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Πξνο ηνπο:
Δημάπσοςρ & ηα Δημοηικά Σςμβούλια

Αγαπεηνί πλάδειθνη,
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δήκσλ Ειιάδαο, ζαο πξνζθαιεί λα
πάξεηε

κέξνο

ζηηο

εξγαζίεο

ηνπ

Εηήζιος

Τακηικού

Σςνεδπίος,

πνπ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Ιωάννινα ζην πλεδξηαθό Κέληξν ηνπ μελνδνρείνπ Grand Serai
από ηελ Πέκπηε 30 Νοεμβπίος & ώξα 10:00 έσο ην άββαην 2 Δεκεμβπίος 2017,
ώξα 16:00.
Σν πλέδξην απηό δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε, γηα ην κέιινλ ηεο ρώξαο καο,
ρξνληθή ζπγθπξία. Καινύκαζηε όινη νη ζεζκηθνί θαη θνηλσληθνί θνξείο ηεο Παηξίδαο καο
λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο, ώζηε να ζςμβάλλοςμε δημιοςπγικά ζηην εθνική
πποζπάθεια για ηην αναπηςξιακή αναζςγκπόηηζη ηηρ Ελλάδαρ.
Κεληξηθό δήηεκα ηνπ πλεδξίνπ απνηειεί ε αλάγθε γηα «Μεηαππύθμιζη ζηο
Μονηέλο Λειηοςπγίαρ ηος Κπάηοςρ και ηηρ Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ», κε βαζηθνύο
άμνλεο ηελ Αποκένηπωζη, ηελ πξνώζεζε ηεο Τοπικήρ Ανάπηςξηρ θαη ηελ ελίζρπζε
ηεο Κοινωνικήρ Σςνοσήρ και Αλληλεγγύηρ.
Η παξνπζία όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ ζπλέδξσλ ζα βνεζήζεη ζηε
δηακόξθσζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πξνηάζεώλ καο γηα ηηο αλαγθαίεο ζεζκηθέο
κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Γηα ην ιόγν απηό, ζαο δεηνύκε λα
δηεπθνιύλεηε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν εζείο ζεσξείηε θαηάιιειν, ηε ζπκκεηνρή ησλ
αηξεηώλ πνπ ζα επηζπκνύζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ καο.

Είλαη επηβεβιεκέλε ε ηζρπξή παξνπζία ηνπ πνιηηηθνύ δπλακηθνύ ηεο Απηνδηνίθεζεο,
αθνύ ζα ζπδεηεζνύλ ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ην ζύλνιν ην αηξεηώλ ηεο ρώξαο, όπσο νη
αιιαγέο ζηνλ «Καιιηθξάηε» θαη ην λέν κνληέιν ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηα νηθνλνκηθά
ησλ Δήκσλ, ε ελίζρπζε ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηώλ, ε ηνπηθή αλάπηπμε, ην
εθινγηθό ζύζηεκα αλάδεημεο Δεκάξρσλ θαη Δεκνηηθώλ πκβνύισλ θ.ιπ.
Επηπιένλ, γηα πξώηε θνξά, ζα ππάξμεη ζεκαηηθή ελόηεηα πνπ ζα απεπζύλεηαη ζε
δηεπζπληηθά ζηειέρε Δήκσλ. ηόρνο καο είλαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ
πξνζσπηθνύ ησλ Δήκσλ καο ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη κε επάξθεηα ζηα θαζήθνληά ηνπο.
Σηο επόκελεο εκέξεο ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ΚΕΔΕ, ζα βξείηε ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ
κεηαξξύζκηζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ην πξόγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ, ηηο ώξεο, ηα
θαλάιηα θαη ηα links κεηάδνζήο ηνπ, θαζώο θαη θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία πνπ αθνξά
ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Επίζεο, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο, ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αλνηθηήο
ειεθηξνληθήο δηαβνύιεπζεο κε όιν ην απηνδηνηθεηηθό δπλακηθό ηεο ρώξαο γηα ζέκαηα
πνπ καο αθνξνύλ θαη ζα απνηειέζνπλ ην πιηθό γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνηάζεώλ καο.
Γηα ην ιόγν απηό, παξαθαινύκε λα ζπκκεηέρεηε ζηελ αλνηθηή δηαβνύιεπζε θαη λα
ππνβάιιεηε ηηο πξνηάζεηο ζαο ην αξγόηεξν έσο ηηο 15 Ννεκβξίνπ 2017.
Οη ζύλεδξνη πξέπεη λα απεπζπλζνύλ ζηελ νηθεία ηνπο Π.Ε.Δ. ζρεηηθά κε ηελ
θάιπςε ησλ δαπαλώλ κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη εθηόο έδξαο απνδεκίσζεο, ελώ ε ΚΕΔΕ
ζα θαιύςεη ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ θαη Επνπηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο.
Η ππεξεζία ηεο ΚΕΔΕ είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία πνπ ζα
βνεζνύζε ηελ παξνπζία ζαο ζην ζπλέδξην θαη ζα ζπλέβαιε ζηελ επηηπρία ηνπ.
Με εκηίμηζη
Γιώπγορ Παηούληρ
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