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* Σε περιπτώσεις που οι διδακτικές επισκέψεις, πραγματοποιούνται με μεταφορικό μέσο απαιτείται έγκριση από τον οικείο Περιφερειάρχη.  
 
ΣΥΝΟΔΟΙ  
Για το εσωτερικό (αρχηγός + 1 συνοδός ανά 30 μαθητές) 
Για το εξωτερικό (αρχηγός + 1 συνοδός ανά 20 μαθητές) 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 

   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Σχολικοί περίπατοι  
[Άρθρο 1] 

     

2. Εκπαιδευτικές 
εκδρομές   
[Άρθρο2] 

1 μονοήμερη  
[χωρίς 
διανυκτέρευση] 

Όλες οι τάξεις (70 % 

μαθητών) 15 ημέρες 13 ημέρες  
 

 1 πολυήμερη  
[5 ή(7)ημερών] 

Γ τάξη των ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 
Β ταξη ΕΠΑΣ(70 % μαθητών 

της τάξης ή της ειδικότητας) 
25 ημέρες 20 ημέρες  

 

3. Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις (ΚΠΣΔ) 
[Άρθρο 3] 

  1 ή 2 
πολυήμερες 
 [2 ή (4) ημερών]  

Μόνο οι μαθητές της 
ομάδας 

25 ημέρες 20 ημέρες  

Στο πρακτικό 
-η απόφαση έγκρισης του 
προγράμματος 
-ονόματα μαθητών αρθρο 8 
VI 

  Επισκέψεις σε 
κέντρα ΚΠΕ 

Οδηγίες ΥΠΔΒΜΘ   

Στο πρακτικό 
-η απόφαση έγκρισης του 
προγράμματος 
-ονόματα μαθητών αρθρο 8 
VI 

4.Διδακτικές επισκέψεις  
Έως 9  
(1 ή περισς. ωρών) 

 Ανά τάξη  ή τμήμα 15 ημέρες (*) 13 ημέρες (*) Σύμφωνη γνώμη συμβούλου 

5.Εκπαιδευτικές 
ανταλλαγές –
αδελφοποιήσεις 
[Αρθρο 5] 

1 αδελφοποίηση 
ανά σχολική 
μονάδα  
[5 ή (7) ημερών] 

Μόνο οι μαθητές της 
ομάδας 

25 ημέρες 20 ημέρες  

Στο πρακτικό 
-η απόφαση έγκρισης του 
προγράμματος 
-ονόματα μαθητών αρθρο 8 
VI 

6. Ευρωπαϊκά 
προγράμματα  [Άρθρο 6] 

 
Μόνο οι μαθητές της 
ομάδας 

30 ημέρες  
 

7. Επισκέψεις στη Βουλή 
[Άρθρο 7] 

1 επίσκεψη  
[2 ή (3) 
διανυκτερεύσεων] 

Όλες οι τάξεις 
[50% των μαθητών της τάξης] 

25 ημέρες 20 ημέρες  
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΌΓΟΥ   

 

2. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για κάθε μετακίνηση εκτός περιπάτων και διδακτικών επισκέψεων που 

πραγματοποιούνται χωρίς τη χρήση μεταφορικού μέσου) 
Στη ιστοσελίδα της ΔΔΕ  γίνεται ανάρτηση  της εκδρομής -μετακίνησης 
Στη οποία αναφέρονται 

1. προορισμός 
2. αριθμός συμμετεχόντων (μαθητών –συνοδών) 
3. μεταφορικά μέσα 
4. κατηγορία καταλύματος  (αν υπάρχει διανυκτέρευση) 
5. λοιπές υπηρεσίες  (γεύματα-παρακολούθηση θεαμάτων- επίσκεψη χώρων –χρήση μεταφορικών μέσων κλπ) 
6. υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης  διοργανωτή και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση  σε περίπτωση ατυχήματος 
7. συνολική τιμή εκδρομής και τιμή ανά μαθητή 
8. υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα  λειτουργίας σε ισχύ 
 

 
 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3  ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
 
 
 

 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. πράξη στο βιβλίο πράξεων του Δντή του σχολείου  συγκρότησης  επιτροπής  αξιολόγησης προσφορών 

 η επιτροπή αποτελείται 
1. Δντή ως πρόεδρο 
2. Δυο συνοδοί εκπαιδευτικοί ως μέλη 
3. Ένα εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων 
4. Εκπροσώπους του 15/λούς ή των 5λών συμβουλίων (1 ψήφος) 

2. αξιολόγηση προσφορών –επιλογή πρακτορείου 
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3. σύνταξη πρακτικού   επιλογής πρακτορείου που αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής 
4. υποβολή ενστάσεων εντός 2 ημερών 
5. εξέταση ενστάσεων 
6. τελική επιλογή  
7. υπογραφή σύμβασης 
8. ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου   

• των προσφορών  των πρακτορείων 

• τη σύμβαση 

• αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης 
9. καταχώρηση στο survey.sch.gr   των πολυήμερων εκδρομών (αρχικά χωρίς έγκριση και στη συνέχεια με έγκριση) 
10. υποβολή  στη ΔΔΕ για έγκριση  από αιρετό περιφερειάρχη   

o Διαβιβαστικό του Σχολείου προς τη Δ.Δ.Ε. 
o Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα της Πράξης Συλλόγου Διδασκόντων 
o Βεβαίωση ότι καλύπτεται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών και ότι έχουν παραληφθεί οι Υπεύθυνες Δηλώσεις 

των Κηδεμόνων (εκτός των περιπτώσεων 3,5,6 που συμμετέχουν οι μαθητές της ομάδος-προγράμματος) 
o Αντίγραφο της σύμβασης του σχολείου με το τουριστικό γραφείο. 

 

Εκδρομές εξωτερικού 
Για εκδρομές –μετακινήσεις στο εξωτερικό(επίσκεψη σε χώρα ευρωπαϊκής ένωσης) 

i. για συνοδούς : έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης από ΟΠΑΔ  
ii. Για τους μαθητές : από τον ασφαλιστικό φορέα  των γονέων τους έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας 

ασφάλισης 
iii. Για τους μαθητές (αλλοδαποί) που δεν είναι υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης απαιτείται  

έκδοση  διαβατηρίου. 
 
Σε μετακίνηση σε χώρα εκτός ευρωπαϊκής ένωσης  

i. Ενημέρωση πρεσβείας –προξενείου της Ελλάδος στη χώρα αυτή. Κοινοποίηση στο ΥΠΕΞ 
της μετακίνησης (Διεύθυνση Ε1 φαξ 210 3682277) 
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4. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ 
1. Έλεγχος δαπανηθέντων ποσών από το Δντή του σχολείου 
2. Ο αρχηγός-συνοδοί 

a. συντάσσουν έκθεση  
i. Διεξαγωγή 
ii. Τήρηση του προγράμματος 
iii. Επίτευξη στόχων 

b. Φύλλο αξιολόγησης υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το τουριστικό Γραφείο 
Και  υποβάλλονται στο Δντή του σχολείου 

3. Η έκθεση και το φύλλο αξιολόγησης  κοινοποιούνται στη ΔΔΕ μαζί με αντίγραφο της σύμβασης του σχολείου με το 
τουριστικό γραφείο 
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ΙΑ/85986/29-08-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Ταξιδιωτικά έγγραφα αλλοδαπών μαθητών οι οποίοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές και προγράμματα ελληνικών 
σχολείων στο εξωτερικό 
Με το παρόν έγγραφο εφιστούμε την προσοχή όσων εκπαιδευτικών ηγούνται ομάδων μαθητών που μετακινούνται στο εξωτερικό 
στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδρομών:  
Εφόσον στις ομάδες αυτές περιλαμβάνονται μαθητές από τρίτες χώρες (δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) θα πρέπει να γίνεται 
σχολαστικός έλεγχος ώστε οι μαθητές αυτοί να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος ταλαιπωρίας όταν οι μαθητές αυτοί πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.  
 
Συγκεκριμένα:  
 

• Μαθητές τρίτων -μη κοινοτικών- χωρών που ταξιδεύουν σε χώρες που ανήκουν στη ζώνη Schengen (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, 
Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα ακόλουθα ταξιδιωτικά έγγραφα:  

1. Διαβατήριο  
2. Ισχύουσα άδεια παραμονής στην Ελλάδα (δεν γίνεται δεκτή απλή βεβαίωση υποβολής σχετικών δικαιολογητικών)  
 

• Αλλοδαποί Μαθητές που επισκέπτονται όλα τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ενταχθεί στη ζώνη Schengen 
καθώς και τρίτες χώρες (χώρες μη Κ-Μ /ΕΕ) πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα ακόλουθα ταξιδιωτικά έγγραφα:  

1. Διαβατήριο  
2. Ισχύουσα άδεια παραμονής στην Ελλάδα (δεν γίνεται δεκτή απλή βεβαίωση υποβολής σχετικών δικαιολογητικών)  
3. Θεώρηση εισόδου από την προξενική αρχή της χώρας που πρόκειται να επισκεφθούν με το σχολείο τους.  
 

 


