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Αξηζκ. 33120/ΓΓ4 Δθδξνκέο - Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηψλ θαη 
καζεηξηψλ Γεκφζησλ θαη Ηδησηηθψλ ζρνιεί σλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο. 

O ΞΝΟΓΝΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ 

Έρνληαο ππφςε: 
(...) 

16. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφ θαζεο δελ πξνθαιείηαη 
δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

απνθαζίδνπκε: 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα 
ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ησλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
ζρνιηθνί πεξίπαηνη, κεηαθηλήζεηο ζην πιαίζην αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

εκεξήζηεο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, πνιπήκεξεο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο 
(εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο, 
επηζθέςεηο ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ελψ θαηά ηε δηάξ θεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνη νχληαη κεηαθηλήζεηο καζεηψλ, καζεηξηψλ 
θαη ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, ζην πιαίζην 
επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ, αδειθνπνηήζεσλ θαη άιισλ 
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δηδηθφηεξα: 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Άρθρο 1 

τολικοί Περίπαηοι 

1. Ωο ζρνιηθφο πεξίπαηνο νξίδεηαη ε νξγαλσκέλε απφ ην ζρνιείν 

κεηάβαζε φισλ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζε ηφπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε 
κηθξή απφζηαζε απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. Ζ κεηάβαζε απηή γίλεηαη πεδή ή 
κε ρξήζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ, εληφο ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ θαη έρεη ζηφρν 
θνηλσληθνπνηεηηθφ, ςπραγσγηθφ, παηδαγσγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ. 

2. Νη πεξίπαηνη πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζρνιείσλ, δελ ππεξβαί λνπλ ηνπο πέληε (5) ζπλνιηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη δελ πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζζφ ηεξνη ηνπ ελφο (1) 
κέζα ζηνλ ίδην κήλα. 

Ππληζηάηαη λα θαηαξηίδεηαη ελδεηθηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πεξηπάησλ ελφο δηδαθηηθνχ έηνπο απφ ηνλ Πχιινγν Γηδαζθφλησλ, θαηά ηελ 
έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ζ ηνπνζεζία θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο 

ηνπ πεξηπάηνπ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ 
πξνγξακκαηηζκφ, εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζρνιείνπ ή είλαη απαγνξεπηηθέο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ή εάλ ππάξρεη πξφηαζε 
γηα επηινγή θαηαιιειφηεξεο ηνπνζεζίαο. 
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Ν ζρνιηθφο πεξίπαηνο είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηάμε ζε 
δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο αιιά ηελ ίδηα κέξα. 

3. Ξέξαλ ηνπ αξρηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξηπάηνπ 

ιακβάλεηαη απφθαζε απφ ηνλ Πχιινγν Γηδαζθφλησλ. Κεηά ηε ιήςε ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο, ελεκεξψλεηαη ε αξκφδηα πξντζηακέλε εθπαηδεπηηθή αξρή, 
κε ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 

4. Νη δηδάζθνληεο θαζεγεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπλνδεχζνπλ ηνπο 
καζεηέο/καζήηξηεο ζηνλ πεξίπαην, εθηφο εάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Ππιιφγνπ 
Γηδαζθφλησλ ε ζπκκεηνρή θάπνηνπ θαζεγεηή θαζίζηαηαη αδχλαηε. 

5. Σε καζεηή/καζήηξηα πνπ απνπζηάδεη απφ ην ζρνιηθφ 
πεξίπαην θαηαρσξίδνληαη απνπζίεο ηζάξηζκεο κε ηηο δηδαθηηθέο ψξεο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην σξνιφγην πξφ γξακκα ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ν πεξίπαηνο. Πηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ηνπ πεξηπάηνπ ρξεζηκνπνηείηαηκεηαθνξηθφ κέζν, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
καζεηή/καζήηξηαο θαηαηίζεηαη ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ 

θαη εθφζνλ ν θεδεκφλαο δελ ζπκθσλεί, δελ θαηαρσξίδνληαη απνπζίεο θαη ν 
καζεηήο/καζήηξηα παξακέλεη ζην ζρνιείν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηπάηνπ 
θαη ζπκκεηέρεη ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ 

Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
πεξηπάηνπ κε κεηαθνξηθφ κέζν είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 70% ησλ θνηηψλησλ 
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

6. Δίλαη δπλαηφλ ηηο εκέξεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζρνιηθψλ πεξηπάησλ 

ζπγθξνηεκέλεο νκάδεο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ελαιιαθηηθά λα 
πξαγκαηνπνηνχλ εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζην πιαίζην ζρνιηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ή άιισλ εγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, εθφζνλ έρνπλ γίλεη νη 
πξναπαηηνχκελεο ελέξγεηεο. 

Άρθρο 2 

Δκπαιδεσηικές Δκδρομές 

1. Νη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο απνηεινχλ αλαγθαίν ζπκπιήξσκα ηεο αγσγήο 
ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, γηαηί ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ηφπνπο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε κνξθσηηθή αμία, λα γλσξί ζνπλ ηα 
επηηεχγκαηα ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζηε καθξν ρξφληα πνξεία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 
λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέγνληαη 

πεξηνρέο κε ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή αμία (πνιηηηζηηθή, αξραηνινγηθή, ηζηνξηθή, 
νηθνινγηθή), ελψ θξίλεηαη απα ξαίηεηε ε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη παξνρή 
πιε ξνθνξηψλ ζηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν ηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα επηζθεθζνχλ, ψζηε λα εμα ζθαιίδεηαη ε απφθηεζε φζν ην 
δπλαηφλ πην πινχζησλ εκπεηξηψλ. Ρηο εθδξνκέο επηβάιινπλ εθπαηδεπηηθνί 
ιφγνη, νη νπνίνη απνξξένπλ απφ ηνλ παηδαγσγηθφ-κνξθσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη επνκέλσο, θξίλεηαη ζθφπη κν λα θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή 
πξνζπάζεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

2. Πξαγκαηνπνηείηαη κία (1) εκεξήζηα εθδξνκή ρσξίο 
δηαλπθηέξεπζε γηα ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο φισλ ησλ ηάμεσλ ησλ ζρνιείσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νπνηεδήπνηε κέζα ζην δηδαθηηθφ έηνο, έσο θαη 
δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Ζ εκεξήζηα εθδξνκή 
δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηάμε ζε δηαθνξεηηθνχο πξννξηζκνχο, αιιά 

ηελ ίδηα κέξα. Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο επηιέγνληαη 
νξγαλσκέλνη ρψξνη φπσο αζιεηηθά θέληξα, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 
παηδηθέο θαηαζθελψζεηο θαη άιια, ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαη λα 



δηαζέηνπλ ζρε ηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη 
θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ππνδνρή καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. Ν 

αξρεγφο ηεο εθδξνκήο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ 
ππνδνρήο θαη εηδηθά γηα ρψξνπο άζιεζεο-δξαζηεξηνηήησλ λα δεηά αληίγξαθα 
ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ηφζν ησλ εγθαηαζηάζεσλ φζν θαη 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Καζεηέο/καζήηξηεο νη νπνίνη δελ ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ εκεξήζηα εθδξνκή παξακέλνπλ ζην ζρνιείν θαη ζπκκεηέρνπλ ζε ζρνιηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εκεξήζηαο εθδξνκήο 
είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 70% ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηψλησλ καζεηψλ θαη 
καζεηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

3. Πξαγκαηνπνηείηαη κία (1) πνιπήκεξε εθδξνκή απφ ηνπο 

καζεηέο/καζήηξηεο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ Γεληθψλ Ιπθείσλ (ΓΔ.Ι.) Δηδηθψλ 
Ιπθείσλ, Δπαγγεικαηηθψλ Ιπθείσλ (ΔΞΑ.Ι.) θαη Δηδηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ 
Ιπθείσλ (Δ.ΔΞΑ.Ι.), ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ, 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 15 Νθησβξίνπ έσο 19 Γεθεκβξίνπ (εκέξα 
επηζηξνθήο) θαη απφ 1 Φεβξνπαξίνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε 
ιήμε ησλ καζεκάησλ, ε νπνία έρεη δηάξθεηα ζπλνιηθά κέρξη πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ εθδξνκή απηή, αλάινγα κε ηε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε απφ 
ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ θαη ηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, 
κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα έσο επηά (7) εκέξεο, εάλ ζπκπεξηιεθζνχλ έσο δχν 

(2) αξγίεο, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 
Θαη’ εμαίξεζε ζηελ πεξίπησζε, πνπ ε εθδξνκή έρεη δηάξθεηα πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο δελ ζπλππνινγίδνληαη νη δηαλπθηεξεχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο κε πινία, φηαλ απηά εθηεινχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν 
βξαδηλά δξνκνιφγηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκα ηνπνίεζε ηεο 
πνιπήκεξεο εθδξνκήο είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 70% ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θνηηψλησλ καζεηψλ θαη κα ζεηξηψλ ηεο ηάμεο. 
Καζεηέο/καζήηξηεο νη νπνίνη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθδξνκή παξακέλνπλ ζην 
ζρνιείν θαη παξαθνινπζνχλ εηδηθά δηακνξθσκέλν σξνιφγην πξφγξακκα κε 
απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

4. Θεσξείηαη ζεκαληηθφ λα εληζρχεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
εθδξνκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζε πεξηνρέο κε αξραηνινγηθφ, 
πεξηβαιινληηθφ, ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ θαη θπζηθφ θάιινο. 

Άρθρο 3 

Δκπαιδεσηικές επιζκέυεις 

1. Σην πιαίζην εγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ(πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, αγσγήο 
πγείαο, πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαη αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο) 

πξαγκαηνπνηνχληαη έσο δχν (2) εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζην εζσηεξηθφ ή 
ζε Θέληξα Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Θ.Ξ.Δ.) δηάξθεηαο έσο δχν (2) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ ή έσο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ, εάλ ζπκπεξηιεθζνχλ 

έσο δχν (2) αξγίεο ή έσο ηέζζεξηο (4) εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο 
δηάξθεηαο κηαο (1) εκέξαο κφλν γηα ηηο Πρνιηθέο Κνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο 
θαη Δθπαίδεπζεο Β/ζκηαο (ΣΜΔΑΔ), νπνηεδήπνηε κέζα ζην δηδαθηηθφ έηνο θαη 

κέρξη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. 
 Πηηο εκέξεο κεηαθίλεζεο δελ ζπλππνινγίδνληαη νη δηαλπθηεξεχζεηο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε πινία, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηά εθηεινχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν βξαδηλά δξνκνιφγηα. 
 Νη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ - εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη πινπνηνχλ ην πξφγξακκα 



θαη πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην 70% ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ 
πνπ ην πινπνηνχλ. 

 Νη ελ ιφγσ επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θαη’ έηνο νδεγίεο 
ηνπ ΞΞΔΘ. 
 Πηηο κεηαθηλήζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

νιηγφσξε κεηαθίλεζε ηεο νκάδαο γηα ηε ζπκκεηνρή θαηά ηελ εκέξα 
παξνπζίαζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ηέινο ηεο 
ζρνιηθήο ρξνληάο. 

2. Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζην πιαίζην ηνπ Αλαιπηηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο: 

Κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ κία (1) εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε αλά ηάμε Γπκλαζίνπ, Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμε Γεληθνχ Ιπθείνπ θαζψο θαη 
Α΄ ηάμε Δπαγγεικα ηηθνχ Ιπθείνπ ή έσο δχν (2) αλά ηάμε, ηνκέα, 
εηδηθφηεηα ή ηκήκα εηδηθφηεηαο Β΄ θαη Γ΄ ΔΞΑΙ δηάξθεηαο έσο δχν (2) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ ή έσο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ, εάλ ζπκπεξηιεθζνχλ 
έσο δχν (2) αξγίεο ζην πιαίζην ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο. 

Δπίζεο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ κία (1) εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε αλά ηάμε Δηδηθνχ Γπκλαζίνπ θαη Δηδηθνχ Λπθείνπ θαζψο θαη Α΄ 
ηάμε Δηδηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή έσο δχν (2) αλά ηάμε Δ.Δ.Δ.ΔΘ., 
Δηδηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ ή αλά ηάμε, ηνκέα, εηδηθφηεηα ή ηκήκα 

εηδηθφηεηαο Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ Δηδηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ δηάξθεηαο έσο δχν 
(2) εξγάζηκσλ εκεξψλ ή έσο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ, εάλ ζπκπεξηιεθζνχλ έσο 
δχν (2) αξγίεο ζην πιαίζην ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο. ή έσο ηέζζεξηο (4) εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο δηάξθεηαο κηαο (1) 
εκέξαο. 

Πηηο εκέξεο κεηαθίλεζεο δελ ζπλππνινγίδνληαη νη δηαλπθηεξεχζεηο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε πινία, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηά εθηεινχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν βξαδηλά δξνκνιφγηα. Ρν 
πξφγξακκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ κπνξεί λα είλαη δηαζεκαηηθφ θαη λα 
ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη δηδαθηηθέο ελφηεηεο 
πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο καζεκάησλ. 

Ξξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην δηδαθηηθφ έηνο θαη κέρξη δέθα (10) εκέξεο πξηλ 

ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ θαη πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην 70% ησλ 
θνηηψλησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο ηάμεο, ηνπ ηνκέα, ηεο εηδηθφηεηαο ή 
ηνπ ηκήκαηνο εηδηθφηεηαο. Νη καζεηέο/καζήηξηεο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο παξακέλνπλ ζην ζρνιείν θαη παξαθνινπζνχλ εηδηθά 
δηακνξθσκέλν σξνιφγην πξφγξακκα κε απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

Θαηά ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπλεθπαίδεπζεο, κεηαμχ ΠΚΔΑΔ θαη 
ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπ ζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ν αξηζκφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηα πξαθηηθά απνθά ζεσλ 
ησλ Ππιιφγσλ Γηδαζθφλησλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 
εθφζνλ ηα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ κε αξηζκ. πξση. 172877/Γ3/17.10.2016 
ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΘ 3561/η.Β΄/4.11.2016). 

Άρθρο 4 

Γιδακηικές επιζκέυεις 

1. Δληφο ηνπ Δληαίνπ Ξιαηζίνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ελζσκαηψλνληαη ζηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη 



εθπαίδεπζεο εληφο θαη εθηφο ησλ θπζηθψλ ζπλφξσλ ηνπ ζρνιείνπ. Πην πιαίζην 
απηφ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζε εμσζρνιηθνχο ρψξνπο, κε ηε δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ 
δηδαθηηθψλ επηζθέςεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εηήζηνπ 
ζρεδηαζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν ηάμεο θαη ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ, ε εκπεηξία ζπληζηά ηε βάζε απφθηεζεο ηεο γλψζεο θαη ην 
ζρνιείν αλνίγεηαη ζηε δσή θαη ζηελ θνηλσλία. 

2. Γηδαθηηθέο επηζθέςεηο είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρψξνπο 
επηζηεκνληθήο, ηζηνξηθήο, ζξεζθεπηηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

αλαθνξάο, ζε κνλάδεο παξαγσγήο, αμηνζέαηα, αζιεηηθέο εγθαηαζηά ζεηο θ.ιπ., 
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θαηά πεξίπησζε 
δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο, φπσο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ, 

ηζηνξηθά αξρεία, δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, θπζηνιαηξηθέο ιέζρεο, επηκειεηήξηα, 
επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο, θέληξα λεφηεηαο, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, 
εθζεζηαθνχο, κνπζεηαθνχο θαη ζξεζθεπηηθνχο ρψξνπο, εξγαζηήξηα, 
Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο. 

3. Ξξαγκαηνπνηνχληαη νπνηεδήπνηε κέζα ζην δηδαθηηθφ έηνο έσο ελληά (9) αλά 

ηάμε ή ηκήκα, ηνκέα, εηδηθφηεηα ή ηκήκα εηδηθφηεηαο, δηδαθηηθέο επηζθέςεηο κε 
δηάξθεηα κίαο ή πεξηζζφηεξσλ δηδαθηηθψλ σξψλ. Νη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο είλαη 
νιηγφσξεο, εληφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο ε δηάξθεηά ηνπο κπνξεί λα παξαηαζεί έσο θαη δχν ψξεο πέξαλ ηνπ 
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Δηδηθά γηα ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο ησλ ΔΞΑ.Ι. ηνπ Ρνκέα 
Λαπηηιηαθψλ Δπαγγεικάησλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ, ε δηάξθεηά ηνπο κπνξεί 
λα παξαηαζεί πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, γηα φζεο ψξεο 

απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
επηζθεπηφκελεο παξαγσγηθήο κνλάδαο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ. 

Νη επηζθέςεηο αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη χζηεξα 

απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πξνηείλεη ηε δηδαθηηθή 
επίζθεςε θαη απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ηεο δηδαθηηθήο επίζθεςεο απαηηείηαη ην 70% ησλ θνηηψλησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ ηεο ηάμεο ή ηνπ ηκήκαηνο, ηνκέα, εηδηθφ ηεηαο ή ηκήκαηνο 
εηδηθφηεηαο. Καζεηέο/καζήηξηεο νη νπνίνη δελ ζπκκεηέρνπλ παξακέλνπλ ζην 
ζρνιείν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο επίζθεςεο θαη ζπκκε ηέρνπλ ζε 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή παξαθνινπζνχλ εηδηθά δηακνξθσκέλν σξνιφγην 
πξφγξακκα, ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

Άρθρο 5 

Δκπαιδεσηικές ανηαλλαγές, αδελθοποιήζεις, εκπαιδεσηικά 

προγράμμαηα, προγράμμαηα διεθνϋν οργανιζμϋν και διεθνείς 

ζσμμεηοτές 

1. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

κεηαθηλήζεηο καζεηψλ, καζεηξηψλ θαη ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ, ζην πιαίζην: 

α. εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ, 
β. αδειθνπνηήζεσλ, 
γ. εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

δ. πξνγξακκάησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 
ε. ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα, εκεξίδεο, δηαγσληζκνχο, 



καζεηηθέο επηζηεκνληθέο νιπκπηάδεο θαη άιιεο δηεζλείο εθδειψζεηο θαη 
ζη. πξφζθιεζεο απφ ζρνιεία ηεο Νκνγέλεηαο. 

2. Ππγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαθηλήζεηο ζην εμσηεξηθφ, κε 

δηάξθεηα έσο επηά (7) εκέξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ, γηα 
κεηάβαζε ζε επξσπατθφ ή κεζνγεηαθφ θξάηνο θαη έσο δέθα (10) εκέξεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ, γηα κεηάβαζε ζε θξάηνο εθηφο Δπξψπεο 
ή Μεζνγείνπ. 

3. Ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ κεηαθίλεζεο πξέπεη απζηεξά λα δηθαηνινγείηαη απφ 

ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο επίζθεςεο, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηελ νηθεία 
δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο. 

4. Νη κεηαθηλήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, 
εμαηξνπκέλνπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κίαο εβδνκάδαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 
εμεηάζεσλ (ελδνζρνιηθψλ θαη παλειιαδηθψλ) θαη έσο ηε ιήμε ηνπο. 

5. Πε απηέο ζπκκεηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηνπ 

ζρνιείνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή θαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ 
Γηδαζθφλησλ θαη νπσζδήπνηε κε ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ ή 
θεδεκφλσλ ηνπο. 

6. Δπηηξέπεηαη ε ζπγθξφηεζε δηαζρνιηθήο νκάδαο φηαλ απηή είλαη 

νιηγνκειήο (έσο δέθα καζεηέο/καζή ηξηεο), πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 
εθδειψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία α, γ, δ θαη ε ηεο πξψηεο 
παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 Δηδηθφηεξα γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ 
Γεληθή Γξακκαηεία Θξεζθεπκάησλ ηνπ Ξ.Ξ.Δ.Θ., επηηξέπεηαη ε ζπγθξφηεζε 
δηαζρνιηθήο νκάδαο, αλεμαξηήησο αξηζκνχ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, ζχκθσλα 
κε ηα θαη’ έηνο νξηδφκελα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

7. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαθίλεζεο είλαη φηη 
ν Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο παίξλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε λα 
πεξηνξίδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο κεηαθίλεζεο απηήο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη φηη δελ πξνθχπηεη δαπάλε γηα ην δεκφζην. Ν ίδηνο 
βεβαηψλεη εγγξάθσο ηελ νηθεία Γηεχζπλζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζρνιείνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο. 

8. Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ζηηο αδειθνπνηήζεηο, απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη 
κφλνλ κε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ 

Γηδα ζθφλησλ ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη επαθξηβψο ν ζθνπφο ηεο 
αδειθνπνίεζεο. Δπηηξέπεηαη δε, ε πξαγκαηνπνίεζε κίαο (1) κεηαθίλεζεο 
απηνχ ηνπ ηχπνπ αλά ζρνιηθφ έηνο. 

Ρα αδειθνπνηεκέλα ζρνιεία παξνπζηάδνπλ θνηλφ πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ 
ην νπνίν αθνξά ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ 
νηθεία δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο. 

Καζεηέο/καζήηξηεο νη νπνίνη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιφγσ κεηαθίλεζε 
παξακέλνπλ ζην ζρνιείν θαη παξαθνινπζνχλ εηδηθά δηακνξθσκέλν σξνιφγην 

πξφγξακκα. 
Γηα θάζε κεηαθίλεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο, νη κεηαθηλνχκελνη εθπαηδεπηηθνί 

ππνβάιινπλ ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έθζεζε κε ηα 
πεπξαγκέλα ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο. 

Άρθρο 6 

Α. Δσρφπαχκά προγράμμαηα και λοιπές εσρφπαχκές 

δραζηηριωηηηες 



Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
κεηαθηλήζεηο καζεηψλ, καζεηξηψλ θαη ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ ζρνιείσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ θαη ζην εζσηεξηθφ, ζην πιαίζην 
πινπνίεζεο εγθεθξηκέλσλ επξσπατθψλ πξν γξακκάησλ θαη ινηπψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ν αξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ αλά έηνο, ε ρξνληθή πεξίνδνο κεηαθίλεζεο θαη ν 

αξηζκφο ησλ κεηαθηλνχκελσλ καζεηψλ, καζεηξηψλ θαη ζπλνδψλ 
εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη πξέπεη απαξαηηήησο λα αλήθνπλ ζηε ζρνιηθή κν λάδα 
θαη ζηελ παηδαγσγηθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ζην νπνίν εληάζζεηαη ε 
κεηαθίλεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν παλειιαδηθψλ θαη 
ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ. 

Νη κεηαθηλήζεηο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζπλνδεπφκελσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο 

ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρνπλ δηάξθεηα έσο δεθαέμη (16) εκέξεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ. 

Νη κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ρσξίο λα ζπλνδεχνπλ καζεηέο/καζήηξηεο ζηα 
πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζηα 

νπνία ζπκκεηέρεη ε ζρνιηθή κνλάδα, δελ δχλαληαη λα ππεξβαίλνπλ ζε δηάξθεηα 
ηηο ελληά (9) εκέξεο, απφ ηηο νπνίεο έσο πέληε (5) ζα είλαη εξγάζηκεο θαη έσο 
ηέζζεξηο (4)αξγίεο. 

Ωο ειάρηζηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαινγία καζεηψλ, καζεηξηψλ θαη ζπλνδψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο σο άλσ κεηαθηλήζεηο ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 
10 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Δηδηθά γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, δίδεηαη ε 
δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ζπλνδνχ, κε δαπάλεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 

Β. Προψποθέζεις μεηακινήζεφν 

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ ηα 
θάησζη: 

Γηθαηνινγεηηθά γηα ζπκκεηνρή ζε ζρέδηα ζπλεξγαζίαο / θηλεηηθφηεηαο / 
ζπκπξάμεηο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 

α. Αίηεζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν 
ηνπ ζρνιείνπ. 

β. Ξξφζθιεζε θαη πξφγξακκα ηεο επίζθεςεο απφ ην μέλν ζρνιείν ή ηνλ θνξέα 
ππνδνρήο. 

γ. Δπίζεκε έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ θνξέα ζπληνληζκνχ ζε εζληθφ 
επίπεδν. Πε πεξίπησζε ζπκκεην ρήο ζρνιηθήο κνλάδαο σο εηαίξνο ζε 
ζχκπξαμε φπνπ ν ζπληνληζηήο είλαη θνξέαο ηνπ εμσηεξηθνχ, απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζε ηεο ζχκβαζεο, ζην ζρεηηθφ παξάξηεκα ηεο νπνίαο αλαγξάθεηαη ν 
θαηάινγνο ησλ εηαίξσλ. 

δ. Αληίγξαθν ηνπ Ξξαθηηθνχ ζπγθξφηεζεο ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο. 

ε. Αληίγξαθν ηνπ Ξξαθηηθνχ ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφ λησλ, ζην νπνίν 
αλαθέξνληαη: 
• ε απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο 

• ν θσδηθφο θαη ν ηίηινο ηνπ ζρεδίνπ 
• ηα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ, καζεηξηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ 
εθπαηδεπηηθψλ 



ζη. Βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ φηη ηεξεί ζην γξαθείν ηνπ ηηο 
ελππφγξαθεο δειψζεηο ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλήιηθσλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, κε ηηο νπνίεο επηηξέπνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δξαζηε ξηφηεηα. 
 Δπίζεο, ζηελ ίδηα ππεχζπλε δήισζε, ν γνλέαο/ θεδεκφλαο ζα αλαγξάθεη αλ ν 

καζεηήο/καζήηξηα έρεη θάπνην ρξφλην πξφβιεκα πγείαο. 
Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο/καζήηξηα έρεη ρξφλην πξφβιεκα 
πγείαο, ε ππεχζπλε δήισζε ζα ζπλνδεχεηαη κε ελεκε ξσηηθφ ζεκείσκα φπνπ 

ζα αλαγξάθνληαη: 
α) ηα θάξκαθα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο/κα ζήηξηα 
(πξέπεη λα ειέγρεηαη ην απφζεκα γηα ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο) 

β) νη πξψηεο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο θαη 
γ) ην ηειέθσλν ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ. 
 Νη ππεχζπλεο δειψζεηο θαηαηίζεληαη εληφο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ 
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

Γ. Γιαδικαζία έγκριζης μεηακινήζεφν 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνο έγθξηζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ζην εμσηεξηθφ 
ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηελ πινπνίεζή ηνπο 

απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ νηθείν Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο αθνχ ζπληάμεη ζρεηηθή εηζήγεζε, ηελ ππνβάιιεη ζηνλ 
Ξεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Ξξσην βάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηα θίλεζεο. 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνο έγθξηζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ζην εζσηεξηθφ κε 
δηαλπθηέξεπζε ππνβάιινληαη ζηνλ νηθείν Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, ηνπιά ρηζηνλ επηά (7) εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

Πηελ πεξίπησζε εκεξήζηαο δηάξθεηαο κεηαθηλήζεσλ, ν Γηεπζπληήο ηνπ 
ζρνιείνπ ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηνπ ιάρηζηνλ δχν (2) εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
κεηαθίλεζεο. 

Νη κεηαθηλνχκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη κέιε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο 
πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. Πηηο απνθάζεηο κεηαθίλεζεο 
ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ξεηά ηα νλφκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζνχλ. 

Νη εθζέζεηο απφ ηηο κεηαθηλήζεηο θνηλνπνηνχληαη ζηελ Απηνηειή Γηεχζπλζε 

Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ Θεκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ (Ρκήκα Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ Ξξνγξακκάησλ). Αληηζέησο, 
νη απνθάζεηο κεηαθίλεζεο δελ θνηλνπνηνχληαη ζηελ Απηνηειή Γηεχζπλζε 

Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ Θεκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξε 
ζθεπκάησλ. 

Άρθρο 7 

τολικές Αθληηικές Γραζηηριωηηηες 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ην 

Πάββαην ή/θαη ηελ Θπξηαθή είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαθηλήζεηο 
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ Γπκλαζίσλ, Δηδηθψλ Γπκλαζίσλ, Ιπθείσλ (ΓΔ.Ι. - 

ΔΞΑΙ), Δηδηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ, Δηδηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Ιπθείσλ 
θαη Δ.Δ.Δ.ΔΘ. σο εμήο: 

α) Δληφο νξίσλ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζην 
πιαίζην ησλ ελδνζρνιηθψλ αγψλσλ, ησλ αγψλσλ ΑζινΞΑΗΓΔΊΑΠ, ησλ 
Ξαλειιήλησλ Αγψλσλ Ιπθείσλ θαζψο θαη Αζιεηηθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη Γξά 



ζεσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην Ξ.Ξ.Δ.Θ., ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, κε 
έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ, έπεηηα 

απφ ελππφγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα. Νη κεηαθη λήζεηο απηέο 
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ή εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

β) Δθηφο νξίσλ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζ κηαο Δθπαίδεπζεο, ζην 
πιαίζην ησλ αγψλσλ ΑζινΞΑΗΓΔΊΑΠ, ησλ Ξαλειιήλησλ Αγψλσλ Ιπθείσλ, 

θαζψο θαη Αζιεηηθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη Γξάζεσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην 
Ξ.Ξ.Δ.Θ., ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 
πξνθεξχμεηο ησλ Νξγαλσηηθψλ Δπηηξνπψλ Πρνιηθψλ Αγψλσλ, κε έγθξηζε ηνπ 

νηθείνπ Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Πηηο κεηαθηλήζεηο απηέο 
ζπκκεηέρνπλ ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο/καζήηξηεο ή νκάδεο καζεηψλ θαη 
καζεηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ, έπεηηα απφ ελππφγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ γνλέα ή 
θεδεκφλα θαη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

γ) Πην εμσηεξηθφ γηα ζπκκεηνρή ζε Γηεζλείο Πρνιηθέο Αζιεηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη Αγψλεο κε απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ 
Ξ.Ξ.Δ.Θ., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Θεληξηθήο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Πρνιη 
θψλ Αζιεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Θ.Ν.Δ.Π.Α.Γ.). Γηα ηηο αλσηέξσ κεηαθηλήζεηο, 

εληφο ή εθηφο νξίσλ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζηελ κε αξηζκ. πξση 190677/Γ5/2016 ππνπξγηθή απφ θαζε (ΦΔΘ 
3754/η.Β΄/21.11.2016) κε ζέκα: «Αζιεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζρνιείσλ 

Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» θαη ηελ κε αξηζκ. πξση. 
220861/ Γ5/23.12.2016 ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΘ 4561/η.Β΄/ 30.12.2016) 
δηφξζσζε απηήο. 

Άρθρο 8 

Δπιζκέυεις ζηη Βοσλή ηφν Δλλήνφν 

α. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
επηζθέςεηο ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ησλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πνπ πξνζθαινχληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Βνπιήο, χζηεξα απφ 
ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην Ξ.Ξ.Δ.Θ. θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο 
αίηεζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

β. Νη επηζθέςεηο απηέο εληάζζνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, απνηεινχλ 
αλεμάξηεην πξφγξακκα θαη αθνξνχλ ζηνπο καζεηέο/καζήηξηεο φισλ ησλ 
ηάμεσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

γ. Γηα ηηο επηζθέςεηο ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ απαηηεί ηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 
50% ησλ θνηηψλησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο ηάμεο. 

δ. Νη επηζθέςεηο ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έλαξμε 
ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ 
καζεκάησλ. Νη ελ ιφγσ επηζθέςεηο, αλάινγα κε ηελ απφζηαζε, κπνξεί λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ έσο δχν (2) δηαλπθηεξεχζεηο, ελψ γηα ηε λεζησηηθή Διιάδα 
θαη ηηο αθξηηηθέο-παξακεζφξηεο πεξηνρέο έσο ηξεηο (3) δηαλπθηεξεχζεηο. Πηηο 
εκέξεο κεηαθίλεζεο δελ ζπλππνινγίδνληαη νη δηαλπθηεξεχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε πινία, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
απηά εθηεινχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν βξαδηλά δξνκνιφγηα. 

Άρθρο 9 

σμμεηοτή μαθηηϋν και μαθηηριϋν ζε διαγφνιζμοϊς, μαθηηικά 

ζσνέδρια, ημερίδες και λοιπές εκδηλϋζεις 



1. Ξξνβιέπεηαη ε κεηαθίλεζε ζην εζσηεξηθφ ζπγθε θξηκέλσλ καζεηψλ θαη 
καζεηξηψλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ην Πάββαην ή/θαη ηελ Θπξηαθή γηα 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ή εθδειψζεηο (καζεηηθά ζπλέδξηα, εκεξίδεο, 
πξνγξάκκαηα, δηαζρνιηθέο ζπλεξγαζίεο θ.ιπ.) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ξ.Ξ.Δ.Θ. θαη νξγαλψλνληαη απφ εξεπλεηηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, επηζηεκνληθέο ελψζεηο ή θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ 
εμσηεξηθνχ θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ πξνβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηε 
δηάρπζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ηνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαθίλεζεο είλαη φηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή 
ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

2. Γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ απαηηείηαη νπσζδήπνηε 
έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα θαη απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη επαθξηβψο ε δξάζε ζηελ νπνία 
ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο/καζήηξηεο θαη ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη ζπκκεηνρήο 
ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ. Ρνπο καζεηέο/καζή 

ηξηεο ζπλνδεχνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη’ αλαινγία πνπ δελ ζα θαηαζηξαηεγεί ηα 
πξνβιεπφκελα γηα κεηαθηλήζεηο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. Πηε κεηαθίλεζε ησλ 
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ, κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη εθφζνλ ην επηζπκνχλ, νη γνλείο ή 
θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/κα ζεηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε 
ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

3. Πε πεξίπησζε πνπ ε νκάδα ηνπ ζρνιείνπ είλαη νιηγνκειήο (έσο δέθα 

καζεηέο), δχλαηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλεξγαζίεο ζρνιείσλ ηεο ίδηαο 
Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ίδηα δξάζε, πξνθεηκέλνπ 
λα δηεπθνιπλζεί ε κεηαθίλεζή ηνπο ζε εθδειψζεηο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ 

πξψηε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ρνπο καζεηέο ζπλνδεχνπλ 
εθπαηδεπηηθνί θαη’ αλαινγία πνπ δελ ζα θαηαζηξαηεγεί ηα πξνβιεπφκελα γηα 
ηηο κεηαθηλήζεηο θαη αξρεγφο ηεο εθδξνκήο νξίδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη ζπλνδνί νξίδνληαη 
εθπαηδεπ ηηθνί θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ Α. Πξνυπνζέζεηο κεηαθηλήζεσλ 

Άρθρο 10 

1. Γηα θάζε εθδξνκή-κεηαθίλεζε καζεηψλ θαη καζεηξηψλ απαηηείηαη απφθαζε 
ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησληεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε 

κεηαθίλεζε κε αηηηνιφγεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο επηινγήο ηνπ ηφπνπ 
πξννξηζκνχ, ε νπνία ιακβάλεηαη, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηπάηνπ 
φηαλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη πεδή (άξζξν 1), είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πνιπήκεξσλ εθδξνκψλθαη κεηαθηλήζεσλ 
θαη δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ησλ εκεξήζησλ εθδξνκψλ θαη κεηαθηλήζεσλ. 

Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εθθξάδεηαη ηεθκεξησκέλε έλζηαζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο εθδξνκήο-κεηαθίλεζεο απφ κέιε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ν 
Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην ίδην πξαθηηθφ αηηηνινγεί ην ζθεπηηθφ ηεο 
πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. 

Δηδηθά γηα ηηο ΠΚΔΑΔ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο απαηηείηαη ε αηηηνινγεκέλε ιήςε 

απφθαζεο ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαθηλήζεσλ 
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. 

Κε ηελ απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ νξίδνληαη απαξαηηήησο: 



i. Ν αξρεγφο ηεο εθδξνκήο-κεηαθίλεζεο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ πνπ πξέπεη λα 
είλαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί. Δη 

δηθά γηα ηηο ΠΚΔΑΔ ν αξρεγφο ηεο εθδξνκήο-κεηαθίλεζεο ή/θαη ν αλαπιεξσηήο 
ηνπ δχλαηαη λα είλαη αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
ππάξρεη κφληκνο εθπαηδεπηηθφο. 

ii. Νη ζπλνδνί θαζεγεηέο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ είλαη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πιελ ησλ αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ κε 
κεησκέλν σξάξην θαη ησλ σξνκηζζίσλ, θαη ζε αλαινγία έλαο (1) 
εθπαηδεπηηθφο αλά είθνζη πέληε (25) καζεηέο/καζήηξηεο γηα 

κεηαθηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ θαη έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο αλά είθνζη (20) 
καζεηέο/καζήηξηεο γηα κεηαθηλήζεηο ζην εμσηεξηθφ, ζε θάζε πεξίπησζε 
εθηφο ηνπ αξρεγνχ. 

Δηδηθά γηα ηηο ΠΚΔΑΔ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο νξίδνληαη δχν (2) ζπλνδνί αλά ηκήκα 
εθηφο θη αλ νη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ 
απαηηνχλ κεγαιχ ηεξν αξηζκφ ζπλνδψλ. 

Ν αξρεγφο ηεο εθδξνκήο-κεηαθίλεζεο, θαζψο θαη νη ζπλνδνί θαζεγεηέο, ζα 
πξέπεη λα αλήθνπλ ζηνλ Πχιιν γν Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ηελ εθδξνκή, ελψ πξνεγνχληαη νη δηδάζθνληεο ζηελ αληίζηνηρε 
ηάμε. 

Πηελ πεξίπησζε κεηαθηλήζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ, νη εθπαηδεπηηθνί 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κεηαθίλεζε πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε κέιε ηεο 

παηδαγσγηθήο νκάδαο εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, νπφηε 
κπνξεί λα ζπλνδεχζεη θαη εθπαηδεπηηθφο πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζηελ παηδαγσγηθή 
νκάδα. 

iii. Ζ εκεξνκελία αλαρψξεζεο θαη επηζηξνθήο. 

iv. Ν ηφπνο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή/εθπαηδεπηηθή κεηαθίλεζε. 

v. Ρν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο εθδξνκήο/εθπαηδεπηηθήο κεηαθίλεζεο, ην 
νπνίν πξέπεη λα ηεξείηαη απαξέγθιηηα, γηα λα επηηπγράλεηαη ηφζν ν ζθνπφο 

ηεο, πνπ είλαη εθπαηδεπηηθφο θαη κνξθσηηθφο, φζν θαη ε αζθαιήο κεηαθίλεζε 
ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. Πην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη νη αθξηβείο ψξεο αλαρψξεζεο θαη άθημεο ζηνλ πξννξηζκφ, ηα 

κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε κεηαθίλεζε, νη αξηζκνί 
πηήζεσλ γηα αεξνπνξηθέο κεηαθηλήζεηο, ηα αθηνπιντθά δξνκνιφγηα γηα 
ζαιάζζηεο κεηαθηλήζεηο θ.ν.θ., φπσο, επίζεο θαη ην εκεξήζην πξφγξακκα δξα 

ζηεξηνηήησλ θαη κεηαθηλήζεσλ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, μερσξηζηά γηα θάζε 
εκέξα. 

vi. Πηηο πεξηπηψζεηο κεηαθηλήζεσλ ησλ άξζξσλ 3, 5, 8 θαη 9 εθφζνλ νη 
κεηαθηλήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ, 
ζην πξαθηηθφ αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ε απφθαζε έγθξηζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

2. Πρνιεία κε κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ είλαη δπλαηφ λα 
πξαγκαηνπνηνχλ πνιπήκεξεο εθδξνκέο κεηά απφ ζχκπξαμε-ζπλεξγαζία κε 
άιια ζρνιεία ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ 

Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε αξρεγφο 
νξίδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο 
καζεηέο/καζήηξηεο. 

3. Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, 

θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 5 θαη 9 ηα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ 



θαη καζεηξηψλ αλαγξάθνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 
ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 

4. Πε θάζε πεξίπησζε, εθηφο ηνπ πεξηπάηνπ πεδή, είλαη απαξαίηεην ν 

γνλέαο/θεδεκφλαο λα θαηαζέηεη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 
απηνπξνζψπσο ή κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ελππφγξαθε 
ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία ζπλαηλεί ή φρη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

παηδηνχ ηνπ ζηε ζρεδηαδφκελε εθδξνκή-κεηαθίλεζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο 
ελεκεξσζεί εγγξάθσο γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο εθδξνκήο-
κεηαθίλεζεο θαη ζπκθσλεί γηα ηελ πηζηή ηήξεζή ηνπ, θαζψο θαη γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. 
 Δπίζεο, ζηελ ίδηα ππεχζπλε δήισζε, ν γνλέαο/θεδεκφλαο ζα αλαγξάθεη αλ ν 
καζεηήο/καζήηξηα έρεη θάπνην ρξφλην πξφβιεκα πγείαο. Πηελ πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία ν κα ζεηήο/καζήηξηα έρεη ρξφλην πξφβιεκα πγείαο ε ππεχζπ λε 
δήισζε ζα ζπλνδεχεηαη κε ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα φπνπ ζα αλαγξάθνληαη: 
α) ηα θάξκαθα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο/καζήηξηα, 

(πξέπεη λα ειέγρεηαη ην απφζεκα γηα ηε δηάξθεηα ηεο εθδξν κήο-κεηαθίλεζεο) 
β) νη πξψηεο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο θαη 
γ) ην ηειέθσλν ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ. Νη ππεχζπλεο δειψζεηο θαηαηίζεληαη 

εληφο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 
Οη ελήιηθεο καζεηέο/καζήηξηα ππνγξάθνπλ θαη θαηαζέηνπλ νη ίδηνη ηελ 
ππεχζπλε δήισζε. 

Δηδηθά γηα ηηο ΠΚΔΑΔ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο απαηηείηαη ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ 

γνλέσλ ή θεδεκφλσλ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαθηλήζεσλ καζεηψλ θαη 
καζεηξηψλ. 

5. Κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ είλαη 
δπλαηφ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθδξνκή έσο θαη δχν (2) κέιε ηνπ 
Σπιιφγνπ ησλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, κε δηθή ηνπο δαπάλε, ρσξίο ζ` 

απηή ηελ πεξίπησζε λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ. 
Δηδηθά γηα ηηο ΠΚΔΑΔ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Ππιιφγνπ ησλ Γνλέσλ θαη 
Θεδεκφλσλ δχλαηαη λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ δχν (2) κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ, κε δηθή ηνπο δαπάλε, 
ρσξίο ζ` απηή ηελ πεξίπησζε λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπλνδψλ 
θαζεγεηψλ. 

6. Πε πεξίπησζε πνπ ζην ζρνιείν θνηηά καζεηήο/καζήηξηα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ν νπνίνο ππνζηεξίδεηαη απφ Πρνιηθφ Λνζειεπηή ή 
Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Ξξνζσπηθφ, ν καζεηήο/καζήηξηα ζπλνδεχεηαη ζε θάζε είδνπο 
εθδξνκή-κεηαθίλεζε απφ ηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα πνπ ηνλ ππνζηεξίδεη. 

Δπηπιένλ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ησλ 
Γπκλαζίσλ, ΓΔ.Ι., ΔΞΑ.Ι. θαη ΠΚΔΑΔ είλαη δπλαηφ καζεηήο/καζήηξηα κε 
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα ζπκκεηέρεη ζε εθδξνκή-κεηαθίλεζε κε 

ζπλνδεία ελήιηθνπ ζπγγεληθνχ ή άιινπ ελήιηθνπ πξνζψπνπ πνπ εηζεγείηαη θαη 
δηαζέηεη ε νηθνγέλεηα, κε δηθή ηεο δαπάλε . 

Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζε νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν, πιελ ησλ ξεηά 
αλαθεξφκελσλ ζηελ Ξξάμε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, κε νηθνλνκηθή ή 

ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, λα ζπκκεηέρεη ζε ζρνιηθή εθδξνκή - 
κεηαθίλεζε. 

Β. Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ - κεηαθηλήζεσλ 

Άρθρο 11 



Νη εθδξνκέο - κεηαθηλήζεηο νξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιείν κε επζχλε ηνπ 
Γηεπζπληή. Δλδείθλπηαη λα πξνγξακκαηίδνληαη θαηά ην δπλαηφλ παξάιιεια κε 

άιιεο κεηαθηλήζεηο, ψζηε λα κε δηαηαξάζζεηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ε 
νκαιή δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Ππληζηάηαη λα θαηαξηίδεηαη ζηελ αξρή ηεο 
ζρνιηθήο ρξνληάο εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ - 

κεηαθηλήζεσλ ή ηεηξάκελνο πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ - 
κεηαθηλήζεσλ. 

Δηδηθά, γηα ηηο ΠΚΔΑΔ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, ην ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ 
πεξηπάησλ ηνπ άξζξνπ 1, ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ ηνπ άξζξνπ 2, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ηνπ άξζξνπ 3 θαη ησλ δηδαθηηθψλ επηζθέςεσλ ηνπ 
άξζξνπ 4, ζεσξείηαη εληαίν θαη δχλαηαη λα αλαθαηαλέκεηαη θαη λα νξίδεηαη 
θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, κε θχξην 

θξηηήξην ηε βέιηηζηε θάιπςε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. 

Άρθρο 12 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεξήζηα, απιή κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ, ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) 
πξνζθνξέο γηα ηελ επηινγή ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. Ζ επηινγή ηεο 
πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο γίλεηαη απφ ηνλ 
Πχιινγν Γηδαζθφλησλ θαη ηνλ Γηεπζπληή. 

Άρθρο 13 

1. Γηα ηηο πξνγξακκαηηδφκελεο εθδξνκέο-κεηαθηλήζεηο, κε δηαλπθηέξεπζε, ν 
Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ πξνθεξχζζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αξκφδηαο 

Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, ζηελ 
νπνία ππνρξεσηηθά ζα θαηαγξάθνληαη: 
α) πξννξηζκφο/νί, 

β) πξνβιεπφκελνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ, 
γ) κεηαθνξηθφ/ά κέζν/α θαη ηπρφλ πξφζζεηεο πξνδηαγξαθέο, 
δ) «θαηεγνξία» θαηαιχκαηνο, 

ε) ινηπέο ππεξεζίεο (παξαθνινχζεζε εθδειψζεσλ, επίζθεςε ρψξσλ θ.ιπ.), 
ζη) ππνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζχλεο Γηνξγαλσηή, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε νπνία 

ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο κεηά ηελ αλάξηεζε ηεο 
πξνθήξπμεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη απνιχησο πνζνηηθά θαη 
πνηνηηθά ζπγθξίζηκεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε επηινγή ηεο πιένλ 

ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε. Ππληζηάηαη ζηα ζρνιεία λα δεηνχλ θαη 
ηελ πξφζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε, πνπ θαιχπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε 
αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο πξέπεη λα δεηείηαη ε 

ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, αιιά θαη ε επηβάξπλζε αλά 
καζεηή/ καζήηξηα. Ζ πξνζθνξά ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ζα θάλεη ξεηή 
αλαθνξά ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαιχκαηνο πνπ πξνηείλεη. 

Νη πξνζθνξέο, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3), θαηαηίζεληαη 

θιεηζηέο ζην ζρνιείν. Κε θάζε πξνζθνξά θαηαηίζεηαη απφ ην ηνπξηζηηθφ 
γξαθείν απαξαηηήησο θαη ππεχζπλε δήισζε φηη δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα 
ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη απνζηαιεί 

πξνζθνξά κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη νξηζζεί, ζχκθσλα κε ηελ 
πξνθήξπμε, ν δηαγσληζκφο επαλαπξνθεξχζζεηαη κε λέα θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία, εθφζνλ ππάξρεη ρξφλνο. Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηα 



απαξαίηεηα ρξνληθά πεξηζψξηα ν δηαγσληζκφο θεξχζζεηαη άγνλνο θαη ην 
ζρνιείν απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηνπξηζηηθφ γξαθείν, αθνχ ελεκεξσζεί ε 
νηθεία Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ επηινγή ηεο πιένλ 
ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή, 
κε Ξξάμε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ ίδην, σο 

πξφεδξν, δχν (2) ζπλνδνχο-εθπαηδεπηηθνχο, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Πχιινγν 
Γηδαζθφλησλ, έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Ππιιφγνπ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ, 
εθφζνλ ιεηηνπξγεί ηέηνηνο Πχιινγνο, θαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ 15/κεινχο 

Καζεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ησλ 5/κειψλ Ππκβνπιίσλ ησλ Καζεηηθψλ 
Θνηλνηήησλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εθδξνκή-κεηαθίλεζε, νη νπνίνη 
εθπξνζσπνχληαη κε κία (1) ςήθν. 

 Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε επηινγήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
γξαθείνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθδξνκή-κεηαθίλεζε. Ζ επηινγή ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη θαη ζην 

νπνίν αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα θξηηήξηα επηινγήο. Ρν πξαθηηθφ αλαξηάηαη 
άκεζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 
Δλζηάζεηο θαηά ηεο επηινγήο κπνξνχλ ππνβιεζνχλ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ 
απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ πξαθηηθνχ επηινγήο. 

3. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελδερφκελσλ 

ελζηάζεσλ, γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαη ην ζρνιείν 
ζπληάζζεη ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ (ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ), ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα 
κέξε. Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνζθνξάο ζην ηνπξηζηηθφ 
γξαθείν δελ κπνξεί λα γίλεη θακία αιιαγή ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο 
ζπκθσλεκέλεο ππεξεζίεο. 

Πηε ζχκβαζε πεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο ηα εμήο: 

i. Ρν εγθεθξηκέλν απφ ηνλ Πχιινγν Γηδαζθφλησλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο 
εθδξνκήο. 
ii. Ρν φλνκα ηνπ μελνδνρείνπ, ε θαηεγνξία ηνπ, ν αξηζκφο δσκαηίσλ θαη 

θιηλψλ θαη νη παξερφκελεο απφ απηφ ππεξεζίεο. 
iii. Ζ Αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζχλεο. 
iv. Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδξνκήο θαη θφζηνο αλά καζεηή/καζήηξηα. 
v. Ρνπο Γεληθνχο Όξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή. 

4. Τν ζρνιείν ππνρξενχηαη λα αλαξηά ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ηηο πξνζθνξέο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, ηε ζχκβαζε 
νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ πνπ ππνγξάθηεθε, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ επαγγεικαηηθήο επζχλεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ 
ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνθήξπμεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, 
αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πξνζθνξάο εμαηξνχληαη νη δηαζρνιηθέο 

νκάδεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ζηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 

5. Κεηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πνιπήκεξσλ εθδξνκψλ-κεηαθηλήζεσλ, κε 
επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, θαηαρσξίδεηαη ε εθδξνκή-κεηαθίλεζε ζην 

Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα “ΚySchool” ηνπ Ξ.Ξ.Δ.Θ. πξνθεηκέλνπ λα 
ελεκεξψλνληαη νη ππεξεζίεο άιισλ πνπξγείσλ, νη Ξεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο 
Δθπαίδεπζεο θαη νη Ξεξηθέξεηεο ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ ησλ εθδξνκψλ, ψζηε 

λα ιακβάλεηαη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ 
θαη καζεηξηψλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ δηακνλήο, εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο. 



6. Νη εθδξνκέο-κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ είλαη δπλαηφ λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηα ελαέξηα, ζαιάζζηα, νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά κέζα 

κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
πιεξνχληαη νη φξνη αζθάιεηαο γηα θαζέλα απφ απηά. 

7. Γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ θαη κα ζεηξηψλ, ε εθθίλεζε ησλ 
εθδξνκψλ-κεηαθηλήζεσλ ζα γίλεηαη απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζε ρψξν πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Πχιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ Θαζεγεηψλ, δελ ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηηο 6 π.κ., ελψ ε άθημε ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ή ε 
επηζηξνθή ζην ζρνιείν ή ζε ρψξν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Πχιινγν 

Γηδαζθφλησλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ην αξγφηεξν έσο ηηο 10 κ.κ., φηαλ ε 
εθδξνκή πξαγκαηνπνηείηαη νδηθψο. Πε πεξίπησζε ρξήζεο δεχηεξνπ 
κεηαθνξηθνχ κέζνπ, είλαη δπλαηφ λα δηαθνξνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ 

πξνβιεπφκελα ρξνληθά φξηα εθθίλεζεο-άθημεο κε απφθαζε ηνπ θαηά πεξίπησ 
ζε νξγάλνπ πνπ εγθξίλεη ηε κεηαθίλεζε. Δπίζεο, θάζε είδνπο κεηαθίλεζε ησλ 
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξαγκαηνπνί εζεο ησλ εθδξνκψλ ζα γίλεηαη ζε ρξφλν ζχκθσλν κε ην 
εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ηεο εθδξνκήο. 

8. Ξξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε, ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνλ αξρεγφ ηεο εθδξνκήο-κεηαθίλεζεο θαη ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο, ηνλίδεη 
ζηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηελ αλάγθε γηα ηε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο εθδξνκήο θαη ηελ ππνδεηγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, έηζη 
ψζηε λα επηηεπρζνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο ε αζθαιήο κεηαθίλεζε, 
ε δηακνλή θαη ε ςπραγσγία, θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. 

9. Πε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο κε ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, ν αξρεγφο ηεο 

εθδξνκήο-κεηαθίλεζεο θξνληίδεη λα αλαξηεζεί ζηα νρήκαηα επαλάγλσζηε 
πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε «Πρνιηθή Δθδξνκή - (φλνκα ζρνιείνπ)» ζε εκθαλή 
ζεκεία ζην πξφζζην θαη νπίζζην κέξνο ηνπ νρή καηνο, ε νπνία δηαηεξείηαη έσο 
ην ηέινο ηεο εθδξνκήο. 

10. Ζ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εθδξνκήο, θαζψο θαη ε αζθάιεηα ησλ 
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο, απφ ηελ 
αλαρψξεζε έσο θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο, απνηειεί επζχλε ηνπ αξρεγνχ ηεο 

εθδξνκήο θαη ησλ ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ. Ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, 
εθφζνλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, απεπζχλεηαη εγγξάθσο 
ζηε Γηεχζπλζε Ρξνραίαο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ψζηε λα δηελεξγεζεί 

έιεγρνο ησλ νρεκάησλ (έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή 
άδεηα νδήγεζεο, έγγξαθα νδεγνχ θ.ιπ.), ιίγν πξηλ ηελ αλαρψξεζε ησλ 
εθδξνκέσλ. Νη ζπλνδνί θαζεγεηέο επηβιέπνπλ ηα φξηα ηαρχηεηαο θαη, εθφζνλ 

θξίλνπλ ζθφπηκν, απεπζχλνληαη ζηηο αζηπλνκηθέο δηεπζχλζεηο ηνπ ηφπνπ 
πξννξηζκνχ, γηα επαλάιεςε ησλ ειέγρσλ. 

11. Νη ρψξνη πνπ επηιέγνληαη γηα ηε δηακνλή, εζηίαζε θαη ςπραγσγία ησλ 
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη λα 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

12. Πε έθηαθηε αλάγθε ή αλππέξβιεηε δπζθνιία πνπ ηπρφλ πξνθχςεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο-κεηαθί λεζεο, ν αξρεγφο απεπζχλεηαη ζηνλ Γεληθφ 
Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ζηηο θαηά ηφπν αξκφδηεο 
αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ην εζσηεξηθφ θαη δεηά ηε ζπλδξνκή ηνπο, 

ελψ γηα ην εμσηεξηθφ δεηά ηε ζπλδξνκή ησλ πιεζηέζηεξσλ πξεζβεπηηθψλ ή 
πξνμεληθψλ αξρψλ, θαζψο θαη ηνπ αξκφδηνπ Ππληνληζηή Δθπαίδεπζεο 
Δμσηεξηθνχ, ησλ νπνίσλ ηα ηειέθσλα θαη ηηο δηεπζχλζεηο έρεη θξνληίζεη λα 
πιεξνθνξεζεί πξηλ ηελ αλαρψξεζε. 



13. Γηα θάζε εθδξνκή-κεηαθίλεζε ζην εμσηεξηθφ ησλ ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ, 
ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ είλαη απαξαίηεηε ε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηεο δηακνλήο. Γηα εθδξνκέο - κε ηαθηλήζεηο ζε ρψξεο 
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη εθπαηδεπηηθνί απεπζχλνληαη ζηελ αξκφδηα 
αζθαιηζηηθή ππεξεζία γηα ηελ έθδνζε Δπξσπατθήο Θάξηαο Αζθάιηζεο 

Αζζέλεηαο (ΔΘΑΑ). Γηα ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ 
έγθαηξα νη γνλείο ηνπο, απεπζπλφκελνη ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα, 
πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαη λα πξνβνχλ ζηελ έθδνζε 

ΔΘΑΑ γηα ηα παηδηά ηνπο. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο έθδνζεο ΔΘΑΑ ιφγσ 
ππαγσγήο ζηε λνκνζεζία πεξί αλαζθάιηζησλ θαη επάισησλ θνηλσληθψλ 
νκάδσλ (άξζ. 33 λ. 4368/2016) ν γνλέαο ή θεδεκφλαο ππνβάιιεη ππεχζπλε 

δήισζε ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Πρνιείνπ, δειψλνληαο επίζεο φηη δελ δηαζέηεη 
νχηε ηδησηηθή αζθάιηζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ν Πχιινγνο Γηδαζθφλησλ 
γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο ζηελ εθδξνκή-

κεηαθίλεζε. Αλ ν καζεηήο/καζήηξηα δηαζέηεη ηδησηηθή αζθάιηζε ν γνλέαο ή 
θεδεκφλαο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζρεηηθή πεχζπλε Γήισζε κε ζπλεκκέλν 
αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ ή βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. 

14. Πε πεξίπησζε εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζην εμσ ηεξηθφ, απαηηείηαη ε 

έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Ξξεζβείαο ή ηνπ πιεζηέζηεξνπ Ξξνμελείνπ ηεο 
Διιάδαο ζηε ρψξα απηή θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο κεηα 
θίλεζεο ζηε Γηεχζπλζε Δ1 ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε e01@mfa.gr ή ζην θαμ 210 - 3682 277). 

15. Ν ηειηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλεζέλησλ γηα ηελ εθ δξνκή ρξεκάησλ πνπ 
πξνήιζαλ απφ ηπρφλ πφξνπο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ γίλεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή ε νπνία αμηνιφγεζε ηηο πξνζθνξέο θαη πεξηγξάθεηαη ζηελ παξά 
γξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

16. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο-κεηαθίλεζεο ν αξρεγφο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο, ζπληάζζεη ιεπηνκεξή έθζεζε 
ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο, ηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην βαζκφ 
επίηεπ μεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηεο. Δπίζεο, ζπληάζζεη θχιιν 

αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζε θαλ απφ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν, 
κε βάζε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία θαη ην αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 
Ζ έθζεζε θαη ην θχιιν αμηνιφγεζεο ππνβάιινληαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ελεκέξσζε ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη 
θνηλνπνηνχληαη ζηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ν Γηεπζπ ληήο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππνβάιιεη ζπγθε ληξσηηθή έθζεζε ησλ ζρνιείσλ 

ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ ζηνλ Ξεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Ξξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζπληάζζεη ηελ ηειηθή 
έθζεζε γηα ηηο Γηεπζχλζεηο Γεπηε ξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Ξεξηθέξεηάο ηνπ 

θαη ηελ ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο Έξεπλαο 
θαη Θξεζθεπκάησλ. 

17. Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ ηεξείηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θάθεινο εθδξνκψλ, ζηνλ νπνίν θαηαηίζεληαη απφ 

ην Γηεπζπληή θάζε ζρνιείνπ: 
i. Αληίγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ ησλ ζρνιείσλ κε ηα ηνπ ξηζηηθά γξαθεία. 
ii. Έθζεζε θαη θχιιν αμηνιφγεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ, ηα νπνία 

ζπληάζζνληαη απφ ηνλ αξρεγφ ηεο εθδξνκήο θαη ηνπο ζπλνδνχο θαη 
αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ φξσλ απφ ηα ηνπξηζηηθά 
γξαθεία. 

18. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη λα 
κελ πξνθχπηεη δαπάλε γηα ην Γεκφζην. 

mailto:e01@mfa.gr


Γ. Έγθξηζε εθδξνκψλ-κεηαθηλήζεσλ 

Άρθρο 14 

1. Γηα λα ρνξεγεζεί ε έγθξηζε ηεο εθδξνκήο-κεηαθίλεζεο πξέπεη λα 

πιεξνχληαη φιεο νη θαηά πεξίπησζε πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο θαη λα 
ππνβιεζνχλ έγθαηξα ζηα αξκφδηα εγθξηηηθά φξγαλα ηα εμήο: 
 i. Αθξηβέο αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 10. 
 ii. Βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ φηη θαιχπηεηαη ν πξνβιεπφκελνο 
αξηζκφο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ φπνπ απηφ απαηηείηαη, βάζεη 

ησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο.  Ν Γηεπζπληήο ηνπ 
ζρνιείνπ βεβαηψλεη, επίζεο, φηη έρνπλ θαηαηεζεί θαη ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ 
ζρνιείνπ νη ελππφγξαθεο δειψζεηο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ φισλ ησλ 

καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθδξνκή-κεηαθίλεζε ή ησλ 
ηδίσλ, αλ είλαη ελήιηθνη. 
iii. Δηδηθά γηα ηηο επηζθέςεηο ηνπ άξζξνπ 8 απαηηείηαη αθφκα ειεθηξνληθή 

επηβεβαίσζε ηεο αίηεζεο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ζηελ 
νπνία αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία ηνπ ζρνιείνπ, ε εκέξα θαη ε ψξα ηεο 
επίζθεςεο θαη ν αξηζκφο ησλ πξνζθαινχκελσλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. 

2. Δθφζνλ ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη εμαηηίαο ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη αδχλαηε 

ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδξνκήο-κεηαθίλεζεο ζηελ εκεξνκελία πνπ 
είρε αξρηθά απνθαζηζηεί, είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο ζε άιιε 
εκεξνκελία κε απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ην 

ηνπξηζηηθφ γξαθείν, κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο, αιιά εληφο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ παξνχζα πνπξγηθή Απφθαζε ρξνληθψλ πεξηφδσλ. 
Δπίζεο, είλαη δπλαηή ε αιιαγή ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη 
πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ 
καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ. Πε θάζε πεξίπησζε 
ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ε αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ηεο εθδξνκήο αξρή. 

Άρθρο 15 

Οη πεξίπαηνη νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχληαη κε κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ Άξζξνπ 1 
θαη νη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ηνπ Άξζξνπ 4 εγθξίλνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη 
ηνλ Πχιινγν Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη εκεξήζηεο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο/κεηαθηλήζεηο εγθξίλνληαη απφ ηνλ 
νηθείν Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Οη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο/κεηαθηλήζεηο κε δηαλπθηέξεπζε ζην 
εζσηεξηθφ εγθξίλνληαη απφ ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, ελψ ζην εμσηεξηθφ εγθξίλνληαη απφ ηνλ νηθείν Ξεξηθεξεηαθφ 

Γηεπζπληή Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κεηά απφ έιεγρν 
θαη εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Άρθρο 16 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνο έγθξηζε ησλ εθδξνκψλ-κεηαθηλήζεσλ κε 

δηαλπθηέξεπζε ζην εζσηεξηθφ ππνβάιινληαη ζηνλ νηθείν Γηεπζπληή 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εκέξεο πξηλ ηελ 
πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνο έγθξηζε ησλ εθδξνκψλ-κεηαθηλήζεσλ ζην εμσηεξηθφ 

ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε εκέξεο (15) πξηλ ηελ πινπνίεζή ηνπο 



απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ νηθείν Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο αθνχ ζπληάμεη ζρεηηθή εηζήγεζε, ηελ ππνβάιιεη ζηνλ 

νηθείν Ξεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε ησλ 
κεηαθηλνχκελσλ. 

Πηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηπάηνπ κε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ησλ δηδαθηηθψλ 

επηζθέςεσλ ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ νηθείν 
Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο φηη έρνπλ ηεξεζεί φια ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα 
απφθαζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαη αθνχ 
έρεη νινθιεξψζεη ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία. 

Άρθρο 17 

Πε πεξίπησζε πνπ ζρνιηθέο κνλάδεο είραλ πξνγξακκαηίζεη θαη έρνπλ πξνβεί, 
έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4452/2017 (ΦΔΘ 17/η.Α΄/15.2.2017), ζηηο 

πξναπαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκψλ-κεηαθη λήζεσλ, 
βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ κε αξηζκ. πξση. 129287/Γ2/10.11.2011 
ππνπξγηθή απφθαζε (Β΄ 2769) φπσο ηξνπνπνηήζεθε, θαη πξνθεηκέλνπ λα κε 

δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ε δηαδηθαζία έγθξηζεο 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηψλ, νινθιεξψλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα φπσο 
απηά νξίδνληαη ζηελ παξνχζα ππνπξγηθή απφθαζε. 

Άρθρο 18 

Κε ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο θαηαξγείηαη ε κε αξηζκ. πξση. 

129287/Γ2/10.11.2011 ππνπξγηθή απφθαζε (Β΄ 2769), φπσο ηξνπνπνηήζεθε, 
θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα ηεο παξνχζαο απφθαζεο, 
φζνλ αθνξά ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

Καξνχζη, 28 Φεβξνπαξίνπ 2017 

Ν πνπξγφο ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΓΑΒΟΝΓΙΝ 

  

  

 

Αξ.Ξξση.Φ10/4218/Γ2/11-01-2017/ΞΞΔΘ 

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΠΞΝΓΩΛ 
Ξ/ΘΚΗΑΠ ΘΑΗ Γ/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

Γ/ΛΠΔΗΠ ΠΞΝΓΩΛ, ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ Ξ/ΘΚΗΑΠ ΘΑΗ 
Γ/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 
ΡΚΖΚΑΡΑ Γ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΔΘΞ/ΠΖΠ 
ΡΚΖΚΑ Β΄ 
Ξιεξνθνξίεο: Ιαπαηά Π., 

Βάξια Α., Καξαγθνχ Ν. 
Ρειέθσλν: 210-344.3318, 
210-344.3272, 210-344.2212 
Fax: 210-34.43.390 

ΘΔΚΑ: «Δθδξνκέο-κεηαθηλήζεηο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ» 



Πρεη. έγγξαθν: ην κε αξ. πξ. 196093/ΓΓ4,Ζ1/17-11-2016 εηζεξρφκελν ηνπ 
νηθείνπ πνπξγείνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζρνιηθέο εθδξνκέο ησλ καζεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ζαο ππελζπκίδνπκε φηη ζχκθσλα κε ην αξ. 14, παξ. 14 ηεο κε 
αξ. πξ. 129287/Γ2/10-11-2011 .Α. (2769 Β΄) «Πε πεξίπησζε εθπαηδεπηηθήο 
επίζθεςεο ζε ρψξα ε νπνία δελ είλαη θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

απαηηείηαη ε έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Ξξεζβείαο ή ηνπ πιεζηέζηεξνπ Ξξνμελείνπ 
ηεο Διιάδαο ζηε ρψξα απηή θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο 
κεηαθίλεζεο ζηε Γηεχζπλζε Δ1 ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (θαμ: 210 - 3682 
277)». 

Παο γλσξίδνπκε επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ην κε αξ. πξ. 1360/ΑΠ 

1019/52461/16-11-2016 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Δ1 ηνπ πνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ, νη απνθάζεηο κεηαθίλεζεο καζεηψλ ζην εμσηεξηθφ κπνξνχλ λα 
θνηλνπνηνχληαη επίζεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε e01@mfa.gr, επεηδή ε 

Γηεχζπλζε Δ1 ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ δελ έρεη αξκνδηφηεηα ελεκέξσζεο 
ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο καζεηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο καζεηψλ Ξξσηνβάζκηαο. Δθπαίδεπζεο ζην 
εμσηεξηθφ, ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ, ησλ νπνίσλ ε έγθξηζε 

δίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο ηνπ Ξ.Ξ.Δ.Θ., ε Γηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηφζν ηεο ελεκέξσζεο ησλ Ξξεζβεηψλ θαη 
ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο, φζν θαη 

ηελ θνηλνπνίεζε απηήο ζηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Γηεχζπλζεο 
Δ1 ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

Ρέινο, ζαο γλσξίδνπκε φηη νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ 
ηνπ Δμσηεξηθνχ είλαη δηαζέζηκεο ζην www.mfa.gr. 

Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ 
ΗΩΑΛΛΖΠ Γ. ΞΑΛΡΖΠ 

 

(Ζ αξ.220647 ζην ΦΔΘ 4227/2016) αλαθέξηεηαη ζηελ αξ.129287/Γ2 (ΦΔΘ 
2769/2011) πνπ θαηαξγήζεθε κε ηελ αλσηεξψ αξ.33120/ΓΓ4 ζην ΦΔΘ 681) 

 

Αξ.Ξξση.Φ10/210338/Γ2/08-12-2016/ΞΞΔΘ 

 

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΠΞΝΓΩΛ 
Ξ/ΘΚΗΑΠ ΘΑΗ Γ/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 
Γ/ΛΠΖ ΠΞΝΓΩΛ, ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ Γ/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

ΡΚΖΚΑ Γ΄ 
ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΔΘΞ/ΠΖΠ 
ΡΚΖΚΑ Β 

Ξιεξνθνξίεο: Κπνθπιάηνο Π., Κνπζηάθαο Γ. 
Ρειέθσλν: 210-344.2237, 210-344.2254 
Fax: 210-34.43.390 

ΘΔΚΑ: «Παξάηαζε ρξνληθήο πεξηφδνπ πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιηθψλ 
εθδξνκψλ Γ.Δ.» 

Θαηφπηλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ πεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ηηο 

ζρνιηθέο εθδξνκέο ησλ καζεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο κε αξ. πξ. 129287/Γ2/10-11-

mailto:e01@mfa.gr
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/2819-fek-4227-2016-ekpaideytikes-ekdromes-metakinhseis.html


2011 .Α. (2769 Β΄) θαη εηδηθφηεξα «θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 15 
Νθησβξίνπ έσο 18 Γεθεκβξίνπ», ζαο γλσξίδνπκε φηη, ιφγσ εθηάθησλ 

αλαγθψλ, ην αλσηέξσ δηάζηεκα γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο δχλαηαη λα 
παξαηαζεί κέρξη ηελ Πέκπηε 22 Γεθεκβξίνπ 2016. Δπίζεο, ζπζηήλεηαη νη 
Γηεπζπληέο/-ηξηεο θαη νη Πχιινγνη Γηδαζθφλησλ λα εμεηάζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αιιαγήο ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εθδξνκψλ, εθφζνλ θξηζεί 
απαξαίηεην. 

Ν ΞΝΟΓΝΠ 

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΓΑΒΟΝΓΙΝ 

 

Αξ.Ξξση.Φ10/50071/Γ2/24-03-2016/ΞΞΔΘ 

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΠΞΝΓΩΛ 
Ξ/ΘΚΗΑΠ ΘΑΗ Γ/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

Γ/ΛΠΖ ΠΞΝΓΩΛ, ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ 
ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ Γ/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 
ΡΚΖΚΑ Γ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΔΘΞ/ΠΖΠ 
Ξιεξνθνξίεο: Κπνθπιάηνο Πη., Κνπζηάθαο Γ., 
Βάξια Α., Καγνπιάο Α. 

Ρειέθσλν: 210-344.3619, 210-344.2254, 
210-344.3272, 210-344.2212 
Fax: 210-34.43.390 

ΘΔΚΑ: «Δθδξνκέο-Κεηαθηλήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο» 

Θαηφπηλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ πεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ ησλ καζεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, ζαο επηζεκαίλνπκε φηη δελ ηζρχεη ε κε αξ. πξ. 5181/Γ7/17-
01-2012 δηεπθξηληζηηθή εγθχθιηνο θαη ηζρχεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε κε αξ. 
πξ. 129287/Γ2/10-11-2011 .Α. (Β΄ 2769). 

Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ 

ΗΩΑΛΛΖΠ Γ. ΞΑΛΡΖΠ 

 

Αξ.Ξξση.39455/Γ2/07-03-2016/ΞΞΑΗΘ 

ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΞΝΓΩΛ 
ΞΟΩΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 
ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

ΡΚΖΚΑ Β’ ΚΑΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΘΑΗ ΠΣΝΙΗΘΖΠ ΕΩΖΠ 
ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΞΝΓΩΛ, ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ Γ.Δ. 
ΡΚΖΚΑ Γ’ ΚΑΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΘΑΗ ΠΣΝΙΗΘΖΠ ΕΩΖΠ 

ΡΚΖΚΑ Γ’ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 
Email: t05sde1(ΑΡ)minedu.gov.gr 
Ξιεξνθνξίεο: Π. Κπνθπιάηνο 

Γ. Κνπζηάθαο, Ό. Πθνπξιή 
Ρειέθσλν: 210 3443791 
FAX: 210 3443343 



ΘΔΚΑ: «Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο» 

Θαηφπηλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ πεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην 

δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ καζεηψλ 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 
ηεο ππ’ αξηζ. 129287/Γ2/10-11-2011 .Α. (ΦΔΘ 2769/η.β’/2-12-2011), ζαο 

γλσξίδνπκε φηη, γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο, δελ ζπλππνινγίδνληαη νη 
δηαλπθηεξεχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο κε πινία ζηελ 
πεξίπησζε πνπ απηά εθηεινχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν βξαδηλά 

δξνκνιφγηα.Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο εκέξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν 
αξγηψλ. 

Ν ΞΝΟΓΝΠ 

ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΦΗΙΖΠ 

 

Αξ.Ξξση.Φ10/37368/Γ2/03-03-2016/ΞΞΔΘ 

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΠΞΝΓΩΛ 
Ξ/ΘΚΗΑΠ ΘΑΗ Γ/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

Γ/ΛΠΖ ΠΞΝΓΩΛ, ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ 
Γ/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 
ΡΚΖΚΑ Γ 

Ξιεξνθνξίεο: Κπνθπιάηνο Π., Βάξια Α. 
Ρειέθσλν: 210-344.2237, 210-344.3272 
Fax: 210-34.43.390 

ΘΔΚΑ: «Δθδξνκέο-Μεηαθηλήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο» 

Θαηφπηλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ πεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ ησλ καζεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, ζαο ππελζπκίδνπκε φηη ηζρχεη ε κε αξ. πξ.129287/Γ2/10-11-
2011 .Α. (Β΄ 2769). 

Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλνπκε φηη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πεξηπάησλ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ 
επηζθέςεσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γ.Δ. θαη δεδνκέλνπ φηη, φπσο νξίδεη θαη ην 
αξ. 2 ηεο αλσηέξσ .Α., «Νη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο απνηεινχλ αλαγθαίν 

ζπκπιήξσκα ηεο αγσγήο ησλ καζεηψλ(..)» ζπληζηάηαη ε απνθπγή ρψξσλ 
ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη δψα ζε αηρκαισζία, κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή 
ηνπο εθκεηάιιεπζε, θαζψο απηφ δελ ζπλάδεη κε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζηηο νπνίεο κεηαμχ άιισλ, πνιχ ζεκαληηθή ζέζε επέρεη ε 
επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε πηνζέηεζε αλάινγσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, 

θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ππεχζπλσλ πξνζσπηθνηήησλ κε θνηλσληθέο θαη 
αλζξσπηζηηθέο αμίεο. 

Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ 

ΠΡΑΟΝΠ ΚΞΝΦΙΑΡΝΠ 

 

Αξ.Ξξση.Φ.12/56/5440/Γ1/15-01-2016/ΞΞΔΘ 

http://edu.klimaka.gr/nomothesia/ekdromes-episkepseis/528-ekdromes-sxolikes-ekdromes-peripatoi-deyterobathmias.html


ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΞΝΓΩΛ ΞΟΩΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ  
ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΞΝΓΩΛ, ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ Ξ.Δ. 
ΡΚΖΚΑ Γ’ ΚΑΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ & ΠΣΝΙΗΘΖΠ ΕΩΖΠ 
Email : spudonpe(ΑΡ)minedu.gov.gr 

Ξιεξνθνξίεο : Π. Ιαπαηά 
: Κ. Θνινχληδνπ 
Ρειέθσλν : 210 344 2247 

FAX : 210 344 3354 

ΘΔΚΑ : «Έγθξηζε εθδξνκψλ-κεηαθηλήζεσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ 
ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» 

Κε αθνξκή πνιιά εξσηήκαηα πνπ έξρνληαη ζπλερψο ζηελ πεξεζία καο θαη 
αθνξνχλ ζε δηδαθηηθέο επηζθέςεηο καζεηψλ ησλ Πρνιηθψλ Κνλάδσλ Α/ζκηαο 
εθπαίδεπζεο ζαο ελεκεξψλνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 εδ.γ ηνπ αξ. 13 
ηνπ ΞΓ. 201 /98 (ΦΔΘ 161/Α) ηζρχνπλ ηα εμήο: 

«Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο ηάμεηο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα επηιέγνπλ κε 
πξνζνρή ηνπο επηζθέςηκνπο ρψξνπο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο 
(Κνπζεία, Θέαηξα, Σψξνη Δθζέζεσλ, Βηβιηνζήθεο, Δξγαζηήξηα), κνλάδεο 

παξαγσγήο, αμηνζέαηα θηι. θαη λα νξγαλψλνπλ ζηε ζπλέρεηα ηηο επηζθέςεηο 
ηνπο, νη νπνίεο δελ ζα γίλνληαη θαηά ηξφπν ηπραίν θαη απνζπαζκαηηθφ, αιιά κε 
πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο θαη έληαμή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Νη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε εθδειψζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πάξεη κέξνο φιν ην ζρνιείν ή κεξηθέο 
ηάμεηο, έρνπλ δηάξθεηα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ δηδαθηηθψλ σξψλ ή κπνξνχλ θαη 
λα παξαηαζνχλ πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο, κέρξη θαη δχν δηδαθηηθέο 

ψξεο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ θαζίζηαηαη αλαγθαίν γηα ηελ νινθιήξσζε 
ηεο επίζθεςεο. 

Νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη εληάζζνληαη ζηνλ 
εηήζην ή ηξηκεληαίν πξνγξακκαηηζκφ ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζην Πρνιηθφ 
Πχκβνπιν. O Πρνιηθφο Πχκβνπινο κπνξεί λα δηαηππψλεη ηηο δηθέο ηνπ ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδηαζκνχ. 
Κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
έθηαθηεο επηζθέςεηο, εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηηο νπνίεο 

ελεκεξψλνληαη ηφζν ν Πρνιηθφο Πχκβνπινο φζν θαη ν Ξξντζηάκελνο ηεο 
Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο ΞΔ». 

Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζπληζηάηαη , θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 
επηζθέςεσλ ε απνθπγή ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη δψα ζε 

αηρκαισζία, κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε, θαζψο απηφ δελ 
ζπλάδεη κε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο , ζηηο νπνίεο κεηαμχ άιισλ, 
πνιχ ζεκαληηθή ζέζε επέρεη ε επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

πξνζηαζίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε πηνζέηεζε 
αλάινγσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ππεχζπλσλ 
πξνζσπηθνηήησλ κε θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αμίεο. 

Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΠΞΝΓΩΛ 

ΗΩΑΛΛΖΠ ΔΚΚ. ΘΝΦΝΞΝΙΝΠ 

 

Αξ.Ξξση.190919/Γ2/25-11-2014/ΞΑΗΘ 



ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΞΝΓΩΛ 
Ξ/ΘΚΗΑΠ ΘΑΗ Γ/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΞΝΓΩΛ, ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ 
ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ Γ.E. 
ΡΚΖΚΑ Γ’ ΚΑΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ 

ΘΑΗ ΠΣΝΙΗΘΖΠ ΕΩΖΠ 
Ξιεξνθνξίεο: Α. Βάξια - Θ. Ξηζιή 
Ρειέθσλν: 210 344 3272 - 2242 
Φαμ: 210 344 2245 

ΘΔΚΑ: «Σρνιηθέο εθδξνκέο-κεηαθηλήζεηο» 

Θαηφπηλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζή καο ζρεηηθά κε ηηο 

εθδξνκέο-κεηαθηλήζεηο καζεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’αξηζκ. 
129287/Γ2/10-11-2011 .Α. (Β΄ 2769), ζαο ελεκεξψλνπκε ηα εμήο: 

Α. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ΄, παξ. 6, άξ. 14 ηνπ Λ. 2672/119 (Α΄ 
290), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη: « Νη αηηήζεηο πξνζθνξάο θαη 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε 
νπνηαδήπνηε ζρέζε, ζηνπο δηαγσληζκνχο ή δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ 
έξγσλ, κειεηψλ, πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή ζε άιινπο δηαγσληζκνχο, 

νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχληαη βάζεη πξνθήξπμεο, εμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη απφ εηδηθέο 
δηαηάμεηο ή ζηελ νηθεία πξνθήξπμε κε βάζε εηδηθή αηηηνινγία». 

Ππλεπψο, ζηελ πξνθήξπμε πνπ ζα εθδίδεη ν Γηεπζπληήο θαη ζα αλαξηάηαη ζηελ 

νηθεία Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ξεηή 
κλεία φηη νη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζην ζρνιείν κε θιεηζηφ θάθειν 
κε επηζπλαπηφκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηφηππε κνξθή, θαη 

φρη κε ηειενκνηνηππία ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κε αηηηνινγία φηη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο νξγαλψλνληαη πνιιέο κεηαθηλήζεηο 
καζεηψλ θαη φηη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ είλαη 

επηθνξηηζκέλα θαη κε άιια θαζήθνληα πέξαλ ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο 
ππνρξεψζεσλ. 

Β. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3α, άξ.1 ηεο ππ΄αξηζ. 15408/2012 (Β΄ 
2991) θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο: «Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία 
αλαθέξεηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ή ην Δηδηθφ Πήκα 

Ιεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.2160/1993, λνείηαη ζην εμήο ε βεβαίσζε 
ζπλδξνκήο ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ». 

Ν ΦΞΝΟΓΝΠ 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΓΔΟΚΔΛΡΕΝΞΝΙΝΠ 

 

Αξ.Ξξση.25198/Γ7/21-02-2014/ΞΑΗΘ 

ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ 

Α/ΘΚΗΑΠ ΘΑΗ Β/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 
ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ 
ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ & ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΩΛ 
Ξιεξνθνξίεο: Αλαζηαζία Μπιφθνηα 
Ρειέθσλν: 210 344 2223 



ΘΔΚA: Ρξνπνπνίεζε ηεο .Α. κε Αξ. Ξξση. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΔΘ 
2769 η. Β’/02-12-2011) κε ζέκα «Δθδξνκέο –Κεηαθηλήζεηο Γεκφζησλ θαη 
Ηδησηηθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο» 

Ρξνπνπνηνχκε ηελ .Α. κε Αξ. Ξξση. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΔΘ 2769 η. 
Β’/02-12-2011) κε ζέκα «Δθδξνκέο –Κεηαθηλήζεηο Γεκφζησλ θαη Ηδησηηθψλ 
ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο» σο πξνο 
ην Άξζξν 3 ηνπ Θεθαιαίνπ Α΄ , ζην νπνίν πξνζηίζεηαη ηξίην εδάθην σο εμήο: 

ΗΗΗ. Ρα αλσηέξσ αλαγξαθφκελα ηνπ Άξζξνπ 3 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ 

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα ηηο ηάμεηο Δ’ θαη Πη΄ ηνπ Γεκνηηθνχ 
Πρνιείνπ. 

Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

Ν ΞΝΟΓΝΠ 

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΑΟΒΑΛΗΡΝΞΝΙΝΠ 

 

(ηφ ΦΔΘ 2769/2011 - Αξηζκ.129287/Γ2  Θαηαξγήζεθε κε ηελ αξ.33120/2017 
- ΦΔΘ 681/2017) 

 

https://edu.klimaka.gr/arxeio/nomothesia-fek/fek-2769-2011-ekdromes-mathites-devterovathmias-eswteriko-exwteriko-klimaka.pdf

