
 
 

 

 

 

Πέμπηη 10 Οκηωβπίος 2019 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σηέλιορ Βαλιάνορ: «Αξιοποιούμε κάθε δςναηόηηηα ζςνεπγαζιών ζε Δλλάδα και Δςπώπη 

για ηον Γήμο Απιζηοηέλη!» 

Σηηο Βξπμέιιεο βξέζεθε ν Γήμαπσορ Απιζηοηέλη κ. Σηέλιορ Βαλιάνορ, κεηά από πξόζθιεζε 

ηεο Δςπωβοςλεςηού κ. Μαπίαρ Σπςπάκη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο OPEN DAYS (EUROPEAN 

WEEK OF REGIONS AND CITIES – Δπξσπατθή Δβδνκάδα ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Πόιεσλ) πνπ 

πινπνηήζεθε ην δηάζηεκα 8 – 9 Οθησβξίνπ 2019. 

Πξόθεηηαη γηα κηα εηήζηα δηνξγάλσζε, θαηά ηελ νπνία, εθπξόζσπνη πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ 

αξρώλ, εκπεηξνγλώκνλεο θαη παλεπηζηεκηαθνί έρνπλ ηελ επθαηξία λα αληαιιάμνπλ απόςεηο γηα 

νξζέο πξαθηηθέο θαη ηερλνγλσζία ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη αζηηθήο αλάπηπμεο. 

Δίλαη επίζεο κηα αλαγλσξηζκέλε πιαηθόξκα πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο 

πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε ζπλνρή, ράξε ζηελ νπνία, νη θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ 

επαηζζεηνπνηνύληαη ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ πεξηθεξεηώλ θαη ησλ δήκσλ ζηε ράξαμε 

πνιηηηθώλ ηεο ΔΔ. 

Η «Δπξσπατθή Δβδνκάδα ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Πόιεσλ» απνηειεί ηε κεγαιύηεξε επξσπατθή 

δεκόζηα εθδήισζε ηέηνηνπ είδνπο. 

Η πξόζθιεζε ήξζε ζε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζεο πνπ είραλ ν κ. Βαλιάνορ κε ηελ κ. Σπςπάκη 

ζηελ Αξλαία, ηνλ πεξαζκέλν Μάην, πξηλ ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο, θαηά ηελ νπνία έζεζαλ ηηο 

βάζεηο κηαο ηαθηηθήο επαθήο θαη ζπλεξγαζίαο γηα πξσηνβνπιίεο ζε θνηλά πεδία ελδηαθέξνληνο 

ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. 

Ο Γήμαπσορ Απιζηοηέλη, καδί κε άιινπο δεκάξρνπο, είρε ηελ επθαηξία επαθώλ θαη 

ελεκέξσζεο ζε ζέκαηα αμηνπνίεζεο επξσπατθώλ ζεζκηθώλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ κεραληζκώλ από 

ηελ κ. Σπςπάκη θαη αμησκαηνύρνπο ηεο Δ.Δ.. 

Δίρε επίζεο ηελ επθαηξία λα επηζθεθζεί ηνλ λέν Ανηιππόεδπο ηηρ Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ κ. 

Μαπγαπίηη Σσοινά επηβεβαηώλνληαο ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ην δηαξθέο ελδηαθέξνλ ηνπ  

Έιιελα Δπηηξόπνπ, γηα ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ Χαιθηδηθή θαη γηα ηνλ Γήκν Αξηζηνηέιε. 

Ο Γήκαξρνο Αξηζηνηέιε κ. Σηέλιορ Βαλιάνορ δήισζε ζρεηηθά: 

«Σηελ πξνζπάζεηα πνπ έρνπκε μεθηλήζεη γηα λα αιιάμνπκε ηνλ Γήκν Αξηζηνηέιε, αμηνπνηνύκε 

θάζε “ζπκκαρία”, θάζε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηελ ηερλνγλσζία, ζηνπο πόξνπο θαη ζηηο δνκέο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ θαη λα πνιιαπιαζηάζνπλ ηηο δηθέο καο 

δπλαηόηεηεο απνηειεζκαηηθήο πξνζθνξάο ζηνλ ηόπν. Σύληνκα νη ζπκπνιίηεο καο ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα δηαπηζηώζνπλ έκπξαθηα, ηνπο “θαξπνύο” απηήο ηεο θηλεηηθόηεηαο πνπ έρνπκε 

αλαπηύμεη πξνο θάζε θαηεύζπλζε θαη ζηα θέληξα απνθάζεσλ, είηε ησλ Βξπμειιώλ, είηε ηεο 

Αζήλαο.» 


