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 Μνημονιακές πολιτικές - λιτότητα 
  Περικοπές των δαπανών για τη δημόσια υγεία και την 

πρόνοια.  
 ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών πρόνοιας  
 1 στους 5 Έλληνες σε οικογένεια που κανείς δεν 

εργάζεται….  
 προσφυγική κρίση 
 Φόβος και κατασκευή ενόχων κυρίως από ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες 
 

Η πραγματικότητα της κρίσης… 



«Πολλές χώρες βιώνουν μια κρίση της κοινωνικής 
τους πολιτικής που αποσταθεροποιεί τα θεμέλια 
ενός συστήματος αλληλεγγύης που είχε εμφανιστεί 
ως ικανό να συμβιβάσει με δημοκρατικό τρόπο τις 
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις 
της κοινωνίας υπό την αιγίδα του Κράτους 
Πρόνοιας»  

UNESCO, 1996 



Οι Υπηρεσίες των δήμων σε 

μεγάλο βαθμό συχνά είναι… 

 

 χωρίς κουλτούρα συνεργασίας,  

 Παγιωμένες λειτουργίες – απουσία 
φιλοσοφίας 

 με αλληλοεπικαλύψεις  

 

Με αποτέλεσμα την αποσπασματική 
αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων 
και την απουσία σχεδιασμού… 



Χρειάζεται λοιπόν ένα είδος 

«στρατηγικής ολοκλήρωσης»... 

  
 Νέες Μεθόδους και προσεγγίσεις 

 Θεσμικό πλαίσιο  

Σχεδιασμένη προσέγγιση. 

Κοινά προγράμματα- δράσεις 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΟΧΗ 

 

 



Χτίζοντας μια Πόλη που Μαθαίνει… 
 Σύμφωνο Συνεργασίας με την ΕΕΕΕ 
 Συνέδριο "Εκπαίδευση Ενηλίκων & 

Τοπική κοινωνία "20 - 21 Ιουνίου 
2015, Λάρισα. Συμμετοχή κορυφαίων 
στοχαστών της Εκπαίδευσης  

 2nd International Conference on Learning 
Cities Mexico City, 29 September 2015 – 
Συμμετοχή του Δ. Λαρισαίων 

 Ένταξη στο Δίκτυο Learning Cities 
(Δεκέμβριος 2015) 

 3nd International Conference on 
Learning Cities, Βράβευση Λάρισας. 
Σεπτέμβριος 2017(CORK,Ιρλανδίας) 

 14 έως 17 Ιουνίου Λάρισα 2018 – 1ο 
Θερινό Σχολείο”   

  



Εκπαίδευση, αφιερωμένη στην πρόκληση της 
κοινωνικής αλλαγής 

-«οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν είναι ποτέ ουδέτεροι. Είναι 

πολιτισμικοί ακτιβιστές, δεσμευμένοι να υποστηρίζουν και να 

διευρύνουν τους κανόνες, τις κοινωνικές πρακτικές, τους θεσμούς 

και τα συστήματα που ενισχύουν την πληρέστερη και πιο 

ελεύθερη συμμετοχή στο διάλογο, στη μετασχηματίζουσα μάθηση, 

στη στοχαστική δράση και στη μεγαλύτερη ενεργοποίηση των 

συμμετεχόντων» (Mezirow). 

- Ted Fleming – Προοδευτικό και δημοκρατικό 

περιεχόμενο για τις Πόλεις που Μαθαίνουν 

Διάλογος – Συμμετοχή – Κοινωνική Συνοχή  

 Πολιτικό περιεχόμενο της μάθησης και 

της αλλαγής… 



Χτίζοντας μια Πόλη που Μαθαίνει  
Θεσμική Κατοχύρωση… 

 

 Σύσταση Επιτροπής 75 
φορέων υπό την αιγίδα του 
Δημοτικού Συμβουλίου για 
το συντονισμό του 
προγράμματος «Πόλη που 
μαθαίνει» 

 Σύμφωνα συνεργασίας 

 Εκπαίδευση προσωπικού   

 Συνέργειες με φορείς  

 Πανεπιστήμιο των Πολιτών 
 



Συνεργασία με τη Greenpeace και 

σχεδιασμός... 

 Σύμφωνο συνεργασίας έργο φωτοβολταικών με 

στόχο 

 απεξάρτηση από ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα,  

 εξοικονόμηση πόρων 

  άσκηση κοινωνικής πολιτικής με την αξιοποίηση 

νομικού πλαισίου εικονικής αυτοπαραγωγής 

 Εκπαιδευτικός” χαρακτήρας 

   



Συνεργασία με τη Greenpeace και 

σχεδιασμός... 
 . 

 Συμβολική δωρεά Greenpeace 15 KW και εγκατάσταση σε 
κεντρικό σχολείο  

 Προγράμματα σε σχολεία και στα 11 ΚΔΑΠ του Δήμου 

 Εγκατάσταση φωτοβολταικών 200 KW με ίδιους πόρους 
και εμπλοκή της εκπαιδευτικής κοινότητας  σε 
γυμναστήρια 5 σχολείων και πίστωση σε μετρητές 
κοινωνικών δομών 

 Επανεξέταση των 15 φωτοβολταικών (150 ΚW) σε 
σχολεία  

 Προοπτική η ενεργειακή κοινότητα για τη στήριξη 
ευπαθών ομάδων (αρχική φάση 80 περίπου νοικοκυριών) 
με την πίστωση παραγόμενης ενέργειας σε μετρητές 
ηλεκτρικού ρεύματος  

 

 





Άλλες ενέργειες… 

 Ανάθεση μελέτης στο ΚΑΠΕ για παραγωγή 

ενέργειας από βιομάζα 

 Φωτοβολταικά ΔΕΥΑΛ (πάρκο 0,5 ΜW 

εικονική αυτοπαραγωγή) για την κάλυψη των 

ενεργειακών της αναγκών- 

 Έργο 4 εκατομμυρίων ευρώ (ταμείο 

παρακαταθηκών και δανείων) για το φωτισμό 

της ΄πόλης 

 




