ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.5/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση διαδικτυακής διαβούλευσης με θέμα «Ετερότητα και Συμπερίληψη στην
πόλη της Λάρισας» από την Επιτροπή Δημοκρατίας & Δικαιωμάτων.

Στη Λάρισα, σήμερα 18η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη
με αρ. πρωτ. 36451/14-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου
Λαρισαίων.
Ήταν δε παρόντες από τα μέλη οι κ.κ.: 1) Κατρανάς Γεώργιος ως Πρόεδρος, 2) Αθανασιάς Γεώργιος, 3)
Αντωνούλης Αγαμέμνων, 4) Βαρβαρέσσος Θεοφάνης, 5) Γιάγκα Ανθή – Σωτηρία, 6) Γκουσγκούνη
Αικατερίνη, 7) Γουγουλιάς Βασίλης, 8) Δαδιώτης Αναστάσιος, 9) Δημοβέλης Ελευθέριος, 10) Ζαχαρία
Εύη, 11) Καφαλή Μάγδα, 12) Κουτσολέλος Δημήτριος, 13) Κωστούλης Απόστολος – Μάρκος, 14)
Λαδόπουλος Δημήτριος – Αλέξανδρος, 15) Μαϊμάρης Δημήτριος, 16) Μπέτσος Νικόλαος, 17) Νικούλη
Ελευθερία 18) Παπαλάμπρος Αντώνιος, 19) Παππάς Ευάγγελος, 20) Ρεμπάπης Ευάγγελος, 21)
Σαργκάνης Αθανάσιος – Παρασκευάς, 22) Σκάρπου Χριστίνα, 23) Στεργίου Έλλη, 24) Τσαμέτη
Αγγελική, 25) Τσιαντού Κυριακή, 26) Τσιβάκας Λάζαρος, 27) Τσιουμάνης Γεώργιος, 28) Χαλβαντζάρα
Στυλιανή, 29) Χαρούλη Μυρτώ
Και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νεολαίας κ.κ.: 1) Majd Aldin, 2)Αναστασίου Λάμπρος, 3)
Αποστόλου Κωνσταντίνος, 4) Αργύρης Παναγιώτης, 5) Γιούτσας Δημήτριος, 6) Γκούμα Μαρία, 7)
Ελένης Κωνσταντίνος, 8) Ζαρίδης Μιχαήλ, 9) Καρανίκας Γεώργιος - Αλέξανδρος, 10) Κατσάνου
Ευθαλεία, 11) Κρεμαστάς Αθανάσιος, 12) Λαγός Ευστάθιος, 13) Λάζος Ευάγγελος, 14) Μαγουλιώτης
Δημήτριος, 15) Μουλάς Πασχάλης, 16) Νασιόπουλος Ευάγγελος, 17) Ποιμενίδου Ελένη, 18)
Ρεντοπούλου Κωνσταντία – Αρετή, 19) Σιαπαρδάνη Μυρτώ, 20) Στεφοπούλου Σωτηρία, 21)
Τσιαμούρας Δημήτριος, 22) Τσούτσας Άγγελος – Μιχαήλ, 23) Φλώρος Γεώργιος, 24) Χαμονικολάου
Μαρία, 25) Χατιλάρι Παύλος, 26) Ψαριανός Αλέξανδρος
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ΘΕΜΑ: Διοργάνωση διαδικτυακής διαβούλευσης με θέμα «Ετερότητα και Συμπερίληψη στην
πόλη της Λάρισας» από την Επιτροπή Δημοκρατίας & Δικαιωμάτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Διοργάνωση
διαδικτυακής διαβούλευσης με θέμα «Ετερότητα και Συμπερίληψη στην πόλη της Λάρισας» από
την Επιτροπή Δημοκρατίας & Δικαιωμάτων.» και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Δαδιώτη
Αναστάσιου, μέλους της Επιτροπής Δημοκρατίας & Δικαιωμάτων, η οποία είχε ως εξής:
Έπειτα από συζήτηση και προβληματισμό για το πως οι διαδικτυακές δράσεις, που
αναγκαζόμαστε λόγω της πανδημίας να πραγματοποιήσουμε, μπορούν να γίνουν πιο διαδραστικές και
συμμετοχικές, καταλήξαμε πως θα ήταν μια καλή ιδέα αυτή της διοργάνωσης μιας διαδικτυακής
διαβούλευσης. Η διεξαγωγή αυτής της δράσης θα δώσει την δυνατότητα της μέσω του διαλόγου
αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτήν αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας με αυτούς, αλλά και της ταυτόχρονης παραγωγής δημοσίου διαλόγου.
Η διαβούλευση θα είναι μια διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ ανθρώπων ηλικίας 17-30 χρόνων
που θα δηλώσουν συμμετοχή. Κεντρικό θέμα της διαβούλευσης θα είναι η
«Ετερότητα και Συμπερίληψη στην πόλη της Λάρισας». Η κεντρική αυτή θεματική πρόκειται να
διασπαστεί σε υποθεματικές, οι οποίες επί της ουσίας θα αποτελέσουν και από έναν κύκλο συζήτησης
7-9 ατόμων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να καλυφθεί σφαιρικά το κρίσιμο αυτό θέμα το οποίο η
επιτροπή έχει επιλέξει. Για κάθε υποθεματική πρέπει να δημιουργηθεί και ένας σκελετός συζήτησης
προκειμένου να δίνονται τα ερεθίσματα για την παραγωγή του διαλόγου. Κάθε υποθεματική έχει έναν
συντονιστή, ο ρόλος του οποίου περιορίζεται στην τήρηση του χρόνου και στην εξασφάλιση ότι θα
συζητηθεί ολόκληρος ο σκελετός της υποθεματικής ,ενώ ταυτόχρονα κρατά τα πρακτικά της
συζήτησης. Καλό θα ήταν σε κάθε υποθεματική να υπάρχει και ένας προσκεκλημένος από κάποιον
φορέα ο οποίος θα είναι σχετικός με την υποθεματική, προκειμένου να συμμετάσχει στην
διαβούλευση και να προσφέρει την δική του άποψη τροφοδοτώντας την συζήτηση. Μετά το πέρας των
συζητήσεων των υποθεματικών οι συμμετέχοντες θα έχουν λίγο χρόνο προκειμένου να οργανωθούν
για την παρουσίαση των όσων συζήτησαν στην ολομέλεια των συμμετεχόντων. Ως πλατφόρμα
διεξαγωγής προτείνεται το zoom , το οποίο παρέχει τη δυνατότητα διάσπασης των συμμετεχόντων σε
μικρότερα «δωμάτια» συζήτησης.
Λίγα λόγια για το θέμα της διαβούλευσης την ετερότητα και την «Ετερότητα και Συμπερίληψη
στην πόλη της Λάρισας». Η έννοια της ετερότητας περιλαμβάνει την παραδοχή ότι κάθε άτομο είναι
ξεχωριστή οντότητα, την κατανόηση ότι ο κάθε ένας από εμάς είναι μοναδικός και τον σεβασμό των
ατομικών μας διαφορών. Η αναγνώριση της ετερότητας περιλαμβάνει την αναγνώριση της αξίας και
τον σεβασμό προς τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί και την αξιοποίηση αυτών των διαφορών
ώστε να δημιουργούνται συνεκτικές και ποικιλόμορφες τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες κοινότητες.
Αυτές οι διαφορές μπορεί να βασίζονται στην ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, τη φυλή, την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τη φιλοσοφία, τις ικανότητες και αναπηρίες, τη γλώσσα, τη
θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις γεωγραφικές -τοπικές ιδιαιτερότητες, τις εμπειρίες,
τις προσωπικές πεποιθήσεις, την κατάσταση της υγείας και τα διαφορετικά υπόβαθρα εν γένει. Η
έννοια της συμπερίληψης στην πόλη μας υποδηλώνει την αναγνώριση της ετερότητας των ατόμων,
παρέχοντας ίση πρόσβαση και ευκαιρίες προς όλους να συμμετέχουν στην ζωή της πόλης στον
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή προς όλους τους νέους της πόλης μας οι οποίοι θα δηλώσουν
συμμετοχή μέσω μιας φόρμας στην οποία θα δηλώσουν τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας τους και θα
επιλέξουν δύο θεματικές στις οποίες θα ήθελαν να συμμετάσχουν, προκείμενου να γίνει καλύτερη
κατανομή. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ποιότητα της συζήτησης που θα διεξαχθεί θα ήταν
δέον να αναγραφεί στη φόρμα ότι ο κάθε συμμετέχων οφείλει να σεβαστεί τις αρχές του
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καταστατικού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λάρισας και άρα κατ΄ επέκταση να
σεβαστεί την οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και να μην εκφέρει
λόγο που να αντιβαίνει σε αυτή.
Τέλος, με την διεξαγωγή αυτής της δράσης φαίνεται ότι επιτυγχάνονται αρκετοί στόχοι.
Ταυτόχρονα με την ένταξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ 5 και 10 στη δράση του
Συμβουλίου μας, οι οποίοι αναφέρονται στην ισότητα των φύλων και τις λιγότερες ανισότητες
αντίστοιχα, επιτυγχάνονται και καταστατικοί στόχοι του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λάρισας,
καθώς η διαδικτυακή διαβούλευση προωθεί την συμμετοχικότητα των νέων, αποσκοπεί στην
ευαισθητοποίηση αυτών σε θέματα ετερότητας, προάγει το γόνιμο, δημοκρατικό και εποικοδομητικό
διάλογο και θέτει τις βάσεις για ένα εξωστρεφές ΔΣΝ που επιθυμεί να καταστήσει το σύνολο των
νέων
της
πόλης
κομμάτι
του
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει την παραπάνω πρόταση και να επιτρέψει στην Επιτροπή Δημοκρατίας &
Δικαιωμάτων να υλοποιήσει τη δράση της.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

