
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Φιλική προς τα παιδιά τοπική διακυβέρνηση 

Ενίσχυση των ∆ηµοτικών Συµβουλίων Νεολαίας 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023 

Πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023, η Εναρκτήρια Συνάντηση της Κοινοπραξίας του 

χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου JuniorXpress (A youth-led civic coaching driver 

for enhanced child-owned local governance) (ημερομηνία έναρξης: 20.02.2023 – ημερομηνία λήξης: 

19.02.2025), την υλοποίηση του οποίου συντονίζει η ΕΕΤΑΑ. 

Σκοπός του Έργου JuniorXpress είναι η προώθηση μιας φιλικής προς τα παιδιά τοπικής διακυβέρνησης, 

δίνοντας έμφαση σε μαθήτριες και μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων, καθώς και σε παιδιά 

και εφήβους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της αξιοποίησης 6 

Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας (των Δήμων Λαρισαίων, Παγγαίου, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Θέρμης 

και Βόλβης) και της διασύνδεσής τους με 9 Ελληνικούς Δήμους. 

Κεντρικοί άξονες υλοποίησης του Έργου είναι: 

���� Διερεύνηση των αναγκών της τοπικής διακυβέρνησης για την ανταπόκριση στις ανάγκες και στις 

προτεραιότητες των παιδιών στον τρόπο διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων και στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους. 

���� Κατάρτιση νέων - μελών των 6 Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας: παροχή γνώσεων σε θέματα 

προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του παιδιού στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και 

στην αξιολόγηση τοπικών πολιτικών - ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας, μεντορικής / καθοδήγησης 

και συνηγορίας. 

���� Διαβούλευση των καταρτισμένων νέων με μαθήτριες/ες Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολεία των 

Δήμων προέλευσής τους – role modeling: ενίσχυση της δυναμικής των Μαθητικών Επιτροπών των 

Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας - κινητροδότηση / έμπνευση για τη διεκδίκηση της συμμετοχής 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. 

���� Μεντορική από τις νέες και τους νέους σε παιδιά και εφήβους, ηλικίας 11 έως 16 ετών, των Δήμων 

τους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού: ενίσχυση της συλλογικής 

τους ταυτότητας, ενδυνάμωση, διεκδίκηση της ορατότητάς τους ως ισότιμων μελών των τοπικών 

κοινωνιών και ομότιμων διαχειριστών των τοπικών υποθέσεων.   

���� Ανταλλαγή γνώσης και διαμοίραση διαπιστωμένων προκλήσεων για την εφαρμογή μιας φιλικής 

προς τα παιδιά τοπικής διακυβέρνησης, μεταξύ των 6 Δήμων προέλευσης των καταρτισμένων 

νέων και 9 Ελληνικών Δήμων που υποστηρίζουν το Έργο –  Έμφαση στη μεταφορά καλών 

πρακτικών από τους Δήμους που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία «Πόλεις Φιλικές προς τα 

Παιδιά» (CFCI) της UNICEF. 

���� Υποβολή συστάσεων πολιτικής στην Ελληνική Πολιτεία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 



 

 

Το Έργο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής 

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

Θρησκευμάτων, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το Γραφείο UNICEF στην Ελλάδα, καθώς 

και από τους 9 Δήμους: Ανατολικής Σάμου, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Βέροιας, Ιωαννιτών, 

Κομοτηνής, Νεάπολης Συκεών, Παλαιού Φαλήρου, Πυλαίας Χορτιάτη και Τρικκαίων. 

Την κοινοπραξία του Έργου αποτελούν οι φορείς - εταίροι: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης - Συντονιστής Έργου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, 

ActionAid Hellas, Το Χαμόγελο του Παιδιού, Δήμος Λαρισαίων, Δήμος Παγγαίου, Δήμος Καβάλας, 

Δήμος Θέρμης, Δήμος Βόλβης και Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, τις βασικές δέσμες εργασιών του 

Έργου παρουσίασαν η Δρ. Έλλη Χριστούλα, Υπεύθυνη Σχεδιασμού και Επιστημονική Υπεύθυνη  Έργου 

JuniorXpress (ΕΕΤΑΑ), ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Καθ. Χάρης Ασημόπουλος  

(ΠΑΔΑ), ο κ. Κωστής Χατζημωράκης (ΕΕΤΑΑ) και η κα Ολυμπία Δάτση (ActionAid Hellas). Παρέμβαση 

πραγματοποίησε ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Παιδείας & Δια Βίου του Δήμου Λαρισαίων κ. Δημήτρης 

Δεληγιάννης. Τη συνάντηση συντόνισε η Διευθύντρια  Έρευνας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 

ΕΕΤΑΑ, κα Γεωργία Γκόνου. 

 

 

 


