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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμος Σαλαμίνας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη δραστηριότητα 

“1st International Activity: Debate EU4 YOUth” που διοργανώνει από 22 έως 24 Νοεμβρίου 

2022 στην Αίθουσα «Δημήτριος Μπόγρης» του Δημαρχιακού Μεγάρου, στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Empowering YOUth Citizenship for EU Future (YOUth for EU)” 

με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:30 προσκαλούμε νέους 

μαθητές των Λυκείων του Δήμου Σαλαμίνας, εκπαιδευτικούς, εκπροσώπους φορέων, στελέχη 

του Δήμου και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα “Debate EU4 

YOUth”, όπου μέσα από διαδραστικά εργαστήρια θα αναδειχθούν ιδέες και προβληματισμοί 

για την Ευρώπη στο Δήμο μας. 

Ο Δήμος Σαλαμίνας θα φιλοξενήσει 25 διεθνείς συμμετέχοντες, από τους εταίρους του 

προγράμματος, νέους, εκπροσώπους Δήμων και φορέων που ασχολούνται στον τομέα της 

νεολαίας από την Πολωνία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία. 

Κατά την εν λόγω δραστηριότητα οι νέοι και οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων, τόσο του Δήμου όσο 

και των Ευρωπαίων Εταίρων, να παρακολουθήσουν διαλέξεις και να συμμετάσχουν σε ανοιχτή 

συζήτηση με θέμα «Ευρωπαϊκή ταυτότητα και Ευρωπαϊκές αξίες». 

Στο πρώτο μέρος της ημέρας, η ομάδα των νέων Young Service Designers, στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Young Service Designers – YSD, θα παρουσιάσουν στο Δήμο 

μας τις πολιτικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιάσει, με έμφαση σε δράσεις για τη νεολαία και 

θα αναδειχθεί, μέσα από διαγωνισμό με τη συμμετοχή όλων των παρισταμένων, η πολιτική 

παρέμβαση που θα εφαρμοστεί στο νησί μας.  

Στο δεύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της ημέρας, οι συμμετέχοντες θα «παίξουν» ένα 

διαδραστικό παιχνίδι και θα συμμετάσχουν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις 

ευκαιρίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει για τη νεολαία. Ο Δήμαρχος, κος. Παναγόπουλος 

Γιώργος, θα απευθύνει χαιρετισμό και θα συμμετάσχει ως μέλος της κριτικής επιτροπής, θα 

ακούσει τις προτάσεις των νέων και θα συζητήσει μαζί τους τις ιδέες τους για το πώς ο Δήμος 

θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους νέους του νησιού να συμμετάσχουν στα κοινά.  

Το πρόγραμμα “YOUth 4EU” στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου πόλεων οι οποίες 

θέλουν να είναι φιλικές προς τους νέους και να τους ενθαρρύνουν να επενδύσουν στις τοπικές 

κοινωνίες, ενισχύοντας τις Ευρωπαϊκές αξίες και τα Ευρωπαϊκά ιδεώδη. Οι περισσότερες μικρές 

πόλεις πλήττονται από το φαινόμενο της φυγής νέων. Στην προσπάθεια αποτροπής αυτού του 

φαινομένου, το έργο σκοπεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων 

και στη διαμόρφωση του μέλλοντος από κοινού με τους φορείς της Ε.Ε.  

To έργο αυτό επικεντρώνεται κυρίως στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των 

ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις κοινές αξίες, τα κοινά δημοκρατικά δεδομένα στην Ευρώπη 
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αλλά και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής συνοχής, βασικός στόχος του έργου είναι η ευρωπαϊκή 

νεολαία αλλά και οι πολίτες των τοπικών κοινωνιών (δραστηριότητες μεταξύ γενεών). 

Ομάδες στόχου του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και να εντοπιστούν οι 

καλές πρακτικές για πολιτικές για τη νεολαία από το τοπικό στο διεθνές επίπεδο είναι οι 

ακόλουθες,: 

 Σχολεία, Σχολικές Μονάδες Γυμνασίου και Λυκείου 

 Εκπρόσωποι Δημοτικού Συμβουλίου 

 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί στον τομέα της νεολαίας  

 Πολιτισμικοί φορείς 

 Περιφερειακοί οργανισμοί και αρχές, περιλαμβανομένων αιρετών της 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης, Συμβουλίων Νεολαίας και φορέων που εργάζονται 

στον τομέα της νεολαίας. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με εταίρους από την Πολωνία, την Ισπανία, 

την Ιταλία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία, αναλυτικότερα: 

 Δήμος Starachowice, Πολωνία 

 AYUNTAMIENTO DE ALZIRA, Ισπανία 

 UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, Ιταλία 

 Δήμος Σαλαμίνας – Ελλάδα 

 Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, Ολλανδία 

 ASSOCIACAO MENTALIDADE X, Πορτογαλία 

Ο Δήμος Σαλαμίνας ξεκινάει δυναμικά τη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

ως Εταίρος, όπως στο “YOUth 4EU” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Citizens, 

Equality, Rights and Values Programme (CERV) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία 

με το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A., όπως στο έργο 

Young Service Designers – YSD, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

πρόγραμμα Erasmus+ ((European Youth Together (EYT) Sub – programme under Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA (GA n°624732)). 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν Πιστοποιητικά Συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα για τη δραστηριότητα “1st International Activity:  Debate EU4 YOUth” που 

διοργανώνει ο Δήμος Σαλαμίνας. 


