ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/Β΄/13-02-2020) και το άρθρο 4 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/09-09-2021 (ΦΕΚ4187/Β/10-09-2021)
Όλες οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής.

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπ/κών
Στο πλαίσιο του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ και ΚΠΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

έως 5/έτος

1/έτος όλες οι τάξεις

Πεζή
ή
με χρήση μεταφορικού
μέσου
>=70% των μαθητών του
σχολείου

>=70% των μαθητών
του
σχολείου

έως 2/έτος
στο εσωτερικό
ή
εξωτερικό
>=70% μαθητών που υλοποιούν το
πρόγραμμα

1/έτος/ Γ΄ Λυκείου
στο εσωτερικό
ή
εξωτερικό

>=70% τάξης ή ομάδας
τμημάτων

1 /τάξη Γυμνασίου, ΓΕΛ
και Α’ τάξη ΕΠΑΛ
ή έως 2/τάξη, τομέα,
ειδικότητα ή τμήμα
ειδικότητας Β’ και Γ’ ΕΠΑΛ
στο εσωτερικό
ή
εξωτερικό

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ομάδων μαθητών/τριών
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
στο πλαίσιο

έως 9 /τάξη ή τμήμα ή
ομάδες τμημάτων, τομέα,
ειδικότητα ή τμήμα
ειδικότητας

α. εκπαιδευτικών ανταλλαγών
β. αδελφοποιήσεων,
γ. εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Γενικής
Γραμματείας Θρησκευμάτων,
δ. ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων /προγραμ. (όχι
Erasmus)
ε. προγραμμάτων διεθνών οργανισμών
στ. συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις,
συνέδρια, ημερίδες κλπ.
ζ. πρόσκλησης σχολείων της περ. α του άρθρου 3
του ν. 4415/2016 (Α’ 159)
η. βράβευσης με ταξίδι στο εξωτερικό
θ. πιλοτικών προγραμμάτων διεθνών σχολικών
δικτύων (ΥΠΑΙΘ)
ι. επισκέψεων σε ερευνητικά κέντρα, εκπ/κα
ιδρύματα, πανεπιστήμια κλπ.
ια. επισκέψεων σε ευρωπαϊκούς/διεθνείς οργαν.

>=70% τάξης ή εκάστοτε
τμήματος, τομέα κλπ.

>=70% τάξης, τομέα,
ειδικότητας ή τμήματος
ειδικότητας

Όλο το σχολείο ή κατά τάξη
σε διαφορετικές τοποθεσίες
αλλά την ίδια μέρα.

Οποτεδήποτε μέσα στο
διδακτικό έτος
Όχι περισσότεροι
του ενός μέσα στον ίδιο
μήνα
Με απόφαση Συλλόγου
Διδασκόντων
10 ημέρες πριν όταν
πρόκειται να γίνει με
μεταφορικό μέσο

Δύναται να
πραγματοποιηθεί κατά
τάξη ή τμήματα τάξεων
σε
διαφορετικούς
προορισμούς αλλά την
ίδια μέρα
Οποτεδήποτε μέσα στο
διδακτικό έτος έως και
10
ημέρες πριν από τη
λήξη
των μαθημάτων
Με απόφαση Συλλόγου
Διδασκόντων
10 ημέρες πριν

1 συνοδός /25 μαθητές
+ αρχηγός

1 συνοδός /25 μαθητές
+ αρχηγός

Ενημέρωση με αποστολή απλού
e-mail στη Δ.Δ.Ε.

Έως 5 εργάσιμες ημέρες
(+ έως 2 αργίες)

Έως 3 εργάσιμες ήμερες
(+ έως 2 αργίες)

Έως 3 εργάσιμες ήμερες
(+ έως 2 αργίες

Ολιγόωρες εντός ωραρίου
λειτουργίας
(έως και 2 ώρες πέραν
του ωραρίου σε
εξαιρετικές
περιπτώσεις)

Από 15 Οκτ. έως 19 Δεκ. &
από 1 Φεβ.
έως και 10 ημέρες πριν από τη
λήξη
των μαθημάτων

Οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό
έτος έως και 10 ημέρες πριν από τη
λήξη των μαθημάτων

Οποτεδήποτε μέσα στο
διδακτικό έτος έως και 10
ημέρες πριν από τη λήξη
των μαθημάτων

Οποτεδήποτε μέσα στο
διδακτικό έτος

Με απόφαση Συλλόγου
Διδασκόντων
20 ημέρες πριν
για το εσωτερικό

Με απόφαση Συλλόγου
Διδασκόντων
για το εσωτερικό
πολυήμερη:20 μέρες πριν
ημερήσια: 10 ημέρες πριν
Αναγράφεται ο αριθμός απόφασης
έγκρισης του προγράμματος &
ονόματα μαθητών

Με απόφαση Συλλόγου
Διδασκόντων
για το εσωτερικό
πολυήμερη:20 ημέρες
πριν
ημερήσια: 10 ημέρες πριν

Με απόφαση Συλλόγου
Διδασκόντων ύστερα από
αιτιολογημένη εισήγηση
του
εκπ/ου που προτείνει τη
διδακτική

1 συνοδός /25 μαθητές
+ αρχηγός

1 συνοδός /25 μαθητές
+ αρχηγός

1 συνοδός /25 μαθητές
+ αρχηγός

Για το εξωτερικό
έγκριση από την Δ.Δ.Ε. μετά από εισήγηση του Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων
της Σχολικής Μονάδας
1 συνοδός /20 μαθητές + αρχηγός

1 συνοδός /25 μαθητές
+ αρχηγό

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ισχύουν τα
οριζόμενα στην
190677/Δ5/2016 ΥΑ
(ΦΕΚ 3754/Β/21-112016) με θέμα:
«Αθλητικές
Δραστηριότητες
σχολείων Α΄&
Β΄θμιας
Εκπαίδευση» όπως
τροποποιήθηκε και
ισχύει

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
1 /τάξη
Ύστερα από
πρόσκληση του
Προέδρου της
Βουλής και σχετική
αίτηση του
σχολείου

Έως 3
διανυκτερεύσεις

Οποτεδήποτε μέσα στο ΣΧΟΛΙΚΟ έτος
εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος 1
εβδομάδας πριν την έναρξη των εξετάσεων
ενδοσχολικών και πανελλαδικών) και έως τη λήξη
τους.

Οποτεδήποτε μέσα
στο διδακτικό έτος,
εργάσιμες μέρες και
εκτός ωρολογίου
προγράμματος και
ΣΚ

Οποτεδήποτε μέσα
στο διδακτικό έτος
έως και 10 ημέρες
πριν από τη λήξη
των μαθημάτων

Με απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων
20 μέρες πριν
Αναγράφεται ο αριθμός απόφασης έγκρισης του
προγράμματος/δράσης και ονόματα μαθητών

Με έγκριση
Διευθυντή/ντριας
και Συλλόγου
Διδασκόντων
για τους σχολικούς
αγώνες ΕΝΤΟΣ
ορίων της Δ.Ε.

Με απόφαση
Συλλόγου
Διδασκόντων

1 συνοδός /20 μαθητές
+ αρχηγός

1 συνοδός /20
μαθητές
+ αρχηγός
Αναγράφεται ο αριθμός
απόφασης
έγκρισης του
προγράμματος/επίσκεψης

Έγκριση από τη Δ.Δ.Ε. μετά από
εισήγηση του Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου
Διδασκόντων της Σχολικής Μονάδας

Ομάδες μαθητών/τριών

>=50% τάξη

Οι ημερομηνίες
ορίζονται από τις
ΟΕΣΑΔ σύμφωνα με
την προκήρυξη του
ΥΠΑΙΘ

Έως 7 ημέρες συμπεριλαμβανομένων των αργιών
σε ευρωπαϊκό ή μεσογειακό κράτος και έως 10
ημέρες, σε κράτος εκτός Ευρώπης ή Μεσογείου.
Για τις περιπτώσεις γ, δ, ε και θ ο αριθμός ημερών
μπορεί να είναι μεγαλύτερος

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΑΘΗΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Εγκεκριμένες από ΥΠΑΙΘ και
οργανώνονται από ερευνητικά &
εκπ/κά ιδρύματα, επιστημονικές
ενώσεις ή φορείς του εσωτερικού ή
του εξωτερικού

Οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό
έτος, εργάσιμες μέρες και ΣΚ

Με απόφαση Συλλόγου
Διδασκόντων
Αναγράφεται ο αριθμός απόφασης
έγκρισης του
προγράμματος/δράσης
κλπ.
και ονόματα μαθητών
1 συνοδός /20 μαθητές
+ αρχηγός
Ως
προς
τη
μετακίνηση,
επιτρέπονται οι
συνεργασίες
σχολείων
σε
περίπτωση που η ομάδα σχολείου
είναι ολιγομελής (έως 10 μαθητές),
εφ’ όσον συμμετέχουν στην ίδια
δράση

Με έγκριση της
Δ.Δ.Ε. για
τους σχολικούς
αγώνες ΕΚΤΟΣ
ορίων της Δ.Ε.

Υποβολή δικαιολογητικών στη Διεύθυνση:
>=15 μέρες πριν:
α. Ακριβές αντίγραφο απόφασης Συλλόγου
Υποβολή δικαιολογητικών στη Διεύθυνση: >=15 μέρες πριν:
Διδασκόντων
α. Ακριβές αντίγραφο απόφασης Συλλόγου Διδασκόντων β. Βεβαίωση Δ/ντή γ. Αναλυτικό πρόγραμμα
β. Βεβαίωση Δ/ντή
γ. Αναλυτικό πρόγραμμα
-Ενημέρωση Προϊσταμένης Αρχής στο mail@dide.pre.sch.gr : Για όλες τις μετακινήσεις στο εσωτερικό οι οποίες πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων συμπεριλαμβανομένου και του περιπάτου με μεταφορικό μέσο ενημερώνεται εγγράφως με κοινοποίηση της απόφασης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης το αργότερο εντός 2 ημερών από την ημέρα της έγκρισης απόφασης και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία πραγματοποίησής τους (άρθρο 17).
-Με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται απαραιτήτως σύμφωνα με το άρθρο 9 : i. αρχηγός & αναπληρωματικός, ii. συνοδοί και τουλάχιστον δύο αναπληρωματικοί, iii. Ημερ/νια αναχώρ & επιστροφής iv. τόπος, v. αναλυτικό πρόγραμμα: ακριβείς ώρες αναχώρησης και άφιξης στον προορισμό, τα μεταφορικά μέσα, το
ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μετακινήσεων ξεχωριστά για κάθε μέρα. vi. αριθμός απόφασης έγκρισης προγράμματος/δράσης και ονόματα μαθητών (όπου απαιτούνται).
-Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα τουριστικά γραφεία, για τις μετακινήσεις με διανυκτέρευση, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση της προκήρυξης.
-Ο ανωτέρω συνοπτικός πίνακας δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/Β/13-02-2020).

