
 
 

 
 

 

  

 

 

                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η UNICEF ενώνει τις δυνάμεις της με τη Γενική Γραμματεία 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και 

Νεολαίας και ενισχύει τις φωνές των νέων 
 

 

 
 

Αθήνα, Δεκέμβριος 7, 2022 – Στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, το 

Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διεξάγουν μια νέα δημοσκόπηση μέσω της 

πλατφόρμας του Οργανισμού U-Report Greece, με τίτλο: «Η Ψυχική Υγεία στην μετά 

COVID-19 εποχή». 

Η δημοσκόπηση απευθύνεται σε νέους και έφηβους 12-29 ετών κι έχει σκοπό να 

επικεντρωθεί στα συναισθήματα που προκαλούν οι σύγχρονες παγκόσμιες κρίσεις -

οικονομική και κλιματική κρίση, πόλεμος και πανδημία -στον ψυχισμό τους. Επιπλέον 

στόχος είναι να διερευνήσει την επιθυμία και τη δύναμή τους να ξεπεράσουν τους 

φόβους και τις ανησυχίες τους, δίνοντας παράλληλα χρήσιμες πληροφορίες για τις 

διαθέσιμες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στη χώρα μας. 

Η δημοσκόπηση θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 8/12 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 8 

Ιανουαρίου2023. Όσοι νέοι και έφηβοι επιθυμούν να μοιραστούν τις απόψεις τους, 

μπορούν να γίνουν μέλη του U-Report Greece στέλνοντας το μήνυμα ‘Health’ μέσω 

Viber, Facebook Messenger ή WhatsApp. 

https://greece.ureport.in/


 
 

 
 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης 

και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος δήλωσε: «Όλοι μας τρέφουμε βαθύ ενδιαφέρον 

για τη συναισθηματική ευεξία των νέων της χώρας μας. Το ζήτημα της ψυχικής υγείας 

βρίσκεται στο επίκεντρο δράσεων και πολιτικών που στοχεύουν στην προστασία των 

εφήβων και των νέων. Μετά από μια πανδημία, και ενώ ο πόλεμος μαίνεται στα 

ευρωπαϊκά εδάφη, αυτή η δημοσκόπηση για την ψυχική υγεία των νέων, που 

διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, έρχεται τη σωστή 

στιγμή μιας που είναι ένα έτος αφιερωμένο στην ενδυνάμωση εκείνων που έχουν 

αφιερώσει τόσο πολλά στους άλλους.»  

Ο εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα Luciano Calestini, δήλωσε σχετικά: «Η 

συνέργεια με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 

Βίου Μάθησης και Νεολαίας επιβεβαιώνει την αμοιβαία δέσμευση μεταξύ όλων των 

αρμόδιων εταίρων που υποστηρίζουν τους νέους, να τους προσφέρουν την ευκαιρία 

να συμμετάσχουν σε αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους και την  κοινότητά τους. 

Η ψυχική υγεία και ευημερία των νέων και εφήβων αποτελεί τη βασική πρόκληση της 

μετά COVID-19 εποχής, γι’ αυτό και θέλουμε να ακούσουμε από αυτούς πώς 

βίωσαν/βιώνουν τις σύγχρονες παγκόσμιες κρίσεις.»  

Tα αποτελέσματα της δημοσκόπησης θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των Open 

Days που οργανώνει η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 

Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, τον Ιανουάριο του 2023, στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. 

Το U-Report είναι μια πλατφόρμα της UNICEF που χρησιμοποιείται από περισσότερα 

από 27 εκατομμύρια παιδιά και νέους σε 92 χώρες. Στην Ελλάδα, η UNICEF 

συνεργάζεται με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού για την υλοποίηση και 

προώθηση της πλατφόρμας U-Report Greece η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον 

Απρίλιο του 2022. Σκοπός του U-Report είναι να καλλιεργήσει το αίσθημα ενεργούς 

συμμετοχής σε έφηβους και νέους και να ενσωματώσει τις φωνές τους στις 

διαδικασίες χάραξης και υλοποίησης πολιτικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022: Το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος 
Νεολαίας, που αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας για την 
οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος — πιο πράσινου, πιο περιεκτικού και 
ψηφιακού. Μάθετε περισσότερα εδώ. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Κωνσταντίνα Πισλή, Εθνική συντονίστρια του Ευρωπαϊκού 

Έτους Νεολαίας, Τηλ. Επικοινωνίας: 210 344 3188, Email: kpisli@minedu.gov.gr 

Ακολουθήστε το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022: Website, Facebook, Instagram, 

#EuropeanYearOfYouth, #EYY2022, #Ευρωπαϊκό_Έτος_Νεολαίας_2022, #EYY2022GR 

 

Σχετικά με τη UNICEF: Η UNICEF μέσα από τα προγράμματά της προωθεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο τα δικαιώματα και την ευημερία κάθε παιδιού. Μαζί με τους 
εταίρους μας, εργαζόμαστε σε 191 χώρες και περιοχές ώστε να μετατρέψουμε αυτή 
τη δέσμευση σε πράξη, εστιάζοντας τις προσπάθειές μας προς όφελος των πλέον 
ευάλωτων και αποκλεισμένων παιδιών αλλά και όλων των παιδιών του κόσμου. 
Μάθετε περισσότερα για το έργο της UNICEF στην Ελλάδα και τον κόσμο στο 
www.unicef.org/greece.  

Στοιχεία Επικοινωνίας: Σίσσυ Παπαδοπούλου, Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα| E-
mail: ppapadopoulou@unicef.org  

Ακολουθήστε τη UNICEF Greece: Facebook, Instagram, Twitter  
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