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ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων-Συμμετοχή στο
Εργαστήρι Δημοκρατίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7, του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017), περί «Ρύθμισης θεμάτων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
2.

Το άρθρο 186, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), περί «Περί Πρόσθετων Αρμοδιοτήτων
Δήμων».

3. Το άρθρο 4, του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985) περί «Δομής και λειτουργίας της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».
4. Την παρ. 3β, του άρθρου 13, του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/Α/1998), σύμφωνα με την οποία
«Πολυήμερες εκδρομές για μαθητές δημοτικών σχολείων δεν επιτρέπονται, εκτός από αυτές που
πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ανταλλαγών στο εσωτερικό ή εξωτερικό και της φιλοξενίας
ειδικών φορέων, μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας».
5. Την παρ. 3δ2, του άρθρου 13, του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/Α/1998), σύμφωνα με την οποία
«Επισκέψεις με διανυκτέρευση για ειδικούς λόγους εντός ή και εκτός Ελλάδας πραγματοποιούνται
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
6. Τη με αρ. πρωτ. Φ.12/657/70691/Δ1/ 26-04-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1324Β /11-05-2016) με θέμα «Ωρολόγιο
Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου».
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7. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) με θέμα «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών

και Υφυπουργών».
8. Το εδ. στ’, της παρ. 5, του άρθρου 25, του Π.Δ. 114/14 (ΦΕΚ 181/Α/29-08-2014), σύμφωνα με το

οποίο το Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής είναι αρμόδιο για «το πλαίσιο
λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων, εκδρομών – περιπάτων, επισκέψεων, μετακινήσεων, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και
τη φοίτηση των μαθητών όλων των τύπων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
9. Τη με αρ. πρωτ. 36590/Γ2/30-03-2010 Υ. Α (ΦΕΚ 428/Β/2010) με θέμα «Επισκέψεις στη Βουλή των
Ελλήνων».
10. Την παρ. 1, του άρθρου 14, της με αρ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ

1340/Β/2002), περί «Καθορισμού καθηκόντων Προϊσταμένων, Διευθυντών, Συμβούλων, Συλλόγου
Διδασκόντων».
11. Τη με αρ. πρωτ. 197109/Α1/4-12-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2654/Β/9-12-2015) με θέμα «Μεταβίβαση

δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με
εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ».
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 44904/Β1/16-3-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τακτικού
Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Άρθρο 1
Διδακτικές επισκέψεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων-Γενικά
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται επισκέψεις στη Βουλή των
Ελλήνων, τις οποίες οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία, των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προσκαλούνται από το Ίδρυμα ύστερα
από αίτησή τους
Άρθρο 2
Στόχοι
Οι μαθητές ξεναγούνται στο κτίριο του Κοινοβουλίου και στις κάθε φορά παρουσιαζόμενες εκθέσεις,
ενημερώνονται για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και για τις βασικές αρχές και αξίες
του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Άρθρο 3
Ομάδα-στόχος
Οι επισκέψεις εντάσσονται στις 9 διδακτικές επισκέψεις-εκδρομή, αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραμμα και
αφορούν στους μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του
αναγκαίου αριθμού μαθητών/τριών από την Στ΄ τάξη, στην επίσκεψη δύνανται να συμμετάσχουν και
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μαθητές/τριες της Ε’ τάξης της ίδιας σχολικής μονάδας. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών στη Βουλή των
Ελλήνων γίνεται κατά τάξη και όχι κατά τμήμα.
Άρθρο 4
Περίοδος υλοποίησης
Οι επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Άρθρο 5
Διαδικασία έγκρισης
Ο Σύλλογος Διδασκόντων, αφού εξασφαλίσει την πρόσκληση από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, σε
ειδική συνεδρίασή του, αποφασίζει για το χρόνο πραγματοποίησης της επίσκεψης, το δρομολόγιο που θα
ακολουθηθεί, το όνομα του αρχηγού, που είναι υποχρεωτικά ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η
Υποδιευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας και το όνομα των υπευθύνων των τμημάτων και συντάσσει
σχετικό πρακτικό. Αντίγραφα του πρακτικού υποβάλλονται α) στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, προς
ενημέρωσή του και β) στον αρμόδιο Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης, ο οποίος και θα χορηγήσει την έγκριση
μετακίνησης των μαθητών/τριών.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις-δικαιολογητικά
Για την πραγματοποίηση των επισκέψεων των σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων απαιτούνται τα εξής:
α. Ηλεκτρονική αίτηση των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.
β. Ηλεκτρονική επιβεβαίωση της αίτησης του σχολείου από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, στην
οποία αναγράφεται η ημέρα και η ώρα της επίσκεψης και ο αριθμός των προσκαλούμενων
μαθητών/τριών.
γ. Πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
δ. Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων και της μετακίνησης των
σχολείων από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή, που κατατίθεται στο Διευθυντή του σχολείου, με
την οποία εγκρίνει τη συμμετοχή του μαθητή στην επίσκεψη.
στ. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του οικείου σχολείου.
ζ. Γραπτή ενημέρωση προς τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά (εκτός του α) κατατίθενται στην οικεία Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου
να χορηγηθεί η τελική έγκριση επίσκεψης.

Άρθρο 7
Διαδικασία μετακίνησης
Για τις επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων, ανάλογα με την απόσταση, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται
μέχρι και δύο (2) διανυκτερεύσεις για την ηπειρωτική χώρα, ενώ για τη νησιωτική Ελλάδα και τις
ακριτικές−παραμεθόριες περιοχές μέχρι και τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Στις ημέρες μετακίνησης δεν
συνυπολογίζεται η μια διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των μαθητών με πλοίο, στην
περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια.
Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιείται με τη προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχει σε αυτή το ½
των μαθητών/τριών της τάξης (όχι του τμήματος).
Ως συνοδοί ορίζονται οι εκπαιδευτικοί της τάξης. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης δύνανται να
συμμετάσχουν και γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου
Διδασκόντων, οι οποίοι όμως δεν συνοδεύουν τους μαθητές/τριες μέσα στο κτίριο της Βουλής. Σε κάθε
περίπτωση την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και την επιτήρηση των μαθητών την έχουν οι
εκπαιδευτικοί και όχι οι γονείς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Άρθρο 8
Σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Δ/νσης
Εκπαίδευσης Αττικής στο Εργαστήρι Δημοκρατίας, εγκρίνουμε τη μετακίνηση των σχολικών μονάδων
κατά τμήμα, προκειμένου αυτές να παρακολουθούν το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι
Δημοκρατίας», που παρουσιάζεται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Η συμμετοχή στο ανωτέρω
βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εντάσσεται στις 9 εκδρομές-διδακτικές επισκέψεις.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής και κάθε άλλη
διάταξη αντίθετη με τα παραπάνω καταργείται.

Άρθρο 10
Δημοσίευση σε ΦΕΚ
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
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