
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας 

Διεύθυνση Γραφείων Ενημέρωσης 

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

 

 

Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(EPAS) 
 

 

 

Περιγραφή και στόχοι του Προγράμματος 

 

Το Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σκοπό έχει την αναβάθμιση 

της γνώσης των νέων γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της πολιτικής 

δημοκρατίας στην Ευρώπη, καθώς και για τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες.  

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και μαθητές των λυκείων και στοχεύει 

να ενθαρρύνει τους νέους, ιδιαίτερα μαθητές δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης, να 

κατανοήσουν τα δικαιώματα τους ως ευρωπαίοι πολίτες, να γνωρίσουν το έργο και τις 

αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Μελών του και να αντιληφθούν πως 

μπορούν να συμμετέχουν καλύτερα στη διαμόρφωση της του δημοσίου βίου και στην 

εμπέδωση της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Στην Ελλάδα το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται με την έγκριση και υποστήριξη τόσο της 

Βουλής των Ελλήνων, όσο και του Υπουργείου Παιδείας (βλ. σχετική εγκύκλιο με ημερ. 

08/03/2017, http://www.europarl.europa.eu/greece/resource/static/files/-39511-2017-.pdf). 

Σημαντική στήριξη στο πρόγραμμα παρέχεται επίσης από τον Έλληνα Αντιπρόεδρο του ΕΚ, 

καθώς και άλλους Έλληνες Ευρωβουλευτές.  

 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς και μετά από αξιολόγηση των δράσεων, ο τίτλος του 

«Σχολείου-Πρέσβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» αποδίδεται στα επιτυχόντα σχολεία. 

Προς το σκοπό αυτό δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδική πλακέτα, η οποία μπορεί 

να αναρτηθεί στο σχολείο. Παράλληλα, απονέμεται τιμητικό δίπλωμα στους Μαθητές - 

Πρέσβεις του ΕΚ (Junior Ambassadors), τους Καθηγητές - Πρέσβεις του ΕΚ (Senior 

Ambassadors), καθώς και δίπλωμα αναγνώρισης συμμετοχής σε όλους τους άλλους μαθητές 

οι οποίοι είχαν ενεργή δράση στο πρόγραμμα.  

 

Η συμμετοχή των σχολείων στο πρόγραμμα είναι καθαρά εθελοντική. Για να μπορεί να 

συμμετάσχει ένα σχολείο θα πρέπει να ορίσει μέχρι δύο εκπαιδευτικούς ως Senior 

Ambassadors και δυο μαθητές ως Junior Ambassadors από κάθε τάξη του λυκείου (δηλαδή, 

συνολικά μέχρι 6 εκπαιδευτικούς και 6 μαθητές ανά σχολείο).  Αυτοί αποτελούν τον πυρήνα 

της εκτέλεσης του προγράμματος σε κάθε σχολείο. Όμως, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε 

αυτούς, αντιθέτως αποσκοπεί στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μαθητών και την ευρεία 

ενσωμάτωσή τους στις δράσεις διαλόγου και επικοινωνίας, με αναφορά στους στόχους του 

προγράμματος, κάθε συμμετέχοντος σχολείου. 

http://www.europarl.europa.eu/greece/resource/static/files/-39511-2017-.pdf
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Οι δράσεις κάθε λυκείου που θέλει να αποκτήσει τον τίτλο του Σχολείου-Πρέσβη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να συνάδουν με τους στόχους το προγράμματος, όπως 

αυτοί αναφέρονται ανωτέρω και να έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Αυτό μπορεί να γίνει 

με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα εμπλέκοντας τοπικούς παράγοντες, τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα (όπως 

πανεπιστήμια), ερευνητικά κέντρα κ.α. 

 

Εκπαίδευση συμμετεχόντων  

 

Οι εκπαιδευτικοί (Senior Ambassadors) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να 

παρακολουθήσουν σειρά ειδικών σεμιναρίων στην αρχή του προγράμματος από επιλεγμένους 

εκπαιδευτές. Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής, όπου είναι απαραίτητο, καλύπτονται από το 

Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα. 

 

Οι εκπαιδευτές, καθώς και το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα, θα υποστηρίζουν τους Senior 

Ambassadors σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος με την παροχή εκπαιδευτικού υλικού, 

πληροφοριών και επιστημονικής συνδρομής όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι εκπαιδευτές, 

και τα στελέχη του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, θα αξιολογήσουν τις δράσεις κάθε λυκείου 

στο τέλος της περιόδου. 

 

Στο πλαίσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού και σύμφωνα με τους κανονισμούς του 

προγράμματος, περιορισμένος αριθμός Junior και Senior Ambassadors μπορεί να 

προσκληθούν κάθε χρόνο σε μια από τις έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, 

ειδικότερα για τους Junior Ambassadors, μπορεί να υπάρξει επιδότηση για συμμετοχή τους 

στο European Youth Event (EYE), το οποίο οργανώνεται κάθε δυο χρόνια στην έδρα του ΕΚ 

στο Στρασβούργο, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους από 7,500 νέους μέχρι 30 χρονών 

από όλη την Ευρώπη να συναντηθούν για να συζητήσουν, να προβληματιστούν και να 

αναζητήσουν λύσεις για τα θέματα που τους αφορούν, για το μέλλον τους και το μέλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 

Ποια θέματα μπορούν να επιλεχθούν; 

 

Τα θέματα τα οποία μπορούν να επιλεχθούν ως βάση για δράσεις στο πλαίσιο του (EPAS) 

πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος. 

Υπενθυμίζεται πως ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι (1) να αναδείξει τις αξίες του 

Ευρωπαϊκού δημοκρατικού κοινοβουλευτισμού και (2) να ωθήσει τους νέους να γίνουν 

ενεργοί πολίτες και να συμμετέχουν στα κοινά.  

 

Πέραν αυτών των βασικών στόχων, οι δράσεις μπορούν να εστιάσουν και στις «εκστρατείες 

για τις ευρωπαϊκές αξίες» τις οποίες πραγματοποιεί το ΕΚ κάθε χρόνο και αφορούν: 

 

 Βραβείο Ζαχάρωφ (ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία της σκέψης) 

 Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη (απονέμεται σε άτομα ή οργανώσεις που προάγουν την 

κατανόηση μεταξύ των λαών της Ευρώπης και τις αξίες της ΕΕ) 

 Ημέρα της Ευρώπης (9η Μαΐου) 

 Ημέρα της Γυναίκας (8η Μαρτίου)  
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Το ΕΚ απονέμει επίσης το Βραβείο LUX (βραβείο Ευρωπαϊκού κινηματογράφου), δράση η 

οποία μπορεί να συνδυαστεί με τις πολιτιστικές αξίες της ΕΕ. Οι δράσεις για το βραβείο LUX 

πραγματοποιούνται συνήθως από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του χρόνου. 

 

Επίσης, οι δράσεις μπορούν να εστιάσουν σε μια ή περισσότερες από τις οκτώ βασικές 

θεματικές ενότητες τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει ως προτεραιότητες για το 

2018 και 2019. Οι ενότητες αυτές αφορούν τα ακόλουθα: 

 

1. Μετανάστευση 

2. Ανάπτυξη 

3. Κοινωνική μέριμνα 

4. Προστασία καταναλωτών 

5. Ανθρώπινα δικαιώματα 

6. Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 

7. Ασφάλεια  

8. Μέλλον της Ευρώπης  

 

 

Μορφές δράσεων 

 

Οι δράσεις πρέπει να είναι ποικίλες και να μην περιορίζονται μόνο σε μια, ή σε ένα τύπο 

δράσεων. Καλό θα είναι να υπάρχει ένας συνδυασμός πιο «παραδοσιακών» εκδηλώσεων, όπως 

παρουσιάσεις, συζητήσεις σε επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα, κλπ., με εκδηλώσεις που 

επιτρέπουν στους μαθητές να εμβαθύνουν μέσω του διαλόγου και της ανταλλαγής 

επιχειρημάτων σε ασκήσεις πολιτικής δημοκρατίας. Παραδείγματα είναι: 

 

 Προσομοίωση λειτουργίας του ΕΚ 

 Συζήτηση επί θεμάτων ευρωπαϊκής επικαιρότητας (Πρόσκληση για παρουσίαση (με 

διάλογο) από κάποιον επιλεγμένο ομιλητή 

 Δημιουργία μικρών ταινιών (φιλμάκια) ή ντοκιμαντέρ με ανάλογο προς τους στόχους 

του προγράμματος περιεχόμενο 

 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις τοπικών φορέων και παρουσίαση δράσεων και σε 

συνεργασία με Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

 Δημιουργία ιστοσελίδας αναφορικά με δράσεις σχετικές με το περιεχόμενο του 

προγράμματος 

 Κοινές δράσεις με άλλα συμμετέχοντα σχολεία 

 

Η Ημέρα της Ευρώπης - (9η Μαΐου ) προσφέρεται ιδιαίτερα για δράσεις στο πλαίσιο του 

προγράμματος (λαμβάνοντάς υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες κάθε σχολείου και τις εξετάσεις. 

Για αυτό το λόγο, η συγκεκριμένη εκδήλωση μπορεί να μετατοπιστεί χρονικά ανάλογα με τις 

ανάγκες του κάθε σχολείου). Οι συμμετέχοντες μαθητές μπορεί να αξιοποιήσουν αυτή την 

επέτειο για να κάνουν ολοκληρωμένη παρουσίαση δράσεων σε άλλους μαθητές, σε γονείς, 

τοπικούς φορείς κλπ. Είναι επίσης μια πολύ καλή ευκαιρία για να προσκληθούν 

Ευρωβουλευτές, στελέχη της ΕΕ και άλλες προσωπικότητες ως ομιλητές. Γενικότερα, τα 

συμμετέχοντα σχολεία θα πρέπει να επιδιώξουν τη συμμετοχή Ευρωβουλευτών σε κάποια από 

τις δράσεις τους (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν αυτό δεν γίνει κατορθωτό θα έχει επιπτώσεις 

στην αξιολόγηση).  
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Βασικά στοιχεία για την έκθεση-έντυπο το οποίο θα αποσταλεί για αξιολόγηση  

 

Στο έντυπο αξιολόγησης το οποίο θα αποσταλεί από κάθε σχολείο μετά το πέρας των δράσεων 

θα πρέπει να αναφέρονται εκτός από τον αριθμό και τα ονόματα των συμμετεχόντων, οι 

δράσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, με ημερομηνίες, σύντομη περιγραφή, τι υλικό 

αξιοποιήθηκε, τι δημιουργήθηκε, ποια η αποτίμηση, τι αντίκτυπο είχε, καθώς και ο 

πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας κάθε δράσης, δηλαδή αν διαδόθηκε η δράση προς τα έξω, αν 

αξιοποιήθηκαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τοπικοί ή άλλοι φορείς και οργανισμοί κλπ. 

Είναι πολύ σημαντικό να αποστέλλεται και φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό. Από το 

2018 οι δράσεις θα αποστέλλονται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας-πλατφόρμας που έχει 

δημιουργηθεί για το πρόγραμμα. 

 

 

Ποια υποστήριξη παρέχεται από το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα; 

 

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα επιβλέπει τη συνολική δράση των συμμετεχόντων σχολείων 

και έχει τον τελικό λόγο στην αξιολόγηση που γίνεται μετά το πέρας της περιόδου. 

Υποστηρίζει τις δράσεις με διάφορους τρόπους, όπως: 

 Παρέχοντάς ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο οι Senior Ambassadors πρέπει να 

αξιοποιήσουν. 

 Παρέχοντάς την κάρτα μέλους του «Στεκιού της Ευρώπης» στους Senior και Junior 

Ambassadors, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για εκδηλώσεις ή εργασία στο 

χώρο του Στεκιού, ο οποίος στεγάζεται στο Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα. 

 Παρέχοντάς συμβουλές και βοήθεια στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές 

ως προς την επιλογή θεμάτων για δράσεις, και απαντώντας σε ερωτήσεις. 

 Με επίσκεψη του Επικεφαλής, ή/και των στελεχών του Γραφείου, μετά από πρόσκληση 

του συμμετέχοντος σχολείου, είτε για διαπίστωση των δράσεων είτε για ενημέρωση 

και διάλογο για θέματα ευρωπαϊκής επικαιρότητας (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του 

προσωπικού του Γραφείου). 

 Με ενημερωτικές ημερίδες στο Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα κατόπιν συνεννόησης. 

 Με ανάρτηση επιλεγμένων δράσεων των σχολείων στην ιστοσελίδα του Γραφείου και 

στα κοινωνικά δίκτυα.  

 Με παροχή εντύπου υλικού κατόπιν αίτησης του σχολείου, καθώς και υλικού σε 

ψηφιακή μορφή. 

 

 

Τι γίνεται μετά την απονομή του τίτλου «Σχολείο-Πρέσβης του ΕΚ»; 

 

Η αναγόρευση ενός σχολείου ως «Σχολείο-Πρέσβης του ΕΚ» δεν τερματίζει το πρόγραμμα. 

Απεναντίας, σηματοδοτεί την απαρχή μιας στενότερης συνεργασίας με το Γραφείο του ΕΚ 

στην Ελλάδα, και κατ΄ επέκταση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία σκοπό έχει από τη 

μια τη μεταλαμπάδευση των εμπειριών που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες σε νεότερους 

μαθητές και τη συνέχιση του προγράμματος στις επόμενες χρονιές, και από την άλλη την 

προβολή κάθε Σχολείου-Πρέσβη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό μπορεί να γίνει με 

ποικίλους τρόπους, όπως για παράδειγμα συμμετοχή των μαθητών-πρέσβεων σε ειδική 

διοργάνωση του θεσμού Euroscola, των καθηγητών-πρέσβεων σε σεμινάρια στις έδρες του 

ΕΚ, κ.α.  

 



5 

 

Ιδιαίτερα για τους μαθητές, ενεργή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του 

ΕΚ, μπορεί να βοηθήσει στο να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς 

της. Επίσης, στο να γίνουν ενεργοί πολίτες με γνώση και άποψη, να αποκτήσουν εμπειρίες οι 

οποίες είναι πολύ χρήσιμες για τη μετέπειτα επαγγελματική τους εξέλιξη. Οι συμμετέχοντες 

μπορούν ακόμα να ανακαλύψουν και να επιδείξουν οι ίδιοι τα δικά τους ταλέντα και δεξιότητες 

μέσω των δράσεων τους, όπως για παράδειγμα είτε μέσω της έρευνας, ή της αγόρευσης, είτε 

μέσω της πολιτιστικής δημιουργίας, είτε ως κοινωνοί των δράσεων του προγράμματος.  

 

Στόχος του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα είναι να διατηρήσει όσο το δυνατόν στενότερες 

επαφές με όλους τους καθηγητές- και μαθητές-πρέσβεις του ΕΚ, να στηρίξει τα σχολεία στη 

διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναδείξει τον 

ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και την προβολή των αξιών της ΕΕ. Επίσης, βασικός 

στόχος είναι η διαρκής επέκταση του δικτύου σε περισσότερα σχολεία.  

 

Κεντρικός στόχος της όλης προσπάθειας είναι η εμπέδωση και ανάδειξη των αξιών της 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και της δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας στα 

ευρωπαϊκά πρότυπα, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες της ελευθερίας, της ανοιχτής 

κοινωνίας, το διάλογο και την ανεκτικότητα μεταξύ των πολιτών.  

 

 

Κοινωνικά δίκτυα - Ιστοσελίδα Γραφείου - Ιστοσελίδα ΕΚ 

 

Θερμή παρότρυνση προς όλους τους συμμετέχοντες είναι να επισκέπτονται συχνά την 

ιστοσελίδα του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα (www.europarl.europa.eu/greece) καθώς και 

τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Γραφείου, όπως το Twitter 

(https://twitter.com/EP_Hellas), το Facebook (https://www.facebook.com/EPHellas), το 

Youtube (www.youtube.com/europarlgr) και το Instagram (http://instagram.com/EPHellas). 

To hashtag του προγράμματος είναι το #EPambassadorSchool . Εκεί μπορείτε να βρείτε πολύ 

χρήσιμες πληροφορίες για τις δράσεις του Γραφείου, καθώς και υλικό το οποίο μπορεί να 

βοηθήσει τις δράσεις κάθε σχολείου. 

 

Παρότρυνση επίσης οι συμμετέχοντες μαθητές να εξοικειωθούν με την ιστοσελίδα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (www.europarl.europa.eu) μέσω της οποίας μπορούν να βρουν 

πληθώρα χρήσιμων πληροφοριών για τις δράσεις του ΕΚ, να γνωρίσουν τα όργανα του 

Σώματος και να είναι ενήμεροι για τα θέματα με τα οποία ασχολείται η Ολομέλεια και οι 

Επιτροπές του. Οι περισσότερες εκθέσεις και έγγραφα εργασίας είναι διαθέσιμα σε όλες τις 

επίσημες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών, παρόλο που κάποιες μελέτες 

και άλλα έγγραφα είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά ή/και γαλλικά.  

 

 

Πνευματικά δικαιώματα - Προσωπικά στοιχεία 

 

Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του ΕΚ συνεπάγεται 

συγκατάθεσή των συμμετεχόντων για παρουσίαση των δράσεων του κάθε σχολείου στην 

ιστοσελίδα ή/και κοινωνικά δίκτυα, καθώς και σε έντυπο υλικό από το ΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου στην Ελλάδα. Ειδικότερα συνεπάγεται συγκατάθεσή των 

συμμετεχόντων για δημοσίευση φωτογραφιών στις οποίες εμφανίζονται.  

 

Παρακαλούμε όπως οι υπεύθυνοι καθηγητές είναι ενήμεροι για τους όρους που διέπουν τα 

πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά στοιχεία των ιδίων και των μαθητών, και προβούν σε 

http://www.europarl.europa.eu/greece
https://twitter.com/EP_Hellas
https://www.facebook.com/EPHellas
http://www.youtube.com/europarlgr
http://instagram.com/EPHellas
http://www.europarl.europa.eu/
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όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων της ενημέρωσης και εξασφάλισης της 

συγκατάθεσης των γονέων των μαθητών πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα.  

 

 

Αρμόδιοι λειτουργοί / επικοινωνία  

 

Το πρόγραμμα επιβλέπεται και συντονίζεται από τον Επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λεωνίδα 

Αντωνακόπουλο (leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu), ενώ ο Υπεύθυνος 

Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου κ. Χάρης Κούντουρος 

(haris.kountouros@europarl.europa.eu) είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή του προγράμματος 

και την ανάπτυξη του δικτύου. Επιστημονική υποστήριξη παρέχεται από τη Δρ. Φωτεινή 

Ασδεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Έδρα Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την 

Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία, Διευθύντρια Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας, Τμήμα Διεθνών κι 

Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (asderaki@unipi.gr).  

 

Παρακαλείσθε όπως απευθύνετε κάθε σχετική αλληλογραφία μόνο στην ακόλουθη 

ηλεκτρονική διεύθυνση: epas-el@europarl.europa.eu  
 

--------------------------------------------- 

 

Παράρτημα 1:  Προτεινόμενη Θεματολογία 

Σημείωση: Τα θέματα τα οποία προτείνονται παρακάτω μπορούν να αποτελέσουν βάση για 

εργασίες μαθητών, συζητήσεις, παρουσιάσεις από μαθητές, ή ακόμα θέματα για τα οποία ένα 

σχολείο μπορεί να προσκαλέσει έναν ή περισσότερους ομιλητές να αναπτύξουν, με σκοπό την 

ενημέρωση και το διάλογο με τους μαθητές. 

 

Οι προτάσεις αυτές παρέχονται ως έναυσμα για διάφορες δράσεις, αλλά δεν είναι απαραίτητο 

ένα σχολείο να περιοριστεί σε αυτές. Το σημαντικό είναι κάθε δράση να συνάδει με τους 

στόχους του προγράμματος και να κινείται στο πλαίσιο των θεμάτων που αφορούν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση - τις αξίες που τη διέπουν, τις λειτουργίες των οργάνων της, τις πολιτικές 

της, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις Συνθήκες και το νομοθετικό πλαίσιο - και κυρίως 

την ευαισθητοποίηση των νέων για τις αξίες της Ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 

 

Συνίσταται πριν την επιλογή των θεμάτων να υπάρξει συνεννόηση με τον εκπαιδευτή που θα 

οριστεί, ο οποίος μπορεί να παράσχει συμβουλές. Βοήθεια στην επιλογή θεμάτων μπορεί να 

ζητηθεί και από τους υπεύθυνους λειτουργούς του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα. 

 

1. Ρόλος και θεσμικές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; 

2. Από τη Συνθήκη της Ρώμης στη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Η θεσμική εξέλιξη της 

ΕΕ. Τι άλλο χρειάζεται να γίνει; 

3. Ευρωπαϊκές εκλογές; Γιατί έχουμε υψηλή αποχή στις εκλογές. Προτάσεις και ιδέες 

για την αντιμετώπιση του φαινομένου; 

mailto:leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu
mailto:haris.kountouros@europarl.europa.eu
mailto:asderaki@unipi.gr
mailto:epas-el@europarl.europa.eu
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4. Πως λειτουργούν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; 

Επιλέξτε μια επιτροπή και εξετάστε τη νομοθετική και άλλες δραστηριότητές της. 

5. Το ΕΚ εκπροσωπεί τους ευρωπαίους πολίτες. Πόσο κοντά νιώθουν οι πολίτες στην 

ΕΕ; 

6. Σύγχρονες προκλήσεις για την ΕΕ. Προοπτικές και «σενάρια» για το μέλλον. 

7. Πως λειτουργεί το σύστημα για τη διαμόρφωση της νομοθεσίας στην ΕΕ; 

8. Ευρωπαϊκή νομοθεσία: από την έγκριση στην εφαρμογή. Θεσμική ισορροπία: 

Ρόλοι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και των κυβερνήσεων των κρατών μελών.  

9. Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες 

αλλαγές επέφερε η Συνθήκη της Λισσαβόνας (Άρθρο 12 ΣΕΕ), τα Πρωτόκολλα 1 

και 2 και οι σχέσεις τους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; 

10. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των κυριότερων Οργάνων της ΕΕ; 

 

 

------------------------------------------- 

 

09/01/2018 

Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά παλαιότερες εκδόσεις  


