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Αριθμ. 36590/Γ2 

Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 45 παρ. 3 και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄). 

2. Του άρθρου 18 του ν. 2303/1995 (Φ.Ε.Κ. 80 Α΄). 

3. Του άρθρου 13 του π.δ. 201/1998 (Φ.Ε.Κ. 161 Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄), 

5. Την με αρ. πρ. 13324/Γ2/07-02-2006 (Φ.Ε.Κ.206 Β΄) Υ.Α. 

6.Τις διατάξεις της αρ. 1120/Η/07-01-2010 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1 Β΄) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων 

Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, 

 

Αποφασίζουμε 

 

Ότι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται 

επισκέψεις στο “Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία” 

των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσκαλούνται, ύστερα 

από αίτησή τους, από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων ως ακολούθως: 

 

Οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται στις εκπαιδευτικές εκδρομές, αποτελούν ανεξάρτητο 

πρόγραμμα και αφορούν στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Για την πραγματοποίηση των επισκέψεων των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των 

Ελλήνων απαιτούνται τα εξής: 

α. Ηλεκτρονική αίτηση των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. 

β. Πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. 

γ. Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των 

Ελλήνων και της μετακίνησης των σχολείων από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

http://edu.klimaka.gr/arxeio/nomothesia-fek/fek-428-2010-episkepseis-voulh-twn-ellhnwn-klimaka.pdf


δ. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή, ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, που 

κατατίθεται στο Διευθυντή του σχολείου, με την οποία εγκρίνει τη συμμετοχή του 

μαθητή στην επίσκεψη. 

ε. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του οικείου σχολείου. 

στ. Γραπτή ενημέρωση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, του Προϊστάμενου του 

οικείου Γραφείου ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 

Η διάρκεια των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, ανάλογα με την 

απόσταση, μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) διανυκτερεύσεις ενώ για τη νησιωτική Ελλάδα και τις 

ακριτικές-παραμεθόριες περιοχές μέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Οι επισκέψεις στο Ίδρυμα της 

Βουλής των Ελλήνων πραγματοποιούνται για μεν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθ’ όλη τη 

διάρκεια του διδακτικού έτους, για δε τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από την έναρξη του 

διδακτικού έτους μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Για τις 

επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απαιτείται η συμμετοχή του ½ των μαθητών 

της τάξης. Όσον αφορά στους συνοδούς, η αναλογία ορίζεται σε έναν εκπαιδευτικό ανά 25 

μαθητές και επιπλέον ορίζεται ένας αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος 

εκπαιδευτικός. Για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατή η συμμετοχή 

των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών στο πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της 

Βουλής των Ελλήνων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε 

περίπτωση την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και την επιτήρηση των μαθητών 

την έχουν οι εκπαιδευτικοί και όχι οι γονείς. 

 

Οι εκπαιδευτικοί – συνοδοί δικαιούνται τις νόμιμες αποζημιώσεις. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

---------------------------------------------------------------- 


