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ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 

Σας κοινοποιούμε την Υπουργική Απόφαση Υ.Α.129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ2769/2-12-

2011), που αφορά τις εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών και σας παρακαλούμε για την ΠΙΣΤΗ 

εφαρμογή της. 

Για την προκήρυξη των εκδρομών , όπως ορίζει το άρθρο 14, παρ. 1 της παραπάνω Υ.Α. , 

στην ιστοσελίδα της Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου υπάρχει υπερσύνδεσμος με το όνομα: 

«Σχολικές Εκδρομές» στον οποίο υπερσύνδεσμο θα αναρτώνται οι προκηρύξεις, αφού τις 

αποστέλλετε στο e-mail της Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου. 

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε: 

 

▪ ΠΙΝΑΚΑ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ του νέου Νόμου. 

▪ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Προκήρυξη Εκδρομής, που μπορείτε να προσαρμόζετε ανάλογα 
με την περίπτωση. 

▪ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α: Πρακτικό του Συλλόγου Καθηγητών που αφορά σε όλες τις 
μετακινήσεις εκτός των Εκπαιδευτικών Επισκέψεων(Αρ.3) & Εκπαιδευτικών 
Ανταλλαγών-Αδελφοποιήσεων (Αρ.5)  

▪ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2β: Πρακτικό του Συλλόγου Καθηγητών που αφορά μόνο στις 
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Αρ.3) & Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές -Αδελφοποιήσεις 
(Αρ.5)  

 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

http://dide.reth.sch.gr/
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▪ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Υπεύθυνη Δήλωση – Κανονισμός της εκδρομής που μπορείτε 
να προσαρμόζετε ανάλογα με τις ανάγκες της εκδρομής. (Οι  Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, καλό θα είναι να τυπώνονται σε ένα φύλλο με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της 
εκδρομής και να δίνονται στους γονείς για υπογραφή μαζί με το πρόγραμμα 
της εκδρομής.) 

▪ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: Βεβαίωση Διευθυντή, που αναφέρεται ο αριθμός των 
συμμετεχόντων μαθητών και ότι έχει παραλάβει τις υπεύθυνες δηλώσεις των 
Γονέων-Κηδεμόνων των μαθητών, με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή τους. 

▪ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: Λεπτομερής Έκθεση – Απολογισμός σχετικά με την διεξαγωγή, 

την τήρηση του προγράμματος και το  βαθμό επίτευξης των εκπ/κών στόχων 

της εκδρομής. (Συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής από τον 

αρχηγό σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές). 

▪ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: Φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το 

τουριστικό γραφείο με βάσει αντικειμενικά στοιχεία (Συντάσσεται μετά την 

ολοκλήρωση της εκδρομής από τον αρχηγό σε συνεργασία με τους συνοδούς 

καθηγητές). 

▪ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7: Ενημέρωση της Τροχαίας (του οικείου Αστυνομικού Τμήματος 

που ανήκει το σχολείο) για διενέργεια ελέγχου του οχήματος που θα 

χρησιμοποιηθεί για τη μονοήμερη ή πολυήμερη εκδρομή πριν την έναρξη της 

μετακίνησης. 

▪ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8:  Ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής για διενέργεια ελέγχου του 

οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί στην πολυήμερη εκδρομή σε περίπτωση όπου 

κατά τη μετακίνηση με πλοίο θα γίνει αλλαγή του οχήματος και του οδηγού 

στο Λιμάνι άφιξης.  

▪ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9:  Ενημέρωση του τμ. Τροχαίας του Αερολιμένα  για έλεγχο του 

οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πολυήμερης εκδρομής 

στο Αεροδρόμιο άφιξης. 

 

 

 

Παρακαλούμε, όπως μελετήσετε με ιδιαίτερη προσοχή τη νέα Υπουργική Απόφαση, καθώς και 

τις Οδηγίες του παρόντος εγγράφου.  

 

Οποιοδήποτε σχόλιο – παρατήρηση – διόρθωση που θα μπορούσε να βελτιώσει τις παρούσες 

οδηγίες είναι ευπρόσδεκτο. 

 

 

                                                   Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου 

 
 
 
 
                                                             Ανδρέας Ταξάκης 
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

( Με βάσει την Υ.Α.129287/Γ210-11-2011 (ΦΕΚ2769/2-12-2011) ) 
 

1. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ  (Άρθρο 1) 

Έως πέντε (5) το έτος (όχι πάνω από μία το μήνα) κατά τη διάρκεια ωραρίου του σχολείου 

και έχουν στόχο κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό.  

• Συμμετέχουν όλες οι τάξεις και διεξάγονται εντός των διδακτικών ωρών. 

•  Συνοδεύουν όλοι οι καθηγητές, εκτός αν κατά την κρίση του συλλόγου η συμμετοχή 

κάποιου είναι αδύνατη.  

• Στους μαθητές που δεν συμμετέχουν καταχωρίζονται  απουσίες (ισάριθμες με τις 

διδακτικές ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας),  

εκτός από την περίπτωση που χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο(*) και διαφωνεί ο 

γονέας ή ο κηδεμόνας. (*Ζητούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις Γονέων/Κηδεμόνων) 

Συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων και συντάσσεται πράξη συλλόγου και 

ενημερώνεται η Διεύθυνση Δ.Ε.. 

Σε περίπτωση χρήσης μεταφορικού μέσου να γίνονται όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες.  

 

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ   (Άρθρο 2) 

➢ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (Άρθρο 2, παρ.2) 

Μία (1) ανά έτος.  

• Συμμετέχουν όλες οι τάξεις και πραγματοποιούνται  οποτεδήποτε μέσα στο 

διδακτικό έτος, έως και δέκα (10) ημέρες πριν από την λήξη των μαθημάτων.  

• Για την πραγματοποίησή τους απαιτείται  συμμετοχή τουλάχιστον του  70% των 

μαθητών.  

• Συνοδεύει ένας καθηγητής ανά 30 μαθητές συν τον αρχηγό (ο αρχηγός και ο 

αναπληρωτής του πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί). Με έγκριση του συλλόγου 

διδασκόντων επιτρέπεται η συμμετοχή δύο μελών του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων χωρίς να μειώνεται αντίστοιχα ο αριθμός των συνοδών. 

•  Συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων και συντάσσεται πράξη συλλόγου (με 

βάσει τις σχετικές οδηγίες, στη σελίδα 8) και απαιτείται έγκριση από τον οικείο 

Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης.  

• Οι αποφάσεις του συλλόγου για την πραγματοποίηση των ημερήσιων εκδρομών να 

λαμβάνονται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την πραγματοποίησή τους. 

• Να υποβάλλονται στην Δ.Δ.Ε. Ν. Ρεθύμνου τα παρακάτω  δικαιολογητικά  για τις 

απαραίτητες ενέργειες, τουλάχιστον δέκα τρεις (13)  ημέρες πριν την αναχώρηση 

των εκδρομέων: 

1. Διαβιβαστικό του Σχολείου προς τη Δ.Δ.Ε. 

2. Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα της Πράξης Συλλόγου Διδασκόντων 

3. Βεβαίωση ότι καλύπτεται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών και ότι έχουν 

παραληφθεί οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των Κηδεμόνων  

4. Αντίγραφο της σύμβασης του σχολείου με το τουριστικό γραφείο. 

• Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής συντάσσονται από τον αρχηγό σε 

συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές: 

A. Λεπτομερής έκθεση σχετικά με την διεξαγωγή, την τήρηση του 

προγράμματος και το  βαθμό επίτευξης των εκπ/κών στόχων της 

B. Φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το τουριστικό 

γραφείο με βάσει αντικειμενικά στοιχεία 
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και υποβάλλονται στο Δ/ντή του σχολείου για ενημέρωση του ίδιου και του 

συλλόγου διδασκόντων και κοινοποιείται στην Δ.Δ.Ε. 

             

           

➢ ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ  ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ή ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  (Άρθρο 2, παρ.3) 

Μία (1) για τη Γ΄ τάξη των Γενικών Λυκείων  και ΕΠΑΛ και της Β΄Τάξης των ΕΠΑ.Σ., 

μέχρι 5 εργάσιμες  ημέρες ή μέχρι (7) ημέρες εάν συμπεριληφθούν και δύο αργίες, μετά 

από αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.  

• Η εκδρομή πρέπει να πραγματοποιείται από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 18 Δεκεμβρίου 

και από 1 Φεβρουαρίου μέχρι και 15 μέρες πριν την λήξη των μαθημάτων.  

•  Συμμετέχει το 70% των μαθητών της τάξης, του σχολείου ή του τομέα ή της 

ειδικότητας .  

• Συνοδεύει ένας καθηγητής ανά 30 μαθητές στο εσωτερικό και  ανά 20 μαθητές στο 

εξωτερικό συν τον αρχηγό (ο αρχηγός και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί). Με έγκριση του συλλόγου διδασκόντων επιτρέπεται η 

συμμετοχή δύο μελών του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων χωρίς να μειώνεται 

αντίστοιχα ο αριθμός των συνοδών. 

•  Συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων και συντάσσεται πράξη συλλόγου (με 

βάσει τις σχετικές οδηγίες, στη σελίδα 8) και απαιτείται έγκριση από τον οικείο 

Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης. 

• Οι αποφάσεις του συλλόγου για την πραγματοποίηση των πολυήμερων 

εκδρομών να λαμβάνονται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μέρες  πριν την 

πραγματοποίησή τους . 

• Να υποβάλλονται στην Δ.Δ.Ε. Ν. Ρεθύμνου τα παρακάτω  δικαιολογητικά  για τις 

απαραίτητες ενέργειες, τουλάχιστον είκοσι (20)  ημέρες πριν την αναχώρηση των 

εκδρομέων: 

1. Διαβιβαστικό του Σχολείου προς τη Δ.Δ.Ε.  

2. Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα της Πράξης Συλλόγου Διδασκόντων 

3. Βεβαίωση ότι καλύπτεται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών και ότι έχουν 

παραληφθεί οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των Κηδεμόνων  

4. Αντίγραφο της σύμβασης του σχολείου με το τουριστικό γραφείο. 

• Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής συντάσσονται από τον αρχηγό σε 

συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές: 

A. Λεπτομερής έκθεση σχετικά με την διεξαγωγή, την τήρηση του 

προγράμματος και το  βαθμό επίτευξης των εκπ/κών στόχων της 

B. Φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το τουριστικό 

γραφείο με βάσει αντικειμενικά στοιχεία 

και υποβάλλονται στο Δ/ντή του σχολείου για ενημέρωση του ίδιου και του 

συλλόγου διδασκόντων και κοινοποιείται στην Δ.Δ.Ε. 

• Οι Δ/ντές των σχολείων να ενημερώνουν εγκαίρως  το πληροφοριακό 

σύστημα του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ στις πολυήμερες εκδρομές                           ( 

http://survey.sch.gr).  

 

 

 

 

 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Κ.Π.Ε.  (Άρθρο 3) 

http://survey.sch.gr/
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Πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

(προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και 

αγωγής σταδιοδρομίας ή λοιπών καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων) και αφορούν 

στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών – εκπαιδευτικών οι οποίοι  υλοποιούν τα 

προαναφερόμενα προγράμματα. 

• Έως δύο (2) επισκέψεις το σχολικό έτος. 

• Διαρκούν έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες ή τέσσερις (4) εάν συμπεριληφθούν 

έως δύο (2) αργίες. 

• Πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο σχολικό έτος, εξαιρουμένων των 

περιόδων ενδοσχολικών και πανελλαδικών εξετάσεων. 

• Ειδικότερα , οι επισκέψεις σε Κ.Π.Ε.  πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Π.Ε. για το περιβάλλον και την αειφόρο 

ανάπτυξη σύμφωνα με τις κατά έτος οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης του 

Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 

• Συνοδεύει ένας καθηγητής ανά 30 μαθητές στο εσωτερικό και  ανά 20 μαθητές στο 

εξωτερικό συν τον αρχηγό (ο αρχηγός και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί). 

• Συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων και συντάσσεται πράξη συλλόγου (με 

βάσει τις σχετικές οδηγίες, στη σελίδα 8) στην οποία αναγράφονται και τα ονόματα 

των συμμετεχόντων μαθητών και ο αριθμός έγκρισης του προγράμματος. 

• Οι αποφάσεις του συλλόγου να λαμβάνονται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25)  πριν 

την πραγματοποίησή τους . 

• Να υποβάλλονται στην Δ.Δ.Ε. Ν. Ρεθύμνου τα παρακάτω  δικαιολογητικά  για τις 

απαραίτητες ενέργειες, τουλάχιστον είκοσι (20)  ημέρες πριν την αναχώρηση των 

εκδρομέων: 

1. Διαβιβαστικό του Σχολείου προς τη Δ.Δ.Ε.  

2. Ακριβές  αντίγραφο ή απόσπασμα της Πράξης Συλλόγου Διδασκόντων 

3. Βεβαίωση ότι έχουν παραληφθεί οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των Κηδεμόνων.  

4. Η έγκριση του προγράμματος  απαραίτητα , όπου απαιτείται. 

5. Αντίγραφο της σύμβασης του σχολείου με το τουριστικό γραφείο. 

• Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής συντάσσονται από τον αρχηγό σε 

συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές: 

A. Λεπτομερής έκθεση σχετικά με την διεξαγωγή, την τήρηση του 

προγράμματος και το  βαθμό επίτευξης των εκπ/κών στόχων της 

B. Φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το τουριστικό 

γραφείο με βάσει αντικειμενικά στοιχεία 

και υποβάλλονται στο Δ/ντή του σχολείου για ενημέρωση του ίδιου και του 

συλλόγου διδασκόντων και κοινοποιείται στην Δ.Δ.Ε. 

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  (Άρθρο 4) 

 Έως εννέα (9) ανά σχολική τάξη με διάρκεια μίας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών και 

δυνατότητα παράτασης μετά το ωράριο διδασκαλίας του σχολείου, εντός και εκτός των 

φυσικών συνόρων του σχολείου. 

Διδακτικές επισκέψεις μπορεί να γίνονται σε χώρους επιστημονικής, θρησκευτικής και 

πολιτιστικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κλπ. 

• Ο προγραμματισμός τους είναι αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του  

εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας. 

• Ο χρόνος επισκέψεως μπορεί να παραταθεί έως και 2 ώρες πέραν του ωραρίου 

λειτουργίας του σχολείου. 
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• Οι επισκέψεις αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότητα των διδακτικών 

αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος και πραγματοποιούνται ύστερα από 

συναίνεση του σχολικού συμβούλου ειδικότητας ή εναλλακτικά, του συμβούλου 

γενικής παιδαγωγικής ευθύνης. 

Σε περιπτώσεις που οι διδακτικές επισκέψεις, πραγματοποιούνται με μεταφορικά μέσα, 

απαιτούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπονται (πράξη συλλόγου, 

δηλώσεις γονέων, βεβαίωση Διευθυντή) και απαιτείται έγκριση από τον οικείο 

Περιφερειάρχη. Δηλαδή: 

• Συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων και συντάσσεται πράξη συλλόγου (με 

βάσει τις σχετικές οδηγίες, στη σελίδα 8) και απαιτείται έγκριση από τον οικείο 

Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης. 

• Οι αποφάσεις του συλλόγου να λαμβάνονται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) μέρες 

πριν την πραγματοποίησή τους . 

• Να υποβάλλονται στην Δ.Δ.Ε. Ν. Ρεθύμνου τα παρακάτω  δικαιολογητικά  για τις 

απαραίτητες ενέργειες, τουλάχιστον δέκα τρεις (13)  ημέρες πριν την αναχώρηση 

των εκδρομέων: 

1. Διαβιβαστικό του Σχολείου προς τη Δ.Δ.Ε. 

2. Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα της Πράξης Συλλόγου Διδασκόντων 

3. Βεβαίωση ότι έχουν παραληφθεί οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των Κηδεμόνων εφ’ 

όσον χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο. 

4. Αντίγραφο της  σύμβασης του σχολείου με το τουριστικό γραφείο. 

• Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής συντάσσονται από τον αρχηγό σε 

συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές: 

A. Λεπτομερής έκθεση σχετικά με την διεξαγωγή, την τήρηση του 

προγράμματος και το  βαθμό επίτευξης των εκπ/κών στόχων της 

B. Φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το τουριστικό 

γραφείο με βάση αντικειμενικά στοιχεία 

και υποβάλλονται στο Δ/ντή του σχολείου για ενημέρωση του ίδιου και του 

συλλόγου διδασκόντων και κοινοποιείται στην Δ.Δ.Ε. 

 

 

5. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ, ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.  (Άρθρο 5) 

Επιτρέπεται για όλες τις τάξεις, μέχρι Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ή επτά (7) ημέρες εάν 

συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, οποτεδήποτε μέσα στο σχολικό έτος, εξαιρουμένου 

του χρονικού διαστήματος μίας εβδομάδας πριν την έναρξη  των εξετάσεων (ενδοσχολικών 

και πανελλαδικών).  

Ειδικότερα για τις αδελφοποιήσεις επιτρέπεται μία (1) το χρόνο ανά σχολική μονάδα 

 

• Συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων και συντάσσεται πράξη συλλόγου (με 

βάσει τις σχετικές οδηγίες, στη σελίδα 8) στην οποία αναγράφονται και τα ονόματα 

των συμμετεχόντων μαθητών και ο αριθμός έγκρισης του προγράμματος. 

• Συνοδεύει ένας καθηγητής  ανά 20 μαθητές συν τον αρχηγό(ο αρχηγός και ο 

αναπληρωτής του πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί). 

• Την έγκριση τη δίνει ο Περ/ρχης μετά από εισήγηση του Περ/κού Δ/ντή Π/θμιας 

& Δ/θμιας Εκπ/σης 

• Οι αποφάσεις του συλλόγου να λαμβάνονται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25)  πριν 

την πραγματοποίησή τους . 

• Να υποβάλλονται στην Δ.Δ.Ε. Ν. Ρεθύμνου τα παρακάτω  δικαιολογητικά  για τις 

απαραίτητες ενέργειες, τουλάχιστον είκοσι (20)  ημέρες πριν την αναχώρηση 

των εκδρομέων: 
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1. Διαβιβαστικό του Σχολείου προς τη Δ.Δ.Ε.  

2. Ακριβές  αντίγραφο ή απόσπασμα της Πράξης Συλλόγου Διδασκόντων 

3. Βεβαίωση ότι έχουν παραληφθεί οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των Κηδεμόνων. 

4. Η έγκριση του προγράμματος  απαραίτητα , όπου απαιτείται. 

5. Αντίγραφο της σύμβασης του σχολείου με το τουριστικό γραφείο. 

• Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής συντάσσονται από τον αρχηγό σε 

συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές: 

A. Λεπτομερής έκθεση σχετικά με την διεξαγωγή, την τήρησή του 

προγράμματος και το  βαθμό επίτευξης των εκπ/κών στόχων της 

B. Φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το τουριστικό 

γραφείο με βάσει αντικειμενικά στοιχεία 

και υποβάλλονται στο Δ/ντή του σχολείου για ενημέρωση του ίδιου και του 

συλλόγου διδασκόντων και κοινοποιείται στην Δ.Δ.Ε. 

 

 

6. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Άρθρο 6)  

Ο αριθμός των μετακινήσεων ανά έτος, η χρονική περίοδος μετακίνησης και ο αριθμός των 

μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν 

στη σχολική μονάδα και στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος, καθορίζονται 

σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του εγκεκριμένου σχέδιο στο οποίο εντάσσεται η 

μετακίνηση, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής 

μονάδας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων. 

• Συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων και συντάσσεται πράξη συλλόγου (στο 

άρθρο 6 περιγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτούμενες ενέργειες)   

• Απαιτείται έγκριση από τον οικείο Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση του οικείου 

Περ/κού Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.Οι αιτήσεις υποβάλλονται 

τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την πραγματοποίησή της στον Περιφερειάρχη. 

(Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στην Περ/κή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

μέσω της Δ.Δ.Ε.). 

• Για την έγκριση απαιτούνται: 

1. Αίτηση που σφραγίζεται και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 

σχολείου. 

2. Η πρόσκληση του ξένου φορέα υποδοχής. 

3. Η επίσημη έγκριση του προγράμματος. 

4. Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας. 

5. Αντίγραφο πρακτικού συλλόγου που αναφέρει την απόφαση συλλόγου για 

πραγματοποίηση επίσκεψης, το αναλυτικό πρόγραμμα με λεπτομέρειες, τον 

κωδικό και τίτλο του σχεδίου, τα ονόματα των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών που συνοδεύουν. 

6. Βεβαίωση Δντή σχολείου ότι έχει παραλάβει υπεύθυνες δηλώσεις γονέων 

ή κηδεμόνων ότι επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετέχουν. 

 

 

 

 

• Για την έγκριση ατομικής κινητικότητας (προπαρασκευαστικές επισκέψεις, 
σεμινάρια επιμόρφωσης – κατάρτισης)  απαιτούνται: 

1. Αίτηση που υπογράφεται  από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και από το 
νόμιμο εκπρόσωπο του/των  σχολείου/σχολείων 

2. Αντίγραφο σύμβασης με το φορέα συντονισμού. 
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3. Η επίσημη έγκριση του προγράμματος. 

• Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής συντάσσονται από τον αρχηγό σε 

συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές: 

A. Λεπτομερής έκθεση σχετικά με την διεξαγωγή, την τήρησή του 

προγράμματος και το  βαθμό επίτευξης των εκπ/κών στόχων της 

B. Φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το τουριστικό 

γραφείο με βάσει αντικειμενικά στοιχεία 

και υποβάλλονται στο Δ/ντή του σχολείου για ενημέρωση του ίδιου και του 

συλλόγου διδασκόντων και κοινοποιείται στην Δ.Δ.Ε., στην  Περ/κή Δ/νση. 

Επί πλέον, η λεπτομερής έκθεση κοινοποιείται στη Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης 

του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και στην αρμόδια Εθνική Μονάδα Συντονισμού. 

 

 

7. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ   (Άρθρο 7) 

Οι επισκέψεις στη Βουλή μπορεί να συμπεριλαμβάνουν έως  δύο (2)  διανυκτερεύσεις ή 

τρεις (3) για παραμεθόριες περιοχές και νησιά (συμπεριλαμβανομένων των 

διανυκτερεύσεων  στο πλοίο). 

• Απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και στη συνέχεια πρόσκληση του 

Προέδρου του Ιδρύματος της Βουλής  

•  Συμμετέχουν τουλάχιστον το 50% των μαθητών.  

• Πραγματοποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και 15 ημέρες πριν 

την λήξη των μαθημάτων 

• Συνοδεύει ένας καθηγητής ανά 30 μαθητές συν τον αρχηγό (ο αρχηγός και ο 

αναπληρωτής του πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί). 

• Συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων και συντάσσεται πράξη συλλόγου  (με 

βάσει τις σχετικές οδηγίες, στη σελίδα 8) και απαιτείται έγκριση από τον οικείο 

Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης. 

• Οι αποφάσεις του συλλόγου να λαμβάνονται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25)  

ημέρες πριν την πραγματοποίησή τους . 

• Να υποβάλλονται στην Δ.Δ.Ε. Ν. Ρεθύμνου τα παρακάτω  δικαιολογητικά  για τις 

απαραίτητες ενέργειες, τουλάχιστον είκοσι (20)  ημέρες πριν την αναχώρηση 

των εκδρομέων: 

1. Διαβιβαστικό του Σχολείου προς τη Δ.Δ.Ε.  

2. Ακριβές  αντίγραφο ή απόσπασμα της Πράξης Συλλόγου Διδασκόντων 

3. Η  ηλεκτρονική αίτηση του σχολείου στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 

4. Η πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων 

5. Η ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής 

των Ελλήνων από τον Γενικό Γραμματέα του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 

6. Βεβαίωση ότι καλύπτεται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών και ότι έχουν 

παραληφθεί οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των Κηδεμόνων  

7. Αντίγραφο της  σύμβασης του σχολείου με το τουριστικό γραφείο. 

• Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής συντάσσονται από τον αρχηγό σε 

συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές: 

A. Λεπτομερής έκθεση σχετικά με την διεξαγωγή, την τήρηση του 

προγράμματος και το  βαθμό επίτευξης των εκπ/κών στόχων της 

B. Φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το τουριστικό 

γραφείο με βάσει αντικειμενικά στοιχεία 

και υποβάλλονται στο Δ/ντή του σχολείου για ενημέρωση του ίδιου και του 

συλλόγου διδασκόντων και κοινοποιείται στην Δ.Δ.Ε. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Οι εκδρομές να υποβάλλονται έγκαιρα (εντός των προκαθορισμένων 

ημερομηνιών) στη Διεύθυνση Δ.Ε. ώστε να γίνεται ο σχετικός έλεγχος και η 

υποβολή έγκρισης από την Διεύθυνση Δ.Ε.  

• Στις εκδρομές – μετακινήσεις δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου.  

• Οι Δ/ντές των σχολείων να ενημερώνουν εγκαίρως  την Τροχαία ή το αρμόδιο 

Αστυνομικό τμήμα όταν χρησιμοποιούνται μεταφορικά μέσα.  

• Το κάθε είδος εκδρομής είναι ανεξάρτητο, κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνεται 

συμψηφισμός μεταξύ δύο ειδών εκδρομών  

• ΠΡΟΣΟΧΗ !!!   Σε κάθε περίπτωση που χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο 

απαιτούνται: Υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων και κηδεμόνων ότι εγκρίνουν την 

συμμετοχή των παιδιών τους στην εκδρομή, αποδεχόμενοι τους όρους του 

κανονισμού της εκδρομής 

• Στους μαθητές που απουσιάζουν μια ή περισσότερες διδακτικές ώρες λόγω 

συμμετοχής σε ομάδα που υλοποιεί εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

(περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και 

αγωγής σταδιοδρομίας ή λοιπών καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων) 

αναγράφονται οι απουσίες στο φύλλο απουσιών αλλά δεν καταχωρούνται. 

 

 

Στις πράξεις συλλόγων ορίζονται απαραιτήτως: 

i.   Ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης και ο αναπληρωτής του (που πρέπει να 

είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί) 

ii. Οι συνοδοί καθηγητές και οι αναπληρωτές τους  

iii.   Ημερομηνία και ώρα  αναχώρησης και επιστροφής (Δεν επιτρέπεται μετακίνηση 

μαθητών πριν από 6 π.μ. και μετά τις 10 μ.μ.) 

iv. Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή 

v. Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής (Θα αναγράφονται οι ακριβείς ώρες αναχώρησης 

από το σχολείο και άφιξης στον προορισμό, τα μεταφορικά μέσα που θα 

χρησιμοποιηθούν, οι αριθμοί  πτήσεων για αεροπορικές μετακινήσεις, τα 

ακτοπλοϊκά δρομολόγια κλπ, όπως επίσης και το ημερήσιο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων και μετακινήσεων στον τόπο προορισμού για κάθε μέρα 

χωριστά). 

vi.   Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν και συνολικός αριθμός μαθητών τάξης ή 

τμήματος. 

vii.  Τα ονόματα των μαθητών που συμμετέχουν στις περιπτώσεις 3 και 5. 
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viii.   Αριθμός εγκριτικής απόφασης  στις περιπτώσεις 3 και 5, εφ΄όσον 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων. 

ix. Η συμμετοχή στη συνεδρίαση του Συλλόγου του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου 

(όπου απαιτείται) 

Επίσης να αναγράφεται ο αριθμός της Πράξης του Δ/ντή του σχολείου με την οποία ορίζεται 

η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.        

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

Οι εκδρομές οργανώνονται από τα σχολεία με την ευθύνη του Διευθυντή με βάση το άρθρο 

12 της Υ.Α.129287/Γ210-11-2011 (ΦΕΚ2769/2-12-2011). Για την οργάνωση των 

εκδρομών να τηρούνται επακριβώς τα άρθρα 13 και 14 της παραπάνω  σχετικά με τα 

οικονομικά, την υλοποίηση και την ασφάλεια .                                           

Απαραίτητες ενέργειες (Με βάσει το άρθρο 14) 

• ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της εκδρομής στην Ιστοσελίδα της Δ/θμιας Εκπ/σης (Άρθρο14, 

Παρ.1). 

• Ο Διευθυντής του σχολείου με Πράξη του, που αναγράφεται στο Βιβλίο Πράξεων 

Διευθυντή, ορίζει επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών (Άρθρο14, Παρ.2) 

• Γίνεται αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή αξιολόγησης και τηρείται 

σχετικό πρακτικό (Άρθρο14, παρ.2) 

• Υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του σχολείου και του γραφείου που ανέλαβε 

την εκδρομή.( Άρθρο14, παρ. 3) 

• Ανάρτηση όλων των προσφορών , της σύμβασης και του αριθμού του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης στον πίνακα 

ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου (Άρθρο14. παρ. 5) 

 

 

 

 

 

 

 Επίσης: 

• Για μετακινήσεις με τουριστικά λεωφορεία, ο αρχηγός της εκδρομής να 

φροντίζει να αναρτώνται στα οχήματα η ένδειξη «Σχολική εκδρομή - …………. 

(όνομα σχολείου)» 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                   Σελίδα 11 από 11 

• Οι χώροι που επιλέγονται για τη διανομή, εστίαση και ψυχαγωγία των μαθητών, 

πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους 

ασφάλειας και υγιεινής. 

• Να παρακρατείται ένα ποσό (π.χ. 20%) της αξίας της εκδρομής από τα 

ταξιδιωτικά γραφεία, πριν την εκτέλεσή της και να αποδίδεται μετά το τέλος 

της εκδρομής, εφ΄ όσον  έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι της σύμβασης. 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX 

Λιμεναρχείο Πειραιά 210 4511310-17 210 4511121 

Λιμεναρχείο Σούδας 28210 89240 28210 89884 

Λιμεναρχείο Ηρακλείου 2810-338110 2810-226110 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 210 3536892 210 3537755 

Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης 2310 471114 2310 475688 

Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου 2810 246720 2810 246727 

Κρατικός Αερολιμένας Χανίων 28210 63033 28210 63033 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ, να μελετήσετε προσεκτικά την Υ.Α. και να τηρούνται επακριβώς 
τα προβλεπόμενα από αυτήν. 


