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Ίδρυμα της Βουλής 
Επιχειρησιακό Σχέδιο 2008-2011

2008
I. Στρατηγικός σχεδιασμός 
1ο εξάμηνο

Κατάρτιση προϋπολογισμού για το 2008
Εσωτερική διαβούλευση μεταξύ Ιδρύματος και ΒτΕ για τον καθορισμό της εταιρικής 
ταυτότητας του Ιδρύματος (2 μήνες) με προτεινόμενες κατευθύνσεις:

ΐ.  Επανακαθορισμός των στόχων του Ιδρύματος της ΒτΕ,
2. Άμεση συνάφεια των εκδηλώσεων του Ιδρύματος με τις έννοιες του 

Κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας,
3. Στροφή της θεματολογίας των εκδηλώσεων προς το σήμερα και το αύριο,
4. Στόχευση σε δυναμικές ηλικιακές ομάδες πληθυσμού (20-50).

■ Προετοιμασία τροποποίησης του Οργανισμού του Ιδρύματος
■ Προετοιμασία Διαγωνισμού Διαφημιστικής Προβολής του Ιδρύματος με στόχους:

1. Διεύρυνση της αναγνωριστιμότητας
2. Προσέλκυση δυναμικών ηλικιακών ομάδων

■ Τροποποίηση χώρου ανθοπωλείων της Βουλής και λειτουργία του ως κέντρου 
πληροφόρησης και βιβλιοπωλείου για τις εκδόσεις του Ιδρύματος.

2ο εξάμηνο
■ Τροποποίηση και έγκριση του νέου Οργανισμού.
■ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διαφημιστικές εταιρίες.
■ Διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεση του έργου της επικοινωνίας.
■ Καθορισμός επιχειρησιακού σχεδίου του Ιδρύματος για την τριετία 2009-2011.

II. Λειτουργία του Ιδρύματος
■ Υλοποίηση υφιστάμενου προγράμματος δραστηριοτήτων (εκθέσεις, εκδόσεις, 

διαλέξεις κλπ) και προγραμματισμός νέων.
■ Υλοποίηση υφιστάμενου προγράμματος εκδηλώσεων και προγραμματισμός νέων 

με προτεινόμενες εκδηλώσεις:
1. Βραβείο Δημοκρατίας και Κοινοβουλευτισμού, ανά δύο χρόνια,

Τιμητική εκδήλωση για πολίτες με ιδιαίτερη προσφορά στη Δημοκρατία και 
τον Κοινοβουλευτισμό, ανά δύο χρόνια, —
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3. Ετήσιο Δημοσιογραφικό Βραβείο,
4. Ετήσια βράβευση των διακριθέντων σε Πανελλήνιους και Διεθνείς 

Διαγωνισμούς,
5. Ενίσχυση του θεσμού της Βουλής των Εφήβων,
6. Ενίσχυση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα των μαθητικών επισκέψεων στη ΒτΕ,
7. Ετήσια εκδήλωση για κατόχους Νόμπελ,
8. Εκδήλωση για την ελληνίδα και τον έλληνα αγρότη κλπ.

2009-2011
I. Στρατηγικός σχεδιασμός

■ Μεταφορά του Ιδρύματος σε νέο κτήριο (οδός Φιλελλήνων 23). Η κίνηση αυτή θα 
ενισχύσει την αυτοτέλεια του Ιδρύματος έναντι της ΒτΕ,

■ Εξέταση ίδουσης Πολφκής_Ακαδημίαο της Βουλής, ως εκπαιδευτική πρωτοβουλία 
για την καθιέρωση της αλληλεπίδρασης με την πολιτική και ακαδημαϊκή κοινότητα,

■ Κήρυξη έτους 2009 ως «έτος Ιδρύματος Βουλής».
II. Λειτουργία του Ιδρύματος
Σε συνέχεια της φάσης του καθορισμού της εταιρικής ταυτότητας του Ιδρύματος, της 
τροποποίησης του Οργανισμού και της επιλογής αναδόχου για το έργο της επικοινωνίας, 
αρχίζει η φάση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την τριετία 2009-2011.
Η λειτουργία του Ιδρύματος σε αυτήν την περίοδο περιλαμβάνει δραστηριότητες που θα 
επιλέγονται σε ετήσια βάση θα είναι εναρμονισμένες με τους στόχους του Ιδρύματος, 
όπως αυτοί θα καθοριστούν μέσα από την εσωτερική διαβούλευση και θα επικοινωνούνται 
δυναμικά μέσω αντίστοιχων ενεργειών του Συμβούλου Επικοινωνίας του Ιδρύματος.
Στο παραπάνω πλαίσιο είναι ανάγκη να ιεραρχηθούν προσεκτικά και να 
προγραμματιστούν έγκαιρα (μέσα στο 2008) οι προτάσεις που ήδη έχουν κατατεθεί, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

■ Επέκταση της συνεργασίας με άλλα ελληνικά και ξένα ιδρύματα που 
επιχορηγούνται από τη ΒτΕ,

■ Διεθνείς συνεργασίες με ομόλογα ιδρύματα του Εξωτερικού,
■ Στενότερη συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τον ακαδημαϊκό κόσμο,
■ Συνεργασία με σημαντικές ελληνικές και διεθνείς προσωπικότητες (διαλέξεις, 

εκδόσεις),
■ Οργάνωση συστηματικού διαλόγου με τους πολίτες για θέματα δημοκρατίας και 

κοινοβουλευτισμού,
■ Αναβάθμιση του θεσμού της Βουλής των Εφήβων και των μαθητικών επισκέψεων,
■ Διεύρυνση του εκδοτικού προγράμματος του Ιδρύματος,
■ Διεύρυνση του προγράμματος εκθέσεων, με μεταφορά τους και εκτός Αθηνών, 

ανάληψη της σχετικής δραστηριότητας της Βιβλιοθήκης της Βουλής (outsourcing),
■ Ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στην Ελληνική Περιφέρεια.
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