Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων 2021: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, οι φοιτητές σε ρόλο
βουλευτών
Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων (mve.gr), μία δράση του εκπαιδευτικού μη-κερδοσκοπικού
οργανισμού Afixis, επιστρέφει για όγδοη χρονιά. Στις 23-26 Απριλίου 2021, θα πραγματοποιηθεί η
πρώτη διαδικτυακή Βουλή για φοιτητές και φοιτήτριες από κάθε σχολή της χώρας που θα λάβουν
μέρος προκειμένου να συζητήσουν θέματα που απασχολούν την Ελλάδα και να ψηφίσουν τα δικά
τους Σχέδια Νόμου.
Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν στις 7 Ιανουαρίου 2021 για νέους
ηλικιών 18 έως και 30, στην ιστοσελίδα mve.gr. Νέοι και νέες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην
Η΄ Σύνοδο μπορούν να δηλώσουν μέρος συμπληρώνοντας τη φόρμα αίτησης και να γίνουν ένας
από τους 350 Βουλευτές, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και της Κυβέρνησης,
Προέδρους, Υπουργούς, Δημοσιογράφους ή Νομικούς Συμβούλους.
Λόγω της συνεχιζόμενης εξάπλωσης του COVID-19, το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων 2021 θα
πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά, ώστε ταυτόχρονα να μείνουμε ασφαλείς, αλλά και
να απολαύσουμε για ακόμη μία χρονιά την εμπειρία που έχει γίνει πλέον θεσμός! Το γεγονός αυτό
όμως, μας δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε 12 διαφορετικές επιτροπές της Βουλής, οι
οποίες θα απαρτίζονται από 24 το μέγιστο βουλευτές, επιτρέποντας μεγαλύτερη χρονική διάρκεια
συζήτησης και ατομικού χρόνου για τον καθένα.
Η εν λόγω πρωτότυπη αυτή προσομοίωση της διαδικασίας νομοθέτησης της Βουλής των Ελλήνων
επιθυμεί να φέρει τους νέους σε επαφή με την πολιτική. Σε λειτουργικό επίπεδο, περιλαμβάνει
τέσσερις ισάριθμες κοινοβουλευτικές ομάδες, οι οποίες καλύπτουν όλο το ιδεολογικό φάσμα της
ελληνικής πολιτικής σκηνής. Κάθε ομάδα προσπαθεί να συνεισφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο
στα νομοσχέδια, τα οποία αργότερα θα ψηφιστούν ως σύνολο στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ακολουθώντας τον πρωταρχικό του σκοπό, το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων επιθυμεί να διδάξει
την αξία της Δημοκρατίας στους Έλληνες φοιτητές στην πράξη και να αποτελέσει μία Πολιτική
Ακαδημία για πολίτες και πολιτικούς. Οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν και αποφασίζουν μέσα από
γόνιμο διάλογο, μαθαίνουν τον σύγχρονο τρόπο νομοθέτησης και αντιλαμβάνονται την
πραγματική διάσταση του έργου που καλείται ένας πολιτικός να φέρει εις πέρας. Η προσομοίωση
βασίζεται στον πραγματικό Κανονισμό της Βουλής, με βάση τον οποίο έχουν προκύψει οι κανόνες
του συνεδρίου, ώστε οι συμμετέχοντες να βιώσουν μία εμπειρία πιστή στην πραγματικότητα.

Σημειώνεται ότι φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην ιστορία του θεσμού, δίνεται η
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποτελέσουν μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας,
όπου θα συζητηθεί ο σχεδιασμός στρατηγικής για την επίλυση του Τουρκικού Ζητήματος.
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι το γεγονός των 12 επιτροπών φέτος, προσφέρει τη δυνατότητα
συζήτησης πιο εξειδικευμένων θεμάτων. Έτσι, στη λίστα των επιτροπών έχουμε τη Διαρκή
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, όπου θα συζητηθεί ο κρατικός προϋπολογισμός και
προτείνεται για φοιτητές με γνώσεις οικονομικών, αλλά και η Ειδική Νομοπαρασκευαστική
Επιτροπή, όπου θα συζητηθεί η σύνταξη του Ποινικού Κώδικα και προτείνεται για φοιτητές με
γνώσεις νομικής. Επίσης, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την
ανάδειξη των ηγετών των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, με σκοπό οι νέοι συμμετέχοντες να βιώσουν
από πρώτο χέρι την διαδικασία του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Στο πλαίσιο του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων Online διοργανώνεται και ένα webinar με θέμα «Η
ελληνική κοινωνία στον καιρό του Κορονοϊού» στις 20 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18.00 μέσω της
πλατφόρμας του Zoom. Σε αυτό θα συμμετέχουν, η κα. Ζωή Ζενιώδη, μαέστρος και Καλλιτεχνική
Διευθύντρια στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ), ο κ. Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος
σταδιοδρομίας και διδάκτωρ του τμήματος Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ. και ο κ. Κώστας Αλεξανδρής,
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Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων αποτελεί μία μόνο από τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού
μη-κερδοσκοπικού

οργανισμού,
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(afixis.org).
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πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές όλων των ηλικιών με γνώμονα την
καλλιέργεια της προσωπικότητά τους και των ικανοτήτων τους. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
αναπτύσσει τη δράση του στην Ελλάδα και τον Κόσμο, έχοντας συνεισφέρει στην ενίσχυση
περισσότερων από 3.000 μαθητών και φοιτητών μέχρι σήμερα.
Για τη δράση του οργανισμού Afixis μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην
ιστοσελίδα a
 fixis.org, καθώς και να συμπληρώσετε την αίτησή σας στην ιστοσελίδα m
 ve.gr.

Για την αίτησή σας για το ΜΒΕ 2021 μπορείτε να μεταφερθείτε ε δώ
Για την εγγραφή σας στο webinar μπορείτε να μεταφερθείτε εδώ

