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Δράσεις Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε θέματα νεολαίας 

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α., ως εκ του ρόλου της ως θεσμοθετημένου τεχνικού και επιστημονικού συμβούλου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και φορέων της Κεντρικής Διοίκησης σε θέματα 

τοπικής αυτοδιοίκησης και ανάπτυξης, προκρίνει την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των νέων στη 

διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, ως ικανή συνθήκη για τη διασφάλιση ανοικτών, δημοκρατικών 

και βιώσιμων τοπικών κοινωνιών.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, στη βάση της κεκτημένης εμπειρίας της σε θέματα έρευνας και 

εκπαίδευσης με σκοπό την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, την ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προώθηση της συνεργασίας 

τοπικών αρχών και κοινωνικών εταίρων, η ΕΕΤΑΑ υλοποιεί ως Συντονιστής – φορέας τις ακόλουθες 

δράσεις: 

▪ Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο «BE-PART» (Breaking silos, promoting 

youth-led intercommunal dialogue against xenophobia at a local level) (REC Programme 2014 -

2020) 

Έτη υλοποίησης Έργου: 2021 – 2023 

Κοινοπραξία Έργου: E.E.T.A.A., Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού 

Συνταγματικού Δικαίου (Κ.Ε.Σ.Δ.), ActionAid Hellas. 

Το Έργο αποβλέπει στην πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού της ξενοφοβίας μέσω της 

ενίσχυσης του δια-κοινοτικού διαλόγου των νέων σε τοπικό / θεσμικό επίπεδο, σε 3 Δήμους της 

χώρας (Δήμο Αθηναίων, Δήμο Λαρισαίων και Δήμο Θεσσαλονίκης). Το Έργο υποστηρίζεται από τη 

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Κ.Ε.Δ.Ε. 

▪ Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο «Cities4Her» (An inter-municipal youth-led 

forum for substantive gender equality in local decision making) (CERV Programme)  

Έτη υλοποίησης Έργου: 2023 – 2025 

Κοινοπραξία Έργου: E.E.T.A.A., Ε.Κ.Π.Α. / Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 

ActionAid Hellas, Δήμος Θέρμης, Δήμος Καβάλας, Δήμος Λαρισαίων, Δήμος Παγγαίου. 

Σκοπός του Έργου είναι η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο στη βάση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις 

Τοπικές Κοινωνίες, μέσω της αξιοποίησης 4 Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας της χώρας και της 

διασύνδεσής τους με 96 Ελληνικούς Δήμους, συμπεριλαμβανομένων 2 ακριτικών νησιών. Το Έργο 

υποστηρίζεται από το Υφυπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τη Γενική Γραμματεία 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου 

Παιδείας & Θρησκευμάτων, την ΕΝ.ΠΕ., την Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς και τους Δήμους Αγίου Ευστρατίου και 

Τήλου. 
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▪ Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο «JuniorXpress» (A youth-led civic coaching 

driver for enhanced child-owned local governance) (CERV Programme) 

Έτη υλοποίησης Έργου: 2023 – 2025 

Κοινοπραξία Έργου: E.E.T.A.A., ActionAid Hellas, Το Χαμόγελο του Παιδιού, ΠΑ.Δ.Α. / Τμήμα 

Κοινωνικής Εργασίας, Δήμος Βόλβης, Δήμος Θέρμης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Καβάλας, Δήμος 

Λαρισαίων, Δήμος Παγγαίου. 

Σκοπός τους Έργου είναι η προώθηση της φιλικής προς τα παιδιά και τους εφήβους τοπικής 

διακυβέρνησης στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και 

του συναφούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2021-2023, με έμφαση σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων 

και Γυμνασίων και, ειδικότερα, σε παιδιά και εφήβους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της αξιοποίησης 6 Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας της χώρας 

και της διασύνδεσής τους με 15 Ελληνικούς Δήμους. Το Έργο υποστηρίζεται από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης 

και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Κ.Ε.Δ.Ε., τους Δήμους Ανατολικής 

Σάμου, Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης, Βέροιας, Ιωαννιτών, Κομοτηνής, Νεάπολης – Συκεών, 

Παλαιού Φαλήρου, Πυλαίας – Χορτιάτη και Τρικκαίων, καθώς και το Γραφείο της UNICEF στην 

Ελλάδα / υπεύθυνο Προγράμματος «Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά» (CFCI). 

Επιπλέον, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. υλοποίησε το 2022 πανελλαδική έρευνα σε θέματα θεσμικής εκπροσώπησης 

των νέων σε τοπικό επίπεδο, βασικά ευρήματα της οποίας υπήρξαν: (α) ο εντοπισμός 7 ενεργών 

Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας στο σύνολο των Δήμων της χώρας (στους Δήμους Καβάλας, 

Κομοτηνής και Παγγαίου / Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους Δήμους Βόλβης, 

Θεσσαλονίκης και Θέρμης / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο Δήμο Λαρισαίων / Περιφέρεια 

Θεσσαλίας - έτος έναρξης λειτουργίας του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας: 2018), με τη 

συμμετοχή 328, συνολικά, τακτικών και αναπληρωματικών μελών (150 νεαρών και εφήβων γυναικών 

και 178 νεαρών και εφήβων ανδρών, ηλικίας από 16 έως 30 ετών), (β) η διαπιστωμένη απομείωση 

της σημασίας των Τοπικών Συμβουλίων Νέων που λειτούργησαν στο πλαίσιο εφαρμογής των νόμων 

3443/2006 και 3577/2007, γ) η εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς σημαντικού αριθμού Δήμων 

για τη συγκρότηση Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας και η αυξημένη ανάγκη θέσπισης συναφούς 

θεσμικού πλαισίου με την άμεση εμπλοκή των μελών των ενεργών Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας 

της χώρας. 

Επιπρόσθετα, ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 που συγκρότησε 

η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 

Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. υλοποίησε πανελλαδική έρευνα «Καταγραφής 

Καλών Πρακτικών των Δήμων που εφαρμόζουν Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τους νέους και τις νέες 

που κατοικούν στη περιοχή τους», ανάλαβε την ευθύνη ανάδειξης του πρώτου Δήμου - Εθνικής 

Πρωτεύουσας Νεολαίας, καθώς επίσης υποστήριξε και συμμετείχε σε δράσεις που υλοποίησαν οι 

Δήμοι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. 

 


