
Τον Ιούνιο του 2022, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων ενέκρινε
την ίδρυση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων καθώς και μια σειρά
δράσεων και ενεργειών, που στόχο είχαν να προσκαλέσουν  τους
νέους ηλικίας 14 έως 28 ετών να εγγραφούν στο Μητρωο Νέων του
Δήμου και κατόπιν να θέσουν υποψηφιοτητα για το πρώτο
Δημοτικό Συμβούλιο Νέων της πόλης. 
Η διαδικασία αυτή διέρκησε 5 μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα
πανω από 100 άτομα έκαναν εγγραφή στο Μητρώο Νέων

Που στοχεύει ενα Δημοτικό Συμβούλιο Νέων
Σκοπός είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση
τοπικών υποθέσεων, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους
καθώς και ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των
αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο. 

Τον Οκτώβρίο του 2022 έγινε η κλήρωση από όπου προέκυψαν 45 τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Νέων και 50 αναπληρωματικά. Ακολούθησαν συναντήσεις της οργανωτικής επιτροπής του Δήμου και των
μελών του Δ.Σ νέων προκειμένου τα μέλη τα ψηφίσουν πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα αλλά και να
αποφασισουν για τις επιμέρους επιτροπές που θα αποτελούν το Δ.Σ. 

Αθλητισμού, πολιτισμού & παιδείας
Περιβάλλοντος & βιωσιμοτήτας
Κοινωνικά ζητήματα 

Το Δ.Σ νέων αποτελείται από:
45 τακτικά μέλη και 3 επιτροπές: 

Δημοτικό Συμβούλιο Νέων
Δήμου Τρικκαίων 
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Τον Δεκέμβριο 2022, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
νέων δημιούργησαν ένα podcast, με θέμα το εφηβικό και
σχολικό άγχος στην Ελλάδα

Τον Νοέμβριο 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του
Δήμου Τρικκαίων, προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην
ημερίδα του έργου EU_INCLUDE που πραγματοποιήθηκε
στην πόλη των Τρικάλων, στο Μουσείο Τσιτσάνη.
 Δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, συμμετείχαν
σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μεταξύ αντιπροσώπων
των συμμετεχόντων δήμων, αρμόδιων για τη διαχείριση
των διαδικασιών συμμετοχής των πολιτών και κοινωνικών
λειτουργών οργανισμών που συνδέονται με τη συμμετοχή
των πολιτών και τη δημοκρατική ζωή 

Απο τις εκλογές που πραγματοποίησαν τα τακτικά μέλη στον Δεκέμβριο προέκυψε το
προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων

https://trikalacity.gr/idryetai-dimotiko-symvoylio-neon-ston-
dimo-trikkaion/
https://trikalacity.gr/eggrafes-gia-to-dimotiko-symvoylio-
neon-d-trikkaion/
https://trikalacity.gr/foni-gia-tin-trikalini-neolaia-to-dimotiko-
symvoylio-neon-d-trikkaion/
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