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Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος 

Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης 

σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο προβληµατισµό, 

να αναδείξουµε τη σηµασία του διαλόγου, της συνεργασίας και της συµµετοχής, πάντα 

µέσα στα πλαίσια των δηµοκρατικών διαδικασιών. Κάνουµε µια νέα αρχή και είναι για µας 

µεγάλη χαρά που σας έχουµε κοντά µας σε αυτή την προσπάθεια. 

Όλοι έχετε πάρει µέρος στο φόρουµ και γνωρίζετε πια το θέµα που θα απασχολήσει φέτος 

τη «Βουλή των Εφήβων»: η δηµοκρατία στο σχολείο. Πώς µπορούµε να βελτιώσουµε τις 

σχέσεις και το κλίµα µεταξύ µαθητών και καθηγητών, πώς µπορούµε να µάθουµε καλύτερα 

τα δικαιώµατά µας και να τα διεκδικούµε, πώς αντιµετωπίζουµε φαινόµενα όπως η βία και ο 

ρατσισµός, πώς µπορούν οι µαθητικές κοινότητες - ένας θεσµός που υπολειτουργεί ή σε 

κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργεί καθόλου - να βοηθήσουν το σχολείο να λειτουργήσει 

καλύτερα και κυρίως πιο δηµοκρατικά. 

Το θέµα των µαθητικών κοινοτήτων δεν το επιλέξαµε τυχαία: έχετε όλοι  προσωπική εµπειρία, 

καλή ή κακή και συνεπώς έχετε όλοι άποψη για τις αδυναµίες τους, τα προβλήµατα, αλλά 

κυρίως για το τι µπορεί να γίνει ώστε να βελτιωθούν και να λειτουργήσουν σωστά. Ως 

θεσµός οι µαθητικές κοινότητες είναι πολύ σπουδαίος: είναι άσκηση στις δηµοκρατικές 

διαδικασίες. Η λειτουργία της µαθητικής κοινότητας βασίζεται στον διάλογο και τη 

συµµετοχή, ενώ παράλληλα µπορεί να αποτελέσει µοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη 

µαθητικής πρωτοβουλίας στον χώρο του σχολείου. 

Η λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων προβλέπεται µε νόµο ήδη από το 1986. Έχουν 

περάσει όµως τριάντα περίπου χρόνια από τότε και γύρω µας έχουν αλλάξει πολλά. Είδαµε 

λοιπόν τη φετινή Σύνοδο της «Βουλής των Εφήβων» ως µια σπουδαία ευκαιρία 

διαβούλευσης νέων για ένα θέµα που επηρεάζει την καθηµερινότητα των µαθητών σε όλη 

τη χώρα. Είµαστε βέβαιοι ότι µέσα από δηµοκρατικό διάλογο, συνεργασία και συµµετοχή θα 

φέρετε τον αέρα ανανέωσης που έχει ανάγκη ο θεσµός των µαθητικών κοινοτήτων, µε τις 

προτάσεις και τις ιδέες σας, συµβάλλοντας στην ουσιαστική βελτίωσή του.   

 

Η «Βουλή των Εφήβων» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα προσοµοίωσης της λειτουργίας 

του Κοινοβουλίου: αυτό σηµαίνει ότι θα προσπαθήσουµε να εργαστούµε, όσο αυτό είναι 

δυνατό, όπως και οι πραγµατικοί βουλευτές. Να λοιπόν τι θα συµβεί: 

 

Η «Βουλή των Εφήβων» νοµοθετεί: θα εργαστείτε κατά το πρότυπο των διαρκών επιτροπών 

της Βουλής, χωρισµένοι σε τµήµατα. Θα επεξεργαστείτε και θα εξετάσετε ένα σχέδιο νόµου 

που εισηγείται, ως Υπουργός, ο Συνήγορος του Παιδιού και αφορά στον κανονισµό των 

µαθητικών κοινοτήτων. Στη συνέχεια, στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας, θα κληθείτε να 

ψηφίσετε το τελικό κείµενο του νοµοσχεδίου µε ενσωµατωµένες τις προτάσεις που θα 

προκύψουν από τη συζήτηση στα τµήµατα. Με τον τρόπο αυτό, η «Βουλή των Εφήβων» θα 

προσοµοιώσει το νοµοθετικό έργο της Βουλής. 

 

Η «Βουλή των Εφήβων» ελέγχει: φέτος εισάγεται για πρώτη φορά το στοιχείο του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου, που είναι η άλλη βασική αρµοδιότητα της Βουλής. Θα ετοιµάσετε 

λοιπόν και θα απευθύνετε στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων επίκαιρες ερωτήσεις 

για θέµατα Παιδείας. Ο υπουργός Παιδείας θα απαντήσει στις ερωτήσεις όπως κάνουν οι 

υπουργοί όταν οι βουλευτές ελέγχουν το έργο τους. 
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ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

Θα χωριστείτε σε 4 τµήµατα (Α, Β, Γ και ∆). Κάθε τµήµα θα αποτελείται από 75 «έφηβους 

βουλευτές». 

Ι. Νοµοθετικό έργο: επεξεργασία νοµοσχεδίου στα τµήµατα(Σάββατο 5 Ιουλίου 2014) 

Η συζήτηση περιλαµβάνει τρία στάδια: 

1ο στάδιο: συζήτηση και ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου (σκοπός και 

περιεχόµενο του νοµοσχεδίου: γιατί πρέπει να αλλάξει ο ισχύων νόµος, ποια η 

σηµασία των µαθητικών κοινοτήτων, ποια προβλήµατα εµφανίζουν στη 

λειτουργία τους): 

• Τοποθέτηση του εισηγητή (Συνήγορος) επί της αρχής του νοµοσχεδίου 

• Τοποθέτηση ειδικού εµπειρογνώµονα επί της αρχής του νοµοσχεδίου  

• Ψηφοφορία  

2ο στάδιο: συζήτηση και ψηφοφορία επί των άρθρων 

• Τοποθέτηση του εισηγητή (Συνηγόρου) επί των άρθρων του νοµοσχεδίου 

(ανά κεφάλαιο, όπως είναι αναρτηµένα στο φόρουµ) 

• Τοποθετήσεις «εφήβων βουλευτών» (ανά κεφάλαιο, όπως είναι αναρτηµένα 

στο φόρουµ) 

• Ψηφοφορία 

3ο στάδιο: συζήτηση και ψήφιση του νοµοσχεδίου στο σύνολο 

• Τοποθέτηση εισηγητή (Συνηγόρου) επί του συνόλου (ενσωµατώνοντας 

νοµοτεχνικές βελτιώσεις) 

• Ψηφοφορία 

 

Πρέπει να ξέρετε ότι: 

� Θα επεξεργαστείτε, όπως και οι βουλευτές, ένα συγκεκριµένο σχέδιο νόµου: αυτό 

απαιτεί προετοιµασία. Τα κείµενα που είναι αναρτηµένα στο φόρουµ έχουν αυτόν 

ακριβώς τον σκοπό, περιµένουµε λοιπόν να είστε… καλά διαβασµένοι!  

� Ζητούµενο είναι να έχετε τη δυνατότητανα µιλήσετε όλοι, αν θέλετε, ώστε να ακουστούν 

όλες οι απόψεις.  Για να διευκολύνουµε τη διεξαγωγή της συζήτησης, θα καταρτίσουµε 

από πριν κατάλογο οµιλητών, µε τρόπο που περιγράφεται λεπτοµερώς στο 

παράρτηµα. 

� Κάθε οµιλητής θα έχει στη διάθεσή του 2΄ για να τοποθετηθεί. Οι τοποθετήσεις σας 

λοιπόν θα πρέπει να είναι ουσιαστικές, περιεκτικές, εντός του χρονικού πλαισίου που 

ορίζεται και κυρίως εντός θέµατος. 

� Στο τέλος των συνεδριάσεων στο τµήµα θα επιλέξετεµέσω ψηφοφορίαςµε βάση τις 

τοποθετήσεις τους: 

� έναν εισηγητή του νοµοσχεδίου για τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας. Ο ρόλος του 

εισηγητή είναι να µεταφέρει στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας όλα όσα ειπώθηκαν στο 

τµήµα του, γι’ αυτό θα πρέπει να παρακολουθήσει τη συζήτηση πολύ προσεκτικά και 

να καταγράψει όλα τα βασικά σηµεία της συζήτησης.  

� δύο οµιλητές για τη συζήτηση στην Ολοµέλεια, µε βάση τις τοποθετήσεις τους. 

� Το Πρακτικό-Έκθεση που θα συνταχθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Βουλής µετά τη 

λήξη της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Ολοµέλειας 

(∆ευτέρα 7 Ιουλίου 2014) θα σας διανεµηθούν την Κυριακή στο ξενοδοχείο. 
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� Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο 

www.hellenicparliament.gr. 

 

ΙΙ. Κοινοβουλευτικός έλεγχος: προετοιµασίαεπίκαιρων ερωτήσεων (Σάββατο 5 Ιουλίου 2014) 

Σκοπός µας είναι να υπάρξει συζήτηση και προβληµατισµός για θέµατα παιδείας, µέσα 

όµως στο οργανωµένο πλαίσιο της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου και 

συγκεκριµένα των επίκαιρων ερωτήσεων. Θα πρέπει λοιπόν, αν θέλετε να απευθύνετε 

ερώτηση στον Υπουργό Παιδείας,να έρθετε για τις εργασίες της Συνόδου έχοντας ήδη 

προετοιµάσει µια επίκαιρη ερώτηση για ένα θέµα παιδείας που εσείς θεωρείτε σηµαντικό 

(π.χ. σύστηµα εξετάσεων, σχολικά κτίρια, αναλυτικό πρόγραµµα κ.λπ.), µε βάση τα 

υποδείγµατα επίκαιρων ερωτήσεων που επισυνάπτονται και τις οδηγίες που ακολουθούν. 

Στη συνεδρίαση της προετοιµασίας των επίκαιρων ερωτήσεων θα τοποθετηθείτε (χρόνος 

2΄) και θα επιχειρηµατολογήσετε για τη σπουδαιότητα του θέµατος που επιλέξατε, 

προκειµένου να πείσετε τους «έφηβους βουλευτές» να ψηφίσουν τη δική σας επίκαιρη 

ερώτηση. Θα συζητηθούν µέχρι 100 επίκαιρες ερωτήσεις στις δύο συνεδριάσεις 

προετοιµασίας που προβλέπονται (βλ. συν. πρόγραµµα). Αν τα αιτήµατα είναι 

περισσότερα, θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση. 

Οι δώδεκα (12) συνολικά επίκαιρες ερωτήσεις που θα συγκεντρώσουν στο τέλος της 

διαδικασίας τις περισσότερες ψήφους, θα τεθούν υπόψη του Υπουργού Παιδείας. Εκείνος 

θα επιλέξει έξι από αυτές και θα απαντήσει κατά τη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου 

στην Ολοµέλεια.  

Μόνο οι έξι «έφηβοι βουλευτές» των οποίων οι ερωτήσεις θα επιλεγούν από τον Υπουργό 

Παιδείας θα λάβουν µέρος στη διαδικασία στην Ολοµέλεια και θα κληθούν οι ίδιοι να τις 

απευθύνουν στον Υπουργό.  

 

Πρέπει να ξέρετε ότι: 

� Οι επίκαιρες ερωτήσεις είναι ερωτήσεις για θέµατα άµεσης επικαιρότητας, που κάθε 
βουλευτής έχει δικαίωµα να απευθύνει στον αρµόδιο Υπουργό. Ο Υπουργός απαντά 
προφορικά στη Βουλή. 

� Η επίκαιρη ερώτηση πρέπει να είναι γραπτή και σύντοµη και να περιέχει τα στοιχεία που 
είναι απολύτως αναγκαία για το σαφή προσδιορισµό του θέµατος και µόνο, στο οποίο 
αναφέρεται, καθώς και των αντιστοίχων, δύο το πολύ, συγκεκριµένων ερωτηµάτων που 
πρέπει να απαντηθούν (διαβάστε κείµενα επίκαιρων ερωτήσεων και πληροφορίες για τη 
διαδικασία στο www.hellenicparliament.gr). 

 

IΙΙ. Συζήτηση στην Ολοµέλεια (∆ευτέρα 7 Ιουλίου 2014) 

Α΄ Μέρος: Νοµοθετικό έργο 

Περιλαµβάνει τη συζήτηση του νοµοσχεδίου για τις µαθητικές κοινότητες σε Ολοµέλεια. Εκεί 

θα µιλήσουν οι τέσσερις εισηγητές και οι οκτώ οµιλητές που θα επιλεγούν από τα τµήµατα, 

ύστερα από ψηφοφορία. Η συνεδρίαση της Ολοµέλειας θα κλείσει µε ψηφοφορία επί του 

νοµοσχεδίου.  

 

Πρέπει να ξέρετε ότι:  

� Ο χρόνος που θα έχει ο εισηγητής στην Ολοµέλεια είναι 5΄. 

� Ο χρόνος που θα έχει κάθε οµιλητής στην Ολοµέλεια είναι 3΄. 
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� Πριν από τη λήξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει εξουσιοδότηση από την 

Ολοµέλεια της «Βουλής των Εφήβων» για να επικυρώσει τα Πρακτικά της συνεδρίασης. 

 

Β΄ Μέρος:  Κοινοβουλευτικός έλεγχος 

 

Πρέπει να ξέρετε ότι: 

� Η συζήτηση κάθε επίκαιρης ερώτησης αρχίζει µε τη διατύπωσή της από τον ερωτώντα 
«έφηβο βουλευτή» για 3΄. Ο χρόνος απάντησης για τον αρµόδιο ερωτώµενο Υπουργό 
είναι 3΄. ∆εν προβλέπεται υπέρβαση των προαναφερόµενων χρόνων οµιλίας.  

� Η συζήτηση περιορίζεται αποκλειστικά ανάµεσα στον ερωτώντα «έφηβο βουλευτή» και 
τον αρµόδιο Υπουργό. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ που ισχύουν στις συζητήσεις (τµήµατα και Ολοµέλεια): 

• Κανείς δεν παίρνει τον λόγο χωρίς την άδεια του Προέδρου. Ο λόγος δίνεται στους 

οµιλητές σύµφωνα µε τη σειρά εγγραφής τους στον σχετικό κατάλογο. 

• Οι οµιλητές στις συνεδριάσεις των τµηµάτων µιλούν από τη θέση τους. Οι εισηγητές και 

οµιλητές της συνεδρίασης της Ολοµέλειας µιλούν από το βήµα. 

• Ο οµιλητής αγορεύει στη Βουλή πάντοτε όρθιος και στις επιτροπές καθιστός. 

• Οι οµιλητές δεν µπορούν να κάνουν διάλογο µεταξύ τους. Απευθύνονται από τη θέση 

τους προς τον Πρόεδρο ή αν είναι στο βήµα προς τη Βουλή. 

• Οι γραπτοί λόγοι κατά κανόνα δεν επιτρέπονται, επιτρέπεται όµως η χρήση 

σηµειώσεων. 

• Οι οµιλητές δεν µπορούν να αποµακρύνονται από τα προς συζήτηση θέµατα και να 

ξεφεύγουν από τα χρονικά όρια που έχουν τεθεί. 

• ∆εν επιτρέπονται αντεγκλήσεις και προσβλητικές φράσεις από τους οµιλητές. 

• Οι ψηφοφορίες γίνονται µε ανάταση του χεριού. 

•  Οι «έφηβοι βουλευτές» και όσοι παρακολουθούν τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας από 

τα θεωρεία οφείλουν να έχουν ευπρεπή εµφάνιση. Όσοι παρακολουθούν από τα 

θεωρεία πρέπει να τηρούν απόλυτη ησυχία, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε εκδήλωση 

επιδοκιµασίας ή αποδοκιµασίας (επευφηµίες, κραυγές κ.λπ.) καθ’ όλη τη διάρκεια της 

συνεδρίασης. 

• Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων τα κινητά τηλέφωνα των «εφήβων βουλευτών» 

πρέπει να είναι απενεργοποιηµένα. 

• Οι «έφηβοι βουλευτές» είναι υποχρεωµένοι να φέρουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράµµατος την ειδική ταυτότητα που θα τους δοθεί κατά την άφιξή τους. 

• Το κάπνισµα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Κοινοβουλίου. 

• Στην ιστοσελίδα του προγράµµατος και στο φόρουµ θα αναρτάται κάθε ανακοίνωση 

σχετικά µε τη Σύνοδο, γι’ αυτό παρακαλούµε να τα παρακολουθείτε τακτικά. 

 

Καλή δουλειά! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πώς θα καταρτισθούν οι κατάλογοι υποψηφίων οµιλητών, εισηγητών κ.λπ. 

Για να διευκολύνουµε τη διεξαγωγή των συζητήσεων, θα πρέπει µε την άφιξή σας στο 

ξενοδοχείο να δηλώσετε τα εξής: 

1) Αν επιθυµείτε να εγγραφείτε στον κατάλογο υποψηφίων οµιλητών για τη συζήτηση στο 

τµήµα, δηλώνοντας παράλληλα σε ποιο µέρος της συζήτησης θέλετε να µιλήσετε κατά 

σειρά προτίµησης. Ο κατάλογος των υποψηφίων οµιλητών θα καταρτισθεί µε βάση τις 

δηλώσεις σας (θα προσπαθήσουµε να ικανοποιήσουµε κατά το δυνατόν τις επιθυµίες σας) 

και θα σας κοινοποιηθεί την Παρασκευή το βράδυ. ∆ιευκρινίζεται ότι ο χρόνος των οµιλητών 

στα τµήµατα ενδέχεται να τροποποιηθεί, ανάλογα µε τις οργανωτικές ανάγκες του 

προγράµµατος. 

2) Αν επιθυµείτε να εγγραφείτε στον κατάλογο υποψηφίων εισηγητών και οµιλητών για τη 

συζήτηση στην Ολοµέλεια, µε την προϋπόθεση ότι θα έχετε µιλήσει στο τµήµα (θυµίζουµε ότι 

οι εισηγητές και οµιλητές για τη συζήτηση στην Ολοµέλεια θα προκύψουν κατόπιν 

ψηφοφορίας µε βάση τις τοποθετήσεις τους στο τµήµα).  

3) Αν επιθυµείτε να απευθύνετε επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Παιδείας, περιγράφοντας 

πολύ συνοπτικά το θέµα (π.χ. σύστηµα πανελληνίων εξετάσεων κ.λπ.). 

 

 

 

 

 

 

 


