Σπάρτη

30 / 01 / 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος διαβούλευσης
στο πλαίσιο του προγράμματος «Εργαστήρι Πολιτικής» με την συμμετοχή των μελών της ομάδας
εργασίας που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.
Στόχος της διαβούλευσης (συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής) ήταν η ανάδειξη και
ιεράρχηση των πιο σημαντικών προβλημάτων στον Δήμο Σπάρτης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα,
τα τρία πιο σημαντικά προβλήματα είναι η ανεργία, η προστασία του περιβάλλοντος και η μη
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της πόλης. Και τα τρία αυτά προβλήματα, όπως προέκυψε από
την ανάλυση που έγινε από την ομάδα εργασίας, έχουν πολλαπλά αίτια αλλά και σημαντικές
επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου.
Τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου διαβούλευσης αποτελούν σημείο εκκίνησης για το δεύτερο
κύκλο, που θα επικεντρωθεί σε ένα από τα προβλήματα με στόχο την ανάπτυξη ενός
συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, το οποίο θα υλοποιήσει η ομάδα εργασίας σε συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς και με τον Δήμο.
Σημειώνεται ότι στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν νέοι, εκπρόσωποι φορέων της Κοινωνίας των
Πολιτών και εκπρόσωποι του Δήμου (αιρετοί και διοικητικοί) και στόχος του προγράμματος
«Εργαστήρι Πολιτικής» συνολικά είναι η ενδυνάμωση των νέων και των φορέων που
εκπροσωπούν, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία διαμόρφωσης και λήψης
αποφάσεων και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες κοινωνικής δράσης σε συνεργασία με τον δήμο
και τους πολίτες.
Τον επιστημονικό συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει ειδική ερευνητική ομάδα με τίτλο
«Πολιτική Τεχνολογία» του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η δράση υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο
συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση
http://politech.uop.gr/ ergastiri
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

