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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 νέα άτομα (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, καθώς και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας, ενεργοποιώντας μαθητές και μαθήτριες από περισσότερα από
εκατό (100) σχολεία.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων



1η Διαδικτυακή Ημερήσια Γενική Ολομέλεια
Στις 24 Απριλίου 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος διοργανώνει
την πρώτη Διαδικτυακή Ημερήσια Γενική Ολομέλεια υπό την ομπρέλα της 43ης
Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής, η οποία επρόκειτο να λάβει μέρος στις 22 με
26 Απριλίου του 2021, αλλά αναβλήθηκε εξαιτίας των δυσάρεστων συνθηκών της
πανδημίας του Covid-19.
 
Η πρώτη Διαδικτυακή Ημερήσια Γενική Ολομέλεια θα απασχολήσει εξήντα (60)
μαθητές/μαθήτριες από λύκεια διαφόρων περιοχών της Ελλάδος καθώς και
εικοσιτέσσερις (24) νέα άτομα (εθελοντές/εθελόντριες -φοιτητές/φοιτήτριες) 
 τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η Γενική Ολομέλεια
δεν θα έχει χαρακτήρα επιλογής, όπως οι ΕΣΕ που παραδοσιακά
διοργανώνονται από το ΕΚΝΕ με σκοπό την δόμηση των ομάδων εκπροσώπησης
του Σωματείου σε διεθνείς Συνδιασκέψεις και Fora, ωστόσο οι μαθητές και
μαθήτριες που θα συμμετέχουν σε αυτή, θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν
μέρος στις ποικίλες μελλοντικές δράσεις του σωματείου μας, αλλά και σε
δράσεις άλλων χωρών.



Εργασίες της Γενικής Ολομέλειας
Μοναδικό μέρος της δράσης μας αποτελεί η Γενική Ολομέλεια
(General Assembly), κατά τη διάρκεια του οποίου τα άτομα που
συμμετέχουν θα κληθούν να συζητήσουν τα ποικίλα ψηφίσματα
των επιτροπών, παράλληλα τηρώντας τους κανόνες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατόπιν της συζήτησης των
ψηφισμάτων της κάθε ξεχωριστής επιτροπής, θα ακολουθήσει
ψηφοφορία η οποία σκοπό θα έχει την υπερψήφιση του
ψηφίσματος της εκάστοτε επιτροπής. Η συγκεκριμένη δράση έχει
σκοπό  την ενεργοποίηση και την ευαισθητοποίηση των νέων
ατόμων, καθώς και την ενημέρωσή τους για την Ευρωπαϊκή
πραγματικότητα.



Η θεματική της Γενικής Ολομέλειας
Η Θεματική της 43ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής είναι η εξής: 
“Ένας για όλους, όλοι για έναν: Διαμορφώνοντας την Ευρώπη του αύριο μέσω
της συνηγορίας των νέων” 
Η θεματική της αναβληθείσας ΕΣΕ θα διατηρηθεί από την Πρώτη Διαδικτυακή
Ημερήσια Γενική Ολομέλεια και θα εφαρμοστεί με βάση την επικαιρότητα και τον
προβληματισμό για την προσαρμογή της ζωής μας στα νέα δεδομένα, όπως αυτά
έχουν διαμορφωθεί τον τελευταίο χρόνο. Τα άτομα που θα συμμετάσχουν στη
Γενική Ολομέλεια θα κληθούν να συζητήσουν ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για
την Ευρώπη, στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου. Η Πρώτη Διαδικτυακή Ημερήσια
Γενική Ολομέλεια θα δώσει την ευκαιρία σε νέα άτομα να αναπτύξουν σημαντικές
ιδέες και να αποτελέσουν μέρος επίλυσης των ποικίλων προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η Ευρώπη του σήμερα. Η Γενική Ολομέλεια αποτελεί ένα σημαντικό
σταθμό τόσο για το σωματείο μας όσο και για την αναβληθείσα 43η ΕΣΕ καθώς
προσφέρει την δυνατότητα σε άτομα όχι μόνο των περιοχών που παραδοσιακά
συμμετέχουν στις ΕΣΕ της Αθήνας αλλά και γενικότερα της επικράτειας, τα οποία
λόγω των απαιτητικών συνθηκών και των αναβολών δεν κατάφεραν εντρυφήσουν
στις δράσεις του σωματείου μας.



Η πρώτη του επαφή με το
ΕΚΝΕ ήταν το 2018, στην 37η
Εθνική Συνδιάσκεψη
Επιλογής, και έκτοτε είναι
ενεργό μέλος του σωματείου
έχοντας συμμετάσχει σε
διάφορες δράσεις τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό. Εκτός του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ασχολείται ενεργά με το
Διεθνές Δίκαιο και την
ιστορία τέχνης. 

Η Διοργανωτική Επιτροπή

Στέφανος Κερκουλάς

Ο Στέφανος Κερκουλάς είναι
απόφοιτος του Αρσακείου
Γενικού Λυκείου Ψυχικού και
προπτυχιακός φοιτητής του
τμήματος Νομικής του
Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης. 

Δροσίνη Σωτηροπούλου

Η Δροσίνη Σωτηροπούλου είναι
απόφοιτη του 16ου Λυκείου
Αθήνας και προπτυχιακή
φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών
και Δημόσιας Διοίκησης του
Ελληνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου. 

Είναι επίσης, προπτυχιακή
φοιτήτρια ψυχολογίας του
Αμερικανικού Κολλεγίου
Ελλάδος. Η πρώτη συμμετοχή
της στο ΕΚΝΕ ήταν το 2018,
στην 37η Εθνική Συνδιάσκεψη
Επιλογής, και έκτοτε συνιστά
ένα ενεργό μέλος του
σωματείου έχοντας
συμμετάσχει σε διάφορες
δράσεις τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Πέρα
από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο Νέων,
ασχολείται ενεργά με τα
δικαιώματα των ζώων και την
υπεράσπιση τους. 



athens.nsc@eypgreece.org

Με μια ματιά

1 ημέρα στον κυβερνοχώρο Πρώτη Διαδικτυακή Ημερήσια Ολομέλεια Συμμετέχοντες απο 25 Ευρωπαϊκές Χώρες
60 μαθητές Λυκείων από τη Ελλάδα

“Ένας για όλους, όλοι για έναν”
Μία Συνδιάσκεψη από Νέους για Νέους

24 Απριλίου


