
                                                 

 

 

Το  Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) και το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) σε 

συνεργασία με το Δήμου Βριλησσίων πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία στις 19 & 20 Νοεμβρίου 2018 στο Πάρκο 

‘Μίκης Θεοδωράκης’  (αίθουσα ‘Νίκος Εγγονόπουλος’) διημερίδα για τη δημιουργία οργανωμένου πλαισίου 

επικοινωνίας μεταξύ των νέων ανθρώπων και της δημοτικής αρχής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου  ‘Democracy 

Values for Youth Participation’, Erasmus Plus. 

Σκοπός της διημερίδας που την παρακολούθησε πλήθος νέων του Δήμου ήταν η προώθηση του εσωτερικού 

διαλόγου μεταξύ της δημοτικής αρχής και ομάδων νέων σε θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία μέσα από 

τη χρήση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Αναλυτικότερα στη διημερίδα πραγματοποιήθηκαν τα εξής:  

1η ήμερα – 19 Νοεμβρίου, 2018 

Την εκδήλωση προλόγισαν ο Δήμαρχος του Δήμου Βριλησσίων κ. Ξενοφών Μανιατογιάννης, ο Πρόεδρος της Equal 

Society κ. Σπύρος Φρεμεντίτης, και ο Πρόεδρος του Διεθνούς κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Στέφανος 

Πανακούλιας. 

Ακολούθησε από Εξειδικευμένο Αξιωματικό της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος παρουσίαση με θέμα: "Ασφαλή 

Πλοήγηση στο Διαδίκτυο" που επεσήμανε το ρόλο του διαδικτύου και γενικότερα των ΜΜΕ στην καθημερινότητα 

των εφήβων, τη δράση της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την πρόληψη και καταστολή 

εγκλημάτων ή αντικοινωνικών συμπεριφορών που διαπράττονται στο διαδίκτυο, καθώς και την σημασία της 

ορθολογικής χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων. 

Στην συνέχεια ακολούθησαν σημαντικές ομιλίες για την συμμετοχή των νέων στα κοινά από τον κ. Νίκο Γιαννή, Δρ 

Ευρωπαϊκών Σπουδών και μέλος της ευρωπαϊκής επιτροπής στις Βρυξέλλες,  την κα. Ιωάννα Δαλαμαρίνη, Πολιτικό 

Επιστήμονα  - Μέλος της ΜΚΟ Ευρωπαϊκής Έκφρασης, και από τον κ. Φώτη Σπυρόπουλο Μέλος της Equal Society. 

Στο τέλος της 1ης ημέρας έγινε η παρουσίαση της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας  ‘Democracy Values for Youth 

Participation’ (http://www.youthparticipation.eu/en-us/) από τον κ. Θεόδωρο Πατσουλέ στέλεχος του Δικτύου 

Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)  και την κα. Μαρία Βαφέα στέλεχος του Διεθνούς Κέντρου για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD).   

.   

 

2η Ημέρα – 20 Νοεμβρίου, 2018 

Η δεύτερη ημέρα της διημερίδας ήταν αφιερωμένη στην εκπαίδευση των μαθητών της τρίτης τάξης του γυμνασίου 

του Δήμου Βριλησσίων στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως μέσου για την κριτική και υπεύθυνη συμμετοχή 

τους στα κοινά του Δήμου. Με δεδομένο ότι οι νέοι είναι αυτοί που θα καθορίσουν το μέλλον του τόπου τους, η 

κοινωνία μας έχει την ύψιστη υποχρέωση να διαμορφώσει ένα εποικοδομητικό  πλαίσιο για την ενεργή ενασχόληση 

τους με τα κοινά. Μέσα από την ορθολογική – υπεύθυνη χρήση της πλατφόρμας οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα 

συμβολής με τις ιδέες τους στη διαμόρφωση δράσεων σε κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα της 

http://www.youthparticipation.eu/en-us/


δημοτικής αρχής. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι νέοι άδραξαν την ευκαιρία και παρουσίασαν τις ιδέες τους 

για τη βελτίωση του άμεσου κοινωνικού περίγυρού τους.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


