
         

 
 

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. πάει… ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ!!! 

 

 
 
Εικ: ο μακθτισ Άντι Μετχάςα, εικονιηόμενοσ ςτθ φωτογραφία με τθν οποία υπζβαλε 
ςυμμετοχι ςτθ διοργάνωςθ ‘Βουλι των Εφιβων’ 
 

 
Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Ακθνϊν, βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ανακοινϊςει ότι ςτθ 
φετινι Βουλή των Εφήβων (ΚΑ’ ΣΥΝΟΔΟΣ 2015-2016), κατόπιν επιτυχίασ ςτθ 
ςχετικι διαγωνιςτικι διαδικαςία, ςυμμετζχει ζνασ από τουσ μακθτζσ του. Το 
ςχολείο μασ κα εκπροςωπιςει ο μαθητήσ τησ Β’ τάξησ τησ ειδικότητασ Βοηθών 
Φυςικοθεραπευτών, Άντι Μετχάςα. Το ςχολείο του εφχεται ολόψυχα ΚΑΛΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!  
 

************ 
 



Η φετινι διοργάνωςθ τθσ Βουλισ των Εφιβων είναι πολφ ςθμαντικι λόγω μιασ 
πρωτοτυπίασ: για πρϊτθ φορά οι βουλευτζσ καλοφνται να δϊςουν τθ γνϊμθ τουσ 
για ζνα πραγματικό Σχέδιο Δράςησ τθσ κυβζρνθςθσ!  
 
Πρόκειται για το Σχζδιο Δράςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, που ετοιμάηεται 
αυτό το διάςτθμα από τθ Γενικι Γραμματεία Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, με τθ ςυνδρομι των ςυναρμόδιων 
υπουργείων. Τι είναι ζνα Σχζδιο Δράςθσ; 
 
Είναι ζνα κείμενο που παρουςιάηει οργανωμζνα δράςεισ και ενζργειεσ ςχετικά με 
ζνα ςθμαντικό κζμα, οι οποίεσ είτε γίνονται ιδθ είτε προγραμματίηονται να γίνουν 
από κάποια υπουργεία και εποπτευόμενουσ φορείσ τουσ. 
 
Ζνα Σχζδιο Δράςθσ κζτει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και χρονοδιαγράμματα 
υλοποίθςθσ, περιγράφει τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα, τουσ φορείσ υλοποίθςισ 
του, κακϊσ και τον μθχανιςμό που κα παρακολουκεί τθν εφαρμογι του.  
 
Το Σχζδιο Δράςθσ που κα ςυηθτθκεί εφζτοσ ςτθ Βουλι των Εφιβων αφορά τα 
Δικαιϊματα του Παιδιοφ και κα εφαρμοςτεί για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα (ζχουν 
γίνει κάποιεσ προςπάκειεσ ςτο παρελκόν, αρκετζσ ςυηθτιςεισ και διάφορα 
προςχζδια). Γιατί είναι τόςο ςθμαντικό; 
 
Τα παιδιά ζχουν δικαιϊματα και θ Πολιτεία οφείλει να τα προςτατεφει. Πϊσ γίνεται 
αυτό; 
 
- ψθφίηοντασ νόμουσ για το ςυμφζρον των παιδιϊν και βζβαια εφαρμόηοντασ τουσ 
νόμουσ που ιδθ υπάρχουν 
- παρζχοντασ υπθρεςίεσ και δομζσ 
- ιδρφοντασ φορείσ που αςχολοφνται με παιδιά  
- ςχεδιάηοντασ ειδικά προγράμματα και δράςεισ  
 
Αυτό που προςπακεί να κάνει θ Ελλθνικι Πολιτεία ςιμερα με το Εκνικό Σχζδιο 
Δράςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, είναι να διαμορφϊςει μια εκνικι 
ςτρατθγικι, δθλαδι ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο μζτρων και δράςεων για όλα τα 
κζματα που αφοροφν τα παιδιά. 
 
Χρειάηεται θ γνϊμθ των ειδικϊν! 
 
Επειδι το Σχζδιο Δράςθσ αφορά όλα τα παιδιά που ηουν ςτθ χϊρα μασ, δθλαδι όλα 
τα κορίτςια και τα αγόρια μζχρι 18 ετϊν, πρζπει φυςικά να λθφκεί υπόψθ και θ 
γνϊμθ, οι παρατθριςεισ και οι προτάςεισ των ίδιων των παιδιϊν.  
 
Άλλωςτε, ςφμφωνα με τον πιο ςθμαντικό νόμο για τα παιδιά, τθ Διεκνι Σφμβαςθ 
για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, τα παιδιά ζχουν δικαίωμα να εκφράηουν τθ γνϊμθ 
τουσ για οποιοδιποτε κζμα τα αφορά και αυτι πρζπει να λαμβάνεται ςοβαρά 
υπόψθ. Αυτό ςθμαίνει πωσ οι ενιλικεσ ζχουν τθν υποχρζωςθ να διαμορφϊςουν ζνα 



πλαίςιο όπου τα παιδιά κα ζχουν τθ δυνατότθτα να εκφράςουν ελεφκερα τθν 
άποψι τουσ. 
 
Η Βουλι των Εφιβων εφζτοσ προςφζρει αυτό ακριβϊσ το πλαίςιο, ϊςτε οι ζφθβοι 
βουλευτζσ να δϊςουν τθ δικι τουσ νεανικι ματιά και γνϊμθ ςχετικά με το 
περιεχόμενο του Σχεδίου Δράςθσ, κακϊσ αυτό αφορά ηθτιματα που επθρεάηουν 
άμεςα ι ζμμεςα τθν κακθμερινι ηωι τουσ και το μζλλον τουσ (ατομικά και ωσ 
ςφνολο)! 
 
Γιατί, τα παιδιά είναι ειδικοί, ζχουν εμπειρία ςτο να είναι παιδιά και γνωρίηουν 
πολφ καλά τα κζματά τουσ! 
 

 

 

 


