
Αθήνα 30 Ιουλίου 2015 
Προς 
τους «έφηβους βουλευτές» 
της Κ΄ Συνόδου 2014-2015 
του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Βουλή των Εφήβων» 
 
 
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 
H ώρα της συνάντησής μας πλησιάζει. Ξέρουμε ότι ανυπομονείτε, το ίδιο και εμείς! 
Όπως λοιπόν γνωρίζετε, οι εργασίες της Συνόδου θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα 
από τις 6 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2015. 
 
Λίγα λόγια για τις εργασίες της Συνόδου 
Ξέρετε όλοι ότι η «Βουλή των Εφήβων» είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσομοίωσης 
της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να 
εργαστούμε, όσο αυτό είναι δυνατό, όπως και οι πραγματικοί βουλευτές:  
 

 «Η Βουλή των Εφήβων» νομοθετεί: θα εργαστείτε κατά το πρότυπο των διαρκών 
επιτροπών της Βουλής. Θα συζητήσετε με τη βοήθεια ειδικών, όπως ο Συνήγορος του 
Παιδιού, το θέμα των διακρίσεων στο χώρο του σχολείου, καταθέτοντας προτάσεις 
με βάση την εμπειρία σας. Στη συνέχεια, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, θα κληθείτε 
να ψηφίσετε το τελικό κείμενο με τις προτάσεις που θα προκύψoυν από τη συζήτηση.  
 
Γιατί διακρίσεις στο σχολείο: όπως διαπιστώσαμε από την καταγραφή των 
προβληματισμών σας στο blog της «Βουλής των Εφήβων», το θέμα αυτό σας 
απασχολεί πολύ. Άλλωστε είναι σίγουρο ότι έχετε όλοι προσωπική εμπειρία και 
συνεπώς έχετε άποψη για το τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνουμε όλοι, για να γίνει 
το σχολείο καλύτερο. 
 
Θέλουμε λοιπόν να σκεφτείτε: τι εννοούμε όταν μιλάμε για διακρίσεις; Εκδηλώνονται 
στον χώρο του σχολείου; Με ποιους τρόπους και για ποιους λόγους; Εσείς πώς τις 
βιώνετε; Τι κάνουμε για να τις αντιμετωπίσουμε; Θα μπορούσαμε να το κάνουμε 
καλύτερα; Σχολείο σημαίνει μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, πολιτεία- τι μπορούμε να 
κάνουμε όλοι για να έχουμε ένα σχολείο πιο δημοκρατικό, χωρίς διακρίσεις; Γιατί αυτό 
είναι σημαντικό; 
 
Θέλουμε όμως και να προετοιμαστείτε: το θέμα είναι σε όλους σας γνωστό, είναι 
όμως και πολυδιάστατο, γι’ αυτό θα πρέπει να μας έρθετε… διαβασμένοι! Για το 
σκοπό αυτό συγκεντρώσαμε και σας προτείνουμε μια σειρά από κείμενα και άλλο 
σχετικό ενημερωτικό υλικό. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η «Βουλή των Εφήβων» ελέγχει: θα ασκήσετε κοινοβουλευτικό έλεγχο, που είναι η άλλη 
βασική αρμοδιότητα της Βουλής. Θα ετοιμάσετε λοιπόν και θα απευθύνετε στον 
Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων επίκαιρες ερωτήσεις για θέματα 
Παιδείας. Ο υπουργός θα απαντήσει σε 6 από τις ερωτήσεις που θα του απευθύνετε, 

http://www.efivoi.gr/files/enimerotiko.pdf


όπως ακριβώς κάνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης όταν οι βουλευτές ελέγχουν το 
έργο τους. 

 
Αν λοιπόν θέλετε να ρωτήσετε τον Υπουργό Παιδείας για κάποιο θέμα αρμοδιότητάς 
του, προετοιμάστε μια επίκαιρη ερώτηση. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες μας και τα 
υποδείγματα επικαιρων ερωτήσεων, καθώς και την ιστοσελίδα της Βουλής 
www.hellenicparliament.gr για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
κοινοβουλευτικού ελέγχου. 
  
Έχουμε ετοιμάσει για σας ένα κείμενο με γενικές πληροφορίες για τη Βουλή. Μπορείτε 
επίσης να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της Βουλής www.hellenicparliament.gr 
 
Περισσότερα για τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της Συνόδου, καθώς και το 
τελικό πρόγραμμα εργασιών και εκδηλώσεων θα σας κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά το 
τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Παρακαλούμε παρακολουθείτε τακτικά το 
ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, καθώς και την ιστοσελίδα μας www.efivoi.gr, όπου θα 
αναρτάται όλο το σχετικό με τη Σύνοδο υλικό. 
 
Πληροφορίες για θέματα οργάνωσης 
Όλοι οι «έφηβοι βουλευτές» θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο PRESIDENT (Λεωφ. 
Κηφισίας 43, 115 23 Αθήνα) και θα συνοδεύονται καθόλη τη διάρκεια της Συνόδου 
από εντεταλμένους συνοδούς του Ιδρύματος της Βουλής. Θα έχετε τηλεφωνική 
ενημέρωση για τις λεπτομέρειες από το ταξιδιωτικό πρακτορείο που έχει αναλάβει τη 
φιλοξενία σας στην Αθήνα (διαμονή, μετακινήσεις κ.λπ.). Θυμίζουμε ότι τα έξοδα 
συμμετοχής σας στο πρόγραμμα καλύπτονται από το Ίδρυμα της Βουλής. 
 
Βεβαιωθείτε ότι μας έχετε στείλει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (με θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής) την υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα σας σχετικά με 
τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να λάβετε μέρος. 
Μην ξεχάσετε επίσης να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα ή το 
διαβατήριό σας. 
Εάν κάποιος γονέας, συγγενής κ.λπ. επιθυμεί να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση της 
Ολομέλειας της «Βουλής των Εφήβων» από τα θεωρεία (Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015), 
θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Βουλής των Ελλήνων 
(210.3707160) μετά τις 24 Αυγούστου 2015.  
 
Τέλος, για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 
στα τηλέφωνα 210.3692258 και 210.3692224 ή ηλεκτρονικά στο info@efivoi.gr. Καλή 
συνέχεια! 
 
Από το πρόγραμμα 
«Βουλή των Εφήβων» 
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