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ΘΕΜΑ:

«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας 2012
(Ε.Ε.Τ.Δ)» (15-21 Οκτωβρίου 2012).
Έναρξη λειτουργίας νέας διαδικτυακής πλατφόρμας

ΣΧΕΤ:

Το από 08/08/2012 ηλεκτρονικό μήνυμα του Συμβουλίου της
Ευρώπης

Σε
αναφορικά

συνέχεια
με

το

του

ανωτέρω

αντικείμενο

του

σχετικού
θέματος,

ηλεκτρονικού
σας

μηνύματος,

υπενθυμίζουμε

ότι

πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η ετήσια ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής
Δημοκρατίας» με θέμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα εδραιώνουν περισσότερο
ενσωματωμένες κοινότητες (Human Rights Make for More Inclusive
Communities)».
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Η εν λόγω πρωτοβουλία, θα λάβει χώρα στις 15-21 Οκτωβρίου τ.ε., με
ταυτόχρονες εθνικές και τοπικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τις
συμμετέχουσες τοπικές αρχές σε όλα τα κράτη μέλη του ΣτΕ.
Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι στη σχετική ιστοσελίδα του
Συμβουλίου της Ευρώπης, (www.coe.int/demoweek) λειτουργεί ήδη η
διαδυκτιακή

πλατφόρμα

της

δημοσιοποίησης

των

εκδηλώσεων

της

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας του 2012.
Εν

προκειμένω

στο

νέο

εργαλείο

εγγραφής,

οι

τοπικές

και

περιφερειακές αρχές μπορούν να παρουσιάσουν στον δικτυακό αυτό χώρο
σύντομες πληροφορίες, σχετικά με τρόπους συμμετοχής των πολιτών, τους
στόχους της συμμετοχής τους, καθώς και να αναρτήσουν το φωτογραφικό
τους υλικό. Οι πληροφορίες αυτές θα ενισχύσουν
σχέση

με

το

προηγούμενο

την προβολή τους, σε

σύστημα

εγγραφής.

Συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής, κάθε Ο.Τ.Α που υποστηρίζει και
προωθεί την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας, θα έχει την πλήρη
προβολή του στην ιστοσελίδα και θα αναγνωρισθεί η ενεργός συμμετοχή του.
Παράλληλα οι Ο.Τ.Α άμεσα με ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης
θα μπορούν να επεξεργάζονται ανά πάσα στιγμή, να τροποποιούν, να
προσθέτουν και να ενημερώνουν τα περιεχόμενα της πλατφόρμας. Η ομάδα
της Ε.Ε.Τ.Δ. του ΣτΕ θα αναλάβει τον τελικό ελέγχο της γλώσσας και της
μετάφρασης στη δεύτερη γλώσσα (EN / FR).
Επίσης,

σας

γνωρίζουμε

ότι

http://www.coe.int/t/congress/Demoweek/Edition-2012

στο
θα

βρείτε

σύνδεσμο
το

Νέο

μηνιαίο δελτίο της Ε.Ε.Τ.Δ..
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και
ενδεχόμενη συνεργασία.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
κ. α.α
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΦΙΛΙΑ ΞΥΛΑ ΠΑΤΤΑΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης
2) ΚΕΔΕ

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
-Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site
του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ΔράσειςΕυρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας)
-Δ/νση Αναπτ. Προγρ/των & Διεθνών Οργανισμών
Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς (εις διπλούν)
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