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ΠΡΟ: Όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ 
 
 

 
 
 
  
ΘΕΜΑ: Επιςημάνςεισ – Διευκρινήςεισ επί του ΦΕΚ για τισ εκδρομζσ 
 
 
 
Ζχοντασ υπόψη την υπϋαριθμ.33120 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/06-03-2017) με θζμα «Εκδρομζσ επιςκζψεισ 
μαθητϊν και μαθητριϊν Δημοςίων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ εντόσ και 
εκτόσ τησ χϊρασ» να ςασ επιςημάνουμε ότι: 
 
-Για την πραγματοποίηςη των περιπάτων , των διδακτικϊν επιςκζψεων , των εκπαιδευτικϊν 
επιςκζψεων (ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτηριοτήτων ), τησ μονοήμερησ και τησ 
πολυήμερησ εκδρομήσ είναι απαραίτητη η ςυμμετοχή του 70% των φοιτϊντων μαθητϊν/μαθητριϊν 
τησ ςχολικήσ μονάδασ. 
 
-Οι περίπατοι με μεταφορικό μζςο και οι διδακτικζσ επιςκζψεισ εγκρίνονται από τον Διευθυντή και το 
Σφλλογο Διδαςκόντων του ςχολείου. Ο Διευθυντήσ του ςχολείου ενημερϊνει εγγράφωσ το Διευθυντή 
Εκπαίδευςησ τουλάχιςτον δφο (2 ) ημζρεσ πριν από την πραγματοποίηςή τουσ.  
 
-Για τη διεξαγωγή των διδακτικϊν επιςκζψεων δεν απαιτείται η ςυναίνεςη του ςχολικοφ ςυμβοφλου. 
 
-Οι ημερήςιεσ εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ – μετακινήςεισ και εκείνεσ με διανυκτζρευςη ςτο εςωτερικό 
εγκρίνονται από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ. Τα δικαιολογητικά προσ ζγκριςη 
των εκδρομϊν – μετακινήςεων υποβάλλονται τουλάχιςτον επτά (7) ημζρεσ πριν από την 
πραγματοποίηςή τουσ. 
 
-Οι εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ – μετακινήςεισ ςτο εξωτερικό εγκρίνονται από τον οικείο Περιφερειακό 
Διευθυντή Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπ/ςησ μετά από ζλεγχο και ειςήγηςη του οικείου Δ/ντή Δ/θμιασ 
Εκπ/ςησ. Τα δικαιολογητικά προσ ζγκριςη των εκδρομϊν – μετακινήςεων υποβάλλονται τουλάχιςτον 
δεκαπζντε (15) ημζρεσ πριν από την πραγματοποίηςή τουσ.  
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 -Οι ςυνοδοί καθηγητζσ είναι ςε αναλογία ζνασ (1) εκπαιδευτικόσ ανά είκοςι πζντε (25) μαθητζσ για 
μετακινήςεισ ςτο εςωτερικό και ζνασ (1) εκπαιδευτικόσ ανά είκοςι (20) μαθητζσ για μετακινήςεισ ςτο 
εξωτερικό εκτόσ του αρχηγοφ. Στην περίπτωςη μετακινήςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων, οι 
εκπαιδευτικοί που ςυμμετζχουν ςτη μετακίνηςη πρζπει να είναι οπωςδήποτε μζλη τησ 
παιδαγωγικήσ ομάδασ. 
 
-Μετά την ολοκλήρωςη τησ εκδρομήσ – μετακίνηςησ ο αρχηγόσ , ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυνοδοφσ 
καθηγητζσ ςυντάςςει: 
α)ζκθεςη ςχετικά με τη διεξαγωγή τησ 
β)φφλλο αξιολόγηςησ των υπηρεςιϊν που παραςχζθηκαν από το τουριςτικό γραφείο. 
Τα παραπάνω κοινοποιοφνται ςτη ΔΔΕ όπου τηρείται φάκελοσ εκδρομϊν.  
 

Παρακαλοφμε για την πιςτή τήρηςη των προθεςμιών που αναφζρονται παραπάνω, 
προκειμζνου να εκδίδονται ζγκαιρα οι αποφάςεισ μετακινήςεων είτε από την υπηρεςία 
μασ, είτε από την ΠΔΕ Κρήτησ. 
 
-Οι προκηρφξεισ για τισ ημερήςιεσ εκδρομζσ-μετακινήςεισ όπωσ και οι αξιολογήςεισ προςφορϊν θα 
αναρτώνται ςτην ιςτοςελίδα του ςχολείου. 
Μόνο τα ςχολεία που δε διαθζτουν δική τουσ ιςτοςελίδα θα αποςτζλλουν τα ςτοιχεία αυτά για 
ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα τησ Δ.Δ.Ε. 
 
 
 
 
 
                                                                        Ο  Διευθυντήσ τησ Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Ν. Χανίων 
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