
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Τα σχολεία που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Επισκέψεις Σχολείων στη 

Βουλή των Ελλήνων (2022 – 2023) μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της 

ιστοσελίδας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων http://foundation.parliament.gr. 

Οι ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για το σχολικό έτος 2022 – 2023 είναι οι 

ακόλουθες:   

• Από 21 έως 23 Σεπτεμβρίου 2022 για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον 

Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2022.  

• Από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2022 για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2023. 

• Από 11 έως 13 Ιανουαρίου 2023 για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον 

Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2023. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

 

Καθώς διαθέτουμε πλέον μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, εάν επιθυμείτε να 

επισκεφθείτε τη Βουλή των Ελλήνων, θα πρέπει να προχωρήσετε στην ακόλουθη διαδικασία:  

 Ενεργοποιήστε τον σύνδεσμο (link) που θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του 

σχολείου σας, την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022. 

 Δημιουργήστε το δικό σας Συνθηματικό, συμπληρώνοντας το πεδίο «Συνθηματικό». 

 Επιβεβαιώστε το Συνθηματικό, συμπληρώνοντας το πεδίο « Επιβεβαίωση συνθηματικού». 

 Επιλέξτε το πεδίο «Αποθήκευση», για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

 Σημειώστε και κρατήστε το Συνθηματικό που δημιουργήσατε. 

 

Προσοχή!  

Δεν συμπληρώνετε το πεδίο «Τρέχοντας Κωδικός». 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 στις 11:00 θα ανοίξει η πλατφόρμα για να υποβληθούν 

ηλεκτρονικά οι αιτήσεις. 



Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τη Βουλή, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2022, θα πρέπει να 

προχωρήσετε στην ακόλουθη διαδικασία:      

 Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://foundation.parliament.gr/el/episkepseis-

sholeion-sti-boyli  

 Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη (e-mail του σχολείου) και το συνθηματικό (κωδικό 

πρόσβασης-password). 

 Επιλέξτε την ημερομηνία επίσκεψης του σχολείου σας στη Βουλή των Ελλήνων. 

 Επιλέξτε την ώρα επίσκεψης, τον αριθμό μαθητών και τον αριθμό εκπαιδευτικών συνοδών. 

 Επιλέξτε το πεδίο «Προεπισκόπηση» για να βεβαιωθείτε για την ορθότητα των στοιχείων της 

αίτησής σας. 

 Επιλέξτε το πεδίο «Καταχώριση» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του σχολείου σας, θα λάβετε την επιβεβαίωση για την 

υποβολή της αίτησής σας. 

 

Προσοχή!  

Κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει έως και τρεις (3) ομάδες μαθητών που θα επισκεφθούν τη Βουλή 

την ίδια ημέρα αλλά σε διαφορετική ώρα. 

Σε κάθε ομάδα μπορούν να συμμετάσχουν έως και τριάντα πέντε (35) μαθητές και έως τρεις (3) 

εκπαιδευτικοί συνοδοί. 

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το διάστημα Οκτώβριος – 

Δεκέμβριος 2022 θα ολοκληρωθεί στις 23.09.2022. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής τηλεφωνικά (τηλ.: 210 3735245, 210 3735246 και 210 

3735247).  

 

 

Καλή σχολική χρονιά να έχουμε! 

Η Ομάδα 

του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Επισκέψεις Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων 


