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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας -  

Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και στη σχολική ζωή καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.  

 Κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020 τριακόσια (300) Λύκεια από την Ελλάδα 

και Ελληνικά Λύκεια του εξωτερικού συμμετείχαν στο πρόγραμμα και 

δούλεψαν το θέμα: Το Περιβάλλον, ο τόπος μου, ο κόσμος μου. Οι εργασίες 

του προγράμματος διακόπηκαν εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών και της 

κατ’ επέκτασης αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι οι Ομάδες Συμμετοχικής 

Δράσης των σχολείων δεν ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους, το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας - Κάνοντας πράξη τη 

συμμετοχή θα συνεχιστεί με το ίδιο θέμα και με τις ίδιες ενότητες κατά το 

σχολικό έτος 2020 – 2021 και θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση της 

ΚΕ’ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων τον Ιούλιο του 2021. 

 Τα σχολεία που συμμετείχαν  κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020 θα 

δηλώσουν την επιθυμία τους να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα.  

 Οι Ομάδες Συμμετοχικής Δράσης των σχολείων που συγκροτήθηκαν κατά τo 

σχολικό έτος 2019 - 2020 διατηρούν τη σύστασή τους. Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες της Β’ Λυκείου, οι οποίοι/ες κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 

θα είναι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου - κατ’ εξαίρεση γι’ αυτήν την 

περίοδο εφαρμογής του προγράμματος - θα έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν, εφόσον οι ίδιοι/ες το επιθυμούν. Επιπλέον, οι Ομάδες 

μπορούν να ενισχυθούν/συμπληρωθούν από μαθητές και μαθήτριες της 

φετινής Α’ Λυκείου. 

 Στην περίπτωση που σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατά το 

σχολικό έτος 2019 – 2020 δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής κατά το σχολικό 

έτος 2020 - 2021, θα σταλεί εκ νέου πρόσκληση σε όλα τα Λύκεια της χώρας 

και στα Ελληνικά Λύκεια του εξωτερικού να δηλώσουν συμμετοχή.  



     
  

 

 Στις Ομάδες Συμμετοχικής Δράσης που συγκροτούνται για πρώτη φορά κατά 

το σχολικό έτος 2020 – 2021 έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν μαθητές και 

μαθήτριες Α΄ και Β΄ τάξης των δημοσίων και ιδιωτικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. 

και των ελληνικών σχολείων του απόδημου ελληνισμού, καθώς και των 

ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, μέχρι 21 έτους.  

 Από κάθε σχολείο θα μπορεί να γίνει μία αίτηση, την οποία θα υποστηρίζει 

ένας/μία ή περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί. Η επιλογή των σχολείων θα γίνει 

με μεικτά κριτήρια και κλήρωση, έτσι ώστε στα επιλεγμένα σχολεία να 

περιληφθούν αφενός σχολεία «ειδικού ενδιαφέροντος» (ειδικά, 

διαπολιτισμικά, απομονωμένων περιοχών) αφετέρου σχολεία από όλες τις 

περιφέρειες. 

 Η λειτουργία των Ομάδων Συμμετοχικής Δράσης στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας - 

Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο του 

Υ.ΠΑΙ.Θ με αρ. πρ. Φ14.1/80286/Δ2 (www.efivoi.gr , Η ΚΕ΄ Σύνοδος (2020 – 

2021)).   

 Κάθε Ομάδα επιλέγει τον/την εκπρόσωπό της, που θα συμμετάσχει στην 

πανελλήνια συνάντηση (ΚΕ΄ Σύνοδος, 2020 - 2021), που θα γίνει τον Ιούλιο 

στην Αθήνα, με ψηφοφορία ή κλήρωση. 

 Οι μαθητές/μαθήτριες που συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα 

να εκπροσωπήσουν το σχολείο τους ως έφηβοι βουλευτές μόνο μία φορά.  

 Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες παρέχουν 

αυτομάτως τη συγκατάθεσή τους στο Ίδρυμα τη Βουλής να συλλέγει, να 

διατηρεί και να επεξεργάζεται τα απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή του 

προγράμματος προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με όσα ορίζει η 

ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (τήρηση αρχείου, χορήγηση 

βεβαιώσεων συμμετοχής, εξαγωγή στατιστικών στοιχείων κ.λπ.).  

 Δεν θα γίνουν δεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο ρατσιστικό, υβριστικό, 

εμπρηστικό ή απρεπές κατά την απόλυτη κρίση του Ιδρύματος της Βουλής, 

που διοργανώνει το πρόγραμμα. 

 Ενδέχεται κάποιες συμμετοχές των Ομάδων (κείμενα, παρουσιάσεις, βίντεο, 

φωτογραφίες), μέρος τους ή ολόκληρες,  να παρουσιαστούν στις εργασίες 

της ΚΕ΄ Συνόδου (2020 – 2021) και να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος www.efivoi.gr.  

 Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές/μαθήτριες παρέχουν αυτομάτως 

τη συγκατάθεσή τους στο Ίδρυμα της Βουλής για προβολή του 

οπτικοακουστικού υλικού, που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του 

προγράμματος, για να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και για την προβολή του προγράμματος στο facebook και μέσω του 

Καναλιού της Βουλής.  

http://www.efivoi.gr/
http://www.efivoi.gr/


     
  

 

 Οι απεικονιζόμενοι-ες μαθητές/ μαθήτριες στο οπτικοακουστικό υλικό,  που 

θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, παρέχουν αυτομάτως τη 

συγκατάθεσή τους στο Ίδρυμα της Βουλής για  προβολή του ανωτέρω υλικού 

για να αξιοποιηθεί αποκλειστικά στις εργασίες της ΚΕ΄ Συνόδου καθώς και 

για την προβολή των εκπαιδευτικών στόχων του προγράμματος μέσω της 

ιστοσελίδας του προγράμματος www.efivoi.gr,  της σελίδας του 

προγράμματος στο facebook και μέσω του Καναλιού της Βουλής.  

 

http://www.efivoi.gr/

