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ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων 

 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 
     Ελέγχου 

                                                                                             Τμήμα Ερωτήσεων 
 

                                                                        ΚΟΙΝ : 1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
                                                                                     (Γραφείο κ. Υπουργού)   
          2. Βουλευτή κ. 

- Χήτα Κωνσταντίνο 
                                                                                   (Δια της Βουλής των Ελλήνων)  
                                                                                          
  

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση  
                με αριθμό 1581/30-10-2019»  
                 
                                                                                                 

 Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1581/30-10-2019, την οποία κατέθεσε ο 
Βουλευτής κ. Χήτας Κωνσταντίνος, σχετικά με το νομικό πλαίσιο των παρελάσεων, σας 
κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: 
    Όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 3 του ΠΔ 
79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄/1-8-2017) που αναφέρει ότι: «Τα δημοτικά σχολεία λαμβάνουν 
μέρος στις παρελάσεις και στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου Δήμου[…]. Τα νηπιαγωγεία δύνανται να παίρνουν 
μέρος στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
του οικείου Δήμου». 

Ως εκ τούτου, οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετέχουν στις 
παρελάσεις και στον γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών σύμφωνα με το 
πρόγραμμα των οικείων Δήμων.    

  Αναφορικά με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην υπ’ αριθ. Γ4/150/24-02-2000 (ΦΕΚ 
246 Β΄) Υ.Α. με θέμα «Ορισμός του τρόπου σύνθεσης των τμημάτων της σπουδάζουσας 
και μαθητιώσας νεολαίας κατά τις παρελάσεις στις Εθνικές επετείους και του τρόπου 
επιλογής σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης» ορίζεται ότι: 
«Έχοντας υπόψη το Ν.1566/85: Ορίζουμε τον τρόπο σύνθεσης των τμημάτων της 
σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας κατά τις παρελάσεις στις Εθνικές επετείους και 
τον τρόπο επιλογής σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης ως 



 

εξής: ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ α) …β) Οι μαθητές ή σπουδαστές που θα 
μετέχουν στα τμήματα της παρέλασης θα επιλέγονται από τους οικείους καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής από εκείνους τους μαθητές που έχουν άρτια εμφάνιση, παράστημα και 
ήθος. … δ)… Τα τμήματα των σχολείων κατά την παρέλαση θα παρουσιάζουν, ένα 
ομοιόμορφο σύνολο και η εμφάνιση θα είναι αυτή που θα αρμόζει σε μαθητές-τριες. Οι 
επικεφαλείς των τμημάτων καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οφείλουν να ακολουθούν τα 
τμήματά τους από το αριστερό μέρος σε όλη τη διαδρομή της παρέλασης. Επειδή η 
παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μιας 
ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα θα πρέπει η ποιότητα αυτής 
της εκδήλωσης να είναι η υψηλότερη…». 

 Σχετικά με την παρείσφρηση ατόμων στη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 401/30-10-2019 
και 583/30-10-2019 έγγραφα των Διευθυντριών του Γυμνασίου και του Γενικού  Λυκείου 
Νέας Χαλκηδόνας αντίστοιχα, επισημαίνεται ότι τα άτομα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με 
τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολικών τους μονάδων οι οποίοι παρέλασαν 
συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής των σχολείων τους. 

 Τέλος, αναφορικά με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, τονίζεται ότι 
περιστατικά προσβλητικών συμπεριφορών παρατηρήθηκαν από μέλη συλλόγων-
σωματείων και όχι από μαθητές/-τριες, ζήτημα που άπτεται της αρμοδιότητας του 
συνερωτώμενου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.   

 
                                                                                                  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
                                
                                                                                                 ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
                                                                                       
 
Εσωτερική Διανομή                                                         
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Σοφίας Ζαχαράκη 
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Π/θμιας, Δ/θμιας  
     Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κ. Α. Γκίκα 
3. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
4. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας  
     Εκπαίδευσης Αττικής 

5. Τ.Κ.Ε. 
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