2η Διεθνής συνδιάσκεψη αυτοδιοίκησης για το περιβάλλον τη δημόσια υγεία και
την απασχόληση
Ξενοδοχείο Royal Olympic Palace
Ο Ε.Ο.Σ.Σ., το Ελληνο-Φινλανδικό Επιμελητήριο, Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και
Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), η Πρεσβεία της Φινλανδίας και το Πολυτεχνείο Κρήτης
διοργάνωσαν τη 2η Διεθνή Συνδιάσκεψη για την Αυτοδιοίκηση στην Αθήνα στις 7,8 και 9
Μαΐου 2004, με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στην Δημόσια Υγεία, το
Περιβάλλον, την Κοινωνική Πολιτική και την Απασχόληση.
Η Συνδιάσκεψη τέθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης. Ο θεσμός των διεθνών αυτών Συνδιασκέψεων για την Αυτοδιοίκηση
ξεκίνησε το 2003 με πρωτοβουλία του Ε.Ο.Σ.Σ. στα πλαίσια της Προεδρίας της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενόψει της ένταξης στην Ε.Ε. των δέκα νέων χωρών.
Το θέμα της Συνδιαάσκεψης ήταν:
"Τοπική Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη και Βιώσιμη Ανάπτυξη"
Η Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Royal Olympic Palace στην Αθήνα. Στην
Συνδιάσκεψη συμμετείχαν Τοπικές Αυτοδιοικήσεις από τις 24 χώρες της Ευρώπης καθώς οι
Δήμαρχοι και οι Νομαρχίες όλης της Ελλάδας. Σε μια ιστορική στιγμή για το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέντε μέρες μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης των δέκα
νέων κρατών, δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους τους να επιχειρηματολογήσουν πάνω
σε επίκαιρα θέματα και καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μεταξύ των οποίων η
Απασχόληση, το Περιβάλλον, η Δημόσια Υγεία και η Κοινωνική Πολιτική.
Αξιόλογοι επιστήμονες ομιλητές ανέδειξαν αυτά τα ζητήματα ως κυρίαρχα και τόνισαν ότι η
αντιμετώπιση και η διαχείριση τους μπορεί και πρέπει να προέλθει μέσα από τις Πολιτικές της
Αυτοδιοίκησης και οι οποίες θα είναι προϊόν συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις
Εθνικές Κυβερνήσεις.
Παράλληλα με τις εργασίες της Διεθνούς Συνδιάσκεψης λειτούργησε έκθεση στην οποία οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχαν την δυνατότητα να προβάλλουν τις περιοχές τους
και το έργο τους. Αντάλλαξαν απόψεις και αναζήτησαν λύσεις μέσα από κοινό σχεδιασμό και
ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας.

