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ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  

 

 

Θέμα: Μνημόνιο Συνεργασίας Δημοτικών Συμβουλίων Νέων. 

Στη Λάρισα, σήμερα 16η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το 

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με 

αρ. πρωτ. 50885/10-06-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

Δήμου Λαρισαίων.  

 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη οι κ.κ.: 1) Μυσιρλή Φωτεινή ως Πρόεδρος, 2) Αραϊλούδης 

Αναστάσιος, 3) Αρβανίτης Θεοφάνης 4) Ασσυχίδης Αλέξανδρος, 5) Γκέκας Ελευθέριος – Ραφαήλ, 

6) Γουγούλα Θεολογία, 7) Ελένης Κωνσταντίνος, 8) Κατρανάς Γεώργιος, 9) Κατσώχη 

Κλυταιμνήστρα, 10) Κόκκινου Κατερίνα, 11) Κυρίτσης Αχιλλέας, 12) Κωσταρέλη Σοφία – Μαρία, 

13) Λαγός Ευστάθιος, 14) Μηλιού Ευρυδίκη, 15) Μπλέκου Μερόπη, 16) Νικούλη Ελευθερία, 17) 

Παυλίτσα Ελισάβετ, 18) Ρεμπάπης Ευάγγελος, 19) Ρωμαϊδης Ρωμανός, 20) Σιέρρα Δήμητρα, 21) 

Σκάρπου Χριστίνα, 22) Σταυρίδου Γεωργία, 23) Τσάτσος Αλέξανδρος, 24) Τσιαντού Κυριακή – 

Μαρία, 25) Τσιουμάνης Γεώργιος, 26) Χαρίτος Δημήτριος, 27) Χατιλάρης Παύλος. 

Και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νεολαίας κ.κ.: 1) Ανδρεοπούλου Βάια 2) Αποστόλου 

Κωνσταντίνος, 3) Αρσένης Θωμάς, 5) Βογιατζή Μαρίνα, 6) Γκαράβελα Ελευθερία, 7) 

Ευαγγελοπούλου Ελένη, 8) Δεσλή Μαρία, 9) Δημοβέλης Ελευθέριος, 10) Ζαραμπούκα Παναγιώτα, 

11) Ναουνούλης Ιωάννης, 12) Πριμικύρης Βασίλειος, 13) Μάντσε Αγγελική, 14) Μουλάς 

Πασχάλης, 15) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, 16) Τούσια Ελίνα, 17) Τσαδήμας Θωμάς, 18) 

Τσικριτσής Γεώργιος, 19) Τσίγκος Μαργαρίτης, 20) Τσιρεβέλος Γεώργιος. 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας προχώρησε στη συζήτηση των 

θεμάτων.  

 

Θέμα: Μνημόνιο Συνεργασίας Δημοτικών Συμβουλίων Νέων. 

 

Σε εισήγηση προχώρησε η κ. Σταυρίδου Γεωργία, Συντονίστρια της Επιτροπής Δημοκρατίας & 

Δικαιωμάτων, η οποία παρεβρέθηκε στο Thermi’s Youth Forum, στη Θέρμη, όπου και συστάθηκε 

το κείμενο του μνημονίου συνεργασίας. Η εισήγηση είχε ως εξής:  

 

‘’Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας Δήμου Καβάλας, Παγγαίου, Θεσσαλονίκης, Θέρμης και 

Λάρισας επιθυμούν την υπογραφή μνημονίου Συνεργασίας, στο πλαίσιο της καλής θέλησης και 



 

 

με σκοπό την προώθηση του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας και στους υπόλοιπους 

Δήμους της Ελλάδας 

Για το λόγο αυτό, εκπρόσωποι των ως άνω Συμβουλίων, συνήλθαν στη Θέρμη και συγκεκριμένα 

στο πλαίσιο του Thermi's Youth Forum για την κατάρτιση του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας. 

 

 
Το Περιεχόμενο του Μνημονίου Συνεργασίας, όπως διαμορφώθηκε μετά τις συζητήσεις που 

έλαβαν χώρα στη Θέρμη έχει διαμορφωθεί ως εξής: 

 

 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

& 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

 

& 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

& 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 

& 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

& 



 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ [ΧΧΧ] 
 

 

 

 

 

 

Τα κάτωθι μέρη: 

 

· Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καβάλας, μη εκτελεστικό όργανο του Δήμου Καβάλας 

συγκροτηθέν βάσει της υπ'αριθμόν 221/2021(ΨΚΒΤΩΕ6-17Β) απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Καβάλας 

 

· Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Παγγαίου, μη εκτελεστικό όργανο του Δήμου Παγγαίου 

συγκροτηθέν βάσει της υπ'αριθμόν [ΧΧΧ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου 

 

· Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Θεσσαλονίκης, μη εκτελεστικό όργανο του Δήμου 

Θεσσαλονίκης συγκροτηθέν βάσει της υπ'αριθμόν [ΧΧΧ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

· Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Θέρμης, μη εκτελεστικό όργανο του Δήμου Θεσσαλονίκης 

συγκροτηθέν βάσει της υπ'αριθμόν [ΧΧΧ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης 

 

· Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λάρισας, μη εκτελεστικό όργανο του Δήμου Λαρισαίων 

συγκροτηθέν βάσει της υπ'αριθμόν [ΧΧΧ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων 

 

[ΧΧΧ] 

 

(συλλογικά το «Μέρη»), 

 

εκπροσωπούμενα από μέλη τους βάσει σχετικής εξουσιοδότησης, η οποία εμπεριέχεται σε σχετικό 

ψήφισμα των αντίστοιχων συνελεύσεων, συνήλθαν [στη/στο [ΤΟΠΟΣ] ή μέσω τηλεδιάσκεψης] με 

σκοπό να επιτευχθεί: 

 

1) ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με ζητήματα που επηρεάζουν τη καθημερινότητά τους, 

 

2) συνολική εκπροσώπηση της νεολαίας της χώρας, 

 

3) ανάδειξη των κατά τόπους προβλημάτων σχετικών τόσο με θέματα νεολαίας όσο και 

γενικότερα, 

 

4) προώθηση του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας σε περισσότερους Δήμους της 

χώρας, 

 

5) δημιουργία εθνικού δικτύου Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας Ελλάδος («ΕΔΔΣΝΕ») 



 

 

 

 

(συνολικά οι «Στόχοι του Μνημονίου Συνεργασίας») 

 

 

 

 
Με βάση τα ως άνω, τα Μέρη προχώρησαν στη σύναψη του συγκεκριμένου εγγράφου (το «Μνημόνιο 

Συνεργασίας»), το οποίο προβλέπει τα παρακάτω: 

 

Άρθρο 1 - Σκοπός Μνημονίου Συνεργασίας 
 

Τα Μέρη συμφωνούν στην ανάγκη της κατά το δυνατόν σύμπλευσης των δράσεών τους με σκοπό την 

εμβάθυνση και θεμελίωση της συνεργασίας των υπαρχόντων Δημοτικών Συμβουλίων Νέων 

ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές ή και αναπτύσσοντας κοινές δράσεις και την επίτευξη των Στόχων 

του Μνημονίου Συνεργασίας, όπως εκτέθηκαν παραπάνω. 

 

Άρθρο 2 - Εσωτερική Ενημέρωση 
 

Τα Μέρη συμφωνούν στο πλαίσιο καλής συνεργασίας μεταξύ τους να ενημερώνουν/ κοινοποιούν 

δράσεις και παρεμβάσεις, αποφάσεις, ψηφίσματα, συνεργασίες με άλλους φορείς στα υπόλοιπα 

Δημοτικά Συμβούλια Νέων 

 

Άρθρο 3 - Ανάπτυξη κοινών δράσεων/ παρεμβάσεων με την κοινωνία των πολιτών 
 

Αποτελώντας ενεργό κομμάτι της κοινωνίας, τα Μέρη συμφωνούν να αναλάβουν και να φέρουν εις 

πέρας κοινές δράσεις με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 

 

Άρθρο 4 - Δράσεις για την ανάδειξη των κατά τοπους προβλημάτων σχετικών τόσο με θέματα 

νεολαίας όσο και γενικότερα 
 

Τα Μέρη αντιλαμβάνονται ότι σε αρκετές περιπτώσεις κατά τόπους ζητήματα είτε δεν μπορούν να 

επιλυθούν σε τοπικό επίπεδο είτε ενδέχεται να οδηγήσουν σε συνέπειες που βραχυπρόθεσμα ή 

μακροπρόθεσμα ενδέχεται να επηρεάσουν μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας (όπως π.χ. περιβαλλοντικά 

ζητήματα, ενέργεια, εργασία). Τα Μέρη συμφωνούν να αναλάβουν δράσεις σχετικά με την στήριξη 

και περαίτερω ανάδειξη των ζητημάτων αυτών και την ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων. 

 

Άρθρο 5 - Δράσεις για την προώθηση του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας σε 

περισσότερους Δήμους της χώρας 
 

Τα Μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη για περαιτέρω ανάδειξη του θεσμού και τη στέρεη θεμελίωσή  

του ως απαραίτητου οργάνου εκπρόσωπησης της νεολαίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα Μέρη 

συμφωνούν να αναλάβουν δράσεις σχετικά με την προώθηση του θεσμού στους υπόλοιπους Δήμους 



 

 

που δεν έχουν αποφασίσει τη δημιουργία Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας και την 

ευαισθητοποίησή τους για την ανάγκη ύπαρξης αυτού του οργάνου. 

 

Άρθρο 6 - Δράσεις για τη δημιουργία του ΕΔΔΣΝΕ 
 

Τα Μέρη συμφωνούν ότι η καλύτερη εκπροσώπηση της νεολαίας θα επιτευχθεί μέσω ενός δικτύου 

συντονισμού των Δημοτικών Συμβουλίων ανά την επικράτεια, το οποίο θα συμβάλει στην περαιτέρω 

ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τις νέες και τους νέους της χώρας. Το ζήτημα θα ξανά 

συζητηθεί σε ένα χρόνο από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας επί της βάσης που θα έχει 

διαμορφωθεί τότε. 

 

Άρθρο 7 - Συντονισμός δράσεων με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας 
 

Τα Μέρη συμφωνούν να συστήσουν άτυπο όργανο συντονισμού δράσεων («Συντονιστική 

Επιτροπή») με βάση το αυτό Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο θα αναλαμβάνει τον συντονισμό της 

εκπλήρωσης δράσεων.. 

 

Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα μπορεί να αναλάβει τον  

συντονισμό δράσεων, εφόσον αυτές έχουν ψηφιστεί από την πλειοψηφία των Μερών, με τις 

διαδικασίες που προβλέπονται στους επιμέρους εσωτερικούς τους κανονισμούς. 

 

Στη συντονιστική επιτροπή συμμετέχουν τα μέρη με δύο εκπροσώπους το καθένα, συνεδριάζει μια 

φορά το δίμηνο, με δυνατότητα έκτακτων συναντήσεων. Ο Πρόεδρος τη επιτροπής θα ορίζεται 

κυκλικά για κάθε συνεδρίαση. Η λήψη αποφάσεων επιτυγχάνεται με ομοφωνία. Αν δεν επιτευχθεί 

ακολουθούν γύροι με ευρύτατη πλειοψηφία ⅗ των μερών. 

 

Στη Συντονιστική Επιτροπή εκπροσωπούνται όλα τα Μέρη, με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, επι 

τη βάσει εξουσιοδότησης, η οποία θα είναι συγκεκριμένη για κάθε δράση και θα έχει δοθεί με  

ψήφισμα των συνεδριάσεων των Μερών. 

 

Άρθρο 8 - Είσοδος - Έξοδος από το Μνημόνιο Συνεργασίας 
 

Τα Μέρη συμφωνούν ότι θα κάνουν δεκτή την αίτηση προσχώρησης Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας στο Μνημόνιο Συνεργασίας, με μόνη τη κατάθεση του σχετικού ψηφίσματος για 

προσχώρηση από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, εφόσον το αυτό Δημοτικό Συμβούλιο 

Νεολαίας λειτουργεί επί τη βάσει σχετικής απόφασης του οικείου Δήμου. 

 

Τα Μέρη συμφωνούν ότι οποιοδήποτε μέρος μπορεί να εξέλθει το συμφώνου, εφόσον καταθέσει 

σχετικό αιτιολογημένο ψήφισμα από τη συνεδρίαση του αντίστοιχου Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας. 

 

Άρθρο 9 - Τροποποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας 



 

 

Τα Μέρη συμφώνουν ότι είναι δυνατή η τροποποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας, εφόσον αυτή 

εγκριθεί από το 50% +1 των Μερών, επί τη βάσει σχετικού ψηφίσματος από τα οικεία Δημοτικά 

Συμβούλια Νεολαίας. 

 

Άρθρο 10 - Όροι Μνημονίου Συνεργασίας 
 

Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί μη 

δεσμευτική συμφωνία βούλησης των Μερών για συνεργασία, συντονισμό και εφαρμογή του 

Μνημονίου Συνεργασίας. Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι ουδεμία υποχρέωση προκύπτει 

από το πάρον Μνημόνιο Συνεργασίας και ουδεμία ευθύνη μπορεί να καταλογιστεί στα πρόσωπα που 

εκπροσωπούν τα Μέρη, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7, εκτός εάν δρουν πέραν και 

εκτός των πλαισίων της σχετικής εξουσιοδότησης που φέρουν από τα αντίστοιχα Δημοτικά 

Συμβούλια Νεολαίας. 

 

 

 

 
Το Μνημόσιο Συνεργασίας όπως υπεγράφη στις [ΧΧΧ] 2022 από: 

 

 
 

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καβάλας 
 

 
 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Ιδιότητα: Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

 

 
 

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Παγγαίου 
 

 
 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Ιδιότητα: Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

 

 
 

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Θεσσαλονίκης 
 

 



 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Ιδιότητα: Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

 

 
 

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Θέρμης 
 

 
 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Ιδιότητα: Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

 

 
 

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λάρισας 
 

 
 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Ιδιότητα: Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος’’ 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας προχώρησε προς αξιολόγηση της πρότασης του μνημονίου και 

έλαβε υπόψη τις συνθήκες συνεργασίας που προτείνονται στο παρόν μνημόνιο συνεργασίας. 

Επομένως, η πρόταση για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τα λοιπά Δημοτικά Συμβούλια 

Νέων/Νεολαίας ανά Δήμους της Ελλάδας, 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.  

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΜΥΣΙΡΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ                ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΜΑΡΙΑ 


