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Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος  
 
Αγαπητές φίλες και φίλοι, «έφηβοι βουλευτές» της Κ΄ Συνόδου, 
 
Όπως όλοι γνωρίζετε, η «Βουλή των Εφήβων» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
προσοµοίωσης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου (νοµοθετικό έργο και κοινοβουλευτικός 
έλεγχος). Σκοπός του προγράµµατος είναι η εξοικείωσή σας µε τον τρόπο λειτουργίας του 
Κοινοβουλίου και των δηµοκρατικών θεσµών αλλά και η ανάδειξη της σηµασίας του ρόλου 
του ενεργού πολίτη στη σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία.  
 
Τη «Βουλή των Εφήβων» εφέτος θα απασχολήσει το θέµα των διακρίσεων στον χώρο του 
σχολείου, ένα θέµα που, όπως φάνηκε από τις συµµετοχές σας στο πρόγραµµα, σας 
απασχολεί ιδιαίτερα, καθώς επηρεάζει την καθηµερινότητά σας αλλά και την 
καθηµερινότητα χιλιάδων παιδιών σε όλη τη χώρα. Θα µιλήσουµε λοιπόν για τους τρόπους 
µε τους οποίους εκδηλώνονται διακρίσεις στο σχολείο και για το πώς εσείς τις βιώνετε. Θα 
αναζητήσουµε τις βαθύτερες αιτίες εκδήλωσής τους και θα προσπαθήσουµε να βρούµε 
τρόπους για να τις αντιµετωπίζουµε σωστά. Ακόµα θα προσπαθήσουµε να βρούµε 
τρόπους και πρακτικές τέτοιες που να µην επιτρέπουν την εκδήλωσή τους. Και είµαστε 
βέβαιοι ότι µε τις προτάσεις, τις ιδέες σας και µέσα στα πλαίσια των δηµοκρατικών 
διαδικασιών θα πετύχουµε πολλά. Γιατί όλοι µας θέλουµε ένα σχολείο µέσα στο οποίο 
µαθητές και καθηγητές θα συνυπάρχουν ειρηνικά, όπου θα υπάρχει ισότητα και αµοιβαίος 
σεβασµός στα δικαιώµατα και στη διαφορετικότητα, ένα σχολείο όπου οι αρµονικές σχέσεις 
και το υγιές κλίµα µεταξύ όλων θα επιτρέπει τη µάθηση, την προσωπική ανάπτυξη, τη 
δηµιουργικότητα. Ένα σχολείο δηµοκρατικό, συµµετοχικό, ζωντανό. 
 
Όλα αυτά δεν θα µπορούσαν να γίνουν χωρίς την πολύτιµη βοήθεια ειδικών, µε µεγάλη 
εµπειρία πάνω στα θέµατα που θα σας απασχολήσουν. Είναι λοιπόν για µας µεγάλη τιµή 
και χαρά το γεγονός ότι στις εργασίες της «Βουλής των Εφήβων» φέτος θα πάρουν µέρος ο 
Συνήγορος του Παιδιού κ. Γ. Μόσχος, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων κ. Κωστής Παπαϊωάννου και η υπεύθυνη Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων Ν. 
Ηρακλείου κ. Μαρία Παναγιωτάκη. 
 
Θα εργαστείτε χωρισµένοι άλλοτε σε µικρότερες (οµάδες προβληµατισµού) και άλλοτε σε 
µεγαλύτερες οµάδες (οµάδες διαβούλευσης, επιτροπή νοµοθετικού έργου, οµάδες 
προετοιµασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου). Ο σχεδιασµός του προγράµµατος έχει γίνει έτσι 
ώστε να έχετε όλες και όλοι τη δυνατότητα να συµµετάσχετε ενεργά σε κάποιο από τα 
στάδιά του, αναλαµβάνοντας συγκεκριµένο ρόλο και εκπροσωπώντας την οµάδα σας. ∆εν 
µπορούµε να πούµε περισσότερα γι’ αυτό εδώ, λεπτοµέρειες θα µάθετε όταν θα 
συναντηθούµε! Αυτό που πρέπει εσείς να κάνετε είναι να ενηµερωθείτε για το θέµα µας όσο 
καλύτερα µπορείτε και να ετοιµάσετε µια ερώτηση για τον Υπουργό Παιδείας, όπως σας 
έχουµε ήδη ζητήσει.   

 
Όπως είπαµε λοιπόν, 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: 
 
ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
 
Κυριακή 6 Σεπτεµβρίου 2015 – υποδοχή, ενηµέρωση και προετοιµασία 
Στο στάδιο αυτό, αφού γνωριστούµε, θα ενηµερωθείτε αναλυτικά για τον τρόπο µε τον 
οποίο θα δουλέψουµε. Θα µιλήσετε µε τους ειδικούς και θα δουλέψετε χωρισµένοι σε µικρές 
οµάδες (οµάδες προβληµατισµού), θα ορίσετε τους εκπροσώπους σας για όλα τα στάδια 
του προγράµµατος κ.λπ.  
Στο στάδιο αυτό χρειάζεται µόνο:  
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� να έχετε έρθει… διαβασµένοι (θυµίζουµε ότι το υλικό έχει αναρτηθεί και στην 
ιστοσελίδα µας www.efivoi.gr),  

� να έχετε ετοιµάσει, εάν θέλετε, µια ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας για 
οποιοδήποτε θέµα αρµοδιότητάς του και  

� να έχετε καλή διάθεση και πολλή όρεξη για δουλειά! 
 
 
∆ευτέρα 7 Σεπτεµβρίου 2015  
Θα εργαστείτε χωρισµένοι σε 6 οµάδες. Κάθε οµάδα θα αποτελείται από 50 «έφηβους 
βουλευτές». 
 
Α. Πρoσοµοίωση νοµοθετικού έργου - προετοιµασία  
 
Ι. Συνεδριάσεις οµάδων διαβούλευσης  
Κατά τις συνεδριάσεις των οµάδων διαβούλευσης και µε τη βοήθεια ειδικών θα συζητήσετε 
το θέµα των διακρίσεων στον χώρο του σχολείου. Στόχος είναι να υπάρξει προβληµατισµός 
και ανταλλαγή απόψεων ώστε, µε βάση την εµπειρία σας, να καταλήξετε σε προτάσεις, οι 
οποίες θα αξιοποιηθούν από τους ειδικούς και θα αποτελέσουν µια νοµοθετική πρόταση – 
τη νοµοθετική πρόταση της «Βουλής των Εφήβων» για την αντιµετώπιση των διακρίσεων 
στον χώρο του σχολείου.  
 
Πρέπει να ξέρετε ότι: 
� Κάθε συνεδρίαση της οµάδας διαβούλευσης θα διεξαχθεί σε δύο στάδια: στο πρώτο θα 

λάβουν τον λόγο «έφηβοι βουλευτές»-εκπρόσωποι των οµάδων προβληµατισµού, οι 
οποίοι θα τοποθετηθούν επί συγκεκριµένου θέµατος και για συγκεκριµένο χρόνο (για τις 
λεπτοµέρειες θα ενηµερωθείτε το απόγευµα της Κυριακής 6 Σεπτεµβρίου 2015). Στο 
δεύτερο στάδιο προβλέπεται ελεύθερη συζήτηση, στην οποία θα µπορούν να 
τοποθετηθούν όσοι «έφηβοι βουλευτές» επιθυµούν.  

� Για να διευκολύνουµε τη διεξαγωγή της συζήτησης θα καταρτίσουµε από πριν 
κατάλογο οµιλητών όπου χρειάζεται, θα ετοιµάσουµε ψηφοδέλτια για τις ψηφοφορίες 
κ.λπ.  

� Σηµειώνουµε ότι οι τοποθετήσεις σας θα πρέπει να είναι ουσιαστικές, περιεκτικές, εντός 
του χρονικού πλαισίου που ορίζεται κάθε φορά και κυρίως εντός θέµατος. 
 

Β. Προσοµοίωση κοινοβουλευτικού ελέγχου - προετοιµασία 
     
Σε κάθε συνεδρίαση προετοιµασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου θα λάβουν µέρος τρεις 
οµάδες (150 «έφηβοι βουλευτές» συνολικά). Σκοπός είναι οι εκπρόσωποι κάθε οµάδας 
(όπως αυτοί ορίστηκαν από τις οµάδες προβληµατισµού) να τοποθετηθούν (χρόνος 4΄) και 
να επιχειρηµατολογήσουν προκειµένου να πείσουν τους «έφηβους βουλευτές» που µετέχουν 
στη συνεδρίαση να ψηφίσουν τη δική τους επίκαιρη ερώτηση. Οι δώδεκα (12) συνολικά 
επίκαιρες ερωτήσεις (έξι από την πρωινή και έξι από την απογευµατινή συζήτηση) που θα 
συγκεντρώσουν στο τέλος της διαδικασίας τις περισσότερες ψήφους, θα τεθούν υπόψη της 
ολοµέλειας της «Βουλής των Εφήβων» την επόµενη µέρα (βλ. παρακάτω). 
 
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). 
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Τρίτη 8 Σεπτεµβρίου 2015 
 
Α. Προσοµοίωση κοινοβουλευτικού ελέγχου – προετοιµασία  
Στη συνεδρίαση αυτή θα παρουσιαστούν οι 12 ερωτήσεις που προέκυψαν από τις 
ψηφοφορίες της προηγούµενης ηµέρας. Οι ερωτώντες «έφηβοι βουλευτές» θα έχουν στη 
διάθεσή τους 3΄ για να τοποθετηθούν. Στη συνέχεια θα γίνει ψηφοφορία και οι έξι ερωτήσεις 
που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους θα τεθούν υπόψη του Υπουργού 
Παιδείας, ο οποίος θα απαντήσει την Τετάρτη 9 Σεπτεµβρίου 2015 κατά την προσοµοίωση 
της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου στην Ολοµέλεια. 
 
Πρέπει να ξέρετε ότι: 
� Μόνο οι έξι «έφηβοι βουλευτές» των οποίων οι ερωτήσεις θα συγκεντρώσουν τις 

περισσότερες ψήφους κατά την ψηφοφορία σε αυτό το στάδιο θα λάβουν µέρος στην 
προσοµοίωση της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου στην Ολοµέλεια.  
 

Β. Προσοµοίωση νοµοθετικού έργου: συνεδρίαση επιτροπής νοµοθετικού έργου 
 
Θα συνεδριάσουν οι 60 «έφηβοι βουλευτές» - εκπρόσωποι στην επιτροπή νοµοθετικού 
έργου. Οι ειδικοί, λαµβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας τις προτάσεις των οµάδων 
διαβούλευσης θα έχουν ετοιµάσει µια νοµοθετική πρόταση κατά των διακρίσεων στον χώρο 
του σχολείου. Εισηγητής θα είναι ο Συνήγορος του Παιδιού, ως Υπουργός. Οι «έφηβοι 
βουλευτές», µέλη της επιτροπής θα συζητήσουν και θα επεξεργαστούν την 
προαναφερόµενη νοµοθετική πρόταση (έγκριση κατ’ αρχήν, κατά επιµέρους πρόταση και 
στο σύνολο). Την πρόταση αυτή, όπως θα διαµορφωθεί µετά τη συζήτηση στην επιτροπή 
νοµοθετικού έργου, θα κληθείτε να ψηφίσετε όλοι, κατά τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της 
«Βουλής των Εφήβων» την Τετάρτη 9 Σεπτεµβρίου 2015. 
Στο τέλος της συνεδρίασης αυτής θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση µεταξύ των µελών της 
επιτροπής νοµοθετικού έργου για δύο εισηγητές (επί της αρχής και επί των προτάσεων), οι 
οποίοι θα τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην Ολοµέλεια την Τετάρτη 9 Σεπτεµβρίου 
2015. 
 
Πρέπει να ξέρετε ότι: 
� 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 
(Τετάρτη 9 Σεπτεµβρίου 2015) θα σας διανεµηθούν το απόγευµα της Τρίτης. 

� Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο 
www.hellenicparliament.gr. 

 
 

Τετάρτη 9 Σεπτεµβρίου 2015  
 
Συζήτηση στην Ολοµέλεια: 
 
Α΄µέρος – Προσοµοίωση νοµοθετικού έργου 
Περιλαµβάνει τη συζήτηση της νοµοθετικής πρότασης κατά των διακρίσεων στον χώρο του 
σχολείου σε Ολοµέλεια. Εκεί θα λάβουν τον λόγο οι δύο εισηγητές – µέλη της επιτροπής 
νοµοθετικού έργου (επί της αρχής και επί των επιµέρους προτάσεων), καθώς και έξι 
οµιλητές, ένας από κάθε οµάδα διαβούλευσης, µετά από ψηφοφορία µεταξύ των µελών της 
(λεπτοµέρειες για τον τρόπο ορισµού των οµιλητών θα µάθετε το απόγευµα της Κυριακής, 6 
Σεπτεµβρίου 2015). 
Η συνεδρίαση της Ολοµέλειας θα κλείσει µε ψηφοφορία επί του νοµοσχεδίου (κατ’ αρχήν, 
κατά επιµέρους πρόταση και στο σύνολο).  
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Πρέπει να ξέρετε ότι:  
� Ο χρόνος που θα έχει ο εισηγητής επί της αρχής στην Ολοµέλεια είναι 5΄. 
� Ο χρόνος που θα έχει κάθε οµιλητής στην Ολοµέλεια είναι 3΄. 
� Ο χρόνος που θα έχει ο εισηγητής επί των επιµέρους προτάσεων στην Ολοµέλεια είναι 

7΄. 
� Πριν από τη λήξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος της Βουλής θα ζητήσει εξουσιοδότηση 

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

 
Β΄ Μέρος – Προσοµοίωση διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου 
 
Θα συζητηθούν οι έξι επίκαιρες ερωτήσεις που θα έχουν προκύψει από την ψηφοφορία της 
προηγούµενης ηµέρας, µε συµµετοχή του Υπουργού Παιδείας. Στη συζήτηση θα λάβουν 
µέρος µόνο οι έξι «έφηβοι βουλευτές» - συντάκτες των ερωτήσεων και ο Υπουργός. 
 
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΄. Ο «έφηβος βουλευτής» έχει δικαίωµα δευτερολογίας για 1,5΄. Ο υπουργός µπορεί 
να απαντήσει επί 1,5΄. ∆εν προβλέπεται υπέρβαση των προαναφερόµενων χρόνων 
οµιλίας. 

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

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ που ισχύουν στις συζητήσεις (οµάδες και Ολοµέλεια): 
• Κανείς δεν παίρνει τον λόγο χωρίς την άδεια του προεδρεύοντος. Ο λόγος δίνεται στους 

οµιλητές σύµφωνα µε τη σειρά εγγραφής τους σε κατάλογο, που θα έχει καταρτισθεί εκ 
των προτέρων. 

• Οι οµιλητές στις συνεδριάσεις των οµάδων µιλούν από τη θέση τους. Οι εισηγητές και 
οµιλητές της συνεδρίασης της Ολοµέλειας µιλούν από το βήµα. 

• Ο οµιλητής αγορεύει στην Ολοµέλεια πάντοτε όρθιος και στις οµάδες καθιστός. 
• Οι οµιλητές δεν µπορούν να κάνουν διάλογο µεταξύ τους. Απευθύνονται από τη θέση 

τους προς τον προεδρεύοντα 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 ή κατά περίπτωση µε ψηφοδέλτιο. 
•  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. 
 
 
 
Καλή αντάµωση! 
 
Από το πρόγραµµα «Βουλή των Εφήβων» 


