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Πρoζ
Διευθfνoειg Σπoυδiυν Π.E και Δ.E, Tμηματα Γ'
Διεriθυνoη Ιδιωτικηg Eκπαiδευoηg,
Διεriθυνoη Ξ6νων και Mειoνοτικiον Σ1ολεiων και
ΓεvιΦ Γραμματεiα Διd Bioυ M6θηoηg
Yπoυργεtoυ Παιδεiαq και Θρηoκευμd,των

Θ6μα: Eπιoκ6ψειg o1oλεiιον οτη Bουλη τrον Eλληνων

Τo 'Ιδρυμα τηg Bουληζ των Ελληνων για τoν Κoινoβoυλευτιoμ6 και τη

Δημoκρατiα Θα oυνε1ioει και κατ6 το o1oλικ6 6τo9 201'3 - 20Ι4 την oργ&νωoη

πρoγρdμματog επιoκ6Ψεων oτη Boυλη των Eλληνων, τo oποio απευθιiνεται oε

μαΘητ6q τηζ τελευταiαg τ&ξηq τηζ πρωτoβd,θμιαg και 6λων των τ6ξεων τηζ

δευτεροβ&θμιαg εκπαiδευσηζ'

oι μαΘητ69 ξεναγo6νται στο κτiριo τoυ Κoινoβoυλfoυ και στιζ

παρoυoιαζ6μενεq εκθ6oει9. Eνημερrbνoνται για τoν τρoπo oργdνωoηq και λειτoυργiαg

τηq Boυληq και για τιq βαoικ69 αρχbζ και αξiεg τoυ δημoκρατικoli πoλιτεr1ματoq. Αν η
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επiσκεψη τoυζ συμπiπτει με τιζ d)ρεζ λειτουργiαg του Κoινοβουλioυ παρακολουθo6ν

για λiγα χεπτa τη oυνεδρiαoη.

oι επιoκ€ψειζ πραγματoποιοfνται 6λε9 τιq εργ6oιμεq ημ6ρεq, απ6 τιg 9.00'

ωζ και τιg 20.00'. Tα εκτ6q Αττικηg o1ολεiα μπoρoriν να πραγματoπoιηooυν την

επioκεψη τoυζ και τα Σαββατοκιiριακα, απo τιg 9.00' ωq και τιζ 18.00'.

Kατd, τη διd,ρκεια τoυ πρoηγοriμενoυ o1oλικori 6τoυq πdνω απ6 6Ο.000

μαθητ69, μαζi με 5.4O5 oυνοδoriq εκπαιδευτικorig, απ6 1.525 oγoΧικ6 τμηματα 6ληq

τηq 1ωραq επιoκ6φθηκαν τη Boυλη των Eλληνων.

o Γενικ6q Γραμματ6αζ τoυ Yπoυργεioυ Παιδεiαg με την με αριθμ6

103645lΓ2126.7 .20t3 απ6φαoη τoυ 61ει εγκρiνει για τo o1oλικ6 €τoc,2013 ' 20Ι4 τη

oυμμετo1η και τη μετακiνηoη των o1oλεiων Π.E και Δ.Ε πoυ θα υπoβdλoυν αiτηoη

oυμμετo1ηg oτo πρ6γραμμα.

oι αιτηoειg oυμμετο1ηq Θα υπoβληΘo6ν ηλεκτρoνικ& μ6oω τηq ιoτooελiδαq

τoυ Ιδρfματoζ τηζ Bουληg: http:{fοundatiοn.parliament.gΙ

oι ημερoμηνiεg υπoβoληq των αιτηoεων εiναι oι ακ6λουΘεq:

.Aπ6 Ι7 6ωζ 24 Σεπτεμβρioυ 2013 για τιζ επιoκ6ψειq πoυ θα

πραγματoποιηθοriν τoν oκτωβριo, No6μβριo και Δεκ6μβριο 2013.

.Aπ6 5 €ωq t2 Noεμβρiου 2013 yια τιq επιoκ6ψειζ πoυ θα πραγματoπoιηθoriν

τoν Ιανoυd,ριo, Φεβρουd,ριο και Md,ρτιο 20Ι4'

.Alτo \4 6ωζ 21 Ιανoυαρioυ 20Ι4 για τιζ επιoκ6ψειq πo1) θα

πραyψατolτoιηθοfν τoν Aπρiλιo, Mdιo και Ιοfνιo 20ι4'

Tο orioτημα υπoβοληq αιτηoεων θα ανoiγει oτιq 09:00 τηq ημ6ρα9 6ναρξηq

και θα παραμεiνει ανoικτ6 6λo τo εικooιτετρdωρo μ61ρι τιq 15:00 τηq ημθραq ληξηq

υπoβοληg των αιτηoεων. Τo ofoτημα μπορεi να κλεioει νωρiτερα υ"π6 τo

πρoβλεπ6μενo αν κλειoτofν 6λα τα διαθ6oιμα ραντεβof.

Mε βdoη την εμπειρiα των πρoηγor1μενων ετcbν, εiναι oκ6πιμo η αiτηoη να

υποβ6λλεται 6oo πιo €γκαιρα γiνεται και να προτιμ6ται η φθινoπωρινη περiοδoζ για

την πραγματoπoiηoη τηq επioκεψηζ τoυ o1oλεioυ.

Στην ιoτοoελiδα τoυ Ιδρfματοg υπdρ1oυν 6λε9 oι απαραiτητεg πληρoφορiεq

o1ετικd, με τo πρ6γραμμα επιoκ6ψεων στη Boυλη και τη oυμπληρωoη τηζ αiτηoηq'

Παρακαλofμε τoυζ ενδιαφερ6μενoυζ εκπαιδευτικolig να επικoινωνo6ν τηλεφωνικd με

τo αρμ6διο γραφεiο του Ιδρf ματoζ τηζ Boυληq, στoυζ αριθμor1g 210 3692429 και"210



3692106, μ6νo αν υπιiρ1ει απι6λυτη ανιiγκη. Η κατ61cηση τηζ ηλεφωνικηq

επικoινωνiαq oδηγεt oε δυoκολiα πραγματoπoiηoηg τηg 6ταν αυτη εiναι πραγματικ6

απαραiτητη.

Πρoκειμ6νoυ να μπορ€ooυν τα ενδιαφερ6μενα o1oλεiα να oεβαoτotiν τιg

προαναφερ6μεvεg προΘεoμiεg, σαζ παρακαλοfμε να κoινoπoιηoετε αμ6oω9 τo παρ6ν

oτιg Περιφερειακ69 Διευθ6νoει9 Eκπαiδευσηζ, στιq Διευθfνoειζ Π.Ε και Δ.E και στα

Γραφεiα Π.E, Δ.E και E.E, ζητiονταg την πρorilΘηοη τoυ oε 6λε9 τιg o1oλικ69 μoν6δε9

ηg δικαιoδoοiαg τουg.

Σαq ευ1αριoτor5με εκ των πρoτ6ρων yLα τη oυνεργαoiα oαg.
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