Αγαπητοί επισκέπτες φίλες και φίλοι,
Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ)
Θεσσαλίας, που συγκροτήθηκε βάσει του νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) και
αποτελείται από 25 Δήμους, εκ των οποίων 6 ανήκουν στο νομό Καρδίτσας, 7 στο
νομό Λάρισας, 8 στο νομό Μαγνησίας και 4 στο νομό Τρικάλων.
Η ΠΕΔ Θεσσαλίας αποτελεί σταθερό αρωγό και υποστηρικτή όλων των Δήμων της
περιοχής μας διεκδικώντας από την κεντρική εξουσία τους πόρους και τις
αρμοδιότητες, που έχει ανάγκη η Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να καταστούν οι
Δήμοι πραγματικά κύτταρα βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας. Η ΠΕΔ Θεσσαλίας
επενδύει, συνάμα, στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Δήμων και στην εγκαθίδρυση
ενός δικτύου παροχής σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών για όλους τους πολίτες.
Από τη στιγμή που αναλάβαμε τα ηνία της ΠΕΔ Θεσσαλίας, καταστήσαμε σαφές ότι
η στόχευσή μας και όλες μας οι προσπάθειες θα κινούνται στη κατεύθυνση της
υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων για την ουσιαστική στήριξη και ενδυνάμωση
του πρωτογενούς τομέα, του τουρισμού, της μεταποίησης και άλλων παραγωγικών
δραστηριοτήτων της περιοχής.
Η Θεσσαλία είναι τόπος πραγματικά ευλογημένος με πολλά και σημαντικά
συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως το αξεπέραστο φυσικό κάλλος, οι ζεστοί και
φιλόξενοι άνθρωποι, η εντυπωσιακή ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων, η
πλούσια πολιτιστική παράδοση, η κομβική γεωγραφική θέση και η πλούσια
παραγωγική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς.
Από τους επιβλητικούς ορεινούς όγκους του Ολύμπου, του Κισσάβου και του Πηλίου
έως τα γραφικά Άγραφα, τα Τζουμέρκα και τα Μετέωρα, από τις χρυσαφένιες
ακρογιαλιές των Σποράδων, της Αφήσσου και του Άη Γιάννη έως την απέραντη
ακτογραμμή του Αγιοκάμπου, της Βελίκας, και του Στομίου, από τους
παραδοσιακούς κτηνοτρόφους της Ελασσόνας, του Περτουλίου και της Ανάβρας έως
τους νέους αγρότες του Κιλελέρ, του Κάμπου και της Οιχαλίας η Θεσσαλία
συναρπάζει με την ποικιλομορφία και τις έντονες αντιθέσεις της, τις σπάνιες
ομορφιές και τα παγκόσμιας φήμης μνημεία της.
Μέσα από το δικτυακό τόπο της ΠΕΔ Θεσσαλίας φιλοδοξούμε να προσφέρουμε
στους επισκέπτες τη δυνατότητα μίας εικονικής περιήγησης σε κάθε γωνιά της
θεσσαλικής γης, μίας πρώτης επαφής με τους κατοίκους της, τις δραστηριότητές τους,
την κουλτούρα και τις παραδόσεις του τόπου, τα μνημεία και τα αξιοθέατα, όπως και
χρηστικές πληροφορίες για κάθε περιοχή. Επίσης, επιδιώκουμε ο δικτυακός τόπος της
ΠΕΔ Θεσσαλίας να αποτελέσει βήμα για την επικοινωνία μεταξύ των Δήμων της
Θεσσαλίας, όπως και για την πληροφόρηση των κατοίκων τους για ζητήματα τοπικού
ενδιαφέροντος και για θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Σας εύχομαι καλή περιήγηση
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