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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κορυδαλλός, 9/10/2015
Με επιτυχία και τη συμμετοχή 65 φορέων και συλλόγων του Κορυδαλλού, του
Δημάρχου κ. Σταύρου Κασιμάτη, του Πρέσβη της Νορβηγίας κ. Jorn Gjelstaol, του
Προέδρου του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού κ. Γιώργου Μακρυνού και του
Εντεταλμένου Δημοτικού Επικοινωνίας κ. Παύλου Γερακάρη, πραγματοποιήθηκε η
ημερίδα παρουσίασης του έργου και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Demo CU» από
τον Δήμο Κορυδαλλού, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο.
«Σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς την ενίσχυση των
διαδικασιών συμμετοχής και δραστηριοποίησης, επιλέγοντας πιλοτικά τους τομείς
του πολιτισμού και του αθλητισμού ως πρώτο βήμα δράσης. Βούληση μας είναι να
διευρύνουμε την επιτυχημένη πρακτική και στους υπόλοιπους τομείς
δραστηριοποίησης του Δήμου» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο Σταύρος
Κασιμάτης, ο οποίος υπενθύμισε ότι ο Κορυδαλλός από το 2007 και για τέσσερις
συνεχόμενες χρονιές υλοποίησε τη δράση του συμμετοχικού προϋπολογισμού με
ιδιαίτερη επιτυχία, δράση η οποία θεωρήθηκε ιδιαίτερα πρωτοποριακή και η οποία
έχει καταγραφεί ως μία καλή πρακτική συμμετοχικής διαδικασίας.
Ο Πρέσβης της Νορβηγίας αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες»,
στο οποίο εντάσσεται το συγκεκριμένο έργο, τόνισε ότι η Νορβηγία και οι λοιπές
δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν) στηρίζουν τα κράτη που βρίσκονται σε
οικονομική κρίση και στόχος είναι αυτή η στήριξη να συνεχιστεί και να αυξηθεί την
επόμενη περίοδο 2016-2021.
Κεντρικός πόλος του έργου είναι η ψηφιακή πλατφόρμα «DemoCU» ως εργαλείο
διαχείρισης των τομέων του πολιτισμού και του αθλητισμού, προβολής, επικοινωνίας
και αλληλεπίδρασης των φορέων και συλλόγων της πόλης με τους πολίτες.
Περιλαμβάνει πλήρη παρουσίαση όλων των φορέων και χρηστική κατηγοριοποίηση
ανά θεματική ενότητα, συνοικία και τομείς δραστηριότητας. Σε τοπικό επίπεδο θα

συλλέγει απόψεις για την αξιοποίηση των υποδομών και των φορέων και την
ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Πολιτιστικών Δομών και
Υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού. Σε υπερτοπικό επίπεδο, θα αποτελέσει πόλο
διάχυσης πληροφορίας σχετικής με τη συμμετοχική δημοκρατία και τις συμμετοχικές
προσεγγίσεις, καθώς και την προβολή του “υποδείγματος” του Κορυδαλλού, όπου
όλα τα παραπάνω αξιοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο τοπικό
επίπεδο.
Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τη συμμετοχή των φορέων. Η
πλατφόρμα www.democu.gr βρίσκεται στο τελικό στάδιο ενημέρωσης, ενώ οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις παρατηρήσεις τους προκειμένου αυτή να
γίνει πιο λειτουργική.
Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης και παρουσίασαν αναλυτικά το έργο οι κ.κ.
Σωτήρης Λαγανόπουλος - Διευθυντής προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες» από
το Ίδρυμα Μποδοσάκη, Γιώργος Μπιθυμήτρης και Στέλιος Καζνέσης, στελέχη του
Δικτύου Απασχόλησης και Κοινωνικής Έρευνας και η κα Αναστασία Στρατηγέα, Αν.
Καθηγήτρια ΕΜΠ.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
www.democu.gr.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης
του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η
ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής
δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

