
  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 ----- 
Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι  
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr 
Email : sep@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Καραμαλάκου-Λάππα Μ. 
Τηλέφωνα : 2103442222, 2103442224 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

Βαθμός Ασφαλείας: 

Να διατηρηθεί μέχρι: 

Βαθμός Προτερ.: 

Όλα τα Δημοτικά, Γυμνάσια και 
Λύκεια της χώρας (dim@sch.gr, 
gym@sch.gr, lyk@sch.gr, epal@sch.gr)  

ΠΡΟΣ: 

Μαρούσι, 29-09-2017 

Αρ. Πρωτ:  162603/Δ7 

Εσωτ. Πρωτ.: 055 

1. ΠΔΕ της χώρας (pde@sch.gr)  
2. ΔΔΕ της χώρας (dide@sch.gr)  
3. ΚΕΣΥΠ τα χώρας (kesyp@sch.gr)  
4. ΓΠΑ (public.relations@aua.gr)  

ΚΟΙΝ: 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα: Πρόγραμμα εκπαιδευτικών ξεναγήσεων μαθητών στους χώρους του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 
Σχετ:   το υπ’αρίθμ.120765/Δ7/17-7-2017 εισερχόμενο έγγραφο του ΓΠΑ με θέμα «Πρόγραμμα 

εκπαιδευτικών ξεναγήσεων μαθητών στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018» 
 
Σας ενημερώνουμε ότι από τις 16 Οκτωβρίου 2017 έως το τέλος Μαΐου 2018 τα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τη γεωργική και 
ζωϊκή παραγωγή. 

 
Το πρόγραμμα επισκέψεων για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει ξεναγήσεις στα 

εργαστήρια Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του εργαστηρίου 
Ζωοτεχνίας (προβατοστάσιο-βουστάσιο), στο εργαστήριο εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας, στο 
εμπορικό θερμοκήπιο καλλωπιστικών φυτών του Γ.Π.Α και στην προθήκη της ελιάς του Πλάτωνα. 

 
Το πρόγραμμα επισκέψεων για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει ξεναγήσεις 

στα εργαστήρια Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, στο εργαστήριο εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας, 
στο εργαστήριο Γεωργίας, στο εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, στο εργαστήριο Ορυκτολογίας, 
στο εργαστήριο Γαλακτοκομίας και στο Γεωργικό Μουσείο. 

 
Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10π.μ.-12π.μ., χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση των σχολείων και των μαθητών.  
 
 
 
 



   2 

Επειδή στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να ξεναγηθούν στους χώρους του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου εκατό (100) μαθητές ανά ημέρα, τα σχολεία που επιθυμούν να το 
επισκεφθούν θα πρέπει να προβούν στις εξής ενέργειες: 

1. να επιλέξουν μια μη δεσμευμένη ημέρα στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο προγραμματισμού 
εκπαιδευτικών επισκέψεων που υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://calendar.aua.gr/schoolvisitsCal/main/showMain.rdo  

2. να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το προσωπικό του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων 
Σχέσεων του Γ.Π.Α. για τον οριστικό προγραμματισμό της ημερομηνίας επίσκεψης στα 
τηλέφωνα 2105294840 ή 2105294844 

3. να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής με φαξ στο 
2105294820 ή με email στη διεύθυνση public.relations@aua.gr (Τμήμα Διεθνών και 
Δημοσίων Σχέσεων του Γ.Π.Α.) 
 
   

Συνημμένα: Δύο (2) σελίδες 
 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  
 
 
 
 Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα (gengram@minedu.gov.gr)  
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. (genikidiefsp@minedu.gov.gr)  
3. Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού  (sep@minedu.gov.gr)  
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. (t05sded@minedu.gov.gr)  
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. (spudonpe@minedu.gov.gr)  
6. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (dialogos_eek@minedu.gov.gr)  
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