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Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2023

Προς: Όλα τα Λύκεια Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Φωκίδας και Κορινθίας.

Θέµα: Συµµετοχή στην 45η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων
Ελλάδος

Υπόψη: κ. Διευθυντριών/Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ή Υπεύθυνων Καθηγητριών/Καθηγητών
για Ευρωπαϊκά Προγράµµατα

Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,

Τα τελευταία 29 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ) προσφέρει σε νέα άτοµα
από όλη την Ευρώπη την ευκαιρία να αποκτήσουν µία ιδιαίτερη εκπαιδευτική εµπειρία, µέσα από
δράσεις που ενισχύουν τη συνειδητοποίηση τους και συµβάλλουν στην ουσιαστικότερη κατανόηση
της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι νέοι και οι νέες µέσα
από τη γνωριµία µε συνοµήλικά τους άτοµα, γνωρίζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς πολιτισµούς
και περιβάλλοντα από όλη την Ευρώπη και έρχονται σε επαφή µε κρίσιµα τρέχοντα θέµατα της
ελληνικής και ευρωπαϊκής επικαιρότητας.

Σε διεθνές επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων συγκαλεί τρεις Διεθνείς Συνόδους το χρόνο,
φέρνοντας κοντά κάθε φορά περισσότερα από 250 νέα άτοµα από 41 ευρωπαϊκές χώρες για δέκα
ηµέρες, ώστε να ασχοληθούν ενεργά µε σύγχρονα κοινωνικά ζητήµατα και να συζητήσουν
ουσιαστικά, αναπτύσσοντας τα οράµατά τους για ένα καλύτερο αύριο.

Στο πλαίσιο των δύο ετήσιων Εθνικών Συνδιασκέψεων Επιλογής (ΕΣΕ) που διοργανώνει, το ΕΚΝΕ
επιλέγει τους µαθητές και τις µαθήτριες που θα στελεχώσουν τις ελληνικές αποστολές στις
επερχόµενες Διεθνείς Συνόδους. Για 45η φορά, διοργανώνεται η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής, η
οποία φέτος θα έχει διάρκεια 4 ηµερών και θα πραγµατοποιηθεί από τις 7 έως τις 10 Απριλίου
2023 στην Αθήνα. Από τη Συνδιάσκεψη, θα επιλεγούν οι έξι (6) µαθητές και µαθήτριες που θα
στελεχώσουν την ελληνική αποστολή στην 99η Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Νέων που θα πραγµατοποιηθεί το Καλοκαίρι του 2023 στο Μπακού (Baku) του Αζερµπαϊτζάν. Θα
επιλεγούν, επίσης, ακόµη 24 µαθητές και µαθήτριες, που θα έχουν την δυνατότητα να
συµµετάσχουν σε άλλες περιφερειακές δράσεις σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα και βάσει της
σειράς κατάταξής τους θα δύνανται να αναπληρώσουν κάποιο από τα έξι µέλη της αποστολής, σε
περίπτωση κωλύµατος.
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Σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (European Youth Parliament, EYP)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων είναι ένας οργανισµός µε στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής
διάστασης στην εκπαίδευση, στον οποίο συµµετέχουν 41 ευρωπαϊκές χώρες. Έχει µη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ενώ λειτουργεί ανεξάρτητα από κοµµατικά συµφέροντα. Ετησίως,
εµπλέκει στις δράσεις του περισσότερα από 20.000 νέα άτοµα από όλη την Ευρώπη,
προβάλλοντας την κοινοβουλευτική συζήτηση και ενθαρρύνοντας το διαπολιτισµικό διάλογο επί
επίκαιρων ευρωπαϊκών θεµάτων. Με τον τρόπο αυτό, εξοπλίζει τους νέους και τις νέες µε αρχές
όπως αυτές της ειρηνικής γειτνίασης, του διαλόγου, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και του
σεβασµού στον άνθρωπο, στη διαφορετικότητα και στο περιβάλλον, εφόδια τα οποία θεωρούµε
πως θα προετοιµάσουν τους πολίτες του αύριο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος - European Youth Parliament Greece

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ, EYP Greece) συστήθηκε ως σωµατείο στη
Θεσσαλονίκη το 1994 και αποτελεί τον επίσηµο φορέα του διεθνούς δικτύου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων στην Ελλάδα. Από το 1994, το ΕΚΝΕ διοργανώνει µε συνέπεια, κάθε χρόνο, δύο
Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες συµµετέχουν
µαθητές και µαθήτριες Λυκείου. Όσοι και όσες διακριθούν, συµµετέχουν στις Διεθνείς Συνόδους
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, απαρτίζοντας την εκάστοτε εθνική µας αποστολή. Οι Εθνικές
Συνδιασκέψεις του ΕΚΝΕ, τα τελευταία χρόνια, τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ενώ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλες οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων
τελούν υπό την αιγίδα της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Γενικού Γραµµατέα
του Συµβουλίου της Ευρώπης. Σήµερα, το ΕΚΝΕ αριθµεί περίπου 100 ενήλικα τακτικά µέλη, τα
οποία συµβάλλουν στην προώθηση του θεσµού σε εθνικό επίπεδο εθελοντικά και απολύτως
αφιλοκερδώς.

Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής (ΕΣΕ)

Βασικό πυλώνα λειτουργίας µιας Εθνικής Συνδιάσκεψης αποτελεί η κατανοµή των συµµετεχόντων
και των συµµετεχουσών σε οµάδες, ή αλλιώς Επιτροπές, καθεµία από τις οποίες ασχολείται µε την
εξέταση ενός επίκαιρου ευρωπαϊκού ζητήµατος. Έχοντας λάβει µέρος σε δραστηριότητες
καλλιέργειας του οµαδικού πνεύµατος, οι συµµετέχοντες και οι συµµετέχουσες, στη συνέχεια,
εργάζονται στο πλαίσιο της Επιτροπής στην οποία έχουν κατανεµηθεί, προκειµένου να
συµφωνήσουν στην δηµιουργία µιας οµόφωνης Πρότασης Ψηφίσµατος στο θέµα που τους έχει
τεθεί προς συζήτηση. Στη συνέχεια, η Ολοµέλεια της Συνδιάσκεψης συζητά, κρίνει και υιοθετεί ή
απορρίπτει τις υποβληθείσες σε αυτή Προτάσεις, σε µία κατʼ ουσία γνήσια άσκηση δηµοκρατίας.
Οι εγκεκριµένες από την Ολοµέλεια Προτάσεις, που καθίστανται πια Ψηφίσµατα, κοινοποιούνται
από το ΕΚΝΕ σε φορείς άσκησης εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής.
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Η 45η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος διοργανώνει την
ετήσια Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής στην Αθήνα, από τις 7 έως τις 10 Απριλίου. Το συνέδριο θα
απασχολήσει περίπου εκατόν είκοσι (120) µαθητές και µαθήτριες Λυκείων διαφόρων
περιφερειών της πόλης της Αθήνας αλλά και των περιφερειακών ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας,
Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Φωκίδας και Κορινθίας. Εκτός αυτών, θα φιλοξενήσει και περίπου
ογδόντα (80) επιπλέον εθελοντές και εθελόντριες, πεπειραµένα µέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η 45η Εθνική
Συνδιάσκεψη Επιλογής θα τελεστεί υπό την εξής θεµατική: "(O) Άνεµος (της) Αλλαγής - Νεανικές
Πρωτοβουλίες για την Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Συνείδησης: Ενδυναµώνοντας την ενεργό
συµµετοχή των νέων στην περιβαλλοντική πολιτική" / “Wind of Change – Youth Initiatives in
Environmental Consciousness: Empowering the active participation of the youth in
environmental policy”

Η 99η Διεθνής Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων

Οι έξι (6) συµµετέχοντες και συµµετέχουσες µε την κριθείσα ως άρτια παρουσία στην 45η Εθνική
Συνδιάσκεψη Επιλογής θα προκριθούν και θα συµµετάσχουν στην 99η Σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων που θα λάβει χώρα το ερχόµενο καλοκαίρι στο Μπακού (Baku) του
Αζερµπαϊτζάν, µε την συµµετοχή νέων ατόµων από όλη την Ευρώπη. Η αξιολόγηση των
συµµετεχόντων και συµµετεχουσών, θα γίνει από και από την Οµάδα Αξιολόγησης (Jury Team) της
Συνδιάσκεψης, η οποία θα αποτελείται από καταξιωµένα µέλη του ΕΚΝ από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Όσον αφορά τη συµµετοχή της ελληνικής αποστολής στην 99η Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων, γίνονται προσπάθειες για την εξεύρεση χορηγών που θα ενισχύσουν την
συµµετοχή των επιλεγέντων µαθητών. Σε περίπτωση µη ευόδωσης της προσπάθειας αυτής, τα
έξοδα θα βαρύνουν τους επιτυχόντες µαθητές και τις επιτυχούσες µαθήτριες, που παροτρύνουµε
να αναζητήσουν υποστήριξη φορέων ώστε να καλυφθούν τα έξοδα τους.

Συµµετοχή

Συµµετοχή στην Εθνική Συνδιάσκεψη µπορεί να δηλώσει κάθε Λύκειο των περιφερειακών
ενοτήτων Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευβοίας και Κορινθίας.

Τα ενδιαφερόµενα σχολεία καλούνται να δηλώσουν προς συµµετοχή όχι περισσότερα από δύο
(2) βασικά µέλη και ένα (1) αναπληρωµατικό, µέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής
αίτησης που περιγράφεται παρακάτω. Το αναπληρωµατικό µέλος θα συµµετάσχει στο συνέδριο
µόνο σε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής βασικού µέλους του ίδιου σχολείου. Σηµειώνεται
ότι η αναπλήρωση αυτή γίνεται να λάβει χώρα έως την πρώτη µέρα του συνεδρίου, µέχρι την
ολοκλήρωση των εγγραφών. Για την διασφάλιση της ποιότητας του συνεδρίου, ο ανώτατος
αριθµός των συµµετεχόντων µαθητών και συµµετεχουσών µαθητριών ανέρχεται στους 120.
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Συγκεκριµένα προβλέπονται 20 θέσεις για τους µαθητές και τις µαθήτριες των σχολείων των
περιφερειακών ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευβοίας και Κορινθίας
και 100 θέσεις για τους µαθητές και τις µαθήτριες των Λυκείων της Αττικής. Σε περίπτωση που οι
θέσεις πληρωθούν πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων, θα ενηµερωθείτε
σχετικά µετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων και κάθε επόµενη αίτηση συµµετοχής
σχολείου θα καταχωρίζεται σε λίστα αναµονής, προς τυχόν αναπλήρωση άλλων σχολείων που
ενδέχεται να ακυρώσουν την συµµετοχή τους.

Σηµειώνουµε πως η περίοδος επιλογής των µαθητών και των µαθητριών από το εκάστοτε σχολείο
µε τη διαδικασία που αυτό θέλει να ακολουθήσει είναι από τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 έως και
τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023. Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα
ξεκινήσει την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 στις 08:00 το πρωί και θα διαρκέσει έως την Πέµπτη,
2 Φεβρουαρίου 2023 στις 23:59 το βράδυ. Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκτός αυτού του
χρονικού διαστήµατος δε θα θεωρηθούν έγκυρες.

Μπορείτε να συµπληρώσετε την Δήλωση Συµµετοχής ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσµο:
https://forms.gle/wLV9kbu8qu9ivFg36 .

Γλώσσα εργασίας της Συνδιάσκεψης είναι η Αγγλική. Διπλώµατα Συµµετοχής θα χορηγηθούν
τόσο σε όλους τους συµµετέχοντες και συµµετέχουσες και τους συνοδούς-καθηγητές και
καθηγήτριες, όσο και στα σχολεία από τα οποία προέρχονται.

Μαζί µε την παρούσα Εγκύκλιο Συµµετοχής, σας έχει αποσταλεί και έγγραφο µε αναλυτικές
οδηγίες συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρµας Αίτησης Συµµετοχής. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε µαζί µας για επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης συµµετοχής σας και για
οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε στα τηλέφωνα που αναφέρονται στο τέλος της εγκυκλίου ή
µε email στη διεύθυνση athens.nsc@eypgreece.org.

Υπεύθυνο µέλος Διδακτικού Προσωπικού

Είναι αναγκαίο να οριστεί ένα (1) υπεύθυνο µέλος διδακτικού προσωπικού για την αποστολή
του κάθε σχολείου, το οποίο και θα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας µε τη Διοργανωτική Επιτροπή
της Συνδιάσκεψης κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας των µαθητών και µαθητριών. Οι
αποστολές σχολείων εκτός Αθηνών θα πρέπει να συνοδεύονται από το υπεύθυνο µέλος διδακτικού
προσωπικού. Παράλληλα προς το πρόγραµµα των συµµετεχόντων µαθητών και συµµετεχουσών
µαθητριών, υπάρχει πρόβλεψη για ειδικό πρόγραµµα µελών διδακτικού προσωπικού (µε
περιεχόµενο ενηµερωτικό σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος και τις Δράσεις
του), το οποίο θα διεξαχθεί στα Ελληνικά.

Η συµµετοχή στην 45η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής συνεπάγεται αποδοχή των όρων και των
διαδικασιών, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Η αρµοδιότητα για την επίλυση
τυχόν ανακυπτόντων ζητηµάτων παραµένει στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΝΕ.
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Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
της Συνδιάσκεψης athens.nsc@eypgreece.org καθώς και στα παρακάτω τηλέφωνα των µελών
της Οργανωτικής Οµάδας και/ή της Διοργανωτικής Επιτροπής.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας και Υποστήριξης Σχολείων και Συµµετεχόντων/-ουσών

Γεώργιος Βάγιας | (+30) 698 563 9380

Χρυσαλίνα Γουλή | (+30) 695 510 5953

Διοργανωτική Επιτροπή της 45ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής

Γεώργιος Βάγιας | (+30) 698 563 9380

Σπυριδούλα-Ίρις Βασιλακοπούλου | (+30) 690 764 3943

Cayvenne Joseph Carag  | (+30) 698 392 9402

Σας ευχαριστούµε πολύ για το χρόνο σας και την προσοχή σας. Ελπίζουµε πως θα σας έχουµε
κοντά µας!

Με εκτίµηση,

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραµµατέας

Σοφία Ζαγγανά Αγγελική Φωτοπούλου
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