
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 15/03/2022 

            Σήμερα Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ., συγκεντρώθηκαν οι αρμόδιοι – υπεύθυνοι 

εκπαιδευτικοί του προγράμματος «Η βουλή των εφήβων» Ρίγλη Αλίκη ΠΕ86 και Πισσάκης Δημήτριος ΠΕ03, 

του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου με τους 30 μαθητές που συμμετέχουν στις εργασίες του προγράμματος της 

ΚΣΤ’ Συνόδου της Βουλής των εφήβων και πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου 

Ανατολικής Σάμου, όπου τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Στάντζος και οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας 

κύριος Ευάγγελος Καρράς και Αθλητισμού κύριος Κωνσταντίνος Βογιατζής. 

                Ο Δήμαρχος παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα παιδιά πήραν το 

λόγο κάνοντας ερωτήματα σχετικά με τα προβλήματα και την ποιότητα ζωής που αντιμετωπίζουν στην 

καθημερινότητά τους οι έφηβοι της τοπικής κοινωνίας της Σάμου, καθώς και σύντομη αναφορά στις δράσεις 

του προγράμματός μας. Ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι έδειξαν εξαιρετική προθυμία να απαντήσουν σε όλα 

τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους μαθητές. 

                Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την αποκατάσταση των ζημιών που άφησε ο σεισμός της 

30ης Οκτωβρίου του 2020 (αξίζει να σημειωθεί ότι τα ερωτήματα τέθηκαν από το μαθητή που 

τραυματίστηκε σοβαρά από το σεισμό), η βελτίωση των επικίνδυνων κτιρίων στο κεντρικό οδικό δίκτυο 

της πόλης, η ένταξη οικολογικών τρόπων μετακίνησης εντός της πόλεως Σάμου, η βελτίωση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου, βελτίωση και αποκατάσταση των σχολικών μονάδων του Δήμου, η αποκατάσταση 

της παλαιάς δομής του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων, καθώς και η αναδιαμόρφωση της πόλης μας. Επίσης ο 

Δήμαρχος δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τις προσπάθειές τους στα πλαίσια του Προγράμματος και να παραστεί 

στη διάχυση των αποτελεσμάτων που θα διεξαχθεί για την παρουσίαση των εργασιών τους στην υπόλοιπη 

μαθητική κοινότητα.  

Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος ενθουσιασμένος με το εγχείρημα μας και την ιδιαίτερη ποιότητα των μαθητών του 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟΥ ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ πρότεινε στους μαθητές με ανοικτή πρόσκληση να συμμετέχουν στο Συμβούλιο 

Νέων που θα δημιουργήσει, ώστε να έχουν λόγο και άποψη στα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου. Οι μαθητές 

έδειξαν μετά από δημοκρατική ψηφοφορία ομόφωνα την προθυμία τους για αυτή τη συμμετοχή. 

                Μετά το πέρας της επίσκεψης ο Δήμαρχος ζήτησε να επισκεφθεί τους μαθητές και στο χώρο  στο 

χώρο του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου στις 29 Μαρτίου στις 10:00, ως ένδειξη συνέχισης της συνεργασίας που 

ξεκίνησε. 

 

Οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη της ομάδας του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου 

 

Φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη: 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0spDpEPaBugpBvjSebB7VmWUi8zeLLMxswCGCvp

qsBxYGBFexVwd5wtRiBSuK86uBl&id=100034983457000  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0spDpEPaBugpBvjSebB7VmWUi8zeLLMxswCGCvpqsBxYGBFexVwd5wtRiBSuK86uBl&id=100034983457000
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0spDpEPaBugpBvjSebB7VmWUi8zeLLMxswCGCvpqsBxYGBFexVwd5wtRiBSuK86uBl&id=100034983457000

