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Σκοπός Έργου "DemoCU"
To έργο "DemoCU" στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας, ενισχύοντας 
τη συμμετοχή φορέων, πολιτών και συλλόγων στη συν-διαμόρφωση της πολιτιστικής 
πολιτικής του Δήμου Κορυδαλλού. Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός αξιοποιούνται ως ο 
συνδετικός κρίκος για την πρώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας, την κοινωνική συνοχή 
και την τοπική ανάπτυξη.

Δράσεις Έργου "DemoCU"
α)  Χαρτογράφηση / οπτικοποίηση πολιτιστικών / αθλητικών δομών και υποδομών στο 

Δήμο Κορυδαλλού.
β)  Υλοποίηση πολυεπίπεδων συμμετοχικών δράσεων για την ενημέρωση, ενεργοποίηση 

και ευρεία συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
γ)  Δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας "DemoCU" ως εργαλείου διαχείρισης των τομέων 

του πολιτισμού και του αθλητισμού.
δ)  Συμμετοχική ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Πολιτιστικών / 

Αθλητικών Δομών και Υποδομών, ως πυλώνα για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη του 
Δήμου Κορυδαλλού.

ε)  Ανάπτυξη "Οδηγού Καλών Πρακτικών", με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί από το 
έργο "DemoCU", για την περαιτέρω προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας και των 
συμμετοχικών διαδικασιών σε τοπικό επίπεδο.

Προϊόντα Έργου "DemoCU"
α)  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Πολιτιστικής Συμμετοχικής Δημοκρατίας "DemoCU"  

στο Δήμο Κορυδαλλού
Η εν λόγω, ομώνυμη με το έργο, πλατφόρμα αποτελεί τον κεντρικό πόλο επικοινωνίας 
του έργου "DemoCU", αλλά και αλληλεπίδρασής του με φορείς και πολίτες της περιοχής 
μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθεί για την προβολή του έργου σε τοπικό και 
υπερτοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο, θα αποτελέσει την πλατφόρμα αλληλεπίδρασης 
του έργου με τους πολίτες του Δήμου Κορυδαλλού για τη συλλογή των απόψεών τους και 
την αξιοποίηση αυτών για 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 τα παραπάνω αξιοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο τοπικό επίπεδο.

Εταίροι Έργου "DemoCU"
• Δίκτυο Απασχόλησης & Κοινωνικής Μέριμνας

•  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,  
Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού

• Δήμος Κορυδαλλού

Διάρκεια Υλοποίησης Έργου: Μάιος 2015 - Απρίλιος 2016



β)  Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου 
Κορυδαλλού

Μέσα από τις πολυεπίπεδες συμμετοχικές διαδικασίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
έργου "DemoCU", γίνεται η επεξεργασία και η τελική διατύπωση ενός Ολοκληρωμένου 
Σχεδίου Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού. Το 
σχέδιο αυτό διαμορφώνεται μέσα από την ευρεία συνεργασία της ομάδας του έργου με την 
τοπική διοίκηση, τους φορείς πολιτισμού / αθλητισμού και τους πολίτες και αποσκοπεί να 
αποτελέσει την τελική πρόταση της κοινωνίας των πολιτών προς τις δημοτικές αρχές για τη 
διαχείριση του τομέα του πολιτισμού και αθλητισμού στον εν λόγω Δήμο.

γ)  Δημιουργία "Οδηγού Καλών Πρακτικών" για την εμβάθυνση της συμμετοχικής 
δημοκρατίας και των συμμετοχικών διαδικασιών σε τοπικό επίπεδο

Το έργο επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις συμμετοχικές 
διαδικασίες στον τομέα του πολιτισμού / αθλητισμού στο συγκεκριμένο Δήμο και να 
συστηματοποιήσει τα επιμέρους βήματα της συμμετοχικής προσέγγισης στη μορφή ενός 
"Οδηγού Καλών Πρακτικών". Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η αξιοποίησή του και από 
άλλους ενδιαφερόμενους δήμους για: (i) τη διαχείριση του τομέα του πολιτισμού ή άλλων 
τομέων ενδιαφέροντος, (ii) την προώθηση των συμμετοχικών διαδικασιών ως "εργαλείων" 
ανάπτυξης της συμμετοχικής δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο και αξιοποίησής της στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων από την τοπική διοίκηση.

Οφέλη Έργου "DemoCU" στο Δήμο Κορυδαλλού
Για το Δήμο 
•  Χαρτογράφηση / οπτικοποίηση του συνόλου του πολιτιστικού και αθλητικού δυναμικού 

της περιοχής.
•  Δημιουργία συναίνεσης σε μια κοινή στρατηγική για την πολιτιστική ανάπτυξη της 

περιοχής.
•  Ανάδειξη του πρωτοποριακού ρόλου του Δήμου Κορυδαλλού σε θέματα συμμετοχικής 

δημοκρατίας, ως "υπόδειγμα" σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας "DemoCU" και μετά το τέλος του έργου.

Για τους Πολίτες
• Ενημέρωση για το πολιτιστικό και αθλητικό δυναμικό της περιοχής. 
•  Ενεργοποίηση και συμμετοχή σε θέματα πολιτισμού / αθλητισμού μέσα από μια σειρά 

συμμετοχικών / βιωματικών διαδικασιών. 
• Ανάδειξη αναγκών και προβλημάτων των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. 
• Αξιοποίηση προτάσεων πολιτών για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Για τους Φορείς Πολιτισμού και Αθλητισμού
•  Δικτύωση όλων των φορέων μεταξύ τους αλλά και με τη δημοτική αρχή - αξιοποίηση 

νέων ευκαιριών που αυτή μπορεί προσφέρει.
• Διαρκής προβολή των δράσεων / πρωτοβουλιών τους. 
• Ευρεία ενημέρωση των δημοτών για τις δράσεις τους (εκδηλώσεις, αγώνες, γεγονότα). 
•  Δυνατότητα διατύπωσης προτάσεων, απόψεων, νέων ιδεών, κ.λπ. στο πλαίσιο του 

φόρουμ προς τη Δημοτική Αρχή.



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.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Δίκτυο Απασχόλησης & Κοινωνικής Μέριμνας"  
αποτελεί τον φορέα υλοποίησης (συντονιστή) του DemoCU. Η Ομάδα Έργου του φορέα αποτελείται 

από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Η ομάδα αυτή, με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής 
προστασίας και στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, αλλά και σε θέματα  

ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών  
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποσκοπεί στη στήριξη του έργου σε μία σειρά από τομείς.

e-mail: info@dakm.gr

Η Ομάδα Έργου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποτελείται από επιστημονικό  
προσωπικό του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων 

Τοπογράφων Μηχανικών. Η ομάδα αυτή, με την εμπειρία της σε θέματα αστικού/περιφερειακού  
και ειδικότερα συμμετοχικού σχεδιασμού, αποσκοπεί στη στήριξη του έργου "DemoCU" από  

μεθοδολογική σκοπιά, αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη και εφαρμογή της  
συμμετοχικής μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου.

e-mail: stratige@central.ntua.gr

Η Ομάδα Έργου του Δήμου Κορυδαλλού αποτελείται από μέλη-υπαλλήλους του δήμου,  
οι οποίοι συμμετέχουν στις εργασίες του έργου "DemoCU". Τα μέλη της ομάδας διαθέτουν εμπειρία 

από τη δραστηριοποίηση τους σε διάφορες συμμετοχικές διαδικασίες  
με τις οποίες έχει εμπλακεί ο Δήμος Κορυδαλλού στο παρελθόν, όπως στο πλαίσιο  

της διαβούλευσης για τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, της λειτουργίας της επιτροπής 
διαβούλευσης, αλλά και της διοργάνωσης του συμμετοχικού προϋπολογισμού.

e-mail: projects@korydallos.gr
Τηλ.: 210 4990515, κα Σταματάκη

Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


