
                                                                        

 

 

Αγαπητοί δικαιούχοι, 

Τον Σεπτέμβριο 2021, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε 
ότι το 2022 έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας αποτελεί 
ιδανική ευκαιρία να αναδειχθούν τα σημαντικά επιτεύγματα των νέων από τη μέχρι τώρα 
συμμετοχή τους στα προγράμματα Erasmus+ και European Solidarity Corps. Είναι μια ευκαιρία 
για έναν απολογισμό  σχετικά με το πώς βλέπουν τη θέση τους στο μέλλον οι νέοι και ποια 
βήματα πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί προκειμένου η συμμετοχή τους να καταστεί μόνιμο 
χαρακτηριστικό των προγραμμάτων αυτών. 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, σας προτρέπουμε, ως δικαιούχοι, να εξετάσετε 
τον τρόπο μέσω του οποίου τα ανωτέρω προγράμματα θα μπορούσαν να προσφέρουν 
περισσότερες ευκαιρίες στους νέους. Ο προϋπολογισμός του Erasmus+ και European Solidarity 
Corps έχει ενισχυθεί ακριβώς ώστε οι νέοι να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να γίνουν ενεργοί 
συμμέτοχοι σε αυτά. Σας ενθαρρύνουμε κατά συνέπεια να εξετάσετε πώς μπορείτε να 
διασφαλίσετε ότι οι νέοι θα εκπροσωπούνται ισότιμα στα σχέδια που υλοποιείτε με βιώσιμο και 
ουσιαστικό τρόπο. 

Πώς παίρνετε μέρος στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 

Με την παρούσα επιστολή σας καλούμε να συμβάλετε στην επικοινωνία και τη διάδοση των 
ευκαιριών που προσφέρονται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για το 
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ειδική 
σελίδα στο European Youth Portal.  

Η σελίδα αποτελεί τον κύριο δίαυλο επικοινωνίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Περιλαμβάνει χάρτη δραστηριοτήτων και αναμένεται να συμπληρωθεί με ξεχωριστά πεδία για 
θέματα Πολιτικής για τη Νεολαία, ειδήσεις και πληροφορίες σχετικά με το πώς οι νέοι 
επιθυμούν και οραματίζονται την ευρωπαϊκή συνεργασία στο μέλλον. Οι χρήστες της σελίδας 
και του portal μπορούν να ενημερώνονται κατά τη διάρκεια του έτους για όλες τις εκδηλώσεις 
σχετικά με τη Νεολαία με τη δυνατότητα να επιλέγουν φίλτρα ανά θέμα, χώρα ή ημερομηνία 
που τους ενδιαφέρει. 

Στο πεδίο που έχει δημιουργηθεί στο European Youth Portal μπορείτε, εφόσον είστε χρήστες, 
να καταχωρίζετε δραστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνετε για νέους. Η Εθνική 
Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ για τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επικυρώνει στη 
συνέχεια τις δραστηριότητες που καταχωρίζετε, οι οποίες αμέσως μετά εμφανίζονται στο 
European Youth Portal.  

  

https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
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Υλικό επικοινωνίας και προβολής 

Ο επίσημος λογότυπος για τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας είναι 
διαθέσιμος και στα ελληνικά. Μπορείτε να τον βρείτε πατώντας στον σύνδεσμο European Year 
of Youth 2022 - Communication material. Σας ενθαρρύνουμε να τον χρησιμοποιήσετε στο υλικό 
που δημιουργείτε για δραστηριότητες που οργανώνετε για νέους και επικοινωνιακές δράσεις 
που συμβάλλουν στους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Επίσης, στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μπορείτε να αξιοποιείτε και το επίσημο hashtag #EuropeanYearOfYouth. Στον 
ανωτέρω σύνδεσμο θα βρείτε επίσης οδηγίες σχετικά με την οπτική ταυτότητα για το 
προωθητικό υλικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. 

Επίσημη ιστοσελίδα στην Ελλάδα 

Η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Έτους 
Νεολαίας 2022 έχει δημιουργήσει επίσημη ιστοσελίδα για τη χώρα μας. Η ιστοσελίδα λειτουργεί 
ως σημείο αναφοράς με στόχο την ενημέρωση των νέων για εκδηλώσεις, δραστηριότητες και 
θέματα που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 στην Ελλάδα. 
Στις ενότητές της φιλοξενούνται νέα, ανακοινώσεις, προσκλήσεις για εκδηλώσεις και δράσεις, 
δελτία τύπου και προκηρύξεις. Στόχος είναι οι νέοι της Ελλάδας να έχουν ενεργό συμμετοχή στο 
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: Ευρωπαϊκό Έτος 
Νεολαίας 2022. 

Στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για 
μια ουσιαστική συνεργασία μαζί σας ώστε η χρονιά αυτή να είναι μια επιτυχημένη χρονιά 
αφιερωμένη στους νέους. Θα χαρούμε να δούμε τις πρωτοβουλίες νέων από την Ελλάδα να 
παρουσιάζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσβλέπουμε στη βοήθεια όλων σας, ώστε 
να εμπνεύσουμε μέσα από τις δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ τη νέα γενιά Ευρωπαίων. 

Με εκτίμηση, 

Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ 

https://europa.eu/youth/year-of-youth/communication-material_en
https://europa.eu/youth/year-of-youth/communication-material_en
https://www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/
https://www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/

