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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 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.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων



Για μία ακόμη χρονιά, στις 10 με 13 Απριλίου 2020 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Νέων Ελλάδος διοργανώνει την ετήσια Εθνική Συνδιάσκεψη του στην Αθήνα.

Η 41η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής θα απασχολήσει εκατόν είκοσι (120) 

μαθητές από Λύκεια της Αττικής, Κορινθίας, Βοιωτίας και Αχαΐας, καθώς και 

εβδομήντα (70) νέους εθελοντές-φοιτητές 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 το Φθινόπωρο του 2020 στη 

Λευκωσία της Κύπρου. Παρ’ όλα αυτά, οι υπόλοιποι  συμμετέχοντες θα έχουν 

ακόμη τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε λοιπές δράσεις του ΕΚΝ τόσο σε 

Ελλάδα και Ευρώπη.

41η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής



Οι εργασίες 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 την συνεργασία μεταξύ των 

συμμετεχόντων με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας 

σταθερής βάσης για την μετέπειτα συνεργασία τους. Στη 

συνέχεια, οι συμμετέχοντες εμπλέκονται στις διαδικασίες του 

Committee Work. Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές συζητούν και 
αναλύουν διεξοδικά τα θέματα των επιτροπών τους, ώστε 

να καταλήξουν στην εύρεση λύσεων τους για τη 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 

διάφορες άλλες δραστηριότητες που προσδίδουν στον 

ακαδημαϊκό χαρακτήρα της συνδιάσκεψης.

Οι Εργασίες της Συνδιάσκεψης



“Το μωσαϊκό της αλλαγής: Από καινοτόμες ιδέες σε απτές λύσεις”

Οι συμμετέχοντες της συνδιάσκεψης θα κληθούν να συζητήσουν 

φλέγοντα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοιτώντας τα όμως 

από μια άλλη οπτική γωνία. Με το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών 

της ΕΕ να αποτυγχάνουν να επιτεύξουν τους στόχους της για το 

2020, είναι εμφανές πως πρέπει να επανεξεταστεί η προσέγγιση 

μας σε μερικά ζητήματα. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέτει ως 

πυλώνα των στόχων της την “Πράσινη Οικονομια”, αναγκαία 

τίθεται η εύρεση καινοτόμων ιδεών για τα ήδη υπάρχοντα 

ζητήματα της καθημερινότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη 

βιώσιμη ανάπτυξη.

Η 41η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής έχει σκοπό να προσδώσει τον 

απαραίτητο χώρο στους συμμετέχοντες της να αναπτύξουν τις ιδέες 

τους και να τους ευαισθητοποιήσει στην ανάγκη της καινοτομίας 

μέσα στον κόσμο της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης.                                         

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να 

αντιπαρατεθούν πάνω 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



Η Διοργανωτική Επιτροπή

Με μια ματιά

Ο Βασίλης Βάρσος είναι απόφοιτος του 2ου Λυκείου 

Πεύκης και προπτυχιακός φοιτητής στη σχολή 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Συμμετείχε στο ΕΚΝΕ για πρώτη φορα το 2017 

στην 35η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής. Έκτοτε, 

έχει αποτελέσει μέλος πληθώρας συνδιασκέψεων 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εκτός 

απο τις δράσεις του σωματείου και την αφοσίωση 

του στις σπουδές του, ασχολείται με τον 

προγραμματισμό και τον κινηματογράφο.

Η Νίκη Βέγγου είναι 19 ετών, απόφοιτη του 2ου 

Λυκείου Πεύκης. Παρακολουθεί τη σχολή του 

Τμήματος Φύσικης Αγωγής και Αθλητισμού στην 

Αθήνα και βρίσκεται στο τρίτο έτος της. Ασχολείται 

με τις υπαίθριες δραστηρότητες και είναι Αρχηγός 

σε Ομάδα Προσκόπών από ηλικίες 11 με 15 ετών. 

Τα τελευταία δύο χρόνια ασχολείται με μεθόδους 

μη τυπικής μάθησης σε προγράμματα Erasmus. 

Ειδικότερα συμμετέχει σε ανταλλαγές νέων και 

εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό.

H Χριστίνα Τοπάλη είναι απόφοιτη του 1ου Λυκείου 

Λυκόβρυσης και προπτυχιακή φοιτήτρια στη σχολή 

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Συμμετείχε σε 

δράση του ΕΚΝΕ για πρώτη φορά το 2016 και 

συγκεκριμένα στην 33η Συνδιάσκεψη Επιλογής. 

Έκτοτε, έχει συμμετάσχει σε δράσεις του σωματείου 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σε τωρινό 

χρόνο, πέρα από την παρακολούθηση του 

προγράμματος σπουδών της, εργάζεται και 

παρακολουθεί σχετικά σεμινάρια.

41η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής

4 ημέρες στην Αθήνα

Συμμετέχοντες απο 25 Ευρωπαϊκές Χώρες

120 μαθητές Λυκείων από τη Ελλάδα

“Από καινοτόμες ιδέες σε απτές λύσεις”

Μία Συνδιάσκεψη από Νέους για Νέους

10-13 Απριλίου

athens.nsc@eypgreece.org


