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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 υποβολής αιτήσεων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων: Βήματα 

Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή (2021-2022) 

 

 Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής υπό την ευθύνη ενός/μίας ή δύο 

εκπαιδευτικών.  

 Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 11 Οκτωβρίου 2021 έως 

τις 24 Οκτωβρίου 2021 μέσω της ιστοσελίδας www.efivoi.gr/scholeia 

 Ο κωδικός πρόσβασης είναι το 2022. 

 

Κατά την υποβολή της αίτησης: 

 Επιλέγετε τη χώρα και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το 

σχολείο σας.  

Για τις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ επιλέγετε «ΟΑΕΔ» και για τα σχολεία της Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης επιλέγετε «Εκκλησιαστική Εκπαίδευση». 

 Επιλέγετε το σχολείο σας από τον κατάλογο των σχολείων της οικείας Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Συμπληρώνετε υποχρεωτικά το e-mail του σχολείου σας στο αντίστοιχο πεδίο. 

 Επιλέγετε το πεδίο Αποστολή.  

 Στο e-mail του σχολείου σας αποστέλλονται:  

- ο κωδικός του σχολείου 

- το συνθηματικό (password)  

- η ηλεκτρονική διεύθυνση του συστήματος εγγραφών – διαχείρισης του προγράμματος 

www.efivoi.gr/egrafes  

 Στη διεύθυνση αυτή www.efivoi.gr/egrafes συμπληρώνετε ή διορθώνετε τα στοιχεία που 

ζητούνται (όνομα σχολείου, ονοματεπώνυμο καθηγητή/καθηγήτριας).  

 Επιλέγετε το πεδίο Αποδοχή Δήλωσης Απορρήτου.  

 Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής του σχολείου σας στο πρόγραμμα. 

 Επιλέγετε το πεδίο Καταχώριση. 
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Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής του σχολείου σας στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή 

(2021-2022). 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής είτε 

τηλεφωνικά (τηλ.: 210 3735224, 210 3735248 και 210 3735340) είτε ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση vouliefivon@parliament.gr. 

 

 

Καλή αρχή! 

Η Ομάδα 

του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή 
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