ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Σν

Σκήκα

Νενιαίαο

ηνπ

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ

ΤΝΓΔΜΟΤ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ δηνξγαλώλεη έλα θαηλνηόκν πλέδξην
γηα λένπο κε ηίηιν:
" Η ζςμμεηοσή είναη ηο οξςγόνο ηερ δεμοθπαηίαρ "
ζην πιαίζην ηεο Εσρωπαϊκής Εβδομάδας Νέων 2017 ε νπνία
απνηειεί πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ
ρσξώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα Erasmus+ θαη θέηνο
δηνξγαλώλεηαη γηα όγδνε θνξά.
Σν πλέδξην ζα δηεμαρζεί ην άββαηο 6 Μαΐος 2017 ζηε
ηάηηζηα,

ζην

πλεδξηαθό

Κέληξν

ησλ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗΡΙΩΝ

ΒΑΝΙΓΗ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ
16.00 - 16.30

Πξνζέιεπζε - Δγγξαθέο

16.30 - 18.00

1ο μέπορ : Παξνπζίαζε από λένπο βίληεν ή ηαηληώλ κηθξνύ
κήθνπο κε ζέκα
"Η Εςπωπαϊθή Δεμοθπαηία ηπαςμαηίδεηαη θαζεμεπηνά...."

18.00 - 18.30

Coffee break

18.30 - 20.30

2ο μέπορ : ρνιηαζκνί, εηζεγήζεηο, ζπδήηεζε

20.30 - 21.30

3ο μέπορ : Ηιεθηξνληθή ςεθνθνξία - Απνλνκή βεβαηώζεσλ

21.30 - 22.30

Κιείζηκν πλεδξίνπ - Human Chain - Κνθηέηι - Γλσξηκίεο θαη
ζύζθημε ζρέζεσλ ζπκκεηερόλησλ

Πξόθεηηαη γηα κία ζεκαληηθή πξσηνβνπιία πνπ έρεη ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο γλώζεο ηεο
ηνπηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε ηνπηθό επίπεδν.
ε κηα πεξίνδν όπνπ ε δεκνθξαηία ηίζεηαη ππό ακθηζβήηεζε θαη ε πξνάζπηζε ησλ
θνηλσληθώλ θαη αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ απνηειεί ζηνίρεκα θαη δεηνύκελν, δξάζεηο όπσο
απηέο πνπ δηνξγαλώλεη ν Φνξέαο καο απνθηνύλ κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζώο όρη κόλν
ελδπλακώλνπλ θαη πξνάγνπλ ηε γλώζε γύξσ από ηνπο δεκνθξαηηθνύο ζεζκνύο θαη ηηο αμίεο

ηνπ επξσπατθνύ γίγλεζζαη αιιά ηαπηόρξνλα πξνσζνύλ ηε γλώζε γηα κηα ζεηξά από
ζεκαληηθά

θνηλσληθά

δεηήκαηα

όπσο

απηά

ηεο

πξνζηαζίαο

θαη

ζεβαζκνύ

ηεο

πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ησλ αηνκηθώλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πξνώζεζεο
ηεο απαζρόιεζεο, ηνπ πγηνύο αληαγσληζκνύ ζηνλ επηρεηξεκαηηθό βίν εζηηάδνληαο ζε εηδηθέο
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ όπσο είλαη νη λένη θαη θπζηθά νη λένη επηρεηξεκαηίεο θαη νη youth
workers.
Καλούνηαι όλοι οι νέοι ηοσ Δήμοσ Βοΐοσ να παρακολοσθήζοσν ηο Σσνέδριο διόηι
θα αποκομίζοσν πολλές ενδιαθέροσζες απόψεις και προζεγγίζεις από νέοσς και
επιζηήμονες, κάηι ποσ ζπάνια ζσμβαίνει ζηην πόλη μας.

