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Μητρώο Ενδιαφερομένων
Δημιουργείται Μητρώο στο οποίο υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι για
συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης. Το μητρώο τηρείται υπό την ευθύνη
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης με την υποχρέωση εφαρμογής του νέου
γενικού κανόνα προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).
Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο μητρώο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης μπορούν να εγγραφούν νέοι και
νέες ηλικίας 15 - 30 ετών δημότες στο Δήμο Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και
φοιτητών/σπουδαστών στα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
Πότε ανοίγει
Το μητρώο για την πιλοτική χρονιά 2018/2019 ανοίγει την 1η Ιουλίου 2018 για εγγραφές
ενδιαφερομένων και κλείνει την 15 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Οι ενδιαφερόμενοι
συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.
Άτομο που κληρώθηκε δύο (2) φορές μέσα σε διάστημα δύο (2) χρόνων να συμμετέχει στο
Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης, παραμένει εγγεγραμμένος στο μητρώο, εκτός αν
αποφασίσει να διαγραφεί, δεν έχει όμως δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της κλήρωσης,
που αναφέρεται στη συνέχεια.
Workshops
Κατόπιν της ολοκλήρωσης των εγγραφών στο μητρώο, ακολουθεί η διεξαγωγή των
εκπαιδευτικών σεμιναρίων (Workshops). Η συμμετοχή στα σεμινάρια προετοιμασίας έχει ως
στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός Δημοτικού
Συμβουλίου Νέων.
Η συμμετοχή στα σεμινάρια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπερίληψη των
ενδιαφερομένων στο τελικό μητρώο, δηλαδή το δείγμα της κλήρωσης, από το οποίο θα
αναδειχθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι επιλαχόντες αυτών.
Εάν οι εγγραφές στο μητρώο δε ξεπερνούν τις 500, αποστέλλεται πρόσκληση συμμετοχής
στα σεμινάρια σε όλους τους ενδιαφερόμενους και ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία.
Εάν οι εγγραφές στο μητρώο ξεπεράσουν τις 500 επιλέγονται τυχαία 200 - 300 άτομα στα
οποία απευθύνεται πρόσκληση συμμετοχής στα σεμινάρια προετοιμασίας.

Διεξαγωγή Σεμιναρίων
Η διεξαγωγή των σεμιναρίων προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί την περίοδο του Οκτωβρίου
- Νοεμβρίου 2018. Τα σεμινάρια διοργανώνονται σε τρεις (3) εναλλακτικές, κοντινές
ημερομηνίες με σκοπό την ελεύθερη επιλογή της καταλληλότερης από τους συμμετέχοντες
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ανάλογα με το πρόγραμμα τους. Η θεματική και ο τρόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων θα είναι
κοινοί.
Πριν την έναρξη της δεύτερης σύνθεσης μπορούν να πραγματοποιηθούν εκ νέου Workshops
για αποτελεσματικότερη προετοιμασία των συμμετεχόντων.

Κλήρωση
Μετά την ολοκλήρωση και του τρίτου Workshop πραγματοποιείται δημόσια κλήρωση μεταξύ
του δείγματος όσων παρευρέθησαν σε τουλάχιστον ένα workshop, και αναδεικνύονται οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και οι επιλαχόντες της 1ης και 2ης Σύνθεσης του Δημοτικού
Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης για κάθε έτος.
Άτομο που κληρώθηκε δύο (2) φορές μέσα σε διάστημα δύο (2) χρόνων να συμμετέχει στο
Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της
κλήρωσης.
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