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Ψήφισμα του Συμβουλίου 26/11/2018:
στρατηγική για τη Νεολαία  2019- 2027

 Να αποκτήσουν οι νέοι και οι νέες τη δυνατότητα να
αναλάβουν οι ίδιοι τον έλεγχο της ζωής τους, να
αναπτύξουν την ανθεκτικότητά τους και να εφοδιαστούν
με δεξιότητες ζωής για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
ενός μεταβαλλόμενου κόσμου

 Να αποκτήσουν τα εφόδια για να γίνουν ενεργοί πολίτες,
φορείς αλληλεγγύης και θετικής αλλαγής

 Να βελτιωθούν οι αποφάσεις πολιτικής που αφορούν
τους νέους κυρίως στην απασχόληση, την εκπαίδευση
την υγεία και την κοινωνική ένταξη
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 Αναγνώριση του ρόλου των νέων στην κοινωνία και
αναγνώριση της υποχρέωσης της Πολιτείας να απαντήσει
στις ανάγκες των νέων

 Συνέργεια με άλλες πολιτικές όπως της Εκπαίδευσης της
Κατάρτισης και της Απασχόλησης

 Ισότιμη πρόσβαση όλων των νέων και μέτρα πολιτικής που
προωθούν τη συμμετοχή τους στα κοινά και διευκολύνουν
την ποιότητα ζωής τους.

Βασικές Αρχές 
στον τομέα πολιτικής για τη Νεολαία (1)
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Βασικές Αρχές 
στον τομέα πολιτικής για τη Νεολαία (2)

 Θέσπιση προτεραιοτήτων με στόχο τους νέους με λιγότερες
ευκαιρίες

 Πολιτικές και μέτρα που θα διευκολύνουν την κινητικότητα
των νέων

 Αναγνώριση του έργου όσων εργάζονται με/για τους νέους
(youth workers* ή σύμβουλοι νέων)

 Καταγραφή των πραγματικών αναγκών και ενδιαφερόντων
των νέων

 Συνάφεια μέτρων εθνικής πολιτικής με τις αντίστοιχες
ευρωπαϊκές
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Βασικοί Πυλώνες (1)

 Σύνδεση των νέων με την πολιτεία και την κοινωνία

 Ποιότητα απασχόλησης για όλους τους νέους και νέες
 Ποιότητα μάθησης
 Σχεδιασμός μέτρων που θα διευκολύνουν τους νέους να

ενταχθούν ενεργά στην ψηφιακή εποχή
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Βασικοί Πυλώνες (2)

 Μέτρα με έμφαση στην επιχειρηματικότητα και την
καινοτομία

 Ισότητα των φύλων
 Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς
 Πολιτικές και μέτρα που θα στηρίξουν τον ενεργό

ρόλο των νέων σε μια βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη
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Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 *

Αποτελεί έναυσμα για αναστοχασμό σχετικά με το παρόν
και το μέλλον της νεολαίας, την ενεργό συμμετοχή της στην
οικοδόμηση μιας αισιόδοξης και δυναμικής Ευρώπης που
επενδύει πολύ περισσότερα στη νέα γενιά.

Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. έχει αναλάβει τον σχεδιασμό του
Ευρωπαϊκού έτους για την Ελλάδα αλλά και το να φέρει σε
πέρας όλες τις δράσεις που έχουν προβλεφθεί με την
ευκαιρία αυτή. Επίσης έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες
προκειμένου να θεσμοθετηθεί το επάγγελμα του συμβούλου
νέων(θεσμική αναγνώριση και επαγγελματική πιστοποίηση)
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Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022
Από την ιδέα στην         υιοθέτηση

 15 Σεπτεμβρίου: Ανακοίνωση της Προέδρου Ursula Von
Der Leyen

 20 Δεκεμβρίου: Έκδοση απόφασης από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο

 28 Δεκεμβρίου: Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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15 Σεπτεμβρίου – Ανακοίνωση της Προέδρου 
Ursula von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

“Το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.
Είναι καιρός να ανταποδώσουμε σε μια γενιά που 
επέδειξε τόση αλληλεγγύη, και έχασε τόσα πολλά 
στην πανδημία.
Θέλω η Ευρώπη να εργαστεί για την επόμενη γενιά. 
Νέοι Ευρωπαίοι, κάντε τη φωνή σας να ακουστεί. 
Αυτή είναι η δική σας Ευρώπη”.
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Γιατί τώρα;

Η πανδημία COVID-19 είχε άνευ προηγουμένου
αντίκτυπο στην εκπαίδευση, την απασχόληση και
την ψυχική υγεία των νέων

Οι νέοι έχουν δείξει αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
και θυσίασαν πολύτιμες «νεανικές στιγμές» της
καθημερινότητάς τους

Το 2022 θα είναι ένα «έτος αφιερωμένο στην
ενδυνάμωση αυτών που έχουν αφιερώσει τόσα
πολλά σε άλλους»
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ομάδα - στόχος

 Όλοι οι νέοι (15-29 ετών) αλλά ιδιαίτερα οι νέοι με 

λιγότερες ευκαιρίες

 από μη προνομιούχα περιβάλλοντα

 που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή/και

 από απομακρυσμένες περιοχές
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Κύριοι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους 2022 (1)

 Ανανέωση των θετικών προοπτικών για τους νέους
υπογραμμίζοντας πως η πράσινη και η ψηφιακή
μετάβαση προσφέρουν ευκαιρίες για αυτούς

 Ενδυνάμωση και υποστήριξη των νέων ιδιαίτερα
εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες ώστε να αποκτήσουν
ουσιαστικές γνώσεις και ικανότητες και να γίνουν
ενεργοί πολίτες και φορείς της αλλαγής

12



Κύριοι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους 2022 (2)

 Υποστήριξη των νέων ώστε να κατανοήσουν τις ευκαιρίες
που έχουν στη διάθεσή τους, σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο, και ενεργή προώθηση των ευκαιριών αυτών

 Ενσωμάτωση της πολιτικής για τη νεολαία σε όλους τους
σχετικούς τομείς πολιτικών, σύμφωνα με τη στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 2019-2027
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σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
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(https://www.youthdialogue.gr/European-youth-year-2022)
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