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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           

    
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Προς 

Όλους τους Δήμους της Χώρας 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ενόψει της νέας κατάστασης την οποία 

καλούμαστε να διαχειριστούμε όλοι οι Δήμοι της χώρας για να στηρίξουμε τις τοπικές μας 

κοινωνίες, μετά την επιβολή των νέων περιοριστικών μέτρων, προτίθεται να αναλάβει 

πρωτοβουλίες ενημέρωσης της κοινής γνώμης, για τη συμβολή των Δήμων στη διαχείριση 

των συνεπειών της πανδημίας του covid-19. 

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την προσφορά της Αυτοδιοίκησης σε εθνικό επίπεδο, 

αναδεικνύοντας «καλές πρακτικές» και δράσεις που υλοποιούν οι Δήμοι σε τοπικό επίπεδο, 

στο πλαίσιο της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης.  

Θέλουμε η εικόνα του έργου που γίνεται από τους Δήμους και τους εργαζόμενους μας, 

να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής του μηνύματος προσφοράς κι αλληλεγγύης της 

αυτοδιοίκησης σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες όλης της Ελλάδος. 

Για να πετύχουμε το στόχο αυτό, είναι απαραίτητη η δική σας συνδρομή και 

συνεργασία. Αυτό που σας ζητάμε, είναι να αποτυπώσετε σε εικόνα τις δράσεις σας (είτε 

σε μορφή φωτογραφιών, είτε στην καλύτερη κι επιθυμητή περίπτωση, σε μορφή video 

υψηλής ανάλυσης) και να μας τις αποστείλετε. 

Από τη δική μας πλευρά, το οπτικοακουστικό υλικό που θα συγκεντρώσουμε από τους 

Δήμους, θα το επεξεργαστούμε και θα το αξιοποιήσουμε, δημιουργώντας το κατάλληλο 

διαφημιστικό υλικά που θα προωθήσουμε στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 

επικοινωνιακά εργαλεία, για να προβάλουμε την αυτοδιοικητική δράση. 

Το αμέσως προσεχές διάστημα στέλεχος από την υπηρεσία της ΚΕΔΕ θα έρθει σε 

επαφή με κάθε Δήμο, προκειμένου να παρέχει περισσότερες πληροφορίες για την 

προσπάθεια. Εν τω μεταξύ, όποιο υλικό έχετε ήδη στη διάθεσή σας μπορείτε άμεσα να μας 

το προωθήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: erachouti@ita.org.gr  

airetos.gr
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Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην νέα πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η 

ΚΕΔΕ, για να προβάλλει τη σημαντική προσπάθεια που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, για να 

μην μείνει σε αυτή την κρίση κανένας συμπολίτης μας μόνος.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Δημήτρης Παπαστεργίου 

Δήμαρχος Τρικκαίων 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
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