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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (European Youth 
Parliament, EYP, ΕΚΝ) οργανώνει περίπου εξακόσιες 
(600) δράσεις και εντάσσει σε αυτές περίπου είκοσι 
χιλιάδες νέους (20,000) το χρόνο σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Κύριοι στόχοι του είναι η προώθηση της 
ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση των νέων, η 
πρωτοβουλία αλλά και η ανάπτυξη κοινωνικών και 
επαγγελματικών δεξιοτήτων. Το ΕΚΝ πλέον έχει 
καταφέρει να εδραιώσει μία από τις μεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την ανταλλαγή ιδεών και 
τις διαπολιτισμικές συζητήσεις που απασχολεί 3.000 
νέους εθελοντές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος  (Ε.Κ.Ν.Ε.) 
είναι μία από τις 40 Εθνικές Επιτροπές του ΕΚΝ και έχει 
συσταθεί στη Θεσσαλονίκη, κατά το ελληνικό δίκαιο, 
ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το έτος 
1994. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος 
διοργανώνει ετησίως δύο (2) Εθνικές Συνδιασκέψεις 
Επιλογής μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα 
αλλά και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας, ενεργοποιώντας μαθητές από 
περισσότερα από εκατό (100) σχολεία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων



Η 37η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής

Για μία ακόμη χρονιά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων 
Ελλάδος διοργανώνει την ετήσια Εθνική Συνδιάσκεψη 
του στην Αθήνα.

Η 37η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής θα απασχολήσει 
εκατόν είκοσι (120) μαθητές από Λύκεια των 
Περιφερειών Αττικής, Αχαΐας και Βοιωτίας και εξήντα 
πέντε (65) φοιτητές - πεπειραμένα μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων τόσο από την Ελλάδα 
όσο και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Στόχος της Συνδιάσκεψης είναι να επιλεγούν τριάντα 
(30) μαθητές εκ των οποίων οι έξι (6) πρώτοι θα 
εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην επερχόμενη Διεθνή 
Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων . Παρ’ 
όλα αυτά, οι υπόλοιποι θα έχουν ακόμη τη δυνατότητα 
να συμμετάσχουν σε λοιπές δράσεις ανά την Ευρώπη.



Οι διεργασίες της Συνδιάσκεψης χωρίζονται σε τρείς 
(3) τομείς : Δόμηση Ομάδων / Teambuilding, Εργασίες 
Επιτροπών / Committee Work, Ολομέλεια / General 
Assembly.

Κατά τη διάρκεια του Teambuilding διεξάγονται 
ομαδικές δραστηριότητες που προωθούν το 
ομαδοσυνεργατικό πνεύμα μεταξύ των 
συμμετεχόντων με αποτέλεσμα την θέσπιση μιας 
σταθερής βάσης για την μετέπειτα συνεργασία τους. 
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες εμπλέκονται στις 
διαδικασίες του Committee Work. Σε αυτό το στάδιο, 
οι μαθητές αναλύουν και συζητούν διεξοδικά τα 
θέματα των επιτροπών τους, ώστε να καταλήξουν 
στην εύρεση λύσεων τους για την δημιουργία ενός 
ψηφίσματος (Resolution). Τελευταίο μέρος της 
Συνδιάσκεψης αποτελεί το General Assembly (GA), 
όπου συζητούνται τα ψηφίσματα στα οποία έχουν 
καταλήξει οι επιτροπές, τηρώντας τους κανόνες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπός είναι η κάθε 
επιτροπή να υπερασπισθεί το ψήφισμα της και να 
υπερψηφιστεί από τις υπόλοιπες επιτροπές. Το 
πρόγραμμα επίσης εμπλουτίζεται με διάφορα στοιχεία 
που προσδίδουν στον ακαδημαϊκό και 
ομαδοσυνεργατικό χαρακτήρα της συνδιάσκεψης.

Οι εργασίες της συνδιάσκεψης



“Αναλογιζόμενοι το μέλλον της Ευρώπης: Η βιώσιμη 
ανάπτυξη ως πολιτική επιλογή για τις επόμενες 
γενιές”.

Οι συμμετέχοντες της Συνδιάσκεψης θα κληθούν να 
συζητήσουν θέματα περιβαλλοντικής, οικονομικής και 
κοινωνικοπολιτικής φύσεως που ανταποκρίνονται 
στην Ευρώπη του σήμερα. Στην Ευρώπη του 21ου 
αιώνα, τροχοπέδη για την υγεία του περιβάλλοντος, 
της οικονομίας και συνεπώς της κοινωνίας και της 
ζωής μας αποτελούν σημαντικά προβλήματα που 
συνυφαίνονται με την τεχνολογική ανάπτυξη. Σε μια 
διαρκή αναζήτηση νέων εργαλείων και λύσεων με 
στόχο την διατήρηση των αναγκαίων πόρων αλλά και 
την εξασφάλιση του μέλλοντος για τις επόμενες γενιές, 
η βιώσιμη ανάπτυξη είναι αν μη τι άλλο μια νέα 
στρατηγική που χρειάζεται να κερδίσει έδαφος μέσα 
στην κοινωνία αλλά και την πολιτική. Η 37η Εθνική 
Συνδιάσκεψη Επιλογής έχει σκοπό να προσδώσει μια 
σημασία και να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες 
ως προς αυτό που ονομάζουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν 
και να αντιπαρατεθούν πάνω σε σε ζητήματα που 
αφορούν όλες τις διαστάσεις της θεματικής, καθώς και 
να υλοποιήσουν τα οφέλη της στην καθημερινή τους 
ζωή μετά το πέρας της συνδιάσκεψης.

Η θεματική της συνδιάσκεψης



Ο Τσενές Βασίλης είναι απόφοιτος του 2ου Γενικού Λυκείου 
Πεύκης και προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος 
Επικοινωνίας και Μεσών Μαζικής Ενημέρωσης στο Εθνικό & 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετείχε σε δράση 
του ΕΚΝ για πρώτη φορά το 2015 στην 31η Εθνική 
Συνδιάσκεψη Επιλογής και έκτοτε έχει συμμετάσχει τόσο σε 
εγχώριες αλλά και διεθνείς συνδιασκέψεις λαμβάνοντας 
διαφορετικά καθήκοντα και ρόλους. Αφιερώνει τον 
ελεύθερο του χρόνο στη φωτογραφία και την παραγωγή 
ταινιών μικρού μήκους.

Η Σιώζου Ελένη Ιωάννα είναι απόφοιτος του 6ου Γενικού 
Λυκείου Καλλιθέας και φοιτήτρια της σχολής Θεατρικών 
Σπουδών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου 
Αθηνών. Ασχολείται με το ΕΚΝΕ από το 2013 και 
συγκεκριμένα την 27η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής. Έκτοτε 
έχει συμμετάσχει σε ποικίλες δράσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Ασχολείται ενεργά με το θέατρο όντας μέλος 
διαφόρων ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων. Τον ελεύθερο 
της χρόνο αφιερώνει στην εκμάθηση φωνητικής και στη 
συμμετοχή σε εργαστήρια γύρω από το αντικείμενο των 
σπουδών της.

Με μία ματιά :

37η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος

4 ημέρες στην Αθήνα

Συμμετέχοντες απο 25 Ευρωπαϊκές Χώρες

Βιώσιμη ανάπυξη ως πολιτική επιλογή για τις επόμενες γενιές

Μία Συνδιάσκεψη από Νέους για Νέους

Η Διοργανωτική Επιτροπή της 37ης ΕΣΕ

Ελένη Ιωάννα Σιώζου, (+30) 698 213 3648

Βασίλης Τσενές, (+30) 698 851 6514

athens.nsc@eypgreece.org


