ΙΔPYMΑ TΗΣ BoYΛΗΣ TΩN ΕΛΛΗNοN
ΓΙAToN KoΙNoBoYΛEYTΙΣMo KΑΙ TΗ ΔΗMOKPATΙA

o ΓENIKOΣ ΓPΑMMATEAΣ
Πρoζ
ΔιευΘfνοειq Σπoυδcbν Π.E και Δ'E, Tμηματα Γ'
ΔιεriΘυνoη Ιδιωτικη g Eκπαiδευoηq,
Διεfθυνοη Ξ€vων και Mειoνoτικr1lν Σ1ολεiων και
Γενικη Γραμματεiα Δι6 Biου MdΘηoηg
Yπoυργεiου Παιδεiαg και Θρηoκευμ6των
Aρ. πρωτ.: 192l

Αθηνα, 30 Αυγοrioτoυ 20Ι2

Θ€μα: Eπιoκ6ψει6 ο1oλεiιον oτη Boυλη των Eλληνων

Tο 'Ιδρυμα τηg Bουληζ των Eλληνων για τον Kοινoβoυλευτιoμ6 και τη
Δημoκρατiα θα oυνε1ioει και κατd τo o1ολικ6 Ετoc,20Ι2-20\3 την oργ6νωoη
πρoγρdμματog επιoκ6Ψεων oτη Bουλη των Eλληνων, τo oπoio απευθfνεται οε
μαθητ6q

τηζ τελευταiαq ταξηq τηζ πρωτοβ6θμια9 και 6λων των τ6ξεων

δευτερο βdΘμιαg εκπαiδευσηζ.

oι

ξεναγoriνται

μαΘητ€g

στo κτiριo τoυ Κowoβoυλioυ και

τηζ

στιζ

παρουoιαζ6μενεq εκΘ6oει9. Eνημερωνoνται για τον τρ6πο oργdνωoηq και λειτουργiαg
τηq Bουληq και για τιq βαoικ69 αρy'εζ και αξiεg τoυ δημoκρατικoti πολιτεtiματοq.

Αν η

επioκεψη τουq oυμπiπτει με τιq ci:ρεg λειτoυργiαq τoυ Koινoβoυλiου παρακoλoυθο6ν
για λiγα χεπτα τη oυνεδρiαoη.

oι
ωζ και

ττc,

επιoκ6ψειζ πραγματoπoιοliνται 6λε9 τιq εργ6oιμε9 ημ6ρε9, απ6

ττg 9.00'

20.00'. Tα εκτ6q Aττικηq o1oλεiα μπορoriν να πραγματoπoιηooυν την

επioκεψη τoυζ και τα Σαββατoκιiριακα, απo

oι αιτηoειq

ττc'

oυμμετo1ηq θα υπoβληΘoδν

9.00' ωq και τ1ζ 18.00'.

ηλεκτρονικιi μ6oω

τηq ιoτοοελiδαq

τoυ Ιδρf ματοζ τηζ Boυληq: http://fοundatiοn.parliament.gr

oι ημερoμηνiεq υπoβoληq των αιτηoεων εiναι oι ακ6λoυθεq:
.Aπo 20 €ωζ 26 Σεπτεμβρioυ 2012 για τιζ επιoκ6ψειq πο1)
Ιτ,ραyμCΙτonτoιηΘoriν τoν

.Απ6 1

i'ωq 7

Θα

oκτωβριo, No6μβριo και Δεκ6μβριo 2012.

Noεμβρioυ 2012 yια τιq επιoκ6ψειζ πoυ Θα πραγματοπoιηΘo6ν

τoν Ιανoυ6ριo, Φεβρoυdριο και Md,ρτιo 201'3.
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.Aπ6 10 6ωζ Ι6

Ιανoυαρioυ 201,3

για τιζ

επιoκfψειg πoυ

θα

πραγματoπoιηθοfν τον Απρiλιo, M*ιo και Ιoιiνιο 20ι3.

Τo οr5oτημα υπoβoληq αιτηoεων θα ανoiγει oτιq 09:0Ο τηg ημ6ραq

6ναρξηq

και θα παραμεiνει ανοικτ6 6λo τo εικooιτετρ&ωρo μ61ρι τιq l5:00 τηq ημθραq ληξηq
υπoβoληq των αιτηoεων. To οrioτημα μπoρεi να κλεioει νωρiτερα απ6 τo
πρoβλεπ6μενo αν κλειoτοliν 6λα τα διαθ6oιμα ραντεβοri.
Σημειcbνεται πωζ 61oυν ληφθεi 6λα τα απαραiτητα μ6τρα προκειμ6νoυ να μην

επαναληφθofν εφ6τo9

τα τεμικa

πρoβληματα πoυ παρoυoιdoτηκαν κατd την

υπoβολη των αιτηoεων τoυ παρελθ6ντoq Ιανουαρiου, για τα oπoΙα ζητοriμε και πdλι
oυγγvιbμη απ6 τoυq εκπαιδευτικοfq των o1ολεiων που ταλαιπωρηθηκαν εξ αιτiαq
τoυζ.

Mε β6oη την εμπειρiα των προηγoliμενων

ετ{i)ν,

εiναι oκ6πιμo η αiτηoη να

υπoβd,λλεται 6oo πιο 6γκαιρα γiνεται και να πρoτιμdται η φΘινοπωρινη περioδoζ για
την πραγματoποiηoη τηq επioκεψηζ τoυ o1oλεiου.

Στην ιoτooελiδα του Ιδριiματoq υπdρxουν 6λε9 oι απαραiτητεg πληροφoρiεq
o1ετικd με τo πρ6γραμμα επιoκ6ψεων στη Boυλη και τη oυμπληρωoη τηζ αiτηoηq.
Παρακαλουμε τoυζ ενδιαφερ6μενoυζ εκπαιδευτικofg να επικoινωνoriν τηλεφωνικd, με
τo αρμ6διo γραφεio του Ιδρriματοζ τηζ Boυληq, στoυζ αριθμorig 210 3692429 και"2|0

3692106, μ6νο

αν υπ6ρ1ει απ6λυτη ανι1γκη. Η κατd1ρηoη τηq

τηλεφωνικηq

επικoινωνiαq oδηγεi oε δυoκoλiα πραyψατοπoiηoηg τηg 6ταν αυτη εiναι πραγματικd
απαραiτητη.

Προκειμ6νoυ να μπoρθooυν τα ενδιαφερ6μενα o1oλεiα να oεβαoτoriν τιq
πρoαναφερ6μενεq πρoθεομiεq, σαζ παρακαλοriμε να κoινoποιηoετε αμ6oωq το παρ6ν
οτιq Περιφερειακ6q Διευθriνoειq Eκπαiδευσηζ, στιζ ΔιευΘr1νoειζ Π.E και Δ.Ε Kαι στα

Γραφεiα Π.E, Δ.E και Ε.E, ζητrilνταq την προωθηoη τoυ oε 6λε9 τιq oxολικ6q μoνdδεg
τηg δικαιoδooiαq τoυg.

Σαq ευ1αριoτo6με εκ των προτ6ρων για τη oυνεργαoiα oαg.
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