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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προς τους Δημάρχους & Δημοτικούς Συμβούλους
Εκπροσώπους των Π.Ε.Δ.
στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.

airetos.gr

Θέμα: Διοργάνωση Συνεδριακών Διαδικασιών μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που
δημιουργεί η πανδημία του covid-19, όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των Συνεδρίων
μας, σας καλεί να συμμετάσχετε στις εργασίες των συνεδριακών συναντήσεων, που θα
πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιασκέψεων, από 5 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2020.
Η Κ.Ε.Δ.Ε., ενόψει του διαλόγου που πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα με
το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός νέου νομοσχεδίου που θα
προωθεί την Πολύ-επίπεδη Διακυβέρνηση, προχωρά στην επικαιροποίηση των θέσεων
της πάνω σε αυτό το ζήτημα, επενδύοντας πολλά στην ενότητα και τη συνεργασία όλων
των Δήμων της χώρας που θα διαμορφώσουν από κοινού τις αποφάσεις, με βάση τις
σύγχρονες ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών μας κοινωνιών.
Οι παρούσες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης δεν μας επιτρέπουν να προβούμε σε
διοργάνωση κεντρικού συνεδρίου, με τη μαζική συμμετοχή αιρετών, δια ζώσης. Για το
λόγο αυτό, θα διοργανωθούν δέκα (10), διαδικτυακές συνεδριάσεις, με τη χρήση της
πλατφόρμας webex, σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.
Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων και την ουσιαστική τους συμβολή στο
διάλογο, θα υπάρχει για την κάθε Περιφερειακή Ένωση συγκεκριμένο link, μέσω του
οποίου θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της εκάστοτε ΠΕΔ.
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Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδίδεται και ζωντανά από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ.
Για τον τρόπο πρόσβασης και συμμετοχής σας, θα ενημερωθείτε άμεσα με νεότερη
επιστολή, ενώ στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ θα δημιουργηθεί ειδικός κόμβος, που θα αφορά
τις επικείμενες συνεδριακές διαδικασίες.
Οι υπηρεσίες μας είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για να σας διευκολύνουν όσον
αφορά τη συμμετοχή σας στην κοινή μας προσπάθεια.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Δημήτρης Παπαστεργίου
Δήμαρχος Τρικκαίων

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
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