
Vouliwatch  
Δυναµώνουµε τη Δηµοκρατία 



Tι είναι το Vouliwatch?
• Μία µη κερδοσκοπική πρωτοβουλία (ΑΜΚΕ) 
• Μία διαδικτυακή πλατφόρµα πολιτικής λογοδοσίας και 

κοινοβουλευτικής διαφάνειας 
• Ένας σύµβουλος ψήφου 
• Μια αξιόπιστη πηγή ενηµέρωσης για τα κοινοβ/κά δρώµενα 
• Ένα κίνηµα προώθησης της δηµοκρατικής συµµετοχής, της 

καλής νοµθέτησης και της ανοιχτής διακυβέρνησης



 
 
  
 
 
 

         Έχει 4 +1  βασικές εφαρµογές 

Ρώτησε τον Βουλευτή/Ευρωβουλευτή Μοιράσου τις Ιδέες  / προτάσεις σου

Παρακολούθησε την συµπεριφορά του 
Βουλευτή στην νοµοθετική διαδικασία

Σύγκρινε και αξιολόγησε τις θέσεις των 
κοµµάτων



 
 
  
 
 
 
         Το Παρατηρητήριο | Κοινοβουλευτικά Νέα

Καθηµερινή δηµοσιογραφική ανταπόκριση από την Βουλή 
µέσω Eιδικής Συντάκτριας του Vouliwatch



Οφέλη για τους Πολίτες
• Εξοικείωση µε τον κοινοβουλευτισµό & κανόνες 

αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας 
• Εκπαίδευση  νέας γενιάς πολιτών 
• Δυνατότητα ουσιαστικής διάδρασης µε το πολιτικό σύστηµα (η 

µόνη πλατφόρµα end to end user) 
• Λογοδοσία & έλεγχος εκλεγµένων αντιπροσώπων 
• Ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο -ειδησεογραφία 
• Ανάδειξη θεµάτων ιδιωτικού και δηµόσιου χαρακτήρα 
• Δηµιουργία ενός ‘δηµόσιου χώρου’ ιδεών & προτάσεων 
• Κοινωνικός Κοινοβουλευτικό ς Έλεγχος 
• Κριτική σκέψη –συγκριτική προσέγγιση 
• Δεξαµενή δεδοµένων (έρευνα, δηµοσιογραφία)



Οφέλη για τους Πολιτικούς
• Προβολή πολιτικής δραστηριότητας σε περισσότερους από 

200.000 πολίτες 
• Επαφή µε περισσότερους πολίτες εντός & εκτός εκλογικής 

περιφέρειας 
• Γνώση και επίλυση ζητηµάτων 
• Δωρεάν Προώθηση και Δηµοσιότητα 
• Ισότιµη (προεκλογική) προβολή  
• Εξοικείωση µε την ψηφιακή δηµοκρατία 
• Δεξαµενή υλικού για κοινοβουλευτικό έλεγχο 
• Δεξαµενή ιδεών για προτάσεις νόµου 
• Εύχρηστο αρχείο  
• Έµπρακτη προώθηση της λογοδοσίας και του κοινωνικού 

ελέγχου







Το Vouliwatch στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
 + 9.009  likes +2.941 followers



Εθνικές Εκλογές – σύγκριση πολιτικών θέσεων κοµµάτων



Εθνικές Εκλογές – Εφαρµογή για υποψήφιους Βουλευτές 



 
 
  
 
 
 
  Vouliwatch LIVE! 

•   Επιµόρφωση Bουλευτών & 
συνεργατών, Ianos & Impact Hub 
02/2014 

• 1ο Πολιτικό Εργαστήρι  
 «Για ποια Ευρώπη Ψηφίζουµε;»  
 19.05.2014, Free-Thinking Zone 

•2ο  Πολιτικό Εργαστήρι  
«Σχέδιο Νόµου για τον Αιγιαλό  
& την Παραλία: Ανάπτυξη ή  
Περιβαλλοντική υποβάθµιση;» 
21.07.2014, Νέα Σµύρνη 



•Parliament Watch Meeting: 
  Ίδρυση Διεθνούς Δικτύου 
   Parliament Watch  
   07-08.03.2015 

•3ο Πολιτικό Εργαστήρι  
 «Ενωµένοι Ρωτάµε» -MKO 
 09.03.2015, Impact HUB  



Οι συνεργασίες µας
Στόχος η προώθηση της ανοιχτής διακυβέρνησης , της 
κοινοβουλευτικής διαφάνειας, της καλής νοµοθέτησης, των ανοιχτών 
δηµόσιων δεδοµένων και της ενισχυµένης δηµοκρατικής συµµετοχής 
του πολίτη.



11 τηλεοπτικές παρουσίες!



   Δηµοσιότητα
22 συνεντεύξεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο!



5 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις 



  team@vouliwatch.gr 
   


