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TΩN EΛΛΗNΩN

Boυληζ των Eλληνωrl για τoν Kοwoβουλευπομ6 και τη

Δημοκρατiα θα ουνε1iοει και κατd, τo o1oλικ6 6τo9 2017

- 20|8 την

οργdνωoη

προγρd,μματoq επιoκ6ψεων στη Bουλη των Eλληνωv, το oπoiο απευθδνεται oε μαΘητ69

τηg τελευταiαg τιiξηq τηg πρωτoβιiθμιαg και 6λων των τdξεων τηζ δευτερoβdθμιαg
εκπαiδευoηq.

oι

μαθητ6q ξεvαγoriνται

στo κτiριo τoυ Koινοβουλfoυ και

στιζ

παρol_loιαζ6μεvεg εκΘθoειg. Eνημερiυνoνται για τον τρ6πο οργ&νωoηg και λειτoυργiαg
τηg Boυληg και για τιg βαoικ69 αpχεq και αξiεg του δημοκραπκoli πoλιτευματog. Αν η

επioκεψη τoυq <rυμπiπτει με τιg ωρε; λειτoυργiαg τoυ Κoινoβoυλioυ παρακoλoυθoιiν
για λiγα χεπτa τη oυνεδρiαoη.

oι

επιoκ6ψειζ πραγματoπoιo6νται 6λε9 τιg εργιioιμεg ημ6ρεq, απ6 09:00 6ωq

και 20:00. Tα εκτ69 Aττικηg ο1ολεiα μπoροriν να πραγματoπoιηooυν την επioκεψη
τουζ και τα Σαββατοκιiριακα, απ6 Ο9:0Ο 6ωq και 18:00.
Kατd, τη διdρκεια τoυ πρoηγoιiμεvου o1oλικoιi 6του9 περιoo6τερoι απ6 68.ΟΟ0
μαΘητ69, μαζi με πεpilτoυ 5.800 oυνoδo6g εκπαιδευπκoιig, απ6 2'066 o1oλικd τμηματα

6λη9 τηg χιbραζ επιoκ6φθηκαv τη Boυλη των Eλληνων.

o Aναπληρωτηg Γεvικ6q Γραμματ6αq τoυ Yπoιlργεioυ Παιδεiαg με την με
7τρωτ.

αρ.

Φ.|4lΙ32922l^2l4.8.2017 απ6φαaη του 61ει εγκρiνει για τo o1oλικ6 6τoq20L7
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2018 τη oυμμετoμ1 και τη μετακ[νηoη τωv ο1oλεiων πρωτοβdθμιαq

κα1

δευτερoβ&θμιαg εκπαfδευσηζ πoυ θα υπoβd,λoυν αiτηοη oυμμετo1ηq oτo πρ6γραμμα.

Τα πρoβλεπ6μεvα για τη oυμμετo1η των ο1oλεiων oτo πρ6γραμμα, απ6 πλευρdq
Yπoυργεioυ Παιδεiαg, ορiζονται απ6 τιq υπoυργικ69 απoφ&oειq με αρ. 7τρωτ.
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^1

oυμμετομ1g θα υπoβληθοδν ηλεκτρoνικιi μ6oω τηg ιoτoοελfδαq

του Ιδριiματοζ τηζ Boυληq: http://foundatiοn.parΙiament.gr

oι ημερoμηνiεg υποβoληg
.Aπ6

13 6ω9 15

των αιτηoεων εiναι oι ακ6λoυθεq:

Σεπτεμβρioυ20|7 για τιζ επιοκ6ψει9 πoυ θα τ.ραyι.Lcιτoπoιηθoriν

τoν oκτωβριo, No6μβριο και Δεκ6μβριo 201.7.

.Aπ6

1 6ω9 3 Νοεμβρioυ 20Ι7 yτα τιq επιoκ6ψειg πoυ θα πραγματoπoιηθoιiν

τον Ιανoυdριo, Φεβρoυdριο και Mdρτιo 2Ο18.

.Απ6 10 i'ωg12 Ιανoυαρioυ 2018 για

τιq επιoκ6ψειζ πoυ θα πραγματoπoιηθοfν

τoν Aπρiλιο, Md,ιο και Ιοfνιo 2018.

Mε βιioη την εμπειρiα των προηγoδμwων ετιilιl. εfναι oκ6π1μo η αtτηoη να
υπoβdλλεται 6oo πιo 6γκαιρα γiνεται και να προτιμdται η φθινoπωρινη περioδoζ για
την πραγματοποfηoη τηq επioκεψηζ τoυ o1oλεiου.

Στην ιoτοoελiδα τoυ Ιδρfματoq υπd,ρ1oυν 6λε9 οι απαραiτητεq πληροφορiεq
ο1ετικ6 με τo πρ6γραμμα επιoκ6ψεων στη Boυλη κα1 τη o'υμπληρωoη τηζ αiτηoηq.
Παρακαλof με τoυζ εvδιαφερ6μεvoυζ εκπαιδευτικorig να επικoινωνο6ν τηλεφωνικd με
το αρμ6διo γραφεio του Ιδρriματoζ τηζ Bουληg, στoυζ αριΘμo69 210 3735247 και'2|0

3735245, μ6νo

αν

υπa,pμει απ6},ωτη ανιiγκη.

H

κατ&1ρηση

τηζ

τηλεφωνικηg

επικoινωνiαg oδηγεi oε δυoκoλiα πpαγματoπoiηoηg τηg ιiταν αυτη εiναι πραγματικd
απαραiτητη.

Πρoκειμ6νoυ να μπορ6ooυν τα εvδιαφερ6μεvα o1oλεiα να oεβαoτo6ν πg

,^

πρoαναφερ6μwεq πρoΘεομiεq, σαζ παρακαλofμε να κoινoποιηoετε αμ6oωq τo παρ6v
ο'τιg Περιφερειακ69 Διευθ6νoει9 Eκπαiδευσηζ, στιg Διευθtiνoειg Πρωτοβdθμιαq

και

και οτα Γραφεiα Π.E, Δ.E και E.E, ζητiυνταζ

την

ΔευτερoβdΘμιαg Eκπαiδευoηζ

πρoιbθηoη τoυ σε 6λε9 τιq o1ολικ69 μονdδεg τηg δικαιoδοοiαg τoυg.

