ΜΕΓΑΡΑ, 16 Ιανουαρίου 2019

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ημερίδα για τον “ΚΛΕΙΘΕΝΗ” διοργανώνει ςτο Δθμαρχείο,
ο Διμοσ Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με τθν Πανελλινια
Ζνωςθ Γενικών Γραμματζων Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ,
τθ Δευτζρα 28 Ιανουαρίου 2019

Σθ Δευτζρα 28 Ιανουαρίου 2019, το απόγευμα ςτθν αίκουςα υνεδριάςεων
του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςτο Δθμαρχείο Μεγάρων, διοργανϊνεται από τθ
Διοίκθςθ του Διμου Μεγαρζων, ςε ςυνεργαςία με τθν Πανελλινια Ενωςθ Γενικϊν
Γραμματζων Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ΗΜΕΡΙΔΑ με κζμα τισ αλλαγζσ, που
προβλζπονται από το νζο Νόμο “ΚΛΕΙΘΕΝΗ”, που αφορά τθν Σοπικι
Αυτοδιοίκθςθ.
τθν ΗΜΕΡΙΔΑ αυτι μποροφν να ςυμμετάςχουν αιρετοί, τεχνοκράτεσ,
ςτελζχθ Διοίκθςθσ, και φορείσ του Διμου, που χωρίσ καμία αμφιβολία κα ζχουν
τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφν, να καταρτιςτοφν και γενικϊσ να ωφελθκοφν από τισ
ειςθγιςεισ και τισ ςυηθτιςεισ, που κα γίνουν τθν θμζρα αυτι, ενόψει μάλιςτα των
αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν του προςεχοφσ Μαϊου.
Η ΗΜΕΡΙΔΑ περιλαμβάνει τζςςερισ κφκλουσ ςυηιτθςθσ.
τον πρώτο κφκλο κα ςυηθτθκεί το εκλογικό ςφςτθμα, ςτο δεφτερο κφκλο θ
οικονομικι λειτουργία του Διμου, ςτον τρίτο κφκλο οι χολικζσ Επιτροπζσ και ςτον
τζταρτο κφκλο θ εποπτεία ΟΣΑ και το πρόγραμμα “Βοικεια ςτο ςπίτι”.
Σον ςυντονιςμό των εργαςιϊν τθσ Ημερίδασ και τθσ ςυηιτθςθσ που κα
ακολουκιςει κα ζχει ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ και ειςθγθτζσ
κα είναι εξειδικευμζνοι επιςτιμονεσ, που ζχουν άριςτθ γνϊςθ των κεμάτων τθσ
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.
Για το κζμα τθσ “εκλογικισ διαδικαςίασ για τθν ανάδειξθ Δθμοτικών και
κοινοτικών υμβουλίων” ειςθγθτισ κα είναι ο κ. Μιχάλθσ Χρθςτάκθσ, πολιτικόσ –
Διοικθτικόσ Επιςτιμονασ με εξειδίκευςθ ςτισ Ευρωπαϊκζσ πουδζσ, Δρ Διεκνϊν
χζςεων, Γενικόσ Γραμματζασ Διμου Νζασ μφρνθσ, Πρόεδροσ τθσ Πανελλινιασ
Ενωςθσ Γενικϊν Γραμματζων Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ “Κλειςκζνθσ”.
Για το κζμα τθσ “Οικονομικισ λειτουργίασ του Διμου ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Νόμου 4555/2018” ειςθγθτισ κα είναι ο κ. Θωμάσ Γιαννιώτθσ,

Διευκυντισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Νζασ μφρνθσ, Τπεφκυνοσ Δομισ
Εςωτερικοφ Ελζγχου Διμου Νζασ μφρνθσ.
Για το κζμα του “Νομοκετικοφ πλαιςίου ςε Διοικθτικά και οικονομικά
κζματα χολικϊν Επιτροπϊν” ειςθγθτισ κα είναι ο κ. Γιάννθσ αρακθνόσ,
Δικθγόροσ, με ειδίκευςθ ςτο Χρθματοοικονομικό Δίκαιο, Ειδικόσ ςτθν εφαρμογι
του Κανονιςμοφ Προςταςίασ Προςωπικϊν δεδομζνων, Ειδικόσ ςε κζματα ΝΠΔΔ και
χολικϊν Επιτροπϊν, Επικεφαλισ Ομάδασ Ψθφιακισ Πφλθσ Διμοσdata.
τον τζταρτο κφκλο τθσ ςυηιτθςθσ με κζμα τθν “Εποπτεία των ΟΣΑ, το
Πρόγραμμα Βοικεια ςτο ςπίτι” και τα προςωπικά δεδομζνα, ειςθγθτζσ κα είναι ο κ.
Μιχάλθσ Χρθςτάκθσ, ο κ. Γιάννθσ αρακθνόσ και θ κ. Πάνου Λίλθ, Διοικθτικόσ
Επιςτιμονασ, με ειδίκευςθ ςτο Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ, Διευκφντρια Κ.Ε.Π.
και υπεφκυνθ τθσ Προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων Διμου Νζασ μφρνθσ.
φμφωνα με το πρόγραμμα, που ζχει καταρτιςτεί οι εργαςίεσ τθσ
Ημερίδασ κα ξεκινιςουν ώρα 6 μ.μ. και κα διαρκζςουν μζχρι τισ 9 μ.μ.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ
& Δθμοςίων χζςεων

