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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή αιρετών & εργαζομένων του Δήμου Νέας Σμύρνης
στο Επιστημονικό Συνέδριο «Διοίκηση & Οργάνωση των Ο.Τ.Α.
μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμμετείχε με αιρετούς και
εργαζόμενους στο τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο «Διοίκηση και
Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», που διοργανώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της πόλης
του Καρπενησίου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Καρπενησίου και την Πανελλήνια
Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης».
Στόχος του ήταν η παροχή ενημέρωσης των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με
τις αλλαγές και τις προκλήσεις που επιφέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι.
Παρουσιάστηκαν ωστόσο και άλλα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, όπως διοίκηση, οικονομία, περιβάλλον, κοινωνική στήριξη, ψηφιακή διοίκηση, δια
βίου μάθηση, χρηματοδοτήσεις, πολιτισμός και αθλητισμός.
Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης υπήρξε Πρόεδρος της Επιτροπής Βραβείων
και Βραβεύσεων και συντονιστής της συζήτησης στην πρώτη θεματική συνεδρία «Κατηγοριοποίηση
Δήμων & νέα εκλογική διαδικασία για τους Ο.Τ.Α.». Στο Συνέδριο συμμετείχε ως ομιλητής ο
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Γιατζίδης. Η εισήγησή του
αφορούσε το πρόγραμμα εκπαίδευσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους υπάλληλους του Δήμου
μας και πως η καλή αυτή πρακτική, εντάσσεται στα πλαίσια ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των
δεξιοτήτων των υπαλλήλων και αναβαθμίζει τον ρόλο τους στην ψηφιακή εποχή. Παράλληλα,
αναφέρθηκε η κοινωνική πολιτική του Δήμου Νέας Σμύρνης για τους ανέργους και την εκπαίδευσή
τους στις νέες τεχνολογίες καλύπτοντας το κόστος της πιστοποίησης.
Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο Αντιδημάρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Νέας
Σμύρνης Γιώργος Κρικρής ο οποίος εστίασε στην "Πολιτική ενεργοποίηση νέων επιστημόνων με
προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου". Το συνέδριο παρακολούθησαν επίσης από τον Δήμο μας ο

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Στάθης Κούπας και ο Δημοτικός Σύμβουλος - Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής Δημήτρης Πανταζής.
Ήταν ένα άρτια οργανωμένο Συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν 76 ομιλητές, 32 συντονιστές και 250
συμμετέχοντες που προέρχονταν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους οργανωτές και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης
Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», κ. Μιχάλη Χρηστάκη που είχε τον
γενικό συντονισμό και την επίβλεψη όλου του Συνεδρίου. Αποτελεί ξεχωριστή τιμή το γεγονός ότι
είναι Γενικός Γραμματέας στο Δήμο μας.

