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Καθιέρωση Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας   

 Ανακοίνωση  
Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης 

και Νεολαίας ως ο Κυβερνητικός Φορέας ο οποίος φέρει την ευθύνη σχεδιασμού, 

συντονισμού, παρακολούθησης, προώθησης και διαμόρφωσης των προτάσεων 

πολιτικής που εφαρμόζονται για την επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματική 

κατάρτιση, διά βίου μάθηση και νεολαία ανέλαβε το σύνθετο έργο της υλοποίησης 

του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 στη χώρα μας.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 

Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία θεσμοθέτησης του Τιμητικού 

Τίτλου της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας για τους Δήμους της Ελλάδας, που θα 

απονέμεται κάθε  χρόνο σε ένα Δήμο της χώρας. 

O θεσμός της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας έχει διττό στόχο: 

 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, 
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 .να προβάλει τον Δήμο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ־

 

Η καθιέρωση της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας αφορά σε όλους τους Δήμους της 

χώρας και προϋποθέτει την υιοθέτηση καλών πρακτικών συνεργασίας των 

δημοτικών αρχών σε στενή συνεργασία με τους νέους και τις νέες που κατοικούν σε 

αυτούς, προκειμένου να συνδιαμορφώσουν την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική 

και πολιτισμική ζωή του τόπου που ζουν. 

Αναλυτικότερα, ο θεσμός της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας στοχεύει στη 

δημιουργία πόλεων φιλικών και εναρμονισμένων με τις ανάγκες των νέων, 

διασφαλίζοντας ότι η νεολαία θα συμμετέχει σε συζητήσεις και δράσεις για 

διαφορετικούς τομείς της καθημερινότητας, όπως το περιβάλλον, η κοινωνική 

ένταξη και συνοχή, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, η εργασία, η εκπαίδευση, η 

αστική ανάπτυξη, η κοινωνική πολιτική, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ψυχική υγεία, 

η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης και η διαφάνεια. 

Η επιλογή ενός Δήμου ως Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας πρέπει να συνοδεύεται 

από ένα πρόγραμμα που θα διασφαλίζει ότι οι νέες και οι νέοι, μέσω της 

ενθάρρυνσης της ενεργής συμμετοχής τους και έχοντας ίσες ευκαιρίες, θα 

βρίσκονται στον πυρήνα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, δημιουργώντας έτσι 

βιώσιμους μηχανισμούς και λειτουργικές δομές συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν) του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων,  η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και η 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) καλούν τους 

Δήμους της χώρας να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024  
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Αναμενόμενοι Στόχοι  

 

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. 

• η βελτίωση της σχέσης των νέων με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

με στόχο 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. 

Ένας Δήμος, προκειμένου να λάβει τον Τιμητικό Τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας 

Νεολαίας, 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. 
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Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση; 

 

Όλοι οι Δήμοι της χώρας.  

Οι δημοτικές αρχές που επιθυμούν η πόλη τους να λάβει τον Τιμητικό Τίτλο της 

Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 πρέπει να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν 

ένα πρόγραμμα που θα πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

Κριτήρια 

 

Κριτήρια αξιολόγησης του προτεινόμενου προγράμματος για την Εθνική 

Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024 των υποψηφίων είναι: 

• 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 & η 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.  
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• 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. 

Χρηματοδότηση 

 

Οι χρηματοδοτικές πηγές που θα αναφέρει ο υποψήφιος Δήμος ότι έχει ή θα 

εξασφαλίσει ως οικονομικούς πόρους για την κάλυψη των δαπανών υλοποίησης 

δράσεων του προγράμματός του θα συνυπολογιστούν στην αξιολόγηση της 

υποψηφιότητάς του, σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό του προτεινόμενου 

προγράμματος. 

Εν δυνάμει χρηματοδοτικές πηγές που μπορεί να αξιοποιηθούν είναι: ΕΣΠΑ 2021 – 

2027, Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα (π.χ. Erasmus+, CERV, Solidarity 

Corps, κ.ά.), καθώς και χορηγίες. 
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Διαδικασία Ανακήρυξης  

Όργανα Ανακήρυξης 

 

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης 

και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτεί την Επιτροπή 

Ανακήρυξης της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 και την Ομάδα 

Εμπειρογνωμόνων. 

 

Η Επιτροπή Ανακήρυξης της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 αποτελείται 

από θεσμικούς εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, 

εκπροσώπους των οργανώσεων νεολαίας, καθώς και τις τοπικές και περιφερειακές 

αρχές.  

Έργο της Επιτροπής Ανακήρυξης της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 είναι: α) 

να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και να εισηγηθεί στο Γενικό Γραμματέα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας τον 

τελικό κατάλογο με τους 5 προκριθέντες Δήμους β) στην τελική φάση, να 

αξιολογήσει και να εισηγηθεί στο Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας το Δήμο που θα τιμηθεί με τον τίτλο 

της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024. 

 

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 λειτουργεί 

υπό την ευθύνη της ΕΕΤΑΑ. Έργο της είναι: 

▪ Να παρέχει υπηρεσίες επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Επιτροπής 

Ανακήρυξης της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 για να καταλήξει στην πλέον 

αντικειμενική απόφαση σχετικά με το ποιος Δήμος θα λάβει τον τίτλο της Εθνικής 

Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024. 
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▪ Να αποτελεί βασικό εταίρο της βραβευμένης πόλης κατά τις φάσεις 

προετοιμασίας, οργάνωσης και υλοποίησης του έτους αναφοράς. Η Ομάδα 

υποστηρίζει πρωτίστως την Πρωτεύουσα στην εφαρμογή του προγράμματος, 

αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που βρίσκεται εντός του φορέα. Εξασφαλίζει, επίσης, 

μια ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση και συνδέσεις με βασικούς διεθνείς θεσμούς και 

ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και με ένα δίκτυο οργανώσεων νεολαίας σε 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

▪ Να αναπτύσσει δράσεις παρακολούθησης σε όλη τη διαδικασία της Εθνικής 

Πρωτεύουσας Νεολαίας για να εντοπίσει περαιτέρω τις ανάγκες της Πρωτεύουσας 

και να προτείνει βελτιώσεις σχετικά με τη διαδικασία. 
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Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα 

Ανακοίνωση και την Προκήρυξη για την ανάδειξη της Εθνικής Πρωτεύουσας 

Νεολαίας 2024 και να συμπληρώσουν το έντυπο Αίτηση, στο οποίο περιγράφουν: 

(α) το όραμά τους για το προτεινόμενο έτος, (β) λεπτομερή αναφορά για τις 

προηγούμενες επιδόσεις του Δήμου στον τομέα της νεολαίας, (γ) το κίνητρο για να 

θέσουν υποψηφιότητα για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024, (δ) τις βασικές 

προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και (ε) ένα πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων που πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτούς τους στόχους. Τονίζεται 

ότι πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια (1) η συμμετοχή των νέων στη διαδικασία 

αυτή, (2) η προτεινόμενη δομή διακυβέρνησης, (3) οι οικονομικοί πόροι 

υλοποίησης του προτεινόμενου προγράμματος και (4) ο μακροπρόθεσμος 

αντίκτυπος της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 στις νέες και στους νέους του 

Δήμου, καθώς και ευρύτερα στην περιοχή. 

 

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

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

από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 και ώρα 

16.00, διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση youthmunicipality24@eetaa.gr. 

 

mailto:youthmunicipality24@eetaa.gr
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Η ΕΕΤΑΑ θα οργανώσει Διαδικτυακό Σεμινάριο Πληροφόρησης για τους Δήμους 

που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για τον τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας 

Νεολαίας 2024 τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023 και ώρα 10.00 (κάντε κλικ εδώ για 

εγγραφή). 

 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, επικοινωνήστε με την 

ΕΕΤΑΑ: infoym24@eetaa.gr. Οι απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 

ΕΕΤΑΑ. 

 

Τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2023 η ΕΕΤΑΑ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τους 

υποψήφιους Δήμους για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024. 

 

Αξιολόγηση Αιτήσεων – Ανακήρυξη Τελικών Υποψηφιοτήτων 

 

Η Επιτροπή Ανακήρυξης της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 θα αξιολογήσει 

τις υποψηφιότητες και θα εισηγηθεί στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας τον τελικό κατάλογο με 

τους 5  προκριθέντες Δήμους. 

 

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?usp=sf_link
mailto:infoym24@eetaa.gr
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Υποβολή Τελικών Υποψηφιοτήτων 

 

Η Επιτροπή Ανακήρυξης της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024: 

• θα αξιολογήσει τις πέντε (5) τελικές υποψηφιότητες  

• θα καλέσει σε ειδική συνεδρίασή της τους προκριθέντες Δήμους για να 

παρουσιάσουν την τελική τους πρόταση και να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

της ή εναλλακτικά θα πραγματοποιήσει επιτόπιες επισκέψεις 

• και θα εισηγηθεί στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας τον επιλεγέντα Δήμο να λάβει 

τον τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024. 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων – Τελετή Ανακήρυξης Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 

2024 

 

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανακήρυξης της Εθνικής Πρωτεύουσας 

Νεολαίας 2024, θα οργανωθεί Τελετή Απονομής τον Δεκέμβριο 2023, κατά την 

οποία  θα ανακοινωθεί η πόλη που θα ανακηρυχθεί ως Εθνική Πρωτεύουσα 

Νεολαίας για το 2024. 


