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ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΑΠΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΑ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου μέχρι και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου η καρδιά της
αυτοδιοίκησης θα χτυπάει στα Γιάννενα καθώς τότε θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο
του ξενοδοχείου Grand Seraί το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δήμων Ελλάδος,
Γιώργος Πατούλης, το Συνέδριο αυτό διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη, για το μέλλον της
χώρας μας, χρονική συγκυρία.

«Καλούμαστε όλοι οι Θεσμικοί και κοινωνικοί φορείς της Πατρίδας μας να ενώσουμε τις
δυνάμεις μας, ώστε να συμβάλλουμε δημιουργικά στην εθνική προσπάθεια για την
αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της Ελλάδας», σημειώνει ο κ. Πατούλης.

Κεντρικό ζήτημα του Συνεδρίου αποτελεί η ανάγκη για «Μεταρρύθμιση στο Μοντέλο
Λειτουργίας του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με βασικούς άξονες την
Αποκέντρωση, την προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης και την ενίσχυση της Κοινωνικής
Συνοχής και Αλληλεγγύης.
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«Η παρουσία όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού συνέδρων θα βοηθήσει στη διαμόρφωση
και την ενίσχυση των προτάσεών μας για τις αναγκαίες θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για το λόγο αυτό, σας ζητούμε να διευκολύνετε με οποιονδήποτε
τρόπο εσείς θεωρείτε κατάλληλο, τη συμμετοχή των αιρετών που θα επιθυμούσαν να
παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου μας», αναφέρεται σε επιστολή που έστειλε
στους Δημάρχους και της Ηπείρου η ΚΕΔΕ.

Η ισχυρή παρουσία του πολιτικού δυναμικού της Αυτοδιοίκησης θεωρείται επιβεβλημένη,
αφού Θα συζητηθούν θέματα που απασχολούν το σύνολο το αιρετών της χώρας, όπως οι
αλλαγές στον «Καλλικράτη» και το νέο μοντέλο τοπικής διακυβέρνησης, τα οικονομικά των
Δήμων, η ενίσχυση της καταστατικής Θέσης των αιρετών, η τοπική ανάπτυξη, το εκλογικό
σύστημα ανάδειξης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων κ.λπ. Επιπλέον, για πρώτη φορά,
Θα υπάρξει θεματική ενότητα που Θα απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη Δήμων.

Στόχος μας η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των Δήμων ώστε να
ανταποκρίνονται με επάρκεια στα καθήκοντά τους.

Τις επόμενες ημέρες στον ιστότοπο της ΚΕΔΕ, θα υπάρχουν αναλυτικά οι προτάσεις της
για την μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το πρόγραμμα του συνεδρίου, τις ώρες, τα
κανάλια και τα links μετάδοσής του, καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία που αφορά στις
εργασίες του.

Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας της ΚΕΔΕ, θα δίνεται η δυνατότητα ανοικτής ηλεκτρονικής
διαβούλευσης με όλο το αυτοδιοικητικό δυναμικό της χώρας για θέματα που θα
αποτελέσουν το υλικό για την δημιουργία των προτάσεών της ΚΕΔΕ.

«Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να συμμετέχετε στην ανοικτή διαβούλευση και να
υποβάλλετε τις προτάσεις σας το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου 2017. Οι σύνεδροι πρέπει
να απευθυνθούν στην οικεία τους Π.Ε.Δ. σχετικά με την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης,
διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης, ενώ η ΚΕΔΕ Θα καλύψει τις αντίστοιχες δαπάνες
των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συυβουλίου της. Η υπηρεσία της ΚΕΔΕ είναι στη
διάθεσή σας για κάθε χρήσιμη πληροφορία που θα βοηθούσε την παρουσία σας στο
συνέδριο και θα συνέβαλε στην επιτυχία του», καταλήγει η επιστολή της ΚΕΔΕ.
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