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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» 

Προσομοίωση Λειτουργίας του Κοινοβουλίου  
 

Σεμινάριο Νομοθέτησης και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

5 / 6 Μαρτίου 2020 (Innovathens, powered by Samsung) 

 

Προσομοίωση Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας 

7 Μαρτίου 2020 (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αίθουσα Τελετών «Αριστοτέλης»)  

 

Οδηγίες προς τους Συμμετέχοντες 

 

Α. Σεμινάριο Νομοθέτησης και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  

 

1ο Μέρος Σεμιναρίου: Εργαστήριο Νομοθέτησης   

 

Συμμετέχοντες 

 Έως 50 άτομα  

Διάρκεια  

 3 ώρες  

Στην αρχή της διαδικασίας νομοθέτησης ο εισηγητής μέσα από δημιουργικό διάλογο και 

συγκεκριμένα παραδείγματα  

 θα εξηγήσει στους συμμετέχοντες τι είναι η νομοθέτηση  

 θα προσδιορίσει τις διαδικασίες που περιλαμβάνει  

 θα περιγράψει τα χαρακτηριστικά ενός καλού νόμου καθώς και πώς αυτά μπορούν να 

εντοπιστούν.      

Στη συνέχεια  οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μελετήσουν ένα Σχέδιο Νόμου, να εξετάσουν 

την ποιότητά του και να καταγράψουν επιχειρήματα υπέρ ή κατά της υιοθέτησής του καθώς 

και προτάσεις βελτίωσης. Τα νομοσχέδια θα αφορούν τα παρακάτω καίρια ζητήματα: 

 Ισότητα των φύλων 

 Προστασία παιδιών, υιοθεσία και αναδοχή  

 Εκπαίδευση και έρευνα  

 Ανεργία νέων  

 Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία 
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2ο Μέρος Σεμιναρίου: Εργαστήριο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  

Συμμετέχοντες 

 Έως 50 άτομα 

Διάρκεια  

 3 ώρες  

Εισαγωγή στην έννοια, στον σκοπό και τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Μελέτη 

δείγματος επίκαιρων ερωτήσεων, καταιγισμός ιδεών και συζήτηση σχετικά με την 

θεματολογία, την επιχειρηματολογία και τον τρόπο γραφής και έκφρασης των μέσων 

κοινοβουλευτικού ελέγχου.  

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες, θα κληθούν να ετοιμάσουν μια 

επίκαιρη ερώτηση. Κάθε ομάδα θα διαμορφώσει τη δική της επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα 

συζητηθεί στις 7 Μαρτίου 2020 στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της Προσομοίωσης. 

Η θεματολογία των επίκαιρων ερωτήσεων θα αφορά στα παρακάτω ζητήματα:   

 Προσφυγικό και ασυνόδευτα ανήλικα  

 Επαναπατρισμός Ελλήνων επιστημόνων 

 Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα  

 Ελληνικές φυλακές και σωφρονιστικό σύστημα  

 Ανακύκλωση αποβλήτων  

Κάθε ομάδα θα ορίσει τον εκπρόσωπο που θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες ομάδες την 

επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα έχει συνταχθεί σε ομαδικό επίπεδο. Οι υπόλοιπες ομάδες θα 

κληθούν να τοποθετηθούν εκφέροντας την άποψή τους για βασικές παραμέτρους της 

επίκαιρης ερώτησης: διάρθρωση, επιχειρηματολογία, τρόπος εκφοράς του γραπτού λόγου.      
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Β. Ολομέλεια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθέτησης 

1ο Μέρος: Ολομέλεια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  

Συμμετέχοντες 

 Έως 100 άτομα  

Διάρκεια  

 3 ώρες  

Στην Ολομέλεια θα συζητηθούν οι επίκαιρες ερωτήσεις, οι οποίες θα πραγματεύονται τα 

πέντε προτεινόμενα θέματα που συζητήθηκαν στο Σεμινάριο. Σε κάθε προτεινόμενο θέμα θα 

υπάρχουν δύο εισηγητές, οι οποίοι θα έχουν οριστεί νωρίτερα στο πλαίσιο του 

προπαρασκευαστικού Σεμιναρίου. Ο χρόνος ομιλίας του κάθε εισηγητή θα είναι 3 λεπτά. 

Στον πολιτικό διάλογο της κάθε επίκαιρης ερώτησης θα μπορούν να συμμετάσχουν με 

δίλεπτες παρεμβάσεις μέχρι τρία μέλη από κάθε ομάδα επίκαιρης ερώτησης.   

Ο βουλευτής που θα απαντά στην κάθε ερώτηση θα έχει αρχικά δικαίωμα ομιλίας 4 λεπτών, 

μετά την ανάγνωση της ερώτησης από τον κάθε εισηγητή και στη συνέχεια άλλα 4 λεπτά με 

αφορμή τις παρεμβάσεις των λοιπών μελών της ομάδας.  

Η συνολική διάρκεια της συζήτησης της κάθε επίκαιρης ερώτησης θα είναι το πολύ 36 λεπτά.     

 

2ο Μέρος: Ολομέλεια Νομοθέτησης   

Στην Ολομέλεια Νομοθέτησης για κάθε σχέδιο νόμου θα πραγματοποιηθεί:  

 Εισήγηση υπέρ του σχεδίου νόμου (5 λεπτά)  

 Εισήγηση κατά του σχεδίου νόμου και προτάσεις βελτίωσης (5 λεπτά)  

 Δευτερολογίες διαλόγου - απάντηση στα επιχειρήματα των εισηγητών (3 λεπτά η καθεμία)  

 Ψήφιση νομοσχεδίου  

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα πέντε σχέδια νόμου που θα έχουν συζητηθεί 

στο προπαρασκευαστικό Σεμινάριο (Workshop).  

 

 

  


