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Θέµα: «Μετακινήσεις µαθητών και εκ̟αιδευτικών» 

 

 

Α. Σχολικοί ̟ερί̟ατοι (άρθρο 1 της 13324/Γ2/7-2-2006/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 206 Β΄) 

1.  Ως σχολικός περίπατος ορίζεται η οργανωµένη από το σχολείο οµαδική µετάβαση µαθητών 
σε τό̟ους ̟ου βρίσκονται σε µικρή α̟όσταση α̟ό τη σχολική µονάδα. Γίνεται συνήθως ̟ε-
ζή, εντός του διδακτικού ωραρίου και έχει στόχο κοινωνικο̟οιητικό, ψυχαγωγικό, ̟αιδα-
γωγικό και εκ̟αιδευτικό. Σχολικούς ̟ερι̟άτους είναι δυνατόν να ̟ραγµατο̟οιούν οι µα-
θητές όλων των τάξεων. 

2. Οι ̟ερί̟ατοι ̟ραγµατο̟οιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, 
δεν υ̟ερβαίνουν τους ̟έντε (5) συνολικά σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν 
̟ραγµατο̟οιούνται ̟ερισσότεροι του ενός (1) µέσα στον ίδιο µήνα. 

3. Για την ̟ραγµατο̟οίηση ̟ερι̟άτου λαµβάνεται α̟όφαση α̟ό το Σύλλογο των ∆ιδασκόν-
των Καθηγητών σε συνεδρία του. Κριτήριο για την ε̟ιλογή της το̟οθεσίας ̟ροορισµού α-
̟οτελεί η ̟ολιτιστική ή ̟εριβαλλοντική αξία της και η ψυχαγωγική δυνατότητα ̟ου ̟ροσ-
φέρει. Μετά τη λήψη της σχετικής α̟όφασης α̟ό το Σύλλογο των ∆ιδασκόντων Καθηγητών 
ενηµερώνεται το οικείο Γραφείο ή η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης. 

4. Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι υ̟οχρεωµένοι να συνοδεύσουν τους µαθητές στον ̟ερί̟ατο, 
εκτός εάν κατά την κρίση του Συλλόγου η συµµετοχή κά̟οιου καθηγητή καθίσταται αδύνα-
τη. 

5. Σε µαθητή ̟ου α̟ουσιάζει α̟ό το σχολικό ̟ερί̟ατο καταχωρούνται α̟ουσίες ισάριθµες µε 
τις διδακτικές ώρες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το ωρολόγιο ̟ρόγραµµα της ηµέρας κατά την 
ο̟οία ̟ραγµατο̟οιείται ο ̟ερί̟ατος. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου για την ̟ραγµατο̟οίηση του 
̟ερι̟άτου χρησιµο̟οιείται µεταφορικό µέσο, για τη συµµετοχή του µαθητή κατατίθεται 
υ̟εύθυνη δήλωση α̟ό τον κηδεµόνα του. Αν ο κηδεµόνας δε συµφωνεί, δεν καταχωρούν-
ται α̟ουσίες. 
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Β. ∆ιδακτικές Ε̟ισκέψεις (Φ.12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 954 Β΄) ( ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ) 
1. Με την ̟αρ. 1 του άρθρου 1 της  Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Υ.Α. «ενσωµατώνονται 

στην καθηµερινή λειτουργία του σχολείου ̟ολλα̟λές ̟ηγές ̟ληροφόρησης και εκ̟αί-
δευσης εντός και εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου. Στο ̟λαίσιο αυτό δίνεται η 
δυνατότητα διεξαγωγής µαθηµάτων του αναλυτικού ̟ρογράµµατος σε εξωσχολικούς 
χώρους, µε τη διοργάνωση σχετικών διδακτικών ε̟ισκέψεων οι ο̟οίες α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο µέρος του ετήσιου σχεδιασµού του εκ̟αιδευτικού έργου σε ε̟ί̟εδο 
τάξης και σχολικής µονάδας». 

2. ∆ιδακτικές ε̟ισκέψεις µ̟ορεί να γίνονται σε χώρους ε̟ιστηµονικής, ιστορικής, θρησκε-
υτικής και ̟ολιτιστικής αναφοράς, σε µονάδες ̟αραγωγής, αξιοθέατα κ.τ.λ. 

3. Οι διδακτικές ε̟ισκέψεις εντάσσονται ̟ρογραµµατισµένα στην εκ̟αιδευτική διαδι-
κασία, µε µέριµνα ώστε να µην διαταράσσεται η οµαλή λειτουργία του σχολείου. Ορί-
ζονται µετά α̟ό ̟ρόταση των διδασκόντων εκ̟αιδευτικών και α̟όφαση του Συλλόγου 
∆ιδασκόντων. Εντάσσονται σε ετήσιο ή τριµηνιαίο ̟ρογραµµατισµό, ο ο̟οίος υ̟ο-
βάλλεται στο Σχολικό Σύµβουλο στην αρχή του σχολικού έτους. Ο Σχολικός Σύµβουλος 
στη συνέχεια µ̟ορεί να διατυ̟ώνει τις δικές του τυχόν ̟αρατηρήσεις και ̟ροτάσεις για 
το ̟εριεχόµενο του σχεδιασµού. 

4. Με α̟όφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων µ̟ορούν να ̟ραγµατο̟οιούνται έκτακτες 
διδακτικές ε̟ισκέψεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τις ο̟οίες υ̟οβάλλεται στο 
Σχολικό Σύµβουλο το «Έντυ̟ο Υ̟οβολής Πρότασης για ∆ιδακτική Ε̟ίσκεψη».  

5. α) Οι διδακτικές ε̟ισκέψεις ̟ραγµατο̟οιούνται ανά σχολική τάξη και στα ̟λαίσια 
συγκεκριµένου µαθήµατος.  

      β) Έχουν διάρκεια µιας ή ̟ερισσοτέρων διδακτικών ωρών και µ̟ορούν να ̟αραταθούν      
.    ̟έραν του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό καθίσταται ανα-    
.     γκαίο για την ολοκλήρωσή τους.    
6. Η διδακτική ε̟ίσκεψη µ̟ορεί να γίνει και µε τη χρήση µεταφορικού µέσου. Στην ̟ερί̟-

τωση αυτή α̟αιτούνται δηλώσεις των γονέων – κηδεµόνων των µαθητών για τη συµµε-
τοχή τους στη διδακτική ε̟ίσκεψη. Αν ο κηδεµόνας δε συµφωνεί, ο µαθητής δε µετέχει 
και δεν του καταχωρούνται οι α̟ουσίες. 

7. Οι διδακτικές ε̟ισκέψεις δεν µ̟ορούν να είναι ̟ερισσότερες α̟ό εννέα (9) ανά σχο-
λική τάξη για όλο το διδακτικό έτος. 

Για την ̟ραγµατο̟οίηση διδακτικής ε̟ίσκεψης α̟αιτούνται : 
1. Α̟όφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων στην ο̟οία ορίζονται α̟αραίτητα : 

            α) Ο αρχηγός της διδακτικής ε̟ίσκεψης ̟ου ̟ρέ̟ει να είναι ο διδάσκων καθηγητής του       
.          µαθήµατος ̟ου θα διεξαχθεί σε αυτή. 
            β) Οι συνοδοί καθηγητές ̟ου ̟ρέ̟ει να είναι εκ̟αιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευ- 
.          σης και σε αναλογία ένας (1) εκ̟αιδευτικός ανά τριάντα (30) µαθητές, ̟λέον του αρχη-  
.          γού. 
            γ) Η ηµεροµηνία και οι ώρες ̟ραγµατο̟οίησης της διδακτικής ε̟ίσκεψης. 
            δ) Ο τό̟ος ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί η διδακτική ε̟ίσκεψη. 
            ε) Το µέσο µεταφοράς. 

2. Υ̟οβολή στο ∆ιευθυντή του σχολείου ενυ̟όγραφων σηµειωµάτων α̟ό τους κηδεµόνες 
των µαθητών, στα ο̟οία να φαίνεται ότι εγκρίνουν τη συµµετοχή των ̟αιδιών τους στη 
διδακτική ε̟ίσκεψη, όταν αυτή γίνεται µε τη χρήση µεταφορικού µέσου. Οι ενήλικοι µα-
θητές καταθέτουν σηµείωµα για τη συµµετοχή τους στη διδακτική ε̟ίσκεψη υ̟ογεγραµ-
µένο α̟ό τους ίδιους.  

3. Έγκριση α̟ό την οικεία ∆ιεύθυνση ή Γραφείο ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, για την 
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ο̟οία υ̟οβάλλεται στην οικεία ∆ιεύθυνση έγκαιρα αίτηση του ∆ιευθυντή του σχο-
λείου, α̟όσ̟ασµα ̟ρακτικού, το ο̟οίο να συµ̟εριλαµβάνει αναλυτικά τα σηµεία 1 
και 2, καθώς και το  «Έντυ̟ο Υ̟οβολής Πρότασης για ∆ιδακτική Ε̟ίσκεψη», υ̟ο-
γεγραµµένο α̟ό το Σχολικό Σύµβουλο. 

 
Γ. Ηµερήσιες εκ̟αιδευτικές εκδροµές (13324/Γ2/7-2-2006/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 206 Β΄) 
1. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να ̟ραγµατο̟οιείται µία (1) ηµερήσια 

εκ̟αιδευτική εκδροµή χωρίς διανυκτέρευση, α̟ό τους µαθητές όλων των τάξεων των σχο-
λείων ∆ευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, ο̟οτεδή̟οτε µέσα στο διδακτικό έτος.  

2. Η συµµετοχή των εκ̟αιδευτικών και των µαθητών δεν είναι υ̟οχρεωτική. Με έγκριση του 
συλλόγου διδασκόντων ε̟ιτρέ̟εται η συµµετοχή δύο µελών του συλλόγου γονέων και κηδε-
µόνων χωρίς να µειώνεται αντίστοιχα ο αριθµός των συνοδών.  

Για την ̟ραγµατο̟οίηση ηµερήσιας εκ̟αιδευτικής εκδροµής α̟αιτούνται : 
1) Α̟όφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων ̟ου ̟ρέ̟ει να έχει ληφθεί δεκα̟έντε ηµέρες (15) 

̟ριν α̟ό την ̟ραγµατο̟οίησή της και στην ο̟οία ορίζονται α̟αραίτητα : 
α) Ο αρχηγός της εκδροµής ̟ου ̟ρέ̟ει να είναι µόνιµος εκ̟αιδευτικός. 
β) Οι συνοδοί καθηγητές ̟ου ̟ρέ̟ει να είναι εκ̟αιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, 
̟λην των ωροµισθίων και σε αναλογία ένας (1) εκ̟αιδευτικός ανά τριάντα (30) µαθητές. 
γ) Η ηµεροµηνία αναχώρησης και ε̟ιστροφής. 
δ) Ο τό̟ος ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί η εκδροµή. 
ε) Το ̟ρόγραµµα της εκδροµής, ώστε να ε̟ιτυγχάνεται τόσο ο σκο̟ός της, ̟ου είναι κατά 
κύριο λόγο εκ̟αιδευτικός και µορφωτικός, όσο και η ασφαλής µετακίνηση των µαθητών. 

2) Συµµετοχή στην εκδροµή των 3/4 των µαθητών της τάξης ή του σχολείου. 
3) Υ̟οβολή στο ∆ιευθυντή του σχολείου υ̟εύθυνων δηλώσεων α̟ό τους κηδεµόνες των µαθη-

τών, µε τις ο̟οίες εγκρίνουν τη συµµετοχή των ̟αιδιών τους στην εκδροµή, αφού ̟ροηγου-
µένως έχουν ενηµερωθεί εγγράφως για το ̟ρόγραµµα της εκδροµής και τις υ̟οχρεώσεις των 
µαθητών. Οι ενήλικοι µαθητές καταθέτουν οι ίδιοι την υ̟εύθυνη δήλωση. 

4) Έγκριση α̟ό την οικεία ∆ιεύθυνση ή Γραφείο ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης για τις εντός 
του νοµού εκδροµές και τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τις εκτός. Για την σχετική έγ-
κριση υ̟οβάλλεται στην οικεία ∆ιεύθυνση έγκαιρα αίτηση του ∆ιευθυντή του σχολείου 
και α̟όσ̟ασµα ̟ρακτικού, ̟ου να συµ̟εριλαµβάνει αναλυτικά τα σηµεία 1,2 και 3.  

5) Έγκριση µετακίνησης των εκ̟αιδευτικών α̟ό τη ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο. 
 
∆. Πολυήµερες εκ̟αιδευτικές εκδροµές (13324/Γ2/7-2-2006/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 206 Β΄)  
1. Κατά το χρονικό διάστηµα α̟ό 15 Οκτωβρίου µέχρι 15 ∆εκεµβρίου και α̟ό 1η Μαρτίου 

µέχρι και δεκα̟έντε (15) ηµέρες ̟ριν α̟ό τη λήξη των µαθηµάτων, είναι δυνατό να ̟ραγ-
µατο̟οιείται µία (1) ̟ολυήµερη εκ̟αιδευτική εκδροµή, διάρκειας µέχρι ̟έντε (5) συνολικά 
ηµερών, στο εσωτερικό της χώρας ή την Κύ̟ρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού α̟ό τους 
µαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών και Ε̟αγγελµατικών Λυκείων καθώς και του Β’ 
Κύκλου των Εσ̟ερινών Τ.Ε.Ε. 

2. Για εκδροµή στην Κύ̟ρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού η διάρκειά της είναι δυνατό να 
̟αραταθεί µέχρι και δύο (2) ηµέρες µε α̟όφαση του αρµόδιου εγκριτικού οργάνου. 

3.  Για εκδροµές στο εσωτερικό της χώρας, όταν η εκκίνηση γίνεται α̟ό ακριτικές –  
     ̟αραµεθόριες ̟εριοχές ή η κατεύθυνση είναι ̟ρος αυτές, η διάρκεια της εκδροµής είναι δυ-               
.    νατόν ̟αραταθεί κατά µία (1) ηµέρα.  
4.  Η συµµετοχή των εκ̟αιδευτικών και των µαθητών δεν είναι υ̟οχρεωτική. 

Για την ̟ραγµατο̟οίηση ̟ολυήµερης εκ̟αιδευτικής εκδροµής α̟αιτούνται : 
1) Α̟όφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων ̟ου ̟ρέ̟ει να έχει ληφθεί τουλάχιστον τριάντα (30) 

ηµέρες ̟ριν α̟ό την ̟ραγµατο̟οίησή της όταν η εκδροµή ̟ρογραµµατίζεται για το χρονι-
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κό διάστηµα Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου και τουλάχιστον σαράντα (40) ηµέρες ̟ριν α̟ό την 
̟ραγµατο̟οίησή της όταν η εκδροµή ̟ρογραµµατίζεται για το χρονικό διάστηµα Μαρτίου 
– Μαΐου και στην ο̟οία ορίζονται α̟αραίτητα: 
α) Ο αρχηγός της εκδροµής ̟ου ̟ρέ̟ει να είναι µόνιµος εκ̟αιδευτικός. 
β) Οι συνοδοί καθηγητές ̟ου ̟ρέ̟ει να είναι εκ̟αιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, 

̟λην των ωροµισθίων και σε αναλογία ένας (1) εκ̟αιδευτικός ανά τριάντα (30) µαθητές. 
Για τις εκδροµές µε ̟ροορισµό το εξωτερικό η αναλογία ορίζεται σε έναν (1) εκ̟αιδευτι-
κό ανά είκοσι (20) µαθητές. 

γ) Η ηµεροµηνία αναχώρησης και ε̟ιστροφής. 
δ) Ο τό̟ος ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί η εκδροµή. 
ε) Το ̟ρόγραµµα της εκδροµής, ώστε να ε̟ιτυγχάνεται τόσο ο σκο̟ός της, ̟ου είναι κατά 

κύριο λόγο εκ̟αιδευτικός και µορφωτικός, όσο και η ασφαλής µετακίνηση των µαθητών. 
2) Συµµετοχή στην εκδροµή των 3/4 των µαθητών της τάξης του σχολείου. Ειδικά για τα Τ.Ε.Ε. 

α̟αιτείται η συµµετοχή των 3/4 των µαθητών του τµήµατος ή του τοµέα ή της ειδικότητας, 
αντίστοιχα. 

3) Υ̟οβολή στο ∆ιευθυντή του σχολείου υ̟εύθυνων δηλώσεων α̟ό τους κηδεµόνες των µα-
θητών, µε τις ο̟οίες εγκρίνουν τη συµµετοχή των ̟αιδιών τους στην εκδροµή, αφού ̟ροη-
γουµένως έχουν ενηµερωθεί εγγράφως για το ̟ρόγραµµά της και τις υ̟οχρεώσεις των µαθη-
τών. Οι ενήλικοι µαθητές καταθέτουν οι ίδιοι την υ̟εύθυνη δήλωση. 

4) Έγκριση α̟ό τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση.  
     Για την σχετική έγκριση υ̟οβάλλεται στην οικεία ∆ιεύθυνση έγκαιρα αίτηση του ∆ιευ-

θυντή του σχολείου και α̟όσ̟ασµα ̟ρακτικού, ̟ου να συµ̟εριλαµβάνει αναλυτικά τα 
σηµεία 1,2 και 3.  

5) Έγκριση µετακίνησης των εκ̟αιδευτικών α̟ό τη ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο. 

Παρατήρηση 1: Στις διανυκτερεύσεις (4 για τις ̟ενθήµερες, 5 για τις εξαήµερες, 6 για τις ε̟ταή-
µερες) δε συνυ̟ολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια των µετακινήσεων µε ̟λοία, 
στην ̟ερί̟τωση ̟ου αυτά εκτελούν α̟οκλειστικά και µόνο βραδινά δροµολόγια.  

Παρατήρηση 2: Σχολεία µε µικρό αριθµό µαθητών στη Γ΄ τάξη είναι δυνατόν να ̟ραγµατο̟οι-
ούν ̟ολυήµερες εκδροµές µετά α̟ό σύµ̟ραξη - συνεργασία µε άλλα σχολεία µε τη σύµφωνη 
γνώµη του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης. 

Παρατήρηση 3: Μετά το τέλος της εκδροµής, ο αρχηγός σε συνεργασία µε τους συνοδούς κα-

θηγητές συντάσσει λε̟τοµερή έκθεση σχετικά µε τη διεξαγωγή της, την τήρηση του ̟ρογ-
ράµµατος και το βαθµό ε̟ίτευξης των εκ̟αιδευτικών στόχων αυτής. Ε̟ίσης, αναφέρει ο̟οιο-
δή̟οτε άλλο στοιχείο κρίνει α̟αραίτητο, καθώς και τυχόν ̟ροτάσεις για τη βελτίωση της ̟οιό-
τητας των εκδροµών. Η έκθεση υ̟οβάλλεται στο ∆ιευθυντή του σχολείου για ενηµέρωση του 
ιδίου και του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων Καθηγητών και κοινο̟οιείται στο οικείο Γραφείο ή 
τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης. 
 
Ε. Μετακινήσεις µαθητών και εκ̟αιδευτικών στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης εγκεκριµένων Σχο-

λικών ∆ραστηριοτήτων ή εγκεκριµένων Προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων 
(107632/Γ7/2-10-2003,  126807/Γ7/14-11-03,  4115/Γ7/16-1-04,  17485/Γ7/17-2-2004)  

1. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και µέχρι και δύο (2) εβδοµάδες ̟ριν α̟ό τη λήξη 
των µαθηµάτων, είναι δυνατό να ̟ραγµατο̟οιούνται ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ∆ΥΟ (2) ΣΥΝΟΛΙΚΑ  
µετακινήσεις µαθητών και εκ̟αιδευτικών µε διανυκτέρευση, στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης 
εγκεκριµένων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων ή εγκεκριµένων Προγραµµάτων Σχολικών 
∆ραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκ̟αίδευσης, Αγωγής Υγείας και Αγωγής Καταναλωτή, 
Σχολικού Ε̟αγγελµατικού Προσανατολισµού και Αγωγής Σταδιοδροµίας, Πολιτιστικών 
Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων και Προγραµµάτων Ολυµ̟ιακής Παιδείας 
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(Γ2/4867/28-8-92/ΥΠΕΠΘ – ΦΕΚ 629 Β΄). 
2.  Η συµµετοχή των εκ̟αιδευτικών και των µαθητών δεν είναι υ̟οχρεωτική. 
3.  Οι συνοδοί εκ̟αιδευτικοί έχουν τις ̟ροβλε̟όµενες ευθύνες συνοδών εκδροµών. 
3.  Οι µετακινήσεις αυτές ̟ραγµατο̟οιούνται µε τη χρήση δύο (2) εργάσιµων ηµερών και µιας 

(1) ή δύο (2) αργιών. Για τα σχολεία των νησιωτικών ̟εριοχών, τα ο̟οία µετακινούνται ακ-
το̟λοϊκώς, οι ηµέρες µετακίνησης αυξάνονται κατά µία ε̟ι̟λέον. 

i) Μετακινήσεις µαθητών και εκ̟αιδευτικών στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης Σχολικών ∆ραστηρι-
οτήτων.   ( ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ) 

 
Για την ̟ραγµατο̟οίηση αυτών των µετακινήσεων α̟αιτούνται : 
1)  Το «Έντυ̟ο Υ̟οβολής Πρότασης για Εκ̟αιδευτική Ε̟ίσκεψη στο ̟λαίσιο Σχολικής ∆ρα-

στηριότητας» µε το θέµα, τους στόχους και τις ̟ρογραµµατισµένες δράσεις της Σχολικής 
∆ραστηριότητας, υ̟ογεγραµµένο α̟ό τον αρµόδιο υ̟εύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων της 
∆ιεύθυνσης (υ̟΄αριθµ. 1076/24-02-2005 έγγραφο της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟/σης 
Ν.Πιερίας).  

2) Α̟όφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων στην ο̟οία ορίζονται α̟αραίτητα: 
α) Ο αρχηγός της εκ̟αιδευτικής ε̟ίσκεψης ̟ου ̟ρέ̟ει να είναι µόνιµος εκ̟αιδευτικός. 
β) Οι συνοδοί καθηγητές ̟ου ̟ρέ̟ει να είναι εκ̟αιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, 

̟λην των ωροµισθίων και σε αναλογία ένας (1) εκ̟αιδευτικός ανά τριάντα (30) µαθητές. 

γ) Η ηµεροµηνία αναχώρησης και ε̟ιστροφής. 
δ) Ο τό̟ος ̟ροορισµού. 
ε) Το ̟ρόγραµµα της µετακίνησης ώστε να ε̟ιτυγχάνεται ο σκο̟ός της και η ασφάλεια των 

µαθητών. 
3) Συµµετοχή στην ε̟ίσκεψη των 3/4 του αριθµού των µαθητών της τάξης ή του σχολείου. Στη 

Σχολική ∆ραστηριότητα δύνανται να µετέχουν οι µαθητές µιας ή ̟ερισσοτέρων τάξεων. Ει-
δικά για τα Τ.Ε.Ε. α̟αιτείται η συµµετοχή των 3/4 των µαθητών του τµήµατος ή του κλάδου 
ή της ειδικότητας, αντίστοιχα. 

4) Υ̟οβολή στο ∆ιευθυντή του σχολείου υ̟εύθυνων δηλώσεων α̟ό τους κηδεµόνες των µαθη-
τών, µε τις ο̟οίες εγκρίνουν τη συµµετοχή των ̟αιδιών τους στην εκ̟αιδευτική ε̟ίσκεψη, 
αφού ̟ροηγουµένως έχουν ενηµερωθεί εγγράφως για το ̟ρόγραµµά της και τις υ̟οχρεώσεις 
των µαθητών. Οι ενήλικοι µαθητές καταθέτουν οι ίδιοι την υ̟εύθυνη δήλωση. 

5) Έγκριση α̟ό τη ∆ιεύθυνση. Για την σχετική έγκριση υ̟οβάλλεται στην οικεία ∆ιεύθυνση 
έγκαιρα αίτηση του ∆ιευθυντή του σχολείου, α̟όσ̟ασµα ̟ρακτικού ̟ου να συµ̟εριλαµβά-
νει αναλυτικά τα σηµεία 2,3 και 4, καθώς και το υ̟ογεγραµµένο «Έντυ̟ο Υ̟οβολής Πρότα-
σης για Εκ̟αιδευτική Ε̟ίσκεψη στο ̟λαίσιο Σχολικής ∆ραστηριότητας». 

6) Έγκριση µετακίνησης των εκ̟αιδευτικών α̟ό τη ∆ιεύθυνση.  

Παρατήρηση: Μετά το τέλος της εκδροµής, ο αρχηγός σε συνεργασία µε τους συνοδούς κα-

θηγητές συντάσσει α̟ολογιστική έκθεση σχετικά µε τη διεξαγωγή της, την τήρηση του ̟ρογ-
ράµµατος και το βαθµό ε̟ίτευξης των εκ̟αιδευτικών στόχων αυτής. Ε̟ίσης, αναφέρει ο̟οιο-
δή̟οτε άλλο στοιχείο κρίνει α̟αραίτητο, καθώς και τυχόν ̟ροτάσεις για τη βελτίωση της ̟οιό-
τητας των εκδροµών. Η έκθεση υ̟οβάλλεται στο ∆ιευθυντή του σχολείου για ενηµέρωση του 
ιδίου και του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων Καθηγητών και κοινο̟οιείται στο οικείο Γραφείο ή 
τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης. 
 

ii) Μετακινήσεις µαθητών και εκ̟αιδευτικών στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης Προγραµµάτων 
Σχολικών ∆ραστηριοτήτων.       

Για την ̟ραγµατο̟οίηση αυτών των µετακινήσεων α̟αιτούνται: 
1) Εγκεκριµένο Πρόγραµµα Σχολικής ∆ραστηριότητας. (Η έγκριση του Προγράµµατος Σχολι-
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κής ∆ραστηριότητας ά̟τεται των αρµοδιοτήτων των υ̟ευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων 
της ∆ιεύθυνσης).  

2) Α̟όφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων στην ο̟οία ορίζονται α̟αραίτητα : 
α) Οι συνοδοί καθηγητές ̟ου ̟ρέ̟ει να είναι οι εκ̟αιδευτικοί ̟ου έχουν αναλάβει την 

υλο̟οίηση του ̟ρογράµµατος, µε δυνατότητα συµ̟λήρωσης του α̟αιτούµενου αριθµού 
µε άλλους εκ̟αιδευτικούς της σχολικής µονάδας, ̟λην των ωροµισθίων και σε αναλογία: 

• για οµάδα οκτώ (8) έως είκοσι (20) µαθητών, δύο (2) συνοδοί – εκ̟αιδευτικοί. 

• για οµάδα είκοσι ενός (21) έως σαράντα (40) µαθητών, τρεις (3) συνοδοί – εκ̟αι-
δευτικοί. 

• για οµάδα σαράντα ενός (41) έως εξήντα (60) µαθητών, τέσσερις (4) συνοδοί – εκ-
̟αιδευτικοί. 

γ) Η ηµεροµηνία αναχώρησης και ε̟ιστροφής. 
δ) Ο τό̟ος ̟ροορισµού. 
ε) Το ̟ρόγραµµα της µετακίνησης, ώστε να ε̟ιτυγχάνεται ο σκο̟ός της και η ασφάλεια των 

µαθητών. 
ζ) Ονοµαστική κατάσταση των συµµετεχόντων στο ̟ρόγραµµα και την µετακίνηση µαθη-

τών. 
3) Υ̟οβολή στο ∆ιευθυντή του σχολείου υ̟εύθυνων δηλώσεων α̟ό τους κηδεµόνες των µα-

θητών, µε τις ο̟οίες εγκρίνουν τη συµµετοχή των ̟αιδιών τους στην εκ̟αιδευτική ε̟ίσκεψη, 
αφού ̟ροηγουµένως έχουν ενηµερωθεί εγγράφως για το ̟ρόγραµµά της και τις υ̟οχρεώσεις 
των µαθητών. Οι ενήλικοι µαθητές καταθέτουν οι ίδιοι την υ̟εύθυνη δήλωση. 

4) Έγκριση α̟ό τη ∆ιεύθυνση ή Γραφείο. Για την σχετική έγκριση υ̟οβάλλεται στην οικεία 
∆ιεύθυνση έγκαιρα αίτηση του ∆ιευθυντή του σχολείου, α̟όσ̟ασµα ̟ρακτικού ̟ου να συµ-
̟εριλαµβάνει αναλυτικά τα σηµεία 2 και 3, καθώς και το υ̟ογεγραµµένο «Έντυ̟ο Υ̟οβο-
λής Πρότασης για Εκ̟αιδευτική Ε̟ίσκεψη στο ̟λαίσιο Σχολικής ∆ραστηριότητας». 

5)  Έγκριση µετακίνησης των εκ̟αιδευτικών α̟ό τη ∆ιεύθυνση ∆. Ε.  

Παρατήρηση 1: Στο ίδιο ̟λαίσιο εντάσσονται και οι µετακινήσεις χωρίς διανυκτερεύσεις. 
Ε̟οµένως κάθε µετακίνηση στα ̟λαίσια σχολικής δραστηριότητας ή εγκεκριµένου ̟ρογ-
ράµµατος σχολικής δραστηριότητας χρειάζεται έγκριση α̟ό την οικεία ∆ιεύθυνση ∆.Ε.  
Παρατήρηση 2: Κάθε µαθητής και κάθε εκ̟αιδευτικός µ̟ορούν να συµµετέχουν µέχρι και ΣΕ 
∆ΥΟ (2) ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ. 

iii) Μετακινήσεις µαθητών και εκ̟αιδευτικών στα ̟λαίσια εκ̟αιδευτικής ε̟ίσκεψης σε 
Κ.Π.Ε.  

Για την ̟ραγµατο̟οίηση αυτών των µετακινήσεων α̟αιτούνται: 
1) Έγκριση α̟ό την ∆/νση ΣΕΠΕ∆-Τµήµα Β’ του ΥΠΕΠΘ, µε την ο̟οία ορίζονται ο αριθµός 

των  συνοδών καθηγητών, ο αριθµός των συµµετεχόντων µαθητών και η ηµεροµηνία της ε-
̟ίσκεψης.   

2) Α̟όφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων στην ο̟οία αναφέρονται α̟αραίτητα : 
     α) Οι συνοδοί καθηγητές. 

β) Η ηµεροµηνία αναχώρησης και ε̟ιστροφής. 
γ) Ο τό̟ος ̟ροορισµού. 
δ) Το ̟ρόγραµµα της µετακίνησης, ώστε να ε̟ιτυγχάνεται ο σκο̟ός της και η ασφάλεια των 

µαθητών. 
ε) Ονοµαστική κατάσταση των συµµετεχόντων στο ̟ρόγραµµα και την µετακίνηση µαθη-

τών. 
3) Υ̟οβολή στο ∆ιευθυντή του σχολείου υ̟εύθυνων δηλώσεων α̟ό τους κηδεµόνες των µα-

θητών, µε τις ο̟οίες εγκρίνουν τη συµµετοχή των ̟αιδιών τους στην εκ̟αιδευτική ε̟ίσκεψη, 
αφού ̟ροηγουµένως έχουν ενηµερωθεί εγγράφως για το ̟ρόγραµµά της και τις υ̟οχρεώσεις 
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των µαθητών. Οι ενήλικοι µαθητές καταθέτουν οι ίδιοι την υ̟εύθυνη δήλωση. 
4) Έγκριση α̟ό τη ∆ιεύθυνση ∆.Ε. Για την σχετική έγκριση υ̟οβάλλεται στην οικεία ∆ιεύ-

θυνση έγκαιρα αίτηση του ∆ιευθυντή του σχολείου και α̟όσ̟ασµα ̟ρακτικού, ̟ου να 
συµ̟εριλαµβάνει αναλυτικά τα σηµεία 1,2 και 3. 

5) Έγκριση µετακίνησης των εκ̟αιδευτικών α̟ό τη ∆ιεύθυνση ∆.Ε. 

      Ε̟ίσκεψη στη Βουλή 

    Η ε̟ίσκεψη στη Βουλή α̟οτελεί ειδική ̟ερί̟τωση µε δύο διανυκτερεύσεις ή τρεις για ̟αρα-
µεθόριες ̟εριοχές και νησιά. Σύµφωνα µε το υ̟’αριθµ. 46668/Γ2/28-4-2010 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.∆.Β.Μ.Θ. α̟αιτείται υ̟οβολή ηλεκτρονικής αίτησης, ̟ρόσκληση του Προέδρου του Ιδ-
ρύµατος της Βουλής και ετήσια έγκριση α̟ό το Γενικό Γραµµατέα του ΥΠ∆ΒΜΘ.   

   Συµµετέχουν τουλάχιστον το 50% των µαθητών και συνοδεύονται α̟ό ένα συνοδό ανά 25 
άτοµα συν τον αρχηγό. Α̟αιτείται έγκριση α̟ό την ∆.∆.Ε. ή το αρµόδιο γραφείο ∆.Ε. 

      Ανεξάρτητα ̟ρογράµµατα της Γ..Γ Νέας Γενιάς, Βουλή των Εφήβων κ.α.  

   Εφαρµόζονται κατά ̟ερί̟τωση τα αναγραφόµενα στις Υ.Α. σχετικά µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις και 

τους όρους υλο̟οίησης.  

 

Η) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Οι εκδροµές να υ̟οβάλλονται έγκαιρα στη ∆.∆.Ε. ώστε να γίνεται ο σχετικός έλεγχος, η έγκριση 
και η ενηµέρωση της τροχαίας για την διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ̟ου α̟αιτούνται για την ασ-
φαλή µετακίνηση των µαθητών.  

 Οι α̟οφάσεις συλλόγων για τις ηµερήσιες εκδροµές ̟ρέ̟ει να λαµβάνονται τουλάχιστον 15 
ηµέρες ̟ριν την ̟ραγµατο̟οίησή τους. 

 Οι ̟ολυήµερες εκδροµές και οι εκδροµές της Γ’ Λυκείου (οι ο̟οίες εγκρίνονται α̟ό την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Πιερίας) µ̟ορούν να υλο̟οιηθούν α̟ό 15/10- 15/12 και α̟ό 1/3 έως 15 ηµέρες ̟ριν τη 
λήξη των µαθηµάτων. Οι α̟οφάσεις συλλόγων ̟ου αφορούν  τις συγκεκριµένες εκδροµές ̟ρέ̟ει να 
λαµβάνονται τουλάχιστον ένα µήνα ̟ριν την υλο̟οίηση τους για την ̟ρώτη ̟ερίοδο και σαράντα (40) 
ηµέρες ̟ριν για τη δεύτερη ̟ερίοδο.  

 ∆εν ε̟ιτρέ̟εται να συνοδεύουν εκδροµές ωροµίσθιοι εκ̟αιδευτικοί. 

 Στις ̟ράξεις συλλόγων να αναγράφονται  µε σαφήνεια: 

• Ηµεροµηνία και ώρα αναχώρησης 

• Ηµεροµηνία και ώρα ε̟ιστροφής 

• Αναλυτικό ̟ρόγραµµα εκδροµής.  

• Αριθµός µαθητών ̟ου συµµετέχουν και συνολικός αριθµός µαθητών τάξης ή τµήµατος. 

• Αριθµός συνοδών 
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• Αριθµός εγκριτικής α̟όφασης  αν υ̟άρχει (για ̟ρογράµµατα, Βουλή κλ̟). 

 

   ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

Για τις εκδροµές ̟ου α̟αιτείται έγκριση, υ̟οβάλλονται τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά στη ∆ιεύθυνση 
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης: 

1. ∆ιαβιβαστικό του σχολείου ή αίτηση για έγκριση. 

2. Ακριβές αντίγραφο ή α̟όσ̟ασµα της Πράξης Συλλόγου ∆ιδασκόντων. 

3. Βεβαίωση του ∆ιευθυντή του Σχολείου ότι καλύ̟τεται ο αριθµός συµµετοχής των µαθητών, βάσει 

των υ̟ευθύνων δηλώσεων των γονέων και κηδεµόνων ̟ου βρίσκονται στο γραφείο του. 

• Εφιστάται η ̟ροσοχή στους ∆ιευθυντές των σχολείων, να αναγράφεται στο Πρακτι-
κό του Συλλόγου ∆ιδασκόντων το σωστό νοµοθετικό ̟λαίσιο, βάσει του ο̟οίου 
̟ραγµατο̟οιείται η εκάστοτε µετακίνηση.  

• Οι µετακινήσεις των µαθητών είναι δυνατόν να ̟ραγµατο̟οιούνται µε όλα τα µέσα 

µαζικής µεταφοράς, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι ̟ληρούνται οι όροι ασφάλειας για καθένα 
α̟ό αυτά. 

• Για την ασφαλή µετακίνηση των µαθητών, η εκκίνηση των εκδροµών θα γίνεται α̟ό το 
χώρο του σχολείου, δε θα ̟ραγµατο̟οιείται ̟ριν α̟ό τις 6 ̟.µ., ενώ η άφιξη στον τό̟ο 
̟ροορισµού ή η ε̟ιστροφή στο σχολείο θα ̟ραγµατο̟οιείται το αργότερο µέχρι τις 10 

µ.µ., όταν η εκδροµή ̟ραγµατο̟οιείται οδικώς. Σε ̟ερί̟τωση χρήσης δεύτερου µετα-
φορικού µέσου, είναι δυνατόν να διαφορο̟οιηθούν τα ̟αρα̟άνω ̟ροβλε̟όµενα χρο-
νικά όρια εκκίνησης - άφιξης µε α̟όφαση του Νοµάρχη της οικείας Νοµαρχιακής Αυ-
τοδιοίκησης. 

• Η τήρηση του ̟ρογράµµατος της εκδροµής καθώς και η ασφάλεια των µαθητών σε όλη 
τη διάρκεια της µετακίνησης, α̟ό την αναχώρηση µέχρι και την ε̟ιστροφή τους, α̟οτε-
λεί ευθύνη του αρχηγού της εκδροµής και των συνοδών εκ̟αιδευτικών, οι ο̟οίοι ε̟ι̟-
λέον οφείλουν να ελέγχουν τα έγγραφα καταλληλότητας του οχήµατος και την ̟ρόσφα-
τη θεώρησή τους, την ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης του οδηγού του λεωφορείου και το 
όριο ταχύτητας, καθώς ε̟ίσης και να ̟αρεµβαίνουν στις ̟ερι̟τώσεις εκείνες ̟ου κρί-
νουν ότι η οδήγηση του οχήµατος γίνεται ε̟ικίνδυνη ή ̟αραβιάζεται το όριο ταχύτη-
τας, ειδο̟οιώντας σε ̟ερί̟τωση µη συµµόρφωσης τις αστυνοµικές αρχές της ̟εριοχής. 

• Οι χώροι ̟ου ε̟ιλέγονται για τη διαµονή, εστίαση και ψυχαγωγία των µαθητών ̟ρέ̟ει 
να διαθέτουν νόµιµη άδεια λειτουργίας και να ̟ληρούν τους όρους ασφάλειας και υγι-
εινής. 

• Οι ∆ιευθυντές των σχολείων ̟ριν α̟ό την ̟ραγµατο̟οίηση της εκδροµής, ̟ρέ̟ει να 
συνεννοούνται µε τις αρµόδιες οικονοµικές υ̟ηρεσίες για την εξασφάλιση των ̟ροϋ-
̟οθέσεων α̟οζηµίωσης των συνοδών καθηγητών και του αρχηγού. 

• Μετά τον ̟ρογραµµατισµό των ̟ολυήµερων εκδροµών, το σχολείο µε ευθύνη του ∆ιευ-
θυντή συµ̟ληρώνει τον τυ̟ο̟οιηµένο ̟ίνακα των στοιχείων της εκδροµής στην ειδική 
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• Ε̟ίσης να ενηµερώνεται εγκαίρως η Τροχαία ή το αρµόδιο Αστυνοµικό τµήµα όταν 
χρησιµο̟οιούνται µεταφορικά µέσα. 
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