
 

 

 

 

Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024  

Προκήρυξη  
 

Η  Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου 

Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Κεντρική 

Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης καλούν τους Δήμους της χώρας να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024.  

 

Στόχοι του θεσμού της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας είναι: 

 να προάγει τη συμμετοχή των νέων 15 - 29 χρονών στην πολιτική και κοινωνική ־

ζωή του τόπου, δίνοντας τα κατάλληλα κίνητρα μέσω ενός προγράμματος 

δράσεων και παρεμβάσεων, ούτως ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες και να 

συμβάλουν με τη δική τους νεανική, ουσιαστική συμμετοχή σε όλες τις πτυχές 

της ζωής της πόλης. 

 .να προβάλει το Δήμο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ־

 

Κοινή επιδίωξη του εν λόγω θεσμού είναι: 

 η ενδυνάμωση των νέων, η ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής τους στα κοινά και 

η ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο θεσμό της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

 η προώθηση της αξιοπρέπειας, της ισότητας, της ισονομίας, της ισηγορίας, της 

ισοκρατίας, της ίσης αντιμετώπισης, του σεβασμού, της διαφάνειας και της 

διαβούλευσης. 

 η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νέων σε αντικείμενα που 

σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις πολιτικές επιστήμες, την 

εκπαίδευση και την οικονομική επιστήμη, καθώς και άλλες συναφείς επιστήμες. 
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 η βελτίωση της σχέσης των νέων με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

με αποτέλεσμα την ανάπτυξη βιώσιμων παραγωγικών σχέσεων και τη 

γεφύρωση του χάσματος που εντοπίζεται μεταξύ των νέων και του θεσμού της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 η ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και των χαρακτηριστικών της περιοχής, 

της τοπικής ιστορίας και πολιτισμού, καθώς και των στοιχείων που αποτελούν 

ορόσημα για την περιοχή. 

 η συμβολή στη χάραξη τοπικής στρατηγικής για τη νεολαία. 

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι οι Δήμοι της  χώρας. 

Προτεραιότητα στη βαθμολόγηση θα δοθεί σε Μεσαίους και Μικρούς Δήμους της 

Ελληνικής Περιφέρειας. 

Ο ενδιαφερόμενος Δήμος, προκειμένου να λάβει τον Τιμητικό Τίτλο της Εθνικής 

Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024, πρέπει να δημιουργήσει από κοινού με τις νέες και 

τους νέους της πόλης μια πρόταση και ένα πρόγραμμα που θα ταυτίζονται με τους 

στόχους του θεσμού και, παράλληλα, θα αποφέρουν οφέλη στην ίδια την πόλη και 

στην κοινωνία των πολιτών της. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίου Δήμου  

 

 Όραμα και Στρατηγική Δήμου στο πεδίο της Νεολαίας. 

Η υποψηφιότητα θα πρέπει με σαφήνεια να διατυπώνει το όραμα του Δήμου 

στο πεδίο της Νεολαίας και την προτεινόμενη Στρατηγική για την υλοποίησή 

του.  

 Υφιστάμενη Κατάσταση στο Δήμο στο πεδίο της Νεολαίας. 

Η υποψηφιότητα θα πρέπει να αναφέρεται στις δράσεις για τη νεολαία, που 

έχουν υλοποιηθεί στο Δήμο την τελευταία 4ετία (2018 – 2022) (όπως, παροχή 

υπηρεσιών προς νέους/νέες, δράσεις / πρωτοβουλίες των νέων ή και των 

τοπικών φορέων προς όφελος των νέων, συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, κ.λπ.). 
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 Προτεινόμενο Πρόγραμμα για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024 

Εντός αυτού του πλαισίου, έμφαση προβλέπεται να δοθεί στα εξής: 

— Συμμετοχή – Συναπόφαση των νέων: Οι νέες και οι νέοι πρέπει να 

βρίσκονται στο επίκεντρο της υποψηφιότητας του Δήμου. Οι θέσεις και οι 

προτάσεις τους πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη στις αποφάσεις του Δήμου. 

Αυτό ισχύει τόσο για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό του προτεινόμενου 

προγράμματος, όσο και για τις δομές διακυβέρνησης και υλοποίησής του. 

— Ευρωπαϊκή Διάσταση: Στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η 

ενίσχυση της συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει 

να επιδιώκεται η δημιουργία ευκαιριών για τις νέες και τους νέους σε τοπικό 

επίπεδο, να συζητήσουν ευρωπαϊκά θέματα και να εμπνεύσουν άλλες 

πόλεις στη χώρα για να αναπτύξουν ένα καλύτερο περιβάλλον για τις/τους 

νέες/ νέους. 

— Θεματικά Πεδία Προτεινόμενου Προγράμματος: Θεματικά πεδία, που χωρίς 

να είναι περιοριστικά, θα συνυπολογιστούν στην αξιολόγηση του 

προτεινόμενου προγράμματος είναι η Παιδεία & Διά Βίου Μάθηση, ο 

Πολιτισμός, το Περιβάλλον/η Κλιματική Αλλαγή, η Κοινωνική Συμπερίληψη 

και η Νεανική Επιχειρηματικότητα. Αντίστοιχα, θα συνυπολογιστούν 

θεματικά πεδία που άπτονται του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι και των τοπικών 

ιδιαιτεροτήτων του υποψήφιου Δήμου.  

— Τοπική Ιδιαιτερότητα: Το προτεινόμενο πρόγραμμα πρέπει να είναι ευέλικτο 

και οι δράσεις του να προσαρμόζονται στις κατά τόπους ιδιαιτερότητες, με 

σκοπό να επιλύονται τα τοπικά προβλήματα της νεολαίας. 

— Συνοχή – Συνάφεια με Στρατηγική: Η υποψηφιότητα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από ολοκληρωμένη προσέγγιση και συνεκτικότητα. Οι 

δράσεις του προτεινόμενου προγράμματος πρέπει να τεκμηριώνουν τη 

σκοπιμότητά τους και τη συμβολή τους στην επίτευξη του οράματος του 

Δήμου. 

— Βιωσιμότητα προτεινόμενου Προγράμματος: Η υποψηφιότητα πρέπει να 

αποτυπώνει με σαφήνεια τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 

προτεινόμενου προγράμματος, τεκμηριώνοντας τη βιωσιμότητά τους, καθώς 

και τον μακροχρόνιο αντίκτυπο στη νεολαία και τη τοπική κοινωνία. 

— Δομές – Υποδομές. 
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— Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και Πηγές Χρηματοδότησης. 

 

 

Στάδια Ανακήρυξης  

 

1ο Στάδιο: Υποβολή – Αξιολόγηση Αιτήσεων / Ανακήρυξη τελικών 

υποψηφιοτήτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το 

έντυπο Αίτηση. 

 

Για τη διευκόλυνση των Δήμων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για τον 

τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024, η ΕΕΤΑΑ θα οργανώσει 

Διαδικτυακό Σεμινάριο Πληροφόρησης για τους Δήμους, τη Δευτέρα 24 Απριλίου 

2023 και ώρα 10.00 (κάντε κλικ εδώ για εγγραφή). 

Για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΕΤΑΑ: infoym24@eetaa.gr. 

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι σημαντικές διευκρινήσεις που θα προκύψουν στο 

πλαίσιο αυτής της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ. 

 

Η ΕΕΤΑΑ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τους Δήμους που θα υποβάλουν 

Αίτηση για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024 τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2023. 

 

Κατόπιν της λήξης της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων, η Επιτροπή Ανακήρυξης της 

Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα 

εισηγηθεί στο Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 

Βίου Μάθησης και Νεολαίας τους 5 τελικούς υποψηφίους Δήμους που θα 

προβλέπεται να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο της διαδικασίας ανακήρυξης. 

 

Την Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023, η ΕΕΤΑΑ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της 

τους 5 προκριθέντες Δήμους. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnJ0VDaydIlgA9nFD0Yh43Jf2ICJPzxsgAiM_7T1UOz1FfA/viewform
mailto:infoym24@eetaa.gr
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2ο Στάδιο:  Αξιολόγηση Τελικών Υποψηφιοτήτων / Ανακήρυξη Εθνικής 

Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024. 

Η Επιτροπή Ανακήρυξης της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 θα καλέσει σε 

ειδική συνεδρίασή της έκαστο τελικό υποψήφιο Δήμο, με σκοπό την παρουσίαση 

της πρότασής του και την τεκμηρίωση της ωφελιμότητας, της ρεαλιστικότητας και 

της εφικτότητας υλοποίησής της, στο πλαίσιο κύκλου ερωτήσεων που θα τεθούν 

από τα μέλη της Επιτροπής.  

Ειδική πρόβλεψη στη διάρκεια κάθε ειδικής συνεδρίασης είναι η παρουσία, ως 

παρατηρητών, των λοιπών τελικών υποψηφίων Δήμων. 

 

Κατόπιν ολοκλήρωσης των ειδικών συνεδριάσεών της, η Επιτροπή Ανακήρυξης της 

Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 θα εισηγηθεί στο Γενικό Γραμματέα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας τον 

επιλεγέντα Δήμο – Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024. 

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων – Τελετή Ανακήρυξης Εθνικής Πρωτεύουσας 

Νεολαίας 2024. 

Ο Δήμος – Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024 θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο Τελετής 

Ανακήρυξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο 2023. 
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Οδηγίες 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το ακόλουθο χρονικό διάστημα: 

Έναρξη υποβολής Αιτήσεων   Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων  Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 

και ώρα 16.00. 
 

Αιτήσεις και έγγραφα που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα 

θεωρούνται επιλέξιμα. 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση: 

youthmunicipality24@eetaa.gr. 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε μορφή PDF και Microsoft Word με τίτλο 

εγγράφου «Όραμα Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 Ονομασία Δήμου……». 

 Αιτήσεις και έγγραφα που υποβάλλονται με άλλα μέσα δεν θα θεωρούνται 

επιλέξιμα. 

 Υποστηρικτικές επιστολές ή άλλα έγγραφα που αποστέλλονται από τους 

αιτούντες Δήμους στην ΕΕΤΑΑ μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων και όχι ως μέρος του πακέτου της Αίτησης, δεν θα λαμβάνονται 

υπόψη και δεν θα προωθούνται στην Επιτροπή Ανακήρυξης της Εθνικής 

Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024. 

 Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις από 1 έως 5 συνολικά δεν μπορούν να 

υπερβαίνουν το όριο των 40 σελίδων.  

 Σημειώνεται ότι οπτικοακουστικό υλικό περιλαμβάνεται σε Παράρτημα / ματα. 

 Στα Παραρτήματα όσα αναφέρονται στην ενότητα 1 της Αίτησης είναι 

υποχρεωτικά.  

 Ωστόσο, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν πρόσθετα παραρτήματα κατά το 

δοκούν.  

 Οι αιτούντες μπορούν να σχεδιάσουν την Αίτησή τους, συμπεριλαμβανομένου 

του εξωφύλλου, με τον τρόπο που επιθυμούν.  

 Ωστόσο, η σειρά των ερωτήσεων πρέπει να παραμείνει ίδια όπως στο πρότυπο 

της φόρμας Αίτησης.  

Όσες Αιτήσεις δεν τηρούν τις ανωτέρω Οδηγίες  δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες για 

αξιολόγηση. 

mailto:youthmunicipality24@eetaa.gr
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Οδικός Χάρτης Διαδικασίας Ανακήρυξης  
Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024  

 

Δημοσιοποίηση Ανακοίνωσης  Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 
Έναρξη υποβολής Αιτήσεων   Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 
Καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων του πρώτου κύκλου η ΕΕΤΑΑ θα παρέχει 
απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των υποψηφίων Δήμων τηλεφωνικά (τηλ. 
2131320631) και διαδικτυακά (ηλεκτρονική διεύθυνση για ερωτήσεις: 

infoym24@eetaa.gr.) 
Οι απαντήσεις για τις συχνές ερωτήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
www.eetaa.gr  
Διαδικτυακό Σεμινάριο Πληροφόρησης Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023 
Η συμμετοχή στο Διαδικτυακό Σεμινάριο απαιτεί εγγραφή (κάντε κλικ εδώ για εγγραφή) 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων  Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 
Ανακοίνωση Υποψηφιοτήτων στην ιστοσελίδα 
www.eetaa.gr  

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων  
Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 

2023 
Η Επιτροπή Ανακήρυξης της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 θα αξιολογήσει τις 
υποψηφιότητες. Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινήσεις, αυτές θα ζητηθούν από 
τους Δήμους με γραπτή διαδικασία. 

Ανακοίνωση 5 προκριθέντων Δήμων στην 
ιστοσελίδα www.eetaa.gr 

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 

Σε περιπτώσεις που οι Δήμοι επιθυμούν να γνωρίσουν την αξιολόγηση της 
υποψηφιότητάς τους μπορούν να το αιτηθούν εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

infoym24@eetaa.gr.  
Αξιολόγηση Τελικών Υποψηφιοτήτων  Νοέμβριος 2023 
Η Επιτροπή Ανακήρυξης της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024: 

 θα καλέσει σε ειδική συνεδρίασή της τους προκριθέντες Δήμους για να 
παρουσιάσουν την πρότασή τους και να απαντήσουν σε κύκλο ερωτήσεων και 

 θα εισηγηθεί στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 
Βίου Μάθησης και Νεολαίας τον προτεινόμενο Δήμο να λάβει τον τίτλο της Εθνικής 
Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024. 

Τελετή Ανακήρυξης  
Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024  

Δεκέμβριος 2023 

mailto:infoym24@eetaa.gr
http://www.eetaa.gr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnJ0VDaydIlgA9nFD0Yh43Jf2ICJPzxsgAiM_7T1UOz1FfA/viewform
http://www.eetaa.gr/
http://www.eetaa.gr/
mailto:infoym24@eetaa.gr
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Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024  
Βαθμολόγηση 
 

1     Όραμα και Στρατηγική Δήμου στο πεδίο της Νεολαίας 10     
  1.1   Το Όραμα του Δήμου την τελευταία 4ετία (2018 – 2022) για τους Νέους και τις Νέες που κατοικούν στη περιοχή του.   5  

  1.2   Οι στρατηγικές επιλογές του Δήμου για την υλοποίηση του οράματός του.   3  

  1.3   
Πώς εντάσσεται στο όραμα και τις στρατηγικές του Δήμου, η πρότασή του να ανακηρυχθεί  Εθνική Πρωτεύουσα 
Νεολαίας 2024. 

  2  

2     Υφιστάμενη Κατάσταση στο Δήμο στο πεδίο της Νεολαίας 15     

  2.1   Υπηρεσίες Δήμου προς όφελος των νέων.   3  

  2.2   Πρωτοβουλίες – Δράσεις – Έργα που υλοποίησε/ υλοποιεί ο Δήμος προς όφελος των νέων   3  

  2.3   Πόροι Δήμου που διατέθηκαν προς όφελος των νέων.   3  

  2.4   Πηγές Χρηματοδότησης πρωτοβουλιών του Δήμου προς όφελος των νέων.   1  

  2.5   Συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.   4  

  2.6   Πρωτοβουλίες – Δράσεις – Έργα που υλοποίησαν τοπικοί φορείς προς όφελος των νέων.   1  

3     Προτεινόμενο Πρόγραμμα για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024  40     

  3.1   Συμμετοχή – Συναπόφαση των νέων   12   

    3.1.1 Αριθμός  Φορέων – Συλλογικοτήτων – Οργανώσεων Νέων.     2 

    3.1.2 
Διαδικασία υποβολής και ένταξης πρότασης/εων νέων στον Δήμο στο προτεινόμενο πρόγραμμα για την Εθνική 
Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024. 

  
 

5 

    3.1.3 Διαδικασία συμμετοχής των νέων κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση των επιλεγέντων δράσεων.   
 

5 

  3.2   Ευρωπαϊκή Διάσταση    9   

    3.2.1 
Συμπερίληψη λειτουργικά συνδεδεμένων ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων στις θεματικές του προτεινόμενου 
προγράμματος δράσης. 

  
  

3 

    3.2.2 Συμπερίληψη ευρωπαϊκών δράσεων που απαντούν σε ανάγκες νέων που κατοικούν στη περιοχή.     2 

    3.2.3  Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και αδελφοποιήσεις.     2 

    3.2.4 Αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πηγών.     2 

  3.3   Τοπική Ιδιαιτερότητα   4   

    3.3.1 Συμπερίληψη δράσεων που αναδεικνύουν πλεονεκτήματα της περιοχής.     2 

    3.3.2 Συμπερίληψη δράσεων που απαντούν και αμβλύνουν προβλήματα της περιοχής.     2 
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  3.4   Θεματικά Πεδία Προτεινόμενου Προγράμματος.   8   

    3.4.1 Συμπερίληψη δράσεων επιλεγμένου/ων θεματικού/ων πεδίου/ων, προς όφελος των νέων.     4 

    3.4.2 Συνεργασίες με φορείς επιλεγμένου/ων θεματικού/ων πεδίου/ων, που δρουν στη περιοχή προς όφελος των νέων.     2 

    3.4.3 
Συμπερίληψη δράσεων που αναφέρονται σε ευάλωτους πληθυσμούς (Ρομά, ΑμεΑ, μετανάστες, πρόσφυγες, κ.ά.) από 
φορείς επιλεγμένου/ων θεματικού/ων πεδίου/ων, που δρουν στη περιοχή προς όφελος των νέων.     

2 

  3.5   Δομές και Υποδομές.   2   

  3.6   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και Πηγές Χρηματοδότησης.   5   

    3.6.1 Αναφορά σε ενδεικτικό προϋπολογισμό προτεινόμενου προγράμματος.     2 

    3.6.2 Εκτίμηση ποσοστού εξασφάλισης πόρων.     1 

    3.6.3 Κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού από ιδίους πόρους του Δήμου.     2 

4     Συνοχή – Συνάφεια με Στρατηγική. 20     

  4.1   
Το προτεινόμενο πρόγραμμα ικανοποιεί τους στρατηγικούς στόχους επίτευξης του οράματος του Δήμου για τη 
νεολαία της περιοχής και γενικά της κοινωνίας των πολιτών.   

7   

  4.2   
Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις, οι οποίες έχουν συμπληρωματικότητα και καλύπτουν τις 
προτεραιότητες του παρόντος θεσμού.   

5   

  4.3   Το προτεινόμενο πρόγραμμα αξιοποιεί χρηματοδοτικές πηγές, τηρώντας την αρχή κόστους / οφέλους.   4   

  4.4   Το προτεινόμενο πρόγραμμα υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.   4   

5     Βιωσιμότητα Προτεινόμενου Προγράμματος. 15     

  5.1   
Τεκμηριωμένη αναφορά στη βιωσιμότητα δράσεων και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του προτεινόμενου 
προγράμματος, μετά το πέρας του 2024.   

10   

  5.2   Αναφορά στην προστιθέμενη αξία για τη νεολαία και την περιοχή, μετά το πέρας του 2024.   5   
 

 

Η τελική βαθμολογία (ΤΒ) κάθε πρότασης θα υπολογιστεί από τον τύπο: ΤΒ=Β*(1+α), όπου, α: το ποσοστό που αντιστοιχεί στο Δήμο, σύμφωνα με την 
κατηγορία του (Πίνακας 1) και Β: η βαθμολογία που έλαβε η πρόταση κατά την αξιολόγηση. 

Πίνακας 1. Κατηγορίες Δήμων 
 

1 Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων 2 
2 Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι και Δήμοι πρωτεύουσες Νομών 4 
3 Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι 10 
4 Μικροί Ηπειρωτικοί και Μικροί Ορεινοί Δήμοι 8 
5 Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι 10 
6 Μικροί Νησιωτικοί Δήμοι 8 



 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2024 

10 
 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ 

 

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

 


