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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, ςυντονιςτήσ ςτο Επιςτημονικό 
Συνζδριο, που ζλαβε χώρα ςτη Ναφπακτο, με θζμα: 

“Χρηματοοικονομική Διοίκηςη & Διαχείριςη ςτην Τοπική Αυτοδιοίκηςη” 
 

Συνζδριο, για τθν  “Χρθματο - Οικονομικι Διοίκθςθ και Διαχείριςθ ςτθν 
Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ”,  διοργανϊκθκε ςτθν Ναφπακτο τθν Παραςκευι και το 
Σάββατο 1 και 2 Νοεμβρίου 2019, με τθ ςυνεργαςία τθσ Πανελλήνιασ Ενωςησ 
Γενικών Γραμματζων Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ «Κλειςθζνησ», του Δήμου 
Ναυπακτίασ και του Φορζα Επιμόρφωςθσ ςτελεχϊν τθσ Αυτοδιοίκθςθσ Forum 
Training & Consulting. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, ςυμμετείχε ςτο Συνζδριο και 
είχε τθν ευκφνθ του ςυντονιςτι ενθμζρωςθσ – ςυηιτθςθσ με κζμα: “Διαχείριςη και 
εκκαθάριςη δαπανών”. 

Το ςθμαντικό αυτό Συνζδριο διοργανϊκθκε ςε μία κρίςιμθ για τθν τοπικι 
αυτοδιοίκθςθ περίοδο με ςκοπό να εξεταςτοφν μζςα από τισ εργαςίεσ του οι 
αλλαγζσ και οι προκλιςεισ, που ζχει επιφζρει το κεςμικό πλαίςιο του “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ” 
και τισ ςχετικζσ τροποποιιςεισ με τον Νόμο4623/2019. 
 

Οι εργαςίεσ λοιπόν του Συνεδρίου, εςτιάςτθκαν ςε κζματα που αφοροφν τθν 
λειτουργία των Διμων και απαςχολοφν τθν κακθμερινότθτα τθσ χρθματο – 
οικονομικισ διοίκθςθσ ςτουσ ΟΤΑ, όπωσ δανειολθπτικι δυνατότθτα, 
χρθματοδοτιςεισ, κανονιςτικό πλαίςιο, ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ, ψθφιακζσ 
εφαρμογζσ και κζματα γενικά που απαςχολοφν τθν λειτουργία τθσ οικονομικισ 
υπθρεςίασ ςτουσ φορείσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 
 Συμμετείχαν ωσ ομιλθτζσ, ςυντονιςτζσ και  αιρετοί, τεχνοκράτεσ, Διμαρχοι, 
Αντιδιμαρχοι, Δθμοτικοί Σφμβουλοι, Γενικοί και Εκτελεςτικοί Γραμματείσ Διμων και 
Περιφερειϊν και υπθρεςιακά ςτελζχθ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ βακμοφ, κακϊσ 
και ςτελζχθ Υπουργείων με ςυναφείσ αρμοδιότθτεσ με τουσ ΟΤΑ. 
 
 



 
Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε: 
 
« Το Συνζδριο αυτό ιταν εξαιρετικά ςθμαντικό κι ζκεςε τα κεμζλια μιασ 
ςυνεργαςίασ με ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ, προσ όφελοσ των εργαηομζνων 
ςτουσ ΟΤΑ και των πολιτϊν. 

Παρουςιάςτθκαν πολφ κετικζσ ειςθγιςεισ και αναπτφχκθκαν προχποκζςεισ 
και ηθτιματα που αφοροφν κακθμερινά τισ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ και τθν Διοίκθςθ 
του Διμου ειδικότερα μετά τισ πρόςφατεσ νομοκετικζσ αλλαγζσ. 

Είμαι ςίγουροσ ότι αυτι θ πλθροφόρθςθ και θ ανταλλαγι πρακτικϊν ςτο 
ηιτθμα τθσ οικονομικισ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των ΟΤΑ ,  ιταν άκρωσ πολφτιμθ, 
χρθςτικι και ωφζλιμθ και για το Διμο μασ προφανϊσ.» 
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