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Θέκα: «Δπηζθέςεηο ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ» 

      Η  ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΑΙΓΔΙΑ, ΒΙΑ ΓΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο:  

1. Σνπ άξζξνπ 45 παξ. 3 θαη ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 4 ηνπ λ. 1566/1985 (Φ.Δ.Κ. 167 Α΄).  

2. Σνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2303/1995 (Φ.Δ.Κ. 80  Α΄).  

3. Σνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ. 201/1998 (Φ.Δ.Κ. 161 Α΄). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

θπβεξλεηηθά φξγαλα», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Φ.Δ.Κ. 98 Α΄), 

5. Σελ κε αξ. πξ. 13324/Γ2/07-02-2006 (Φ.Δ.Κ.206 Β΄) Τ.Α.   

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξ. 1120/Η/07-01-2010 Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1 Β΄) πεξί «θαζνξηζκνχ 

αξκνδηνηήησλ Τθππνπξγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ». 

7. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

                              Απνθαζίδνπκε 

Όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο 

ζην “Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Γεκνθξαηία” ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ πξνζθαινχληαη, χζηεξα 

απφ αίηεζή ηνπο, απφ ην Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ σο αθνινχζσο: 

          ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ  

        Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

          ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ  

Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

        ΣΜΗΜΑΣΑ Γ΄ ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

                                ----- 

 

 

 
  
 

 

 

Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, 
151 80 Μαξνχζη 
Ιζηνζειίδα: www.ypepth.gr 
Πιεξνθνξίεο: Ρ. Φιψξνπ (Π.Δ.) 
                       Α. Βάξια (Γ.Δ.) 
Σειέθσλν: 210-344 22 47 

                   210-344 32 72                                                 

Φαμ:            210-344 33 90 

 

 
                     ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ 
    ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

…… 
…… 

   ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

http://www.ypepth.gr/


Οη επηζθέςεηο απηέο εληάζζνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, απνηεινχλ αλεμάξηεην 

πξφγξακκα θαη αθνξνχλ ζηνπο καζεηέο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη φισλ ησλ ηάμεσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηζθέςεσλ ησλ ζρνιείσλ ζην Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ απαηηνχληαη ηα εμήο: 

       α. Ηιεθηξνληθή αίηεζε ησλ ζρνιείσλ ζην Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.  

       β. Πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ιδξχκαηνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.  

  γ. Δηήζηα έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ επηζθέςεσλ ζην Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ θαη ηεο κεηαθίλεζεο ησλ ζρνιείσλ απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

       δ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ καζεηή, ή ηνπ ηδίνπ αλ είλαη ελήιηθνο, πνπ 

θαηαηίζεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ 

επίζθεςε. 

       ε.  Απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ηνπ νηθείνπ ζρνιείνπ. 

       ζη. Γξαπηή ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ, ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ νηθείνπ 

Γξαθείνπ ή ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

       Η δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ζην Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, αλάινγα κε ηελ 

απφζηαζε, κπνξεί λα είλαη κέρξη δχν (2) δηαλπθηεξεχζεηο ελψ γηα ηε λεζησηηθή Διιάδα θαη ηηο 

αθξηηηθέο-παξακεζφξηεο πεξηνρέο κέρξη ηξεηο (3) δηαλπθηεξεχζεηο. Οη επηζθέςεηο ζην Ίδξπκα 

ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα κελ ηελ Πξσηνβάζκηα  Δθπαίδεπζε θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, γηα δε ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη θαη δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Γηα ηηο 

επηζθέςεηο ζην Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ½ ησλ καζεηψλ 

ηεο ηάμεο. Όζνλ αθνξά ζηνπο ζπλνδνχο, ε αλαινγία νξίδεηαη ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ αλά 25 

καζεηέο θαη επηπιένλ νξίδεηαη έλαο αξρεγφο ηεο εθδξνκήο πνπ πξέπεη λα είλαη κφληκνο 

εθπαηδεπηηθφο. Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή 

ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ ζην πξφγξακκα ησλ επηζθέςεσλ ζην Ίδξπκα ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. ε θάζε 

πεξίπησζε ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηψλ 

ηελ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη φρη νη γνλείο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί – ζπλνδνί δηθαηνχληαη ηηο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. 

 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

Δζσηεξηθή δηαλνκή:                         Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  

1.  Γξαθείν θαο Τπνπξγνχ 
2.  Γξαθείν θαο Τθππνπξγνχ 
3.  Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 
4.  Γξαθείν θ. Δηδηθνχ Γξακκαηέα                                  ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ          
5.  Γηεχζπλζε πνπδψλ Π.Δ. Σκήκα Γ΄ 
6.  Γηεχζπλζε πνπδψλ Γ.Δ. Σκήκα Γ΄                             

                                        


