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και

Ιδιωτικϊν

ςχολείων

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Ζχοντασ υπόψθ
1.
Σισ διατάξεισ:
α.
Tων άρκρων 18 και 45 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Μ. 167, τ. Α’/30.09.1985) «Δομι και
λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
β.
Σου άρκρου 111, παρ. 13 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Μ. 101, τ. Αϋ/31.07.1990) «Για τον
εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ».
γ.
Σου άρκρου 18 του ν. 2303/1995 (Φ.Ε.Μ. 80, τ. Αϋ/05.05.1995) «Πλθρωμι αποδοχϊν
δθμοςίων υπαλλιλων μζςω τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και άλλεσ διατάξεισ».
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δ.
Σου άρκρου 7, παρ. 2, του ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Μ. 188, τ. Αϋ/ 23.09.1997) «Ενιαίο
Νφκειο, πρόςβαςθ των αποφοίτων του ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, αξιολόγθςθ του
εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ».
ε.
Σου άρκρου 2, παρ. 6 του ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Μ. 24, τ. Αϋ/13.02.2002) «Οργάνωςθ
των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,
αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και των εκπαιδευτικϊν, επιμόρφωςθ των
εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ».
ςτ. Σων άρκρων 3 και 4 του ν. 3475/2006 (Φ.Ε.Μ. 146, τ. Βϋ/13.07.2006) «Οργάνωςθ και
λειτουργία τθσ δευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
η.
Σου άρκρου 186 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Μ. 87, τ. Αϋ/07.06.2010) «Οζα Αρχιτεκτονικι
τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Μαλλικράτθσ».
θ.
Σου άρκρου 20, παρ. 4 του π.δ. 104/1979 (Φ.Ε.Μ. 23, τ. Αϋ/07.02.1979) «Περί
ςχολικοφ και διδακτικοφ ζτουσ, υπθρεςιακϊν βιβλίων, εγγραφϊν, μετεγγραφϊν,
φοιτιςεωσ, διαγωγισ και τιμθτικϊν διακρίςεων των μακθτϊν των ςχολείων Ξζςθσ
Γενικισ Εκπαίδευςθσ».
2.
Σθν υπϋαρικμ. Γ2/4867/28-08-1992 Τ.Α., (ΦΕΜ 629, τ. Βϋ/23.10.1992) «χολικζσ
Δραςτθριότθτεσ».
3.
Σθν υπ’αρικμ. Γ2/455/07-02-2000 Τ.Α. (ΦΕΜ 161, τ.Βϋ/16.02.2000) «για τθν Αγωγι
ταδιοδρομίασ».
4.
Σθν υπϋαρικμ. Δ1/Φ.353.1./324/105657 Τ.Α. (Φ.Ε.Μ. 1340, τ.Βϋ/16.10.2002)
«Μακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των
περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των
διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και .Ε.Μ. και των ςυλλόγων των
διδαςκόντων», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπουργικι απόφαςθ 353.1/1/4517/Δ1/
17-01-2003 (Φ.Ε.Μ. 64, τ. Βϋ/24.01.2003).
5.
Σθν υπϋαρικμ. 117223/Ι Τ.Α. (Φ.Ε.Μ. 1615, τ.Βϋ/06.10.2010) «Ξετακινιςεισ
εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτο εξωτερικό ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικϊν ανταλλαγϊν,
αδελφοποιιςεων, εγκεκριμζνων προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και άλλων
προγραμμάτων».
6.
Σθν υπ’αρικμ. 1720/2006/ΕΜ απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 15θσ Οοεμβρίου 2006.
7.
Σθν υπ’αρικμ. 45784/ΙΑ Τ.Α. (ΦΕΜ 831, τ.Βϋ/25.05.07) «Ξετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν
και μακθτϊν ςτο εξωτερικό ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και
ευρωπαϊκϊν δραςτθριοτιτων».
8.
Σθν κοινι απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και τθσ Τπουργοφ Παιδείασ, Διά Βίου
Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων 1120/Η/07.01.2010 (Φ.Ε.Μ. 1, τ.Βϋ/08.01.2010) «Μακοριςμόσ
αρμοδιοτιτων Τφυπουργϊν του Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και
Θρθςκευμάτων, Παραςκευισ Χριςτοφιλοποφλου και Ιωάννθ Πανάρετου», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
9.
Σθν ανάγκθ πραγματοποίθςθσ μετακινιςεων, εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ, μακθτϊν
και ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ περιπάτων, εκδρομϊν, επιςκζψεων, εγκεκριμζνων
προγραμμάτων και άλλων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων.
10. Σισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Οομοκεςίασ για τθν Μυβζρνθςθ και τα
Μυβερνθτικά Όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΜ 98, τ. Αϋ/
22.04.2005).
11. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ
ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ
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Αποφαςίηουμε

Κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται για τουσ
μακθτζσ των ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοί περίπατοι, θμεριςιεσ
εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, πολυιμερεσ εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ (εςωτερικοφ και
εξωτερικοφ), εκπαιδευτικζσ και διδακτικζσ επιςκζψεισ και επιςκζψεισ ςτθ Βουλι των
Ελλινων, ενϊ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται
μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό, ςτο πλαίςιο
ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων, εκπαιδευτικϊν ανταλλαγϊν,
αδελφοποιιςεων και δραςτθριοτιτων διεκνοφσ εμβζλειασ. Ειδικότερα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρκρο 1
χολικοί Περίπατοι
1. Ωσ ςχολικόσ περίπατοσ ορίηεται θ οργανωμζνθ από το ςχολείο ομαδικι μετάβαςθ
μακθτϊν ςε τόπουσ που βρίςκονται ςε μικρι απόςταςθ από τθ ςχολικι μονάδα. Η
μετάβαςθ αυτι γίνεται πεηι ι με χριςθ μεταφορικοφ μζςου, εντόσ του διδακτικοφ
ωραρίου και ζχει ςτόχο κοινωνικοποιθτικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό.
χολικοφσ περιπάτουσ είναι δυνατό να πραγματοποιοφν οι μακθτζσ όλων των τάξεων.
2. Οι περίπατοι πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του ωραρίου λειτουργίασ των
ςχολείων, δεν υπερβαίνουν τουσ πζντε (5) ςυνολικά ςε όλθ τθ διάρκεια του διδακτικοφ
ζτουσ και δεν πραγματοποιοφνται περιςςότεροι του ενόσ (1) μζςα ςτον ίδιο μινα.
υνιςτάται να καταρτίηεται ενδεικτικόσ προγραμματιςμόσ του ςυνόλου των περιπάτων ενόσ
διδακτικοφ ζτουσ από το φλλογο Διδαςκόντων Μακθγθτϊν, κατά τθν ζναρξθ του
διδακτικοφ ζτουσ, ςτο πλαίςιο του προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Η
τοποκεςία και θ ακριβισ θμερομθνία πραγματοποίθςθσ του περιπάτου μποροφν να
διαφοροποιθκοφν ςε ςχζςθ με τον αρχικό προγραμματιςμό, εάν ςυντρζχουν λόγοι που
ςχετίηονται με τθ λειτουργία του ςχολείου ι είναι απαγορευτικζσ οι καιρικζσ ςυνκικεσ ι
εάν υπάρχει πρόταςθ για επιλογι καταλλθλότερθσ τοποκεςίασ.
3. Πζραν του αρχικοφ προγραμματιςμοφ, για τθν πραγματοποίθςθ περιπάτου λαμβάνεται
απόφαςθ από το φλλογο των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν. Ξετά τθ λιψθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ, ενθμερϊνεται θ αρμόδια προϊςταμζνθ εκπαιδευτικι αρχι.
4. Οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να ςυνοδεφςουν τουσ μακθτζσ ςτον
περίπατο, εκτόσ εάν κατά τθν κρίςθ του υλλόγου θ ςυμμετοχι κάποιου κακθγθτι
κακίςταται αδφνατθ.
5. ε μακθτι που απουςιάηει από το ςχολικό περίπατο καταχωρίηονται απουςίεσ ιςάρικμεσ
με τισ διδακτικζσ ϊρεσ που προβλζπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ θμζρασ κατά
τθν οποία πραγματοποιείται ο περίπατοσ. τθν περίπτωςθ που για τθν πραγματοποίθςθ
του περιπάτου χρθςιμοποιείται μεταφορικό μζςο, για τθ ςυμμετοχι του μακθτι
κατατίκεται υπεφκυνθ διλωςθ από τον κθδεμόνα του. Αν ο κθδεμόνασ δεν ςυμφωνεί, δεν
καταχωρίηονται απουςίεσ.
6. Προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ομαλι διδακτικι διαδικαςία τισ θμζρεσ
πραγματοποίθςθσ των ςχολικϊν περιπάτων, ςυνιςτάται ςυγκροτθμζνεσ ομάδεσ μακθτϊν
να ζχουν τθ δυνατότθτα εναλλακτικά να πραγματοποιοφν εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςτο
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πλαίςιο ςχολικϊν δραςτθριοτιτων ι καινοτόμων προγραμμάτων, εφόςον ζχουν γίνει οι
προαπαιτοφμενεσ ενζργειεσ.
Άρκρο 2
Εκπαιδευτικζσ Εκδρομζσ
1. Οι εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ αποτελοφν αναγκαίο ςυμπλιρωμα τθσ αγωγισ των
μακθτϊν, γιατί τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να ζρκουν ςε επαφι με τόπουσ που ζχουν
ιδιαίτερθ μορφωτικι αξία, να γνωρίςουν τα επιτεφγματα του ανκρϊπου μζςα ςτθ
μακροχρόνια πορεία του πολιτιςμοφ και να καλλιεργιςουν τθν κοινωνικότθτά τουσ. Για το
ςκοπό αυτό επιλζγονται περιοχζσ με ιδιαίτερθ εκπαιδευτικι αξία (πολιτιςτικι,
αρχαιολογικι, ιςτορικι, οικολογικι), ενϊ κρίνεται απαραίτθτθ θ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ
και παροχι πλθροφοριϊν ςτουσ μακθτζσ ςχετικά με τον τόπο τον οποίο πρόκειται να
επιςκεφκοφν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απόκτθςθ όςο το δυνατόν πιο πλοφςιων εμπειριϊν.
Σισ εκδρομζσ επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι, οι οποίοι απορρζουν από τον παιδαγωγικόμορφωτικό χαρακτιρα του ςχολείου και επομζνωσ, κρίνεται ςκόπιμο να καταβάλλεται κάκε
δυνατι προςπάκεια για τθν πραγματοποίθςι τουσ.
2. Πραγματοποιείται μία (1) θμεριςια εκδρομι χωρίσ διανυκτζρευςθ για τουσ μακθτζσ
όλων των τάξεων των ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οποτεδιποτε μζςα ςτο
διδακτικό ζτοσ, ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων. ε περίπτωςθ
που για τθν πραγματοποίθςι τθσ επιλζγονται οργανωμζνοι χϊροι όπωσ ακλθτικά κζντρα,
τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, παιδικζσ καταςκθνϊςεισ και άλλα, κα πρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνοι και να διακζτουν ςχετικι άδεια λειτουργίασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
και κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ για τθν υποδοχι μακθτϊν. Ο αρχθγόσ τθσ εκδρομισ κα
πρζπει να ελζγχει εκ των προτζρων τθν καταλλθλότθτα του χϊρου υποδοχισ και να ηθτά
αντίγραφα των ςχετικϊν αδειϊν και πιςτοποιθτικϊν τόςο των εγκαταςτάςεων όςο και των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν (άκλθςθσ, εςτίαςθσ κλπ.).
3. Πραγματοποιείται μία (1) πολυιμερθ εκδρομι από τουσ μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ
των Γενικϊν (ΓΕ.Ν.) και Επαγγελματικϊν Νυκείων (ΕΠΑ.Ν.) και τθσ Βϋ τάξθσ των
Επαγγελματικϊν χολϊν (ΕΠΑ..) ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ι ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ,
κατά το χρονικό διάςτθμα από 15 Οκτωβρίου ζωσ 18 Δεκεμβρίου και από 1 Φεβρουαρίου
ζωσ και δζκα πζντε (15) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων, θ οποία ζχει διάρκεια
ςυνολικά μζχρι πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ. Η εκδρομι αυτι, ανάλογα με τθ χιλιομετρικι
απόςταςθ από τον τόπο προοριςμοφ και τον τρόπο μετακίνθςθσ των μακθτϊν, μπορεί να
ζχει διάρκεια ζωσ επτά (7) θμζρεσ, εάν ςυμπεριλθφκοφν ζωσ δφο (2) αργίεσ, κατόπιν
αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ του υλλόγου των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν.
4. Θεωρείται ςθμαντικό να ενιςχφεται το ενδιαφζρον για τθν πραγματοποίθςθ εκδρομϊν
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ςε περιοχζσ με αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό, ιςτορικό
ενδιαφζρον και φυςικό κάλλοσ.

Άρκρο 3
Ι. Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςτο πλαίςιο των καινοτόμων προγραμμάτων χολικϊν
δραςτθριοτιτων
Πραγματοποιοφνται ζωσ δφο (2) εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, ι επιςκζψεισ ςε Μζντρα
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Μ.Π.Ε.) διάρκειασ ζωσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν ι ζωσ
τεςςάρων (4) θμερϊν, εάν ςυμπεριλθφκοφν ζωσ δφο (2) αργίεσ, οποτεδιποτε μζςα ςτο
ςχολικό ζτοσ -εξαιρουμζνων των περιόδων ενδοςχολικϊν και πανελλαδικϊν εξετάςεων-,
ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (προγραμμάτων περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ, αγωγισ υγείασ, πολιτιςτικϊν κεμάτων και αγωγισ ςταδιοδρομίασ ι λοιπϊν
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καινοτόμων δράςεων και προγραμμάτων) και αφοροφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα μακθτϊν
– εκπαιδευτικϊν οι οποίοι υλοποιοφν τα προαναφερόμενα προγράμματα.

ΙΙ. Μετακινιςεισ – επιςκζψεισ ςε Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.)
Ειδικότερα, οι επιςκζψεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται για ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά
προγράμματα των Μ.Π.Ε. για το περιβάλλον και τθν αειφόρο ανάπτυξθ ςφμφωνα με τισ
κατά ζτοσ οδθγίεσ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ του Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ
και Θρθςκευμάτων.

Άρκρο 4
Διδακτικζσ επιςκζψεισ
1. Εντόσ του Ενιαίου Πλαιςίου Προγράμματοσ πουδϊν ενςωματϊνονται ςτθν κακθμερινι
λειτουργία του ςχολείου πολλαπλζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ
των φυςικϊν ςυνόρων του ςχολείου. το πλαίςιο αυτό, δίνεται θ δυνατότθτα διεξαγωγισ
μακθμάτων του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςε εξωςχολικοφσ χϊρουσ, με τθ διοργάνωςθ
ςχετικϊν διδακτικϊν επιςκζψεων, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του ετιςιου
ςχεδιαςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε επίπεδο τάξθσ και ςχολικισ μονάδασ. Ξε τον
τρόπο αυτό, θ εμπειρία ςυνιςτά τθ βάςθ απόκτθςθσ τθσ γνϊςθσ και το ςχολείο ανοίγεται
ςτθ ηωι και ςτθν κοινωνία.
2. Διδακτικζσ επιςκζψεισ είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται ςε χϊρουσ επιςτθμονικισ,
ιςτορικισ, κρθςκευτικισ, πολιτιςτικισ και περιβαλλοντικισ αναφοράσ, ςε μονάδεσ
παραγωγισ, αξιοκζατα κλπ., κατόπιν ςυνεννόθςθσ και ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ
κατά περίπτωςθ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ, όπωσ οι υπθρεςίεσ του Τπουργείου
Πολιτιςμοφ, ιςτορικά αρχεία, δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, φυςιολατρικζσ λζςχεσ, επιμελθτιρια,
επιςτθμονικοφσ ςυλλόγουσ, κζντρα νεότθτασ, δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, εκκεςιακοφσ και
μουςειακοφσ χϊρουσ, εργαςτιρια, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ.
3. Πραγματοποιοφνται οποτεδιποτε μζςα ςτο διδακτικό ζτοσ ζωσ εννζα (9) ανά τάξθ
διδακτικζσ επιςκζψεισ, με διάρκεια μίασ ι περιςςοτζρων διδακτικϊν ωρϊν. Ο χρόνοσ
πραγματοποίθςθσ των διδακτικϊν επιςκζψεων μπορεί να παρατακεί ζωσ και δφο ϊρεσ
πζραν του ωραρίου λειτουργίασ του ςχολείου. Οι επιςκζψεισ αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνθ
ενότθτα των διδακτικϊν αντικειμζνων του αναλυτικοφ προγράμματοσ και
πραγματοποιοφνται φςτερα από ςυναίνεςθ του ςχολικοφ ςυμβοφλου ειδικότθτασ ι,
εναλλακτικά, του ςυμβοφλου γενικισ παιδαγωγικισ ευκφνθσ.

Άρκρο 5
Εκπαιδευτικζσ ανταλλαγζσ και αδελφοποιιςεισ
Ματά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται μετακινιςεισ
μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό, ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ αδελφοποιιςεων, εκπαιδευτικϊν ανταλλαγϊν, εγκεκριμζνων
προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, διμερϊν προγραμμάτων, ςυμμετοχϊν ςε
διεκνείσ ςυναντιςεισ, ςυνζδρια, διαγωνιςμοφσ και άλλεσ διεκνείσ εκδθλϊςεισ.
υγκεκριμζνα, πραγματοποιοφνται μετακινιςεισ ςτο εξωτερικό, με διάρκεια ζωσ πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ ι ζωσ επτά (7) θμζρεσ, εάν ςυμπεριλθφκοφν ζωσ δφο (2) αργίεσ, εντόσ
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του ςχολικοφ ζτουσ, εξαιρουμζνου του χρονικοφ διαςτιματοσ μίασ εβδομάδασ πριν τθν
ζναρξθ των εξετάςεων (ενδοςχολικϊν και πανελλαδικϊν) ζωσ τθ λιξθ τουσ, ςτισ οποίεσ
ςυμμετζχουν ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ του ςχολείου, φςτερα από ςχετικι απόφαςθ του
υλλόγου των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν διαταράςςεται θ
ομαλι λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και δεν προκφπτει δαπάνθ για το δθμόςιο.
Ειδικότερα, όςον αφορά ςτισ αδελφοποιιςεισ επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ μίασ (1)
μετακίνθςθσ το χρόνο ανά ςχολικι μονάδα.

Άρκρο 6
Α. Ευρωπαϊκά προγράμματα και δραςτθριότθτεσ
Ματά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται μετακινιςεισ
μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό και ςτο
εςωτερικό, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ εγκεκριμζνων ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και
ευρωπαϊκϊν δραςτθριοτιτων.
Ο αρικμόσ των μετακινιςεων ανά ζτοσ, θ χρονικι περίοδοσ μετακίνθςθσ και ο αρικμόσ των
μετακινοφμενων μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι πρζπει απαραιτιτωσ να ανικουν
ςτθ ςχολικι μονάδα και ςτθν παιδαγωγικι ομάδα του προγράμματοσ, κακορίηονται
ςφμφωνα με το πρόγραμμα εργαςίασ του εγκεκριμζνου ςχεδίου ςτο οποίο εντάςςεται θ
μετακίνθςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν διαταράςςεται θ ομαλι λειτουργία τθσ ςχολικισ
μονάδασ, ιδιαίτερα κατά τθν περίοδο πανελλαδικϊν και ενδοςχολικϊν εξετάςεων.

Β. Προχποκζςεισ μετακινιςεων
Για τθ περίπτωςθ των μετακινιςεων του άρκρου 6 ιςχφουν τα κάτωκι:
i.

Δικαιολογθτικά για ςυμμετοχι ςε ςχζδια ςυνεργαςίασ / ςυμπράξεισ ευρωπαϊκϊν
προγραμμάτων
α. Αίτθςθ, θ οποία υπογράφεται και ςφραγίηεται από το νόμιμο εκπρόςωπο του
ςχολείου.
β. Πρόςκλθςθ και πρόγραμμα τθσ επίςκεψθσ από το ξζνο ςχολείο ι το φορζα
υποδοχισ.
γ. Επίςθμθ ζγκριςθ του προγράμματοσ από το φορζα ςυντονιςμοφ ςε εκνικό ι
ευρωπαϊκό επίπεδο.
δ. Αντίγραφο του Πρακτικοφ ςυγκρότθςθσ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ.
ε. ε περίπτωςθ μετακίνθςθσ μακθτϊν, υποβάλλονται επιπλζον τα κάτωκι
δικαιολογθτικά:
1) αντίγραφο του Πρακτικοφ του υλλόγου Διδαςκόντων, ςτο οποίο αναφζρονται:
θ απόφαςθ του υλλόγου για τθν πραγματοποίθςθ τθσ επίςκεψθσ
ο κωδικόσ και ο τίτλοσ του ςχεδίου
τα ονόματα των ςυμμετεχόντων μακθτϊν και του/των ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν
2) βεβαίωςθ του Διευκυντι του ςχολείου ότι τθρεί ςτο γραφείο του τισ ενυπόγραφεσ
δθλϊςεισ των γονζων ι κθδεμόνων των ςυμμετεχόντων ανιλικων μακθτϊν, με τισ
οποίεσ επιτρζπουν ςτα παιδιά τουσ να ςυμμετάςχουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ
εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα.

ii.

Δικαιολογθτικά
για
ςυμμετοχι
ςε
δράςεισ
ατομικισ
κινθτικότθτασ
(προπαραςκευαςτικζσ επιςκζψεισ, ςεμινάρια επιμόρφωςθσ ι κατάρτιςθσ)
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α. Αίτθςθ υπογεγραμμζνθ από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και από το
Διευκυντι του ςχολείου ςτο οποίο ανικει. Εάν ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει
ωράριο ςε περιςςότερα του ενόσ ςχολεία, τθν αίτθςθ ςυνυπογράφουν οι
Διευκυντζσ όλων των ςχολείων που διδάςκει ο αιτϊν.
β. Αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ με το φορζα ςυντονιςμοφ ςε εκνικό ι ευρωπαϊκό
επίπεδο.
γ. Πρόςκλθςθ και πρόγραμμα από το φορζα υποδοχισ.
Γ. Διαδικαςία ζγκριςθσ μετακινιςεων
Οι αιτιςεισ μετακίνθςθσ κα πρζπει να υποβάλλονται για ζγκριςθ ςτον οικείο αιρετό
Περιφερειάρχθ, τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν τθν θμερομθνία πραγματοποίθςθσ τθσ
μετακίνθςθσ, μετά από ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν από τον οικείο Περιφερειακό
Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Οι μετακινοφμενοι εκπαιδευτικοί πρζπει να είναι μζλθ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ που ζχει
οριςτεί για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου. τισ αποφάςεισ μετακίνθςθσ κα πρζπει να
αναγράφονται ρθτά τα ονόματα των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν που πρόκειται να
μετακινθκοφν.
Οι εκκζςεισ από τισ μετακινιςεισ κοινοποιοφνται ςτθ Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ του
Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων και ςτθν αρμόδια Εκνικι
Ξονάδα υντονιςμοφ. Αντικζτωσ, οι αποφάςεισ μετακίνθςθσ δεν κοινοποιοφνται ςτθ
Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ του Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και
Θρθςκευμάτων.

Άρκρο 7
Επιςκζψεισ ςτθ Βουλι των Ελλινων
α. Ματά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται επιςκζψεισ
ςτο «Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων για τον Μοινοβουλευτιςμό και τθ Δθμοκρατία» των
ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που προςκαλοφνται από τον Πρόεδρο του
Ιδρφματοσ, φςτερα από αίτθςι τουσ.
β. Οι επιςκζψεισ αυτζσ εντάςςονται ςτισ εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, αποτελοφν ανεξάρτθτο
πρόγραμμα και αφοροφν ςτουσ μακθτζσ όλων των τάξεων τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ.
γ. Οι επιςκζψεισ ςτο Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων, ανάλογα με τθν απόςταςθ, μπορεί να
ςυμπεριλαμβάνουν ζωσ δφο (2) διανυκτερεφςεισ, ενϊ για τθ νθςιωτικι Ελλάδα και τισ
ακριτικζσ-παραμεκόριεσ περιοχζσ ζωσ τρεισ (3) διανυκτερεφςεισ. Οι επιςκζψεισ ςτο Κδρυμα
τθσ Βουλισ των Ελλινων πραγματοποιοφνται από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ ζωσ και
δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
Α. Προχποκζςεισ μετακινιςεων
Άρκρο 8
1. Για κάκε εκδρομι-μετακίνθςθ μακθτϊν απαιτείται απόφαςθ του υλλόγου
Διδαςκόντων Μακθγθτϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ που πραγματοποιεί τθ μετακίνθςθ με
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αιτιολόγθςθ για τθν επιλογι του ςκοποφ και του τόπου προοριςμοφ, θ οποία λαμβάνεται,
εκτόσ από τθν περίπτωςθ του άρκρου 1, είκοςι πζντε (25) θμζρεσ πριν από τθν
πραγματοποίθςθ των πολυιμερων εκδρομϊν και δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν
από τθν πραγματοποίθςθ των θμεριςιων εκδρομϊν. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία
εκφράηεται τεκμθριωμζνθ ζνςταςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ από μζλθ
του υλλόγου Διδαςκόντων Μακθγθτϊν, ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτο ίδιο
πρακτικό αιτιολογεί το ςκεπτικό τθσ πραγματοποίθςισ τθσ.
Ξε τθν απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων Μακθγθτϊν ορίηονται απαραιτιτωσ:
i. Ο αρχθγόσ τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ και ο αναπλθρωτισ του που πρζπει να είναι
μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
ii. Οι ςυνοδοί κακθγθτζσ και οι αναπλθρωτζσ τουσ, που είναι εκπαιδευτικοί τθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, πλθν των αναπλθρωτϊν κακθγθτϊν με μειωμζνο ωράριο
και των ωρομιςκίων, και ςε αναλογία ζνασ εκπαιδευτικόσ ανά τριάντα (30) μακθτζσ για
μετακινιςεισ ςτο εςωτερικό και ζνασ (1) εκπαιδευτικόσ ανά είκοςι (20) μακθτζσ για
μετακινιςεισ ςτο εξωτερικό, ςε κάκε περίπτωςθ εκτόσ του αρχθγοφ. Ο αρχθγόσ τθσ
εκδρομισ-μετακίνθςθσ, κακϊσ και οι ςυνοδοί κακθγθτζσ, κα πρζπει να ανικουν ςτο
φλλογο των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν του ςχολείου που πραγματοποιεί τθν εκδρομι, ενϊ
προθγοφνται οι διδάςκοντεσ ςτθν αντίςτοιχθ τάξθ. τθν περίπτωςθ μετακινιςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετζχουν ςτθ μετακίνθςθ πρζπει να είναι
οπωςδιποτε μζλθ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ.
iii. Η θμερομθνία αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ.
iv. Ο τόποσ όπου κα πραγματοποιθκεί θ εκδρομι.
v. Σο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ, το οποίο πρζπει να τθρείται απαρζγκλιτα, για
να επιτυγχάνεται τόςο ο ςκοπόσ τθσ, που είναι εκπαιδευτικόσ και μορφωτικόσ, όςο και θ
αςφαλισ μετακίνθςθ των μακθτϊν. το αναλυτικό πρόγραμμα κα πρζπει να αναγράφονται
οι ακριβείσ ϊρεσ αναχϊρθςθσ από το ςχολείο και άφιξθσ ςτον προοριςμό, τα μεταφορικά
μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ μετακίνθςθ, οι αρικμοί πτιςεων για αεροπορικζσ
μετακινιςεισ, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια για καλάςςιεσ μετακινιςεισ κ.ο.κ., όπωσ, επίςθσ
και το θμεριςιο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων και μετακινιςεων ςτον τόπο προοριςμοφ,
ξεχωριςτά για κάκε θμζρα.
vi. τισ περιπτϊςεισ μετακινιςεων των άρκρων 3 και 5, εφόςον οι μετακινιςεισ
πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων προγραμμάτων, ςτο πρακτικό αναγράφεται
απαραιτιτωσ θ απόφαςθ ζγκριςθσ του προγράμματοσ.
2. Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 2 απαιτείται θ ςυμμετοχι ςτθν εκδρομι του 70% του
αρικμοφ των μακθτϊν τθσ τάξθσ ι του ςχολείου. Ειδικά για τισ πολυιμερεσ εκδρομζσ των
μακθτϊν των Επαγγελματικϊν Νυκείων και των Επαγγελματικϊν χολϊν απαιτείται θ
ςυμμετοχι του 70% των μακθτϊν τθσ τάξθσ ι τθσ ειδικότθτασ. χολεία με μικρό αρικμό
μακθτϊν είναι δυνατό να πραγματοποιοφν πολυιμερεσ εκδρομζσ μετά από ςφμπραξθςυνεργαςία με άλλα ςχολεία και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ. Για τισ μετακινιςεισ των περιπτϊςεων 3 και 5 τα ονόματα των
ςυμμετεχόντων μακθτϊν αναγράφονται ςτθν απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων
Μακθγθτϊν του ιδίου άρκρου.
3. Για τισ επιςκζψεισ του άρκρου 7 απαιτείται θ ςυμμετοχι του ½ των μακθτϊν τθσ τάξθσ.
4. ε κάκε περίπτωςθ είναι απαραίτθτο ο γονζασ/κθδεμόνασ να κατακζτει ςτο Διευκυντι
του ςχολείου αυτοπροςϊπωσ ενυπόγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία ςυναινεί για τθ
ςυμμετοχι του παιδιοφ του ςτθ ςχεδιαηόμενθ εκδρομι-μετακίνθςθ, αφοφ προθγουμζνωσ
ενθμερωκεί εγγράφωσ για το αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ και
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ςυμφωνεί για τθν πιςτι τιρθςι του, κακϊσ και για τισ υποχρεϊςεισ των μακθτϊν. Επίςθσ,
ςτθν ίδια υπεφκυνθ διλωςθ, ο γονζασ/κθδεμόνασ κα αναγράφει αν ο μακθτισ ζχει κάποιο
χρόνιο πρόβλθμα υγείασ. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο μακθτισ ζχει χρόνιο πρόβλθμα
υγείασ θ υπεφκυνθ διλωςθ κα ςυνοδεφεται με ενθμερωτικό ςθμείωμα όπου κα
αναγράφονται: α) τα φάρμακα που πρζπει να λαμβάνει ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ, (πρζπει
να ελζγχεται το απόκεμα για τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ) β) οι πρϊτεσ
ενζργειεσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ και γ) το τθλζφωνο του κεράποντοσ ιατροφ. Οι
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κατατίκενται εντόσ προκεςμίασ που ορίηεται από το Διευκυντι του
ςχολείου. Οι ενιλικεσ μακθτζσ υπογράφουν και κατακζτουν οι ίδιοι τθν υπεφκυνθ διλωςθ.
5. Ξε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του υλλόγου των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν του ςχολείου
είναι δυνατό να ςυμμετζχουν ςτθν εκδρομι ζωσ και δφο (2) μζλθ του υλλόγου των Γονζων
και Μθδεμόνων, με δικι τουσ δαπάνθ, χωρίσ ς` αυτι τθν περίπτωςθ να μειϊνεται ο αρικμόσ
των ςυνοδϊν κακθγθτϊν.
6. Ξε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του υλλόγου των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν του ςχολείου
είναι δυνατό μακθτισ με ειδικζσ ανάγκεσ να ςυμμετζχει ςε εκδρομι-μετακίνθςθ με
ςυνοδεία ςυγγενικοφ του προςϊπου, με δικι του δαπάνθ. Απαγορεφεται αυςτθρά ςε
οποιοδιποτε άλλο άτομο, πλθν των ρθτά αναφερόμενων ςτθν Πράξθ του υλλόγου
Διδαςκόντων Μακθγθτϊν, με οικονομικι ι χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ, να ςυμμετζχει ςε
ςχολικι εκδρομι-μετακίνθςθ.

Β. Ζγκριςθ εκδρομϊν-μετακινιςεων
Άρκρο 9
Οι εκδρομζσ-μετακινιςεισ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό εγκρίνονται από τον οικείο
αιρετό Περιφερειάρχθ, μετά από ζλεγχο και αντίςτοιχθ ειςιγθςθ του οικείου Διευκυντι
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ μόνο για τισ μετακινιςεισ του άρκρου 6.

Άρκρο 10
1. Για να χορθγθκεί θ ζγκριςθ τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ πρζπει να πλθροφνται όλεσ οι
κατά περίπτωςθ προαναφερόμενεσ προχποκζςεισ και να υποβλθκοφν ζγκαιρα ςτα
αρμόδια εγκριτικά όργανα τα εξισ:
i. Ακριβζσ αντίγραφο τθσ απόφαςθσ του υλλόγου των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν,
ςφμφωνα με το άρκρο 8.
ii. Βεβαίωςθ του Διευκυντι του ςχολείου ότι καλφπτεται ο προβλεπόμενοσ αρικμόσ
ςυμμετοχισ των μακθτϊν (για τισ περιπτϊςεισ των άρκρων 2, 4 και 7 τθσ παροφςασ), βάςει
των υπεφκυνων δθλϊςεων των γονζων/κθδεμόνων τουσ. Ο Διευκυντισ του ςχολείου
βεβαιϊνει, επίςθσ, ότι ζχουν κατατεκεί και τθροφνται ςτο αρχείο του ςχολείου οι
ενυπόγραφεσ δθλϊςεισ των γονζων/κθδεμόνων όλων των μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτθν
εκδρομι-μετακίνθςθ ι των ιδίων, αν είναι ενιλικοι.
iii. Ειδικά για τισ επιςκζψεισ του άρκρου 7 απαιτοφνται ακόμα: α) Ηλεκτρονικι αίτθςθ του
ςχολείου ςτο Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων, β) Πρόςκλθςθ του Προζδρου του Ιδρφματοσ
τθσ Βουλισ των Ελλινων, γ) Ετιςια ζγκριςθ του προγράμματοσ των επιςκζψεων ςτο Κδρυμα
τθσ Βουλισ των Ελλινων και τθσ μετακίνθςθσ των ςχολείων από το Γενικό Γραμματζα του
Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων.
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2. Εφόςον υπάρχουν ςοβαροί λόγοι εξαιτίασ των οποίων κακίςταται αδφνατθ θ
πραγματοποίθςθ τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ ςτθν θμερομθνία που είχε αρχικά
αποφαςιςτεί, είναι δυνατι θ πραγματοποίθςι τθσ ςε άλλθ θμερομθνία με απόφαςθ του
υλλόγου Διδαςκόντων Μακθγθτϊν και ςε ςυνεννόθςθ με το τουριςτικό γραφείο, με βάςθ
τισ αντικειμενικζσ δυνατότθτεσ, αλλά εντόσ των προβλεπόμενων από τθν παροφςα
Τπουργικι Απόφαςθ χρονικϊν περιόδων. Επίςθσ, είναι δυνατι θ αλλαγι των
ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται οι
προχποκζςεισ όςον αφορά ςτον αρικμό των ςυμμετεχόντων μακθτϊν και των ςυνοδϊν
εκπαιδευτικϊν. ε κάκε περίπτωςθ ενθμερϊνεται εγγράφωσ θ αρμόδια για τθν ζγκριςθ τθσ
εκδρομισ αρχι.

Άρκρο 11
Σα δικαιολογθτικά προσ ζγκριςθ των εκδρομϊν-μετακινιςεων υποβάλλονται ιεραρχικά
ςτον οικείο Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τουλάχιςτον είκοςι (20) θμζρεσ για
τισ πολυιμερεσ εκδρομζσ και δεκατρείσ θμζρεσ (13) για τισ μονοιμερεσ εκδρομζσ πριν τθν
αναχϊρθςθ των εκδρομζων-μετακινουμζνων. Ο Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,
αφοφ διαπιςτϊςει τθ νομιμότθτα τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ, ςυντάςςει ςχετικι ειςιγθςθ,
τθν οποία κοινοποιεί ςτον Περιφερειακό Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ και εν ςυνεχεία τθ διαβιβάηει, μαηί με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά του
άρκρου 10, ςτον οικείο αιρετό Περιφερειάρχθ.

Γ. Οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν-μετακινιςεων
Άρκρο 12
Οι εκδρομζσ-μετακινιςεισ οργανϊνονται από το ςχολείο με ευκφνθ του Διευκυντι.
Ενδείκνυται να προγραμματίηονται κατά το δυνατόν παράλλθλα με άλλεσ μετακινιςεισ,
ϊςτε να μθ διαταράςςεται για μεγάλο χρονικό διάςτθμα θ ομαλι διδακτικι διαδικαςία.

Άρκρο 13
Εφόςον πρόκειται για θμεριςια, απλι μετακίνθςθ των μακθτϊν, ο Διευκυντισ του
ςχολείου λαμβάνει τουλάχιςτον τρεισ (3) προςφορζσ για τθν επιλογι του μεταφορικοφ
μζςου, τισ οποίεσ ανακοινϊνει ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.

Άρκρο 14
1. Για τισ προγραμματιηόμενεσ εκδρομζσ-μετακινιςεισ, ο Διευκυντισ του ςχολείου
προκθρφςςει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ, ςτθν οποία υποχρεωτικά κα καταγράφονται: α) προοριςμόσ/οί,
β) προβλεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων, γ) μεταφορικό/ά μζςο/α και τυχόν πρόςκετεσ
προδιαγραφζσ, δ) «κατθγορία» καταλφματοσ, ε) λοιπζσ υπθρεςίεσ (παρακολοφκθςθ
εκδθλϊςεων, επίςκεψθ χϊρων κλπ.), ςτ) υποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. υνιςτάται ςτα ςχολεία να ηθτοφν και τθν πρόςκετθ
προαιρετικι αςφάλιςθ, που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. Για
τισ παραπάνω υπθρεςίεσ πρζπει να ηθτείται θ τελικι ςυνολικι τιμι του οργανωμζνου
ταξιδιοφ, αλλά και θ επιβάρυνςθ ανά μακθτι, ϊςτε οι προςφορζσ να είναι οικονομικά και
ποιοτικά ςυγκρίςιμεσ. Η προςφορά του ταξιδιωτικοφ γραφείου κα κάνει ρθτι αναφορά
ςτθν κατθγορία του καταλφματοσ που προτείνει. Οι προςφορζσ, που κα πρζπει να είναι
τουλάχιςτον τρεισ (3), κατατίκενται κλειςτζσ ςτο ςχολείο. Ξε κάκε προςφορά κατατίκεται
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από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα
λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.
2. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από
οικονομικι άποψθ προςφοράσ, ςυγκροτείται Επιτροπι, με Πράξθ του Διευκυντι του
ςχολείου, θ οποία αποτελείται από τον ίδιο, ωσ πρόεδρο, δφο (2) ςυνοδοφσεκπαιδευτικοφσ, που ορίηονται από το φλλογο των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν, ζναν (1)
εκπρόςωπο του υλλόγου Γονζων και Μθδεμόνων, εφόςον λειτουργεί τζτοιοσ φλλογοσ, και
από εκπροςϊπουσ του 15/μελοφσ Ξακθτικοφ υμβουλίου ι των 5/μελϊν υμβουλίων των
Ξακθτικϊν Μοινοτιτων που κα λάβουν μζροσ ςτθν εκδρομι-μετακίνθςθ, οι οποίοι
εκπροςωποφνται με μία (1) ψιφο. Η Επιτροπι ζχει τθν αρμοδιότθτα και ευκφνθ επιλογισ
του ταξιδιωτικοφ γραφείου που κα πραγματοποιιςει τθν εκδρομι-μετακίνθςθ. Η επιλογι
του ταξιδιωτικοφ γραφείου καταγράφεται ςτο πρακτικό που ςυντάςςεται και ςτο οποίο
αναφζρονται με ςαφινεια τα κριτιρια επιλογισ. Σο εν λόγω πρακτικό, εφόςον ηθτθκεί,
κοινοποιείται από το Διευκυντι του ςχολείου ςε κάκε ςυμμετζχοντα ι/και ζχοντα νόμιμο
δικαίωμα να ενθμερωκεί, ο οποίοσ μπορεί να υποβάλει ζνςταςθ κατά τθσ επιλογισ εντόσ
δφο (2) θμερϊν από τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ επιλογισ.
3. Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν εξζταςθ των ενδεχόμενων ενςτάςεων,
γίνεται θ τελικι επιλογι του ταξιδιωτικοφ γραφείου και το ςχολείο ςυντάςςει ςφμβαςθ
οργανωμζνου ταξιδιοφ (ιδιωτικό ςυμφωνθτικό), ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, που
υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. τθ ςφμβαςθ περιλαμβάνονται απαραιτιτωσ τα
εξισ:
i.

Σο εγκεκριμζνο από το φλλογο Διδαςκόντων Μακθγθτϊν αναλυτικό πρόγραμμα τθσ
εκδρομισ.

ii.

Σο όνομα του ξενοδοχείου, θ κατθγορία του, ο αρικμόσ δωματίων και κλινϊν και οι
παρεχόμενεσ από αυτό υπθρεςίεσ.

iii. Η Αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ.
iv. Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδρομισ και κόςτοσ ανά μακθτι.
v. Σουσ Γενικοφσ Όρουσ ςυμμετοχισ ςτθν εκδρομι.
4. Σο ςχολείο υποχρεοφται να αναρτά ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα του
τισ προςφορζσ των τουριςτικϊν γραφείων, τθ ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ που
υπογράφτθκε, κακϊσ και τον αρικμό του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου επαγγελματικισ
ευκφνθσ.
5. Οι Διευκυντζσ των ςχολείων, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκδρομισ, οφείλουν να
ςυνεννοοφνται με τισ αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ για τθν εξαςφάλιςθ των
προχποκζςεων αποηθμίωςθσ των ςυνοδϊν κακθγθτϊν και του αρχθγοφ.
6. Ξετά τον προγραμματιςμό των πολυιμερων εκδρομϊν-μετακινιςεων, με ευκφνθ του
Διευκυντι του ςχολείου, καταχωρείται θ εκδρομι-μετακίνθςθ ςτθν ειδικι θλεκτρονικι
διεφκυνςθ του Τ.Π.Δ.Β.Ξ.Θ., προκειμζνου να ενθμερϊνονται οι υπθρεςίεσ άλλων
Τπουργείων, οι Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ και οι Περιφζρειεσ του τόπου
προοριςμοφ των εκδρομϊν, ϊςτε να λαμβάνεται κάκε αναγκαίο μζτρο για τθν αςφαλι
μετακίνθςθ των μακθτϊν και τθν τιρθςθ των διατάξεων που κακορίηουν τουσ όρουσ
λειτουργίασ των χϊρων διαμονισ, εςτίαςθσ και ψυχαγωγίασ.
7. Οι εκδρομζσ-μετακινιςεισ των μακθτϊν είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται με τα
εναζρια, καλάςςια, οδικά και ςιδθροδρομικά μζςα μεταφοράσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται οι όροι αςφάλειασ για κακζνα από αυτά.
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8. Για τθν αςφαλι μετακίνθςθ των μακθτϊν, θ εκκίνθςθ των εκδρομϊν-μετακινιςεων κα
γίνεται από το χϊρο του ςχολείου, δε κα πραγματοποιείται πριν από τισ 6 π.μ., ενϊ θ άφιξθ
ςτον τόπο προοριςμοφ ι θ επιςτροφι ςτο ςχολείο κα πραγματοποιείται το αργότερο ζωσ
τισ 10 μ.μ., όταν θ εκδρομι πραγματοποιείται οδικϊσ. ε περίπτωςθ χριςθσ δεφτερου
μεταφορικοφ μζςου, είναι δυνατό να διαφοροποιθκοφν τα παραπάνω προβλεπόμενα
χρονικά όρια εκκίνθςθσ-άφιξθσ με απόφαςθ του αιρετοφ Περιφερειάρχθ τθσ Διοικθτικισ
Περιφζρειασ. Επίςθσ, κάκε είδουσ μετακίνθςθ των μακθτϊν ςτον τόπο διαμονισ τουσ κατά
τθ διάρκεια τθσ πραγματοποίθςθσ των εκδρομϊν κα γίνεται ςε χρόνο ςφμφωνο με το
εγκεκριμζνο πρόγραμμα τθσ εκδρομισ.
9. Πριν από τθν αναχϊρθςθ, ο Διευκυντισ του ςχολείου ςε ςυνεργαςία με τον αρχθγό τθσ
εκδρομισ-μετακίνθςθσ και τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ τονίηει ςτουσ μακθτζσ τθν ανάγκθ για
τθ ςχολαςτικι τιρθςθ του προγράμματοσ τθσ εκδρομισ και τθν υποδειγματικι
ςυμπεριφορά τουσ, ζτςι ϊςτε να επιτευχκοφν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ θ αςφαλισ
μετακίνθςθ, θ διαμονι και θ ψυχαγωγία, κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι.
10. ε περίπτωςθ μετακίνθςθσ με τουριςτικά λεωφορεία, ο αρχθγόσ τθσ εκδρομισμετακίνθςθσ φροντίηει να αναρτθκεί ςτα οχιματα ευανάγνωςτθ πινακίδα με τθν ζνδειξθ
«χολικι Εκδρομι - (όνομα ςχολείου)» ςε εμφανι ςθμεία ςτο πρόςκιο και οπίςκιο μζροσ
του οχιματοσ, θ οποία διατθρείται ζωσ το τζλοσ τθσ εκδρομισ.
11. Η τιρθςθ του προγράμματοσ τθσ εκδρομισ, κακϊσ και θ αςφάλεια των μακθτϊν ςε
όλθ τθ διάρκεια τθσ μετακίνθςθσ, από τθν αναχϊρθςθ ζωσ και τθν επιςτροφι τουσ,
αποτελεί ευκφνθ του αρχθγοφ τθσ εκδρομισ και των ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν. Ο
Διευκυντισ του ςχολείου, εφόςον θ μετακίνθςθ γίνεται με τουριςτικά λεωφορεία,
απευκφνεται εγγράφωσ ςτθ Διεφκυνςθ Σροχαίασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ϊςτε να
διενεργθκεί ζλεγχοσ των οχθμάτων (ζγγραφα καταλλθλότθτασ οχιματοσ, επαγγελματικι
άδεια οδιγθςθσ, ζγγραφα οδθγοφ κλπ.), λίγο πριν τθν αναχϊρθςθ των εκδρομζων. Οι
ςυνοδοί κακθγθτζσ επιβλζπουν τα όρια ταχφτθτασ και, εφόςον κρίνουν ςκόπιμο,
απευκφνονται ςτισ αςτυνομικζσ διευκφνςεισ του τόπου προοριςμοφ, για επανάλθψθ των
ελζγχων.
12. Οι χϊροι που επιλζγονται για τθ διαμονι, εςτίαςθ και ψυχαγωγία των μακθτϊν πρζπει
να διακζτουν νόμιμθ άδεια λειτουργίασ και να πλθροφν τουσ όρουσ αςφάλειασ και
υγιεινισ.
13. ε ζκτακτθ ανάγκθ ι ανυπζρβλθτθ δυςκολία που τυχόν προκφψει κατά τθ διάρκεια τθσ
εκδρομισ-μετακίνθςθσ, ο αρχθγόσ απευκφνεται ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ι ςτισ κατά τόπο αρμόδιεσ αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ για το
εςωτερικό και ηθτά τθ ςυνδρομι τουσ, ενϊ για το εξωτερικό ηθτά τθ ςυνδρομι των
πλθςιζςτερων πρεςβευτικϊν ι προξενικϊν αρχϊν, κακϊσ και του αρμόδιου υντονιςτι
Εκπαίδευςθσ Εξωτερικοφ, των οποίων τα τθλζφωνα και τισ διευκφνςεισ ζχει φροντίςει να
πλθροφορθκεί πριν τθν αναχϊρθςθ.
14. Για κάκε εκδρομι-μετακίνθςθ ςτο εξωτερικό των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν,
είναι απαραίτθτθ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ για τθ διάρκεια του ταξιδιοφ και τθσ διαμονισ. Για
εκδρομζσ - μετακινιςεισ ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι εκπαιδευτικοί μποροφν
να απευκφνονται ςτα γραφεία του οικείου Οργανιςμοφ Περίκαλψθσ Αςφαλιςμζνων
Δθμοςίου (Ο.Π.Α.Δ.) απϋ όπου εκδίδεται θ ευρωπαϊκι κάρτα αςφάλιςθσ, θ οποία ιςχφει
για ζνα θμερολογιακό ζτοσ. Για τουσ μακθτζσ κα πρζπει να μεριμνιςουν ζγκαιρα οι γονείσ
τουσ, απευκυνόμενοι ςτον αςφαλιςτικό τουσ φορζα, προκειμζνου να ζχουν τθ ςχετικι
πλθροφόρθςθ και να προβοφν ςτθν ζκδοςθ ευρωπαϊκισ κάρτασ αςφάλιςθσ για τα παιδιά
τουσ. ε περίπτωςθ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςε χϊρα θ οποία δεν είναι κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται θ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ Πρεςβείασ ι του πλθςιζςτερου
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Προξενείου τθσ Ελλάδασ ςτθ χϊρα αυτι και θ κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ
μετακίνθςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Ε1 του Τπουργείου Εξωτερικϊν (φαξ: 210 - 3682 277).
15. Ο τελικόσ ζλεγχοσ των δαπανθκζντων για τθν εκδρομι χρθμάτων που προιλκαν από
τυχόν πόρουσ των μακθτικϊν κοινοτιτων γίνεται από το Διευκυντι του ςχολείου.
16. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ ο αρχθγόσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ
ςυνοδοφσ κακθγθτζσ, ςυντάςςει λεπτομερι ζκκεςθ ςχετικά με τθ διεξαγωγι τθσ, τθν
τιρθςθ του προγράμματοσ και το βακμό επίτευξθσ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων τθσ. Επίςθσ,
ςυντάςςει φφλλο αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν από το τουριςτικό
γραφείο, με βάςθ αντικειμενικά ςτοιχεία. Η ζκκεςθ και το φφλλο αξιολόγθςθσ
υποβάλλονται ςτο Διευκυντι του ςχολείου για ενθμζρωςθ του ιδίου και του υλλόγου των
Διδαςκόντων Μακθγθτϊν και κοινοποιοφνται ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Ο Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ υποβάλλει ςυγκεντρωτικι ζκκεςθ των
ςχολείων τθσ περιοχισ ευκφνθσ του ςτον Περιφερειακό Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ με τθ ςειρά του ςυντάςςει τθν τελικι ζκκεςθ για
τισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Περιφζρειάσ του και τθν υποβάλλει ςτο
αρμόδιο Γραφείο του Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων.
17. Για τθν ενθμζρωςθ των ςχολείων τθρείται ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ φάκελοσ εκδρομϊν, ςτον οποίο κατατίκενται από το Διευκυντι κάκε
ςχολείου:
i. Αντίγραφα των ςυμβάςεων των ςχολείων με τα τουριςτικά γραφεία.
ii. Ζκκεςθ και φφλλο αξιολόγθςθσ του τουριςτικοφ γραφείου, τα οποία ςυντάςςονται από
τον αρχθγό τθσ εκδρομισ και τουσ ςυνοδοφσ και αναφζρονται ςτθν τιρθςθ των
ςυμφωνθκζντων όρων από τα τουριςτικά γραφεία.

Άρκρο 15
Ξε τθν ιςχφ τθσ παροφςασ καταργείται θ Τπουργικι Απόφαςθ 13324/Γ2/17-02-2006
(Φ.Ε.Μ. 206, τ. Βϋ), κακϊσ και κάκε άλλθ διάταξθ που ρυκμίηει κζματα τθσ παροφςασ
απόφαςθσ, όςον αφορά ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ.

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΡΑΜΕΤΗ ΧΡΙΣΟΦΙΝΟΠΟΤΝΟΤ
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