θα 
διατηρηθεί με την εδραίωση και αύξηση του επιπέδου 
της εκπαίδευσης, ενδυναμώνοντας την ενσωμάτωση 
με την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων ξένης 
προέλευσης. Με συγκεκριμένους όρους, αυτό σημαίνει, 
μεταξύ άλλων, τις συνεχείς επενδύσεις στο οικολογικό 
περιβάλλον. 

Με τα χρόνια, το Malmö έχει διανύσει μια συναρπαστική 
διαδρομή από βιομηχανική πόλη σε πόλη της γνώσης. 
Στο Malmö, υπάρχουν σήμερα 25.000 πανεπιστημιακοί 
σπουδαστές, 10.000 μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και 8.000 σπουδαστές επιμόρφωσης 
ενηλίκων. 



έτοιμοι για το 
μελλον;
Πώς προετοιμάζεται η τοπική και 
 περιφερειακή αυτοδιοίκηση της 

Ευρώπης

Πρωτή ανακοινωΣή

MAlMö 22-24 αΠριλιου 2009

Συμβουλιο Δήμων και Περιφερειων τήΣ ευρωΠήΣ
CounCIL of EuropEan MunICIpaLITIES and rEgIonS



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 
υπηρεσίες και την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού κτλ. Αυτά 
αποτελούν θέματα ζωτικής σημασίας εάν πρόκειται οι πόλεις και οι 
δήμοι μας να παρέχουν καλές υπηρεσίες και επίσης να συνεχίσουν 
να είναι ελκυστικές στο μέλλον. 

Αυτά είναι θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της 
24ης Γενικής Συνέλευσης CEMr στο Malmφ. Για το λόγο αυτό, σας 
καλωσορίζω με χαρά στο συνέδριο και στη συνεργασία μας για να 
δημιουργήσουμε το κοινό μας μέλλον.

Ilmar Reepalu, Δήμαρχος του Malmö 
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Κάθε τρία χρόνια, η γενική συνέλευση 
του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών 
Δήμων και Περιφερειών 

(CEMr) συγκεντρώνει εκατοντάδες 
εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών 
αυτοδιοικήσεων από ολόκληρη την 
Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Στις 22 και 24 Απριλίου 2009, το CEMr θα πραγματοποιήσει 
τη γενική του συνέλευση στο Malmο. Θα είναι ο κατάλληλος 
χρόνος και τόπος για να εξετάσουμε τα Ευρωπαϊκά θέματα, που 
επηρεάζουν άμεσα τις πόλεις και περιφέρειές μας: η ανάπτυξη 
των δημοσίων υπηρεσιών, οι κλιματικές αλλαγές και η ενέργεια, 
η οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον, η κατάσταση της 
τοπικής δημοκρατίας, οι αδελφοποιήσεις πόλεων. 

Για τρεις ημέρες, οι εκλεγμένοι τοπικοί και περιφερειακοί 
ηγέτες, ειδικοί, εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι κοινωνικοί φορείς θα 
συζητήσουν – και ορισμένες φορές θα διαφωνήσουν – πάνω 
στο θεμελιώδες ερώτημα: είναι οι πόλεις και οι περιφέρειές 
μας έτοιμες για το μέλλον; Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις 
του σήμερα και του αύριο; 

Πάρτε μέρος σε αυτές τις συζητήσεις. Συναντήστε μας στο 
Malmο.

Michael Häupl, Πρόεδρος του CEMr, Δήμαρχος και Κυβερνήτης της 
Βιέννης 

καλωσορίσατε

Φωτογραφία: CCRE/CEMR

Φωτογραφία: Michael Tegnér



καλωσορίσατε Πρόγραμμα
τετάρτη 22 απριλίου 2009
10:30-12:30 Συνάντηση της Πολιτικής Επιτροπής του CEMr

15:00 Επίσημη τελετή έναρξης

15:45 Στρογγυλό τραπέζι:   "Ατενίζοντας το   
 μέλλον – οι διεθνείς και Ευρωπαϊκές  
 προκλήσεις

18:00 Δεξίωση στο Συνεδριακό Κέντρο

τρίτη 23 απριλίου 2009

08:30-09:30 Συναντήσεις των εθνικών αντιπροσωπειών

09:30-11:00 Παράλληλες συνεδριάσεις Σειρά 1:
 – “Δημοκρατία και διακυβέρνηση”  
 Συνεδρίαση 1:  συμμετοχή και ενσωμάτωση
 – “Ποιοτικές υπηρεσίες και δημογραφικές 
 αλλαγέ” Συνεδρίαση 1: προσαρμογή των   
 υπηρεσιών μας και του εργατικού δυναμικού μας  
 στις αλλαγές

11:30-13:00 Παράλληλες συνεδριάσεις Σειρά 2:
 – “Δημοκρατία και διακυβέρνηση”   
 Συνεδρίαση 2: αλλαγή δομών και  
 αρμοδιοτήτων
 – “Ποιοτικές υπηρεσίες και δημογραφικές  
 αλλαγές” Συνεδρίαση 2:  βελτίωση και  
 αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών

14:30-16:00 Παράλληλες συνεδριάσεις Σειρά 3:
 – “Νέα πολιτική συνοχής: γεφύρωση του  
 αστικού-αγροτικού χάσματος”
 – “Δημιουργία σταθερότητας και   
 συνεργασίας στην Ευρώπη και τις γειτονικές  
 της χώρες”

16:15-17:15 Ειδική συνεδρίαση για τις αδελφοποιήσεις    
 και τον ενεργό πολίτη. Παράλληλη ομάδα 
 εργασίας  για την αποκεντρωμένη   
 συνεργασία – νέοι ρόλοι για την τοπική και   
 περιφερειακή αυτοδιοίκηση

19:30 Επίσημη δεξίωση στην Όπερα του Malmo

Παρασκευή 24 απριλίου 2009

9:15-11:15 Συνεδρίαση ολομελείας για τις κλιματικές αλλαγές 

11:45-13:00 Τελετή λήξης

Σάββατο 25 απριλίου 2009

Ξεναγήσεις μετά το συνέδριο σε οικολογικό περιβάλλον.



Οργανωτική επιτροπή
Σύνδεσμος με την Πόλη του Malmο
Mr. Lars Carmén, Διευθυντής Τουρισμού
Lugna gatan 84 VII, SE-21159 Malmö
Τηλ. +46-(0) 40-342201
Κινητό τηλ.: +46-(0) 709342201
Φαξ: +46-(0) 40-342211
E-mail: lars.carmen@malmo.se

υπεύθυνος επικοινωνίας CEMR
Ms. nina Holbrook
15 rue de richelieu
f-75001 paris
Τηλ. +33-(0) 1-4450 5959
Φαξ: +33-(0) 1-4450 5960
E-mail: nina.holbrook@ccre.org

Διευθετήσεις εγγραφής και ξενοδοχείων
Θα ανακοινωθεί στο www.cemr2009.se μέχρι την 1η 
Ιουνίου 2008
Διοίκηση έκθεσης
Θα ανακοινωθεί στο www.cemr2009.se μέχρι την 1η 
Ιουνίου 2008
κύριες ημερομηνίες
Αποστολή της 2ης Ανακοίνωσης Οκτώβριος 2008
Ηλεκτρονική εγγραφή  
και κρατήσεις ξενοδοχείου Οκτώβριος 2008
Προθεσμία έγκαιρης πληρωμής 15 Φεβρουαρίου 2009
Προθεσμία κρατήσεων ξενοδοχείου πρόκειται να  
 ανακοινωθεί

Φ
ω

τογραφ
ία: XRAY/Leif Johansson



XXIV Γενική Συνέλευση CEMr, 
22-24 Απριλίου 2009 στο Malmö, 
Σουηδία

E-mail: 

Χώρα 

Τ.Κ.   Πόλη 

Διεύθυνση

'Ιδρυμα/Οργανισμός

Τοπική/Περιφερειακή Αρχή

Θέση

Επώνυμο 

Όνομα 

Φαξ

Τηλ.

  Θα ήθελα να λάβω περισσότερες πληροφορίες  
σχετικά με το συνέδριο.

  Ενδιαφερόμαστε για την εμπορική έκθεση.

Η 2η Ανακοίνωση καθώς και οι πλήρεις πληροφορίες 
εγγραφής θα σας αποσταλούν τον Οκτώβριο του 
2008. Οι πληροφορίες θα είναι επίσης διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα:

www.cemr2009.se | www.ccre2009.se | www.rgre2009.se

Κος Κα


