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Α. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Άρθρο 1 της 129287/ Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) ΥΑ του Υπουργείου 
Παιδείας

 Τάξεις:

 Περιορισμοί: 

 Διάρκεια:

 Συνοδοί: 

 Δικαιολογητικά για περιπάτους 
που γίνονται ΧΩΡΙΣ μεταφορικό 
μέσο:

 Δικαιολογητικά για περιπάτους 
που γίνονται ΜΕ μεταφορικό 
μέσο:

Όλο το σχολείο (υποχρεωτικά την
ίδια μέρα)

Μέχρι 5 κατά τη διάρκεια του 
διδακτικού έτους
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση 
καταλήψεων

Εντός του διδακτικού ωραρίου

Όλοι οι διδάσκοντες από το 
ωρολόγιο πρόγραμμα της 
συγκεκριμένης ημέρας

1.        Έντυπο ενημέρωσης (ΠΡΟΤ)

1.        Αίτηση έγκρισης του Δ/ντη του 
σχολείου (ΠΡΟΤ)

2. Ακριβές αντίγραφο του 
Πρακτικού Συλλόγου 
διδασκόντων  (ΠΡΟΤ)
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 Προθεσμία υποβολής 
δικαιολογητικών στην ΔΔΕ 
Κοζάνης:

 Υπηρεσία που εγκρίνει τους 
σχολικούς περιπάτους (με 
μεταφορικό μέσο):

3.          Βεβαίωση Δ/ντη ότι τηρεί
στο γραφείο του τις
ενυπόγραφες δηλώσεις
των κηδεμόνων των
μαθητών και ότι καλύπτεται  
προβλεπόμενος αριθμός
συμμετοχής των μαθητών 
(ΠΡΟΤ)

4. Σε περίπτωση καταλήψεων,
βεβαίωση Δ/ντη ότι έχουν 
καλυφθεί οι απολεσθείσες 
ώρες

- Σε σχολικό περίπατο χωρίς
μεταφορικό μέσο 
αποστέλλονται τα 
δικαιολογητικά με φαξ την 
ημέρα του περιπάτου και στη 
συνέχεια με αλληλογραφία

- Σε σχολικό περίπατο με
μεταφορικό μέσο τα 
δικαιολογητικά ΠΡΕΠΕΙ να 
αποστέλλονται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
13 ημέρες πριν την 
πραγματοποίηση της 
μετακίνησης

- Ο αιρετός Περιφερειάρχης 
(μέσω ΔΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ)
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Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Άρθρο 4 της 129287/ Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) ΥΑ του Υπουργείου 
Παιδείας

 Τάξεις:

 Περιορισμοί: 

 Διάρκεια:

 Συνοδοί: 

Ανά τάξη ή τμήμα ( απαιτείται 
συμμετοχή  70%)

- Έως 9 ανά τάξη
- Οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό 

έτος
- Αναφορά σε συγκεκριμένη 

ενότητα – Μάθημα –Σκοπό των 
διδακτικών αντικειμένων

- Απαιτείται να κατατίθενται στο 
σχολείο 3 τουλάχιστον 
προσφορές για την επιλογή του 
μεταφορικού μέσου, οι οποίες 
πρέπει να ανακοινώνονται στην 
ιστοσελίδα του σχολείου

- Απαιτείται η συναίνεση του 
Σχολικού Συμβούλου Ειδικότητας 
ή του Συμβούλου Παιδαγωγικής 
Ευθύνης

- - Επιστροφή έως 16:10
1 ή περισσότερες διδακτικές 
ώρες, με δυνατότητα παράτασης 
έως και 2 ώρες πέραν του 
ωραρίου λειτουργίας του 
σχολείου

- Ένας αρχηγός (ο διδάσκων 
καθηγητής του μαθήματος στο 
πλαίσιο του οποίου
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 Δικαιολογητικά:

πραγματοποιείται η διδακτική 
επίσκεψη)

- Ένας συνοδός ανά 30 μαθητές
- Δικαίωμα επιστροφής μέχρι 

16:10
- - Όσα παιδιά δεν συμμετέχουν 

θα μείνουν στο χώρο του 
σχολείου και θα απασχοληθούν

1. Αίτηση έγκρισης του Δ/ντη του     
σχολείου (ΠΡΟΤ)

2. Ακριβές αντίγραφο του   
Πρακτικού Συλλόγου 
διδασκόντων  (ΠΡΟΤ) όπου να 
αναφέρεται:
- ο Αρ. Πρωτ. της πρόσκλησης 
κατάθεσης προσφοράς και 

- οι λόγοι επιλογής της 
προσφοράς

3. Βεβαίωση Δ/ντη ότι τηρεί
στο γραφείο του τις
ενυπόγραφες δηλώσεις
των κηδεμόνων των
μαθητών και ότι καλύπτεται  
προβλεπόμενος αριθμός
συμμετοχής των μαθητών 
(ΠΡΟΤ)

4. Σε περίπτωση καταλήψεων,
βεβαίωση Δ/ντη ότι έχουν 
καλυφθεί οι απολεσθείσες ώρες

5.Πρωτότυπο ιδιωτικό 
συμφωνητικό.
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 Προθεσμία υποβολής 
δικαιολογητικών στην ΔΔΕ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

 Υπηρεσία που εγκρίνει τις 
διδακτικές επισκέψεις

Τουλάχιστον 13 μέρες πριν την
πραγματοποίηση της μετακίνησης

Ο αιρετός Περιφερειάρχης (μέσω
ΔΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ)



Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ 
ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 5, της 129287/ Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) ΥΑ του 
Υπουργείου Παιδείας

 Τάξεις:

 Περιορισμοί: 

- Συγκεκριμένες ομάδες του 
σχολείου

- Στο πλαίσιο υλοποίησης 
αδελφοποιήσεων, εκπαιδευτικών 
ανταλλαγών, εγκεκριμένων 
προγραμμάτων σχολικών 
δραστηριοτήτων, διμερών 
προγραμμάτων, συμμετοχών σε 
διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, 
διαγωνισμούς και άλλες διεθνείς 
εκδηλώσεις

- Μετακίνηση , οποτεδήποτε μέσα 
στο διδακτικό έτος, εξαιρουμένου 
του χρονικού διαστήματος μίας 
εβδομάδας πριν την έναρξη των 
εξετάσεων (ενδοσχολικών και 
πανελλαδικών εξετάσεων)

- Απαιτείται η πρόσκληση
κατάθεσης οικονομικής 
προσφοράς που θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΔΔΕ Κοζάνης
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 Διάρκεια:

 Συνοδοί:

 Δικαιολογητικά:

- Απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων Καθηγητών και με 
την προϋπόθεση ότι δεν 
διαταράσσεται η ομαλή 
λειτουργία της σχολικής μονάδας 
και δεν προκύπτει δαπάνη για το 
δημόσιο

- Έως 5 εργάσιμες ημέρες ή έως 7
ημέρες

- Ένας αρχηγός
- 1 συνοδός ανά 20 μαθητές

1. Αίτηση έγκρισης του Δ/ντη του 
σχολείου (ΠΡΟΤ)

2. Ακριβές αντίγραφο του 
Πρακτικού Συλλόγου 
διδασκόντων  (ΠΡΟΤ)
όπου να αναφέρεται:

- ο Αρ. Πρωτ. της    πρόσκλησης 
κατάθεσης προσφοράς και 

- οι λόγοι επιλογής της 
προσφοράς

3.        Βεβαίωση του Δ/ντη ότι:
- τηρεί στο γραφείο του τις 

ενυπόγραφες δηλώσεις των 
κηδεμόνων των μαθητών που 
συμμετέχουν (ΠΡΟΤ)

- καλύπτεται ο προβλεπόμενος
αριθμός συμμετοχής των 
μαθητών

- οι μαθητές που συμμετέχουν             
είναι μέλη της παιδαγωγικής
ομάδας 
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 Προθεσμία υποβολής 
δικαιολογητικών στην ΔΔΕ 
ΚΟΖΑΝΗΣ:

 Υπηρεσία που εγκρίνει τις  
μετακινήσεις του άρθρου 5:

4. Ακριβές αντίγραφο πρακτικού 
συγκρότησης παιδαγωγικής 
ομάδας

Τουλάχιστον 25 ημέρες πριν την 
πραγματοποίηση της μετακίνησης

Ο αιρετός Περιφερειάρχης (μέσω
ΔΔΕ Κοζάνης)
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Δ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Άρθρο 2, της 129287/ Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) ΥΑ του 
Υπουργείου Παιδείας

 Τάξεις:

 Περιορισμοί: 

 Διάρκεια:

 Συνοδοί: 

 Δικαιολογητικά:

- Ανά τάξη ή όλο το σχολείο

- 1 ημερήσια εκπαιδευτική 
εκδρομή, οποτεδήποτε μέσα 
στο διδακτικό έτος, έως και 10 
μέρες πριν από τη λήξη των 
μαθημάτων

- Απαιτείται να κατατίθενται 
στο σχολείο 3 τουλάχιστον 
προσφορές για την επιλογή 
του μεταφορικού μέσου, οι 
οποίες πρέπει να 
ανακοινώνονται στην 
ιστοσελίδα του σχολείου

- 1 ημέρα (αναχώρηση από το 
χώρο του σχολείου μετά τις 
6.00 π.μ. και επιστροφή στο 
χώρο του σχολείου το 
αργότερο έως τις 10.00 μ.μ)

- Ένας αρχηγός
- Ένας συνοδός ανά 30 μαθητές

1. Αίτηση έγκρισης του Δ/ντη του 
σχολείου (ΠΡΟΤ)
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 Προθεσμία υποβολής 
δικαιολογητικών στην ΔΔΕ 
ΚΟΖΑΝΗΣ:

 Υπηρεσία που εγκρίνει τις 
ημερήσιες εκπαιδευτικές 
εκδρομές:

2. Ακριβές αντίγραφο του 
Πρακτικού Συλλόγου
διδασκόντων  (ΠΡΟΤ) όπου
να αναφέρεται:
- ο Αρ. Πρωτ. της πρόσκλησης
κατάθεσης προσφοράς και 
- οι λόγοι επιλογής της
προσφοράς

3.  Βεβαίωση του Δ/ντη ότι τηρεί 
στο γραφείο του τις 
ενυπόγραφες δηλώσεις των
κηδεμόνων των μαθητών
καλύπτεται ο προβλεπόμενος
αριθμός συμμετοχής των
μαθητών (ΠΡΟΤ) 

4.   Σε περίπτωση καταλήψεων,
βεβαίωση Δ/ντη ότι έχουν
καλυφθεί οι απολεσθείσες
ώρες

5. Πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τουλάχιστον 13 ημέρες
πριν την  πραγματοποίηση της 
μετακίνησης

Ο αιρετός Περιφερειάρχης
(μέσω ΔΔΕ Κοζάνης)
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Ε. ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ

Άρθρο 2 της 129287/ Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) ΥΑ του 
Υπουργείου Παιδείας

 Τάξεις:

 Περιορισμοί: 

 Διάρκεια:

Γ’ Λυκείου

- 1 πολυήμερη εκπαιδευτική 
εκδρομή, στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό, κατά το χρονικό 
διάστημα  από 15/10 έως 18/12 
& από 1/2 έως και 15 μέρες πριν 
από τη λήξη των μαθημάτων

- Απαιτείται η πρόσκληση 
κατάθεσης οικονομικής 
προσφοράς που θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

- Έως 5 εργάσιμες ημέρες ή έως 7
ημέρες, εάν συμπεριληφθούν 
έως 2 αργίες , κατόπιν 
αιτιολογημένης απόφασης του 
Συλλόγου Διδασκόντων και 
ανάλογα με τη χιλιομετρική 
απόσταση από τον τόπο 
προορισμού και τον τρόπο 
μετακίνησης των μαθητών.

- Αναχώρηση από το χώρο του 
σχολείου από τις 6:00 και 
επιστροφή στο χώρο του 
σχολείου έως τις 10:00
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Εσωτερικό:
- Ένας αρχηγός
- 1 συνοδός ανά 30 μαθητές
Εξωτερικό:
- Ένας αρχηγός
- 1 συνοδός ανά 20 μαθητές

1. Αίτηση έγκρισης του Δ/ντη του 
σχολείου (ΠΡΟΤ)

2. Ακριβές αντίγραφο του 
Πρακτικού Συλλόγου 
διδασκόντων  (ΠΡΟΤ)
όπου να αναφέρεται:

- ο Αρ. Πρωτ. της    πρόσκλησης 
κατάθεσης προσφοράς και 

- οι λόγοι επιλογής της 
προσφοράς

3.          Βεβαίωση του Δ/ντη ότι τηρεί 
στο γραφείο του τις 
ενυπόγραφες δηλώσεις των 
κηδεμόνων των μαθητών που 
συμμετέχουν και ότι 
καλύπτεται ο προβλεπόμενος 
αριθμός συμμετοχής των 
μαθητών

4.          Σε περίπτωση καταλήψεων,
βεβαίωση Δ/ντη ότι έχουν 
καλυφθεί οι απολεσθείσες 
ώρες

5.          Πρωτότυπο Ιδιωτικό 
συμφωνητικό.

 Συνοδοί:

 Δικαιολογητικά:
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 Προθεσμία υποβολής 
δικαιολογητικών στην ΔΔΕ 
ΚΟΖΑΝΗΣ:

 Υπηρεσία που εγκρίνει τις 
πολυήμερες εκπαιδευτικές 
εκδρομές:

Τουλάχιστον 25 ημέρες πριν την 
πραγματοποίηση της μετακίνησης

Ο αιρετός Περιφερειάρχης (μέσω
ΔΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ)
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ΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Εγκύκλιος 5181/Γ7/17-01-2012, παρ.β

 Τάξεις:

 Περιορισμοί: 

Τάξεις/ Τμήμα/ Τομέας/ Ειδικότητα

-Έως δύο (2) εκπαιδευτικές
επισκέψεις συνολικά στο
εσωτερικό. Οποτεδήποτε μέσα στο
διδακτικό έτος (εκτός των
ενδοσχολικών και πανελλαδικών 
εξετάσεων)
- Μία μόνο μπορεί να είναι
πολυήμερη.
Απαιτείται:
- να κατατίθενται στο 
σχολείο 3 τουλάχιστον
προσφορές για την επιλογή του 
μεταφορικού μέσου, οι οποίες 
πρέπει να ανακοινώνονται στην 
ιστοσελίδα του σχολείου  
(μονοήμερη) ή
- να γίνεται πρόσκληση
κατάθεσης οικονομικής
προσφοράς που πρέπει να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
ΔΔΕ Κοζάνης
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 Διάρκεια:

 Συνοδοί:

 Δικαιολογητικά:

Έως 2 εργάσιμες ημέρες ή έως 4 ,
εάν συμπεριληφθούν έως 2 αργίες

- Ένας (1) αρχηγός
- Ένας (1) συνοδός ανά τριάντα 

(30) μαθητές

1.     Αίτηση έγκρισης του Δ/ντη του 
σχολείου (ΠΡΟΤ)

2. Ακριβές αντίγραφο του 
Πρακτικού Συλλόγου 
διδασκόντων  (ΠΡΟΤ)
όπου να αναφέρεται:
- ο Αρ. Πρωτ. της    πρόσκλησης 
κατάθεσης προσφοράς και 
- οι λόγοι επιλογής της 
προσφοράς

3. Βεβαίωση του Δ/ντη ότι τηρεί στο 
γραφείο του τις ενυπόγραφες 
δηλώσεις των κηδεμόνων των 
μαθητών που συμμετέχουν και 
ότι 
καλύπτεται ο προβλεπόμενος 
αριθμός συμμετοχής των 
μαθητών

4.     Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
επίσκεψης (στόχους, δράσεις και 
προσδοκώμενα αποτελέσματα)
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 Προθεσμία υποβολής 
δικαιολογητικών στην ΔΔΕ 
Κοζάνης:

 Υπηρεσία που εγκρίνει τις 
εκπαιδευτικές επισκέψεις στω
εσωτερικό:

5.    Σε περίπτωση καταλήψεων,
βεβαίωση Δ/ντη ότι έχουν 
καλυφθεί οι απολεσθείσες ώρες

6.      Ονομαστική κατάσταση των 
συμμετεχόντων μαθητών  

Τουλάχιστον 13 ημέρες πριν την 
πραγματοποίηση της μετακίνησης 

(ημερήσιες) και 20 ημέρες
(πολυήμερες)

Ο αιρετός Περιφερειάρχης (μέσω ΔΔΕ 
Κοζάνης)
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Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ή ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Άρθρο 3, της 129287/ Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) ΥΑ του 

Υπουργείου Παιδείας

 Τάξεις:

 Περιορισμοί: 

Μαθητές από όλες τις τάξεις που
υλοποιούν  τα εγκεκριμένα
προγράμματα και ανήκουν στην 
παιδαγωγική ομάδα 

- Έως δύο (2) εκπαιδευτικές
επισκέψεις συνολικά
Οποτεδήποτε μέσα στο
διδακτικό έτος (εκτός των
ενδοσχολικών και πανελλαδικών
εξετάσεων)
Απαιτείται:
-να κατατίθενται στο 
σχολείο 3 τουλάχιστον
προσφορές για την επιλογή του 
μεταφορικού μέσου, οι οποίες 
πρέπει να ανακοινώνονται στην 
ιστοσελίδα του σχολείου  
(μονοήμερη) ή
- να γίνεται πρόσκληση
κατάθεσης οικονομικής
προσφοράς που πρέπει να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
ΔΔΕ Κοζάνης (πολυήμερη)
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 Διάρκεια:

 Συνοδοί:

 Δικαιολογητικά:

- Για εσωτερικό: έως 2 εργάσιμες
ημέρες ή έως 4, εάν
συμπεριληφθούν έως 2 αργίες

- Για εξωτερικό: έως 5 εργάσιμες
ημέρες ή έως 7, εάν 
συμπεριληφθούν έως 2 αργίες 

- Για εσωτερικό: 1 αρχηγός και 1
συνοδός ανά 30 μαθητές

- Για εξωτερικό: 1 αρχηγός και 1
συνοδός ανά 20 μαθητές
Συνοδοί και αρχηγοί πρέπει να
είναι μέλη της παιδαγωγικής
ομάδας 

1. Αίτηση έγκρισης του Δ/ντη του 
σχολείου (ΠΡΟΤ)

2. Ακριβές αντίγραφο του 
Πρακτικού Συλλόγου 
διδασκόντων  (ΠΡΟΤ)
όπου να αναφέρεται:

- ο Αρ. Πρωτ. της    πρόσκλησης 
κατάθεσης προσφοράς και 

- οι λόγοι επιλογής της 
προσφοράς

3.           Βεβαίωση του Δ/ντη ότι:
τηρεί στο γραφείο του τις 
ενυπόγραφες δηλώσεις των 
κηδεμόνων των μαθητών που 
συμμετέχουν (ΠΡΟΤ) 

4. Πρωτότυπο Ιδιωτικό συμφωνητικό 
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 Προθεσμία υποβολής 
δικαιολογητικών στην ΔΔΕ 
Κοζάνης:

 Υπηρεσία που εγκρίνει τις 
εκπαιδευτικές  επισκέψεις στα 
πλαίσια σχολικών 
δραστηριοτήτων ή λοιπών 
καινοτόμων δράσεων:

- καλύπτεται ο προβλεπόμενος   
αριθμός συμμετοχής των 
μαθητών

- οι μαθητές που συμμετέχουν 
είναι μέλη της παιδαγωγικής 
ομάδας

4. Ακριβές αντίγραφο πρακτικού 
συγκρότησης παιδαγωγικής 
ομάδας

5.  Ονομαστική κατάσταση των
συμμετεχόντων μαθητών 

Τουλάχιστον 13 ημέρες πριν την 
πραγματοποίηση της μετακίνησης 

(ημερήσιες) και 20 ημέρες
(πολυήμερες

Ο αιρετός Περιφερειάρχης (μέσω
ΔΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ)
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Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Άρθρο 6, της 129287/ Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) ΥΑ του 

Υπουργείου Παιδείας

 Τάξεις:

 Περιορισμοί: 

 Διάρκεια:

 Συνοδοί:

Μαθητές από όλες τις τάξεις που 
συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα

- Οποτεδήποτε μέσα στο
διδακτικό έτος (εκτός των
ενδοσχολικών και πανελλαδικών 
εξετάσεων)

- Απαιτείται η πρόσκληση
κατάθεσης οικονομικής 
προσφοράς που θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΔΔΕ Κοζάνης.  

Ο αριθμός και η χρονική
περίοδος των μετακινήσεων
καθορίζονται σύμφωνα με το
πρόγραμμα εργασίας του
εγκεκριμένου  σχεδίου στο
οποίο εντάσσεται η μετακίνηση

Ο αριθμός των μετακινούμενων 
μαθητών και εκπαιδευτικών οι
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 Δικαιολογητικά:

οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να 
ανήκουν στην σχολική
μονάδα και την παιδαγωγική 
ομάδα, καθορίζονται σύμφωνα 
με το πρόγραμμα εργασίας του 
εγκεκριμένου σχεδίου

1.      Αίτηση έγκρισης των 
μετακινούμενων εκπαιδευτικών 
(ΠΡΟΤ)

2. Βεβαίωση Δ/ντη εκπλήρωσης 
όρων μετακίνησης (ΠΡΟΤ)

3.     Βεβαίωση πραγματοποίησης 
μειοδοτικού διαγωνισμού 
(ΠΡΟΤ)

4.     Ακριβές αντίγραφο του 
Πρακτικού Συλλόγου 
διδασκόντων για τη μετακίνηση 
(ΠΡΟΤ)
όπου να αναφέρεται:
- ο Αρ. Πρωτ. της    πρόσκλησης 
κατάθεσης προσφοράς και 

- οι λόγοι επιλογής της 
προσφοράς

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 
της επίσημης έγκρισης από το ΙΚΥ

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 
της σύμβασης με το ΙΚΥ

7. Ονομαστική πρόσκληση και 
πρόγραμμα από το σχολείο 
υποδοχής
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 Προθεσμία υποβολής 
δικαιολογητικών στην ΔΔΕ 
ΚΟΖΑΝΗΣ:

 Υπηρεσία που εγκρίνει τις 
μετακινήσεις στα πλαίσια 
εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων:

8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 
πρακτικού Συγκρότησης της 
Παιδαγωγικής ομάδας

Τουλάχιστον 35 ημέρες πριν την 
πραγματοποίηση της μετακίνησης 

Ο αιρετός Περιφερειάρχης, μετά 
από αντίστοιχη θετική εισήγηση του
περιφερειακού Δ/ντη Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης στον οποίο
αποστέλλεται η θετική εισήγηση του
Δ/ντη ΔΔΕ Κοζάνης
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Θ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ

Άρθρο 7, της 129287/ Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) ΥΑ του 
Υπουργείου Παιδείας

 Τάξεις:

 Περιορισμοί: 

 Διάρκεια:

 Συνοδοί:

Όλες τις τάξεις 

-Πραγματοποίηση ύστερα από
αίτηση των σχολείων και 
κατόπιν πρόσκλησης από τον
Πρόεδρο του Ιδρύματος

- Από την έναρξη του διδακτικού
έτους έως και 15 μέρες πριν
από τη λήξη των μαθημάτων

- Απαιτείται συμμετοχή του 50% 
των μαθητών της τάξης

- Ανάλογα την απόσταση, μέχρι 2
διανυκτερεύσεις, ενώ για τη 
νησιωτική Ελλάδα και τις 
ακριτικές  παραμεθόριες
περιοχές, έως 3 διανυκτερεύσεις

- Ένας (1) αρχηγός
- Ένας (1) συνοδός ανά 30 

μαθητές
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 Δικαιολογητικά: 1.    Αίτηση του Δ/ντη του (ΠΡΟΤ)
2.    Ακριβές αντίγραφο πρακτικού

συλλόγου Διδασκόντων
(ΠΡΟΤ)όπου να αναφέρεται:
- ο Αρ. Πρωτ. της     
πρόσκλησης κατάθεσης
προσφοράς και
- οι λόγοι επιλογής της

προσφοράς
3.    Βεβαίωση Δ/ντη ότι:

- τηρεί στο γραφείο του τις
ενυπόγραφες δηλώσεις των     
κηδεμόνων των μαθητών που
συμμετέχουν  
- ότι καλύπτεται ο     
προβλεπόμενος αριθμός
των συμμετεχόντων μαθητών
(ΠΡΟΤ)

4.    Ηλεκτρονική αίτηση του 
Σχολείου στο Ίδρυμα της
Βουλής των Ελλήνων

5.    Πρόσκληση του Προέδρου της 
Βουλής 

6. Ετήσια έγκριση του  
προγράμματος των
επισκέψεων στο Ίδρυμα της 
Βουλής των Ελλήνων

7.      Επιβεβαίωση ηλεκτρονικού 
μηνύματος από τη βουλή.

8. Πρωτότυπο ιδιωτικό 
συμφωνητικό

9. Ονομαστική κατάσταση των 
παιδιών που θα συμμετέχουν στη  
Βουλή. 
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 Προθεσμία υποβολής 
δικαιολογητικών στην ΔΔΕ 
Κοζάνης:

 Υπηρεσία που εγκρίνει τις 
επισκέψεις στη Βουλή των 
Ελλήνων:

Τουλάχιστον 13 ημέρες πριν την 
πραγματοποίηση της μετακίνησης 

(ημερήσιες) και 20 ημέρες
(πολυήμερες)

Ο αιρετός Περιφερειάρχης (μέσω
ΔΔΕ Κοζάνης)


