
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016 

7-11 Ιουλίου, η 21η Σύνοδος της «Βουλής των Εφήβων» 

 

Αρχίζουν αύριο Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 οι εργασίες της ΚΑ΄ Συνόδου (2015-2016) του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Βουλή των Εφήβων». Οι εργασίες θα κορυφωθούν την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016, με τη 
συνεδρίαση της Ολομέλειας. 

Η «Βουλή των Εφήβων» παραμένει ένα πρόγραμμα προσομοίωσης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, το 
οποίο όμως έχει εμπλουτισθεί και ανανεωθεί (video).  Έτσι στο πλαίσιο του προγράμματος: 

o έχει αλλάξει ο τρόπος συμμετοχής των μαθητών στο πρόγραμμα και ο τρόπος ανάδειξης των 

«εφήβων βουλευτών», με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και έμφαση στη συμμετοχή και τη 
δημιουργικότητα 

o η διαβούλευση είναι πλέον μονοθεματική και αφορά ζητήματα που επηρεάζουν την 
καθημερινότητα των εφήβων 

o κατά την εφετινή Σύνοδο, η «Βουλή των Εφήβων» ασχολείται με το ΕθνικόΣχέδιο Δράσης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, που ετοιμάζεται αυτό το διάστημα από τη Γενική Γραμματεία 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τη συνδρομή των 
συναρμόδιων υπουργείων. Οι «έφηβοι βουλευτές» συνεργάζονται μέσω κλειστού φόρουμ 
επικοινωνίας, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οι προτάσεις αυτές θα αξιοποιηθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
ως τμήμα της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα 

o έχουν εισαχθεί στοιχεία κοινοβουλευτικού ελέγχου, με την κατάθεση και συζήτηση επίκαιρων 

ερωτήσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας 
o διευρύνονται οι συνεργασίες με φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας, με ενεργό 

συμμετοχή ειδικών κατά τις εργασίες του προγράμματος στην Αθήνα 
o οι «έφηβοι βουλευτές» θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με νέους βουλευτές του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου 
o έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ποικίλες δράσεις πολιτισμού, με στόχο την ανάδειξη της εφηβικής 

δημιουργικής έκφρασης 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ixd57zXVQTo


Αναλυτικά: 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ» 

Στη διαδικασία επιλογής των «εφήβων βουλευτών» διατηρήθηκε η κλήρωση, δόθηκε όμως η δυνατότητα 
στους πιο ενεργούς και δραστήριους μαθητές να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να αναδειχθούν «έφηβοι 
βουλευτές». Οι μαθητές κλήθηκαν να λάβουν μέρος σε μια σειρά διαδικτυακών εφαρμογών: 

 «το παιχνίδι των ερωτήσεων»: ηλεκτρονικό παιχνίδι γνώσεων με ερωτήσεις γενικών γνώσεων 

για το Κοινοβούλιο, το Σύνταγμα και το πολίτευμα, τους δημοκρατικούς θεσμούς και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελληνική και παγκόσμια ιστορία και 
γεωγραφία, την επιστήμη, τον πολιτισμό 

 παρουσίαση φωτογραφιών με θέμα «Σχολική ζωή =…» 

  «Το blog» των υποψηφίων «εφήβων βουλευτών»: οι μαθητές κλήθηκαν να εκθέσουν ελεύθερα 

τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις ιδέες τους για όποιο θέμα επιθυμούσαν 

 δημιουργία παρουσίασης power point με θέμα «Ο τόπος μου» 

 δημιουργία βίντεο «Γιατί θέλω να πάρω μέρος στη Βουλή των Εφήβων» 

 συμπλήρωση ερωτηματολογίου με σκοπό τη δημιουργία θεατρικής παράστασης επινοημένου 

θεάτρου σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου   

 συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τη διαμόρφωση του προφίλ της «Τάξης του 2016», δηλαδή 
των μαθητών που πήραν μέρος στη φετινή «Βουλή των Εφήβων». 

 

Η συμμετοχή των μαθητών σε κάθε μια από τις παραπάνω δραστηριότητες τους εξασφάλιζε έναν αριθμό 
κλήρων: όσο περισσότεροι οι κλήροι, τόσο περισσότερες οι πιθανότητές τους να αναδειχθούν «έφηβοι 
βουλευτές» κατά τη διαδικασία της κλήρωσης. 

Οι μαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να επικοινωνήσουν και να εκφραστούν μέσα από τη σελίδα του 
προγράμματος στο Facebook. 

Οι πιο ενδιαφέρουσες συμμετοχές των μαθητών πρόκειται να αναρτηθούν σε ειδικό για το σκοπό αυτό 
χώρο στην ιστοσελίδα του προγράμματος, όπως και κατά τις προηγούμενες Συνόδους. 

Οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους περίπου δύο μήνες (25 Ιανουαρίου-24 Μαρτίου 2016) για να πάρουν 
μέρος στις παραπάνω δραστηριότητες. Συνολικά μετείχαν 12.527 μαθητές (5.562 αγόρια και 6.965 
κορίτσια) από 928 σχολεία (857 σχολεία από την Ελλάδα, 57 από την Κύπρο, 14 ελληνικά σχολεία του 
εξωτερικού). 

Στις 18 Απριλίου 2016 έγινε η κλήρωση για την ανάδειξη των 300 «εφήβων βουλευτών» και των 
αναπληρωματικών τους. Οι 300 «έφηβοι βουλευτές» θα πάρουν μέρος τις επικείμενες εργασίες της 
Συνόδου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της ΚΑ΄ Συνόδου της «Βουλής των Εφήβων» 

διοργανώθηκαν διαγωνισμοί για μαθητές Λυκείου: ένας λογοτεχνικός (ποίηση-διήγημα), 
ένας μουσικός και ένας διαγωνισμός δημιουργίας αφίσας. Στους διαγωνισμούς μετείχαν συνολικά 332 
μαθητές απ’ όλη τη χώρα. 



16 μαθητές που διακρίθηκαν στους παραπάνω διαγωνισμούς έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν τις 

εργασίες της ΚΑ΄ Συνόδου, ενώ θα τους απονεμηθούν έπαινοι στο πλαίσιο των παράλληλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων της Συνόδου. Οι δημιουργίες των μαθητών θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος www.efivoi.gr. 

 

Β. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑ΄ ΣΥΝΟΔΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Οι εφετινές εργασίες της «Βουλής των Εφήβων» περιλαμβάνουν διαβούλευση των μαθητών και κατάθεση 
των προτάσεών τους επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που εκπονείται από 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία. Οι 300 «έφηβοι βουλευτές» 
επικοινωνούν μέσω κλειστού φόρουμ επικοινωνίας, όπου με τη βοήθεια των μελών της επιτροπής του 
προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», προετοιμάζονται για τις εργασίες της Συνόδου. Οι μαθητές 
εργάζονται χωρισμένοι σε 6 ομάδες εργασίας, όσοι και οι κεντρικοί θεματικοί άξονες του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης (Παιδική φτώχεια και οικονομική κρίση, Προσφυγική κρίση, Υγεία, Εκπαίδευση-
Πολιτισμός, Παιδική προστασία και Δικαιοσύνη). 

Γ. Η ΣΥΝΟΔΟΣ (7-11 Ιουλίου 2016) 

Οι εργασίες της Συνόδου αποτελούν προσομοίωση του νομοθετικού έργου (συνεδριάσεις των «εφήβων 
βουλευτών» σε ομάδες διαβούλευσης και σε Ολομέλεια) και του κοινοβουλευτικού ελέγχου (κατάθεση 
επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). Οι μαθητές θα λάβουν 
μέρος σε βιωματικά εργαστήρια, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες του προγράμματος. Θα έχουν επίσης 
την ευκαιρία να συζητήσουν με νέους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει επίσης ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Ι. Προσομοίωση νομοθετικού έργου – ομάδες διαβούλευσης 

Οι μαθητές θα κληθούν, με τη βοήθεια ειδικών, να συζητήσουν, χωρισμένοι σε ομάδες διαβούλευσης και 
να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού. Στόχος είναι να υπάρξει ουσιαστικός προβληματισμός με βάση την εμπειρία των 
μαθητών και οι προτάσεις τους να αξιοποιηθούν ως τμήμα της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης 
επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

http://www.efivoi.gr/


Οι 6 ομάδες διαβούλευσης, όσοι και οι θεματικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, θα συνεδριάσουν 

κατά το πρότυπο των διαρκών επιτροπών της Βουλής. Στις συζητήσεις, κατά τις εργασίες της Συνόδου, θα 
λάβουν μέρος ειδικοί επί των υπό συζήτηση θεμάτων ως εξής: 

Παιδική φτώχεια και οικονομική κρίση: Νικόλαος Θεοχαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής 
Οικονομίας και Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής 
ΚΕΠΕ, Πρόεδρος Μεγάρου Μουσικής 

Προσφυγική κρίση: Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ 

Υγεία: Ελένη Πετρίδου, Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ 

Εκπαίδευση-Πολιτισμός: Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Παιδική προστασία: Γεώργιος Νικολαΐδης, ψυχίατρος, Διευθυντής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού 

Δικαιοσύνη: Πάρη Ζαγούρα, Νομικός – Εγκληματολόγος, Επιμελήτρια Ανηλίκων 

Η συζήτηση των προτάσεων των μαθητών θα ολοκληρωθεί κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 
«Βουλής των Εφήβων» τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016. 

ΙΙ. Προσομοίωση κοινοβουλευτικού ελέγχου: προετοιμασία επίκαιρων ερωτήσεων 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει ως εκπαιδευτικό στόχο τον διάλογο και προβληματισμό για θέματα 
Παιδείας, προσομοιώνοντας τη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου. Οι «έφηβοι βουλευτές» θα 
καταθέσουν επίκαιρες ερωτήσεις και αφού συνεδριάσουν θα επιλέξουν έξι από αυτές. Οι έξι αυτές 
ερωτήσεις θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της «Βουλής των Εφήβων», τη 
Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016, με συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
κ. Νίκου Φίλη. 

 



      

ΙΙΙ. Συνεδρίαση Ολομέλειας της «Βουλής των Εφήβων» 

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016, ώρα 9.30΄ 

Α΄ Μέρος - Νομοθετικό έργο: Θα γίνει συζήτηση και κατάθεση προτάσεων των μαθητών επί του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με συμμετοχή εκπροσώπων των μαθητών από τις ομάδες 
διαβούλευσης. 

Β΄ Μέρος - Κοινοβουλευτικός έλεγχος: Περιλαμβάνει τη συζήτηση των έξι επίκαιρων ερωτήσεων στις 
οποίες θα απαντήσει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκος Φίλης. 

IV. Ελεύθερη συζήτηση με βουλευτές 

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, ώρα 12.00΄-14.00΄, στο πλαίσιο των εργασιών της «Βουλής των 
Εφήβων» προγραμματίζεται ελεύθερη συζήτηση των «εφήβων βουλευτών» με νέους βουλευτές. Θέμα 
της συζήτησης θα είναι η αξία του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. 

V. Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Οι «έφηβοι βουλευτές» θα παρακολουθήσουν τις εξής πολιτιστικές εκδηλώσεις: 

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, προαύλιος χώρος Κοινοβουλίου: Συναυλία από τα σύνολα jazz και rock 
μουσικής του Μουσικού Σχολείου Αλίμου. 

Σάββατο 9 Ιουλίου 2016, Πολιτιστικό Κέντρο Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης: «Περσέπολις, μια αληθινή 
ιστορία», βασισμένο στο ομώνυμο graphic novel της Μαργιάν Σατραπί. 

Κυριακή 10 Ιουλίου 2016, προαύλιος χώρος Κοινοβουλίου: Εκδήλωση με συμμετοχή του μουσικού-
χορευτικού συνόλου του Γυμνασίου και Λυκείου Κάσου και του Μουσικού Σχολείου Αλίμου. 

Οι παραπάνω εκδηλώσεις στοχεύουν στην ανάδειξη της εφηβικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και στην 
ανάδειξη της προσφοράς των μουσικών σχολείων στην εκπαίδευση. 

Την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του προγράμματος έχει το Ίδρυμα της Βουλής των 
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας 
και Κύπρου. 

Η Επιτροπή του προγράμματος 

Πρόεδρος: Δήμητρα Μακρυνιώτη, καθηγήτρια Τμ. Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 
ΕΚΠΑ. Μέλη: Σοφία Βγενοπούλου, σκηνοθέτης και παιδοψυχίατρος, Ακριβή Γεωργούση, σχολική 
σύμβουλος πολιτικών-νομικών επιστημών, Ιωάννα Δεκατρή, υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων Γ΄ΔΔΕ 
Αθήνας, Μόσχος Γιώργος, Συνήγορος του Παιδιού, Λάμπρος Πόλκας, εκπαιδευτικός, Χρήστος 
Στεφάνου, εκπαιδευτικός, Νάνσυ Ταλούμη, κλινική ψυχολόγος, Τσάφος Βασίλειος, επίκουρος 
καθηγητής Τμ. Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ και Χαραβιτσίδης Πέτρος, 
διευθυντής 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. 

 


