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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εκδροµές−Μετακινήσεις µαθητών ∆ηµόσιων και Ιδι−
ωτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
εντός και εκτός της χώρας. .................................................
1
Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ−
σωπικού µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου.. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 129287/Γ2
(1)
Εκδροµές−Μετακινήσεις µαθητών ∆ηµόσιων και Ιδιωτι−
κών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εντός
και εκτός της χώρας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Tων άρθρων 18 και 45 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167,
τ.Α΄/30.09.1985) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
β. Του άρθρου 111, παρ. 13 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101,
τ.Α΄/31.07.1990) «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις».
γ. Του άρθρου 18 του ν. 2303/1995 (Φ.Ε.Κ. 80, τ.Α΄/05.05.1995)
«Πληρωµή αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων µέσω τραπε−
ζικού συστήµατος και άλλες διατάξεις».
δ. Του άρθρου 7, παρ. 2, του ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188,
τ.Α΄/ 23.09.1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοί−
των του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
ε. Του άρθρου 2, παρ. 6 του ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24,
τ.Α΄/13.02.2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρε−
σιών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί−
δευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και
άλλες διατάξεις».
στ. Των άρθρων 3 και 4 του ν. 3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146,
τ.Β΄/13.07.2006) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτε−
ροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άλλες δι−
ατάξεις».

ζ. Του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87,
τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλ−
λικράτης».
η. Του άρθρου 20, παρ. 4 του π.δ. 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23,
τ.Α΄/07.02.1979) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους,
υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, µετεγγραφών, φοιτή−
σεως, διαγωγής και τιµητικών διακρίσεων των µαθητών
των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης».
2. Την υπ’ αριθµ. Γ2/4867/28−08−1992 υπουργική από−
φαση, (ΦΕΚ 629, τ.Β΄/23.10.1992) «Σχολικές ∆ραστηριό−
τητες».
3. Την υπ’ αριθµ. Γ2/455/07−02−2000 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 161, τ.Β΄/16.02.2000) «για την Αγωγή Σταδι−
οδροµίας».
4. Την υπ’ αριθµ. ∆1/Φ.353.1./324/105657 υπουργική
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1340, τ.Β΄/16.10.2002) «Καθορισµός των
ειδικότερων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των προϊ−
σταµένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και
υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. και
των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε
µε την υπουργική απόφαση 353.1/1/4517/∆1/17−01−2003
(Φ.Ε.Κ. 64, τ.Β΄/24.01.2003).
5. Την υπ’ αριθµ. 117223/Ι Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1615, τ.Β΄/06.10.2010)
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και µαθητών στο εξω−
τερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελ−
φοποιήσεων, εγκεκριµένων προγραµµάτων σχολικών
δραστηριοτήτων και άλλων προγραµµάτων».
6. Την υπ’ αριθµ. 1720/2006/ΕΚ απόφαση του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Νο−
εµβρίου 2006.
7. Την υπ’ αριθµ. 45784/ΙΑ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
831, τ.Β΄/25.05.07) «Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και
µαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευ−
ρωπαϊκών προγραµµάτων και ευρωπαϊκών δραστηρι−
οτήτων».
8. Την 1120/Η/07.01.2010 (Φ.Ε.Κ. 1, τ.Β΄/08.01.2010) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί−
ας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Παρασκευής
Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
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9. Την ανάγκη πραγµατοποίησης µετακινήσεων, εντός
και εκτός της χώρας, µαθητών και συνοδών εκπαιδευτι−
κών ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης περιπάτων, εκ−
δροµών, επισκέψεων, εγκεκριµένων προγραµµάτων και
άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98,
τ.Α΄/ 22.04.2005).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό
να πραγµατοποιούνται για τους µαθητές των σχολεί−
ων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικοί περίπατοι,
ηµερήσιες εκπαιδευτικές εκδροµές, πολυήµερες εκπαι−
δευτικές εκδροµές (εσωτερικού και εξωτερικού), εκπαι−
δευτικές και διδακτικές επισκέψεις και επισκέψεις στη
Βουλή των Ελλήνων, ενώ κατά τη διάρκεια του σχολικού
έτους είναι δυνατό να πραγµατοποιούνται µετακινή−
σεις εκπαιδευτικών και µαθητών στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων και
δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφο−
ποιήσεων και δραστηριοτήτων διεθνούς εµβέλειας.
Ειδικότερα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Σχολικοί Περίπατοι
1. Ως σχολικός περίπατος ορίζεται η οργανωµένη από
το σχολείο οµαδική µετάβαση µαθητών σε τόπους που
βρίσκονται σε µικρή απόσταση από τη σχολική µονάδα.
Η µετάβαση αυτή γίνεται πεζή ή µε χρήση µεταφορικού
µέσου, εντός του διδακτικού ωραρίου και έχει στόχο
κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαι−
δευτικό. Σχολικούς περιπάτους είναι δυνατό να πραγ−
µατοποιούν οι µαθητές όλων των τάξεων.
2. Οι περίπατοι πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια
του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, δεν υπερβαί−
νουν τους πέντε (5) συνολικά σε όλη τη διάρκεια του
διδακτικού έτους και δεν πραγµατοποιούνται περισ−
σότεροι του ενός (1) µέσα στον ίδιο µήνα. Συνιστάται
να καταρτίζεται ενδεικτικός προγραµµατισµός του συ−
νόλου των περιπάτων ενός διδακτικού έτους από το
Σύλλογο ∆ιδασκόντων Καθηγητών, κατά την έναρξη του
διδακτικού έτους, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού
του εκπαιδευτικού έργου. Η τοποθεσία και η ακριβής
ηµεροµηνία πραγµατοποίησης του περιπάτου µπορούν
να διαφοροποιηθούν σε σχέση µε τον αρχικό προγραµ−
µατισµό, εάν συντρέχουν λόγοι που σχετίζονται µε τη
λειτουργία του σχολείου ή είναι απαγορευτικές οι και−
ρικές συνθήκες ή εάν υπάρχει πρόταση για επιλογή
καταλληλότερης τοποθεσίας.
3. Πέραν του αρχικού προγραµµατισµού, για την πραγ−
µατοποίηση περιπάτου λαµβάνεται απόφαση από το
Σύλλογο των ∆ιδασκόντων Καθηγητών. Μετά τη λήψη
της σχετικής απόφασης, ενηµερώνεται η αρµόδια προ−
ϊσταµένη εκπαιδευτική αρχή.
4. Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι υποχρεωµένοι να
συνοδεύσουν τους µαθητές στον περίπατο, εκτός εάν
κατά την κρίση του Συλλόγου η συµµετοχή κάποιου
καθηγητή καθίσταται αδύνατη.

5. Σε µαθητή που απουσιάζει από το σχολικό περίπατο
καταχωρίζονται απουσίες ισάριθµες µε τις διδακτικές
ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραµµα
της ηµέρας κατά την οποία πραγµατοποιείται ο περί−
πατος. Στην περίπτωση που για την πραγµατοποίηση
του περιπάτου χρησιµοποιείται µεταφορικό µέσο, για τη
συµµετοχή του µαθητή κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση
από τον κηδεµόνα του. Αν ο κηδεµόνας δεν συµφωνεί,
δεν καταχωρίζονται απουσίες.
6. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή διδακτική
διαδικασία τις ηµέρες πραγµατοποίησης των σχολικών
περιπάτων, συνιστάται συγκροτηµένες οµάδες µαθητών
να έχουν τη δυνατότητα εναλλακτικά να πραγµατοποι−
ούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο σχολικών
δραστηριοτήτων ή καινοτόµων προγραµµάτων, εφόσον
έχουν γίνει οι προαπαιτούµενες ενέργειες.
Άρθρο 2
Εκπαιδευτικές Εκδροµές
1. Οι εκπαιδευτικές εκδροµές αποτελούν αναγκαίο
συµπλήρωµα της αγωγής των µαθητών, γιατί τους δί−
νουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε τόπους
που έχουν ιδιαίτερη µορφωτική αξία, να γνωρίσουν
τα επιτεύγµατα του ανθρώπου µέσα στη µακροχρό−
νια πορεία του πολιτισµού και να καλλιεργήσουν την
κοινωνικότητά τους. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται
περιοχές µε ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική,
αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική), ενώ κρίνεται απα−
ραίτητη η προηγούµενη ενηµέρωση και παροχή πληρο−
φοριών στους µαθητές σχετικά µε τον τόπο τον οποίο
πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η
απόκτηση όσο το δυνατόν πιο πλούσιων εµπειριών. Τις
εκδροµές επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι, οι οποίοι
απορρέουν από τον παιδαγωγικό−µορφωτικό χαρα−
κτήρα του σχολείου και εποµένως, κρίνεται σκόπιµο
να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την
πραγµατοποίησή τους.
2. Πραγµατοποιείται µία (1) ηµερήσια εκδροµή χωρίς
διανυκτέρευση για τους µαθητές όλων των τάξεων των
σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οποτεδήποτε
µέσα στο διδακτικό έτος, έως και δέκα (10) ηµέρες από
τη λήξη των µαθηµάτων. Σε περίπτωση που για την
πραγµατοποίησή της επιλέγονται οργανωµένοι χώροι
όπως αθλητικά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις,
παιδικές κατασκηνώσεις και άλλα, θα πρέπει να είναι
πιστοποιηµένοι και να διαθέτουν σχετική άδεια λει−
τουργίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες
προδιαγραφές για την υποδοχή µαθητών. Ο αρχηγός
της εκδροµής θα πρέπει να ελέγχει εκ των προτέρων
την καταλληλότητα του χώρου υποδοχής και να ζητά
αντίγραφα των σχετικών αδειών και πιστοποιητικών
τόσο των εγκαταστάσεων όσο και των παρεχόµενων
υπηρεσιών (άθλησης, εστίασης κλπ.).
3. Πραγµατοποιείται µία (1) πολυήµερη εκδροµή από
τους µαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών (ΓΕ.Λ.)
και Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και της Β΄ τάξης
των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) στο εσωτερικό
της χώρας ή σε χώρες του εξωτερικού, κατά το χρο−
νικό διάστηµα από 15 Οκτωβρίου έως 18 ∆εκεµβρίου
και από 1 Φεβρουαρίου έως και δέκα πέντε (15) ηµέρες
πριν από τη λήξη των µαθηµάτων, η οποία έχει διάρκεια
συνολικά µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Η εκδροµή
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αυτή, ανάλογα µε τη χιλιοµετρική απόσταση από τον
τόπο προορισµού και τον τρόπο µετακίνησης των µα−
θητών, µπορεί να έχει διάρκεια έως επτά (7) ηµέρες,
εάν συµπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, κατόπιν αιτιο−
λογηµένης απόφασης του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων
Καθηγητών.
4. Θεωρείται σηµαντικό να ενισχύεται το ενδιαφέρον
για την πραγµατοποίηση εκδροµών στο εσωτερικό της
χώρας σε περιοχές µε αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό,
ιστορικό ενδιαφέρον και φυσικό κάλλος.
Άρθρο 3
Ι. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο των καινοτό−
µων προγραµµάτων Σχολικών δραστηριοτήτων
Πραγµατοποιούνται έως δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέ−
ψεις, ή επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαί−
δευσης (Κ.Π.Ε.) διάρκειας έως δύο (2) εργάσιµων ηµε−
ρών ή έως τεσσάρων (4) ηµερών, εάν συµπεριληφθούν
έως δύο (2) αργίες, οποτεδήποτε µέσα στο σχολικό
έτος −εξαιρουµένων των περιόδων ενδοσχολικών και
πανελλαδικών εξετάσεων−, στο πλαίσιο εγκεκριµένων
εκπαιδευτικών προγραµµάτων (προγραµµάτων περι−
βαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών
θεµάτων και αγωγής σταδιοδροµίας ή λοιπών καινο−
τόµων δράσεων και προγραµµάτων) και αφορούν στη
συγκεκριµένη οµάδα µαθητών – εκπαιδευτικών οι οποίοι
υλοποιούν τα προαναφερόµενα προγράµµατα.
ΙΙ. Μετακινήσεις – επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλο−
ντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)
Ειδικότερα, οι επισκέψεις αυτές 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 ∆ιεύθυνσης
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων.
Άρθρο 4
∆ιδακτικές επισκέψεις
1. Εντός του Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών
ενσωµατώνονται στην καθηµερινή λειτουργία του σχο−
λείου πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και εκπαίδευσης
εντός και εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου.
Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής
µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος σε εξωσχο−
λικούς χώρους, µε τη διοργάνωση σχετικών διδακτικών
επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του ετήσιου σχεδιασµού του εκπαιδευτικού έργου σε
επίπεδο τάξης και σχολικής µονάδας. Με τον τρόπο
αυτό, η εµπειρία συνιστά τη βάση απόκτησης της γνώ−
σης και το σχολείο ανοίγεται στη ζωή και στην κοι−
νωνία.
2. ∆ιδακτικές επισκέψεις είναι δυνατό να πραγµατο−
ποιούνται σε χώρους επιστηµονικής, ιστορικής, θρη−
σκευτικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αναφο−
ράς, σε µονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κλπ., κατόπιν
συνεννόησης και σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
κατά περίπτωση δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως οι
υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού, ιστορικά αρχεία,
δηµοτικές βιβλιοθήκες, φυσιολατρικές λέσχες, επιµε−
λητήρια, επιστηµονικούς συλλόγους, κέντρα νεότητας,
δηµόσιους οργανισµούς, εκθεσιακούς και µουσειακούς
χώρους, εργαστήρια, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις.
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3. Πραγµατοποιούνται οποτεδήποτε µέσα στο διδακτι−
κό έτος έως εννέα (9) ανά τάξη διδακτικές επισκέψεις,
µε διάρκεια µίας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών.
Ο χρόνος πραγµατοποίησης των διδακτικών επισκέ−
ψεων µπορεί να παραταθεί έως και δύο ώρες πέραν
του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου. Οι επισκέψεις
αναφέρονται σε συγκεκριµένη ενότητα των διδακτικών
αντικειµένων του αναλυτικού προγράµµατος και πραγ−
µατοποιούνται ύστερα από συναίνεση του σχολικού
συµβούλου ειδικότητας ή, εναλλακτικά, του συµβούλου
γενικής παιδαγωγικής ευθύνης.
Άρθρο 5
Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και αδελφοποιήσεις
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατό να
πραγµατοποιούνται µετακινήσεις µαθητών και εκπαι−
δευτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο
εξωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης αδελφοποιήσεων,
εκπαιδευτικών ανταλλαγών, εγκεκριµένων προγραµµά−
των σχολικών δραστηριοτήτων, διµερών προγραµµάτων,
συµµετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, διαγω−
νισµούς και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις.
Συγκεκριµένα, πραγµατοποιούνται µετακινήσεις στο
εξωτερικό, µε διάρκεια έως πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
ή έως επτά (7) ηµέρες, εάν συµπεριληφθούν έως δύο (2)
αργίες, εντός του σχολικού έτους, εξαιρουµένου του χρο−
νικού διαστήµατος µίας εβδοµάδας πριν την έναρξη των
εξετάσεων (ενδοσχολικών και πανελλαδικών) έως τη λήξη
τους, στις οποίες συµµετέχουν συγκεκριµένες οµάδες του
σχολείου, ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου
των ∆ιδασκόντων Καθηγητών και µε την προϋπόθεση
ότι δεν διαταράσσεται η οµαλή λειτουργία της σχολικής
µονάδας και δεν προκύπτει δαπάνη για το δηµόσιο.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις αδελφοποιήσεις επιτρέ−
πεται η πραγµατοποίηση µίας (1) µετακίνησης το χρόνο
ανά σχολική µονάδα.
Άρθρο 6
Α. Ευρωπαϊκά προγράµµατα και δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατό να
πραγµατοποιούνται µετακινήσεις µαθητών και εκπαι−
δευτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο
εξωτερικό και στο εσωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης
εγκεκριµένων ευρωπαϊκών προγραµµάτων και ευρωπα−
ϊκών δραστηριοτήτων.
Ο αριθµός των µετακινήσεων ανά έτος, η χρονική πε−
ρίοδος µετακίνησης και ο αριθµός των µετακινούµενων
µαθητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει απαραιτή−
τως να ανήκουν στη σχολική µονάδα και στην παιδαγω−
γική οµάδα του προγράµµατος, καθορίζονται σύµφωνα
µε το πρόγραµµα εργασίας του εγκεκριµένου σχεδίου
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.
Β. Προϋποθέσεις µετακινήσεων
Για τη περίπτωση των µετακινήσεων του άρθρου 6
ισχύουν τα κάτωθι:
i. ∆ικαιολογητικά για συµµετοχή σε σχέδια συνεργα−
σίας / συµπράξεις ευρωπαϊκών προγραµµάτων
α. Αίτηση, η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από
το νόµιµο εκπρόσωπο του σχολείου.
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β. Πρόσκληση και πρόγραµµα της επίσκεψης από το
ξένο σχολείο ή το φορέα υποδοχής.
γ. Επίσηµη έγκριση του προγράµµατος από το φορέα
συντονισµού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
δ. Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της παι−
δαγωγικής οµάδας.
ε. Σε περίπτωση µετακίνησης µαθητών, υποβάλλονται
επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) αντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου ∆ιδασκό−
ντων, στο οποίο αναφέρονται:
• η απόφαση του Συλλόγου για την πραγµατοποίηση
της επίσκεψης
• ο κωδικός και ο τίτλος του σχεδίου
• τα ονόµατα των συµµετεχόντων µαθητών και του/
των συνοδών εκπαιδευτικών
2) βεβαίωση του ∆ιευθυντή του σχολείου ότι τηρεί στο
γραφείο του τις ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων ή
κηδεµόνων των συµµετεχόντων ανήλικων µαθητών, µε
τις οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να συµµετάσχουν
στη συγκεκριµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα.
ii. ∆ικαιολογητικά για συµµετοχή σε δράσεις ατοµικής
κινητικότητας (προπαρασκευαστικές επισκέψεις, σεµι−
νάρια επιµόρφωσης ή κατάρτισης)
α. Αίτηση υπογεγραµµένη από τον ενδιαφερόµενο
εκπαιδευτικό και από το ∆ιευθυντή του σχολείου στο
οποίο ανήκει. Εάν ο εκπαιδευτικός συµπληρώνει ωρά−
ριο σε περισσότερα του ενός σχολεία, την αίτηση συ−
νυπογράφουν οι ∆ιευθυντές όλων των σχολείων που
διδάσκει ο αιτών.
β. Αντίγραφο της σύµβασης µε το φορέα συντονισµού
σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
γ. Πρόσκληση και πρόγραµµα από το φορέα υποδο−
χής.
Γ. ∆ιαδικασία έγκρισης µετακινήσεων
Οι αιτήσεις µετακίνησης θα πρέπει να υποβάλλονται
για έγκριση στον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη, τουλάχι−
στον ένα (1) µήνα πριν την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης
της µετακίνησης, µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών
από τον οικείο Περιφερειακό ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Οι µετακινούµενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι
µέλη της παιδαγωγικής οµάδας που έχει οριστεί για
την υλοποίηση του σχεδίου. Στις αποφάσεις µετακί−
νησης θα πρέπει να αναγράφονται ρητά τα ονόµατα
των εκπαιδευτικών και των µαθητών που πρόκειται να
µετακινηθούν.
Οι εκθέσεις από τις µετακινήσεις κοινοποιούνται στη
∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παι−
δείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και στην
αρµόδια Εθνική Μονάδα Συντονισµού. Αντιθέτως, οι
αποφάσεις µετακίνησης δεν κοινοποιούνται στη ∆ιεύ−
θυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 7
Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων
α. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυ−
νατό να πραγµατοποιούνται επισκέψεις στο «Ίδρυµα
της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό
και τη ∆ηµοκρατία» των σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκ−
παίδευσης που προσκαλούνται απότον Πρόεδρο του
Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους.

β. Οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται στις εκπαιδευτι−
κές εκδροµές, αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραµµα και
αφορούν στους µαθητές όλων των τάξεων της ∆ευτε−
ροβάθµιας Εκπαίδευσης.
γ. Οι επισκέψεις στο Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων,
ανάλογα µε την απόσταση, µπορεί να συµπεριλαµβά−
νουν έως δύο (2) διανυκτερεύσεις, ενώ για τη νησιωτική
Ελλάδα και τις ακριτικές−παραµεθόριες περιοχές έως
τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Οι επισκέψεις στο Ίδρυµα
της Βουλής των Ελλήνων πραγµατοποιούνται από την
έναρξη του διδακτικού έτους έως και δεκαπέντε (15)
ηµέρες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Α. Προϋποθέσεις µετακινήσεων
Άρθρο 8
1. Για κάθε εκδροµή−µετακίνηση µαθητών απαιτείται
απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων Καθηγητών της
σχολικής µονάδας που πραγµατοποιεί τη µετακίνηση µε
αιτιολόγηση για την επιλογή του σκοπού και του τόπου
προορισµού, η οποία λαµβάνεται, εκτός από την περί−
πτωση του άρθρου 1, είκοσι πέντε (25) ηµέρες πριν από
την πραγµατοποίηση των πολυήµερων εκδροµών και
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την πραγ−
µατοποίηση των ηµερήσιων εκδροµών. Σε περίπτωση
κατά την οποία εκφράζεται τεκµηριωµένη ένσταση για
την υλοποίηση της εκδροµής−µετακίνησης από µέλη
του Συλλόγου ∆ιδασκόντων Καθηγητών, ο ∆ιευθυντής
της σχολικής µονάδας στο ίδιο πρακτικό αιτιολογεί το
σκεπτικό της πραγµατοποίησής της.
Με την απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων Καθη−
γητών ορίζονται απαραιτήτως:
i. Ο αρχηγός της εκδροµής−µετακίνησης και ο αναπλη−
ρωτής του που πρέπει να είναι µόνιµοι εκπαιδευτικοί.
ii. Οι συνοδοί καθηγητές και οι αναπληρωτές τους, που
είναι εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
πλην των αναπληρωτών καθηγητών µε µειωµένο ωράριο
και των ωροµισθίων, και σε αναλογία ένας εκπαιδευτικός
ανά τριάντα (30) µαθητές για µετακινήσεις στο εσωτερι−
κό και ένας (1) εκπαιδευτικός ανά είκοσι (20) µαθητές για
µετακινήσεις στο εξωτερικό, σε κάθε περίπτωση εκτός
του αρχηγού. Ο αρχηγός της εκδροµής−µετακίνησης,
καθώς και οι συνοδοί καθηγητές, θα πρέπει να ανήκουν
στο Σύλλογο των ∆ιδασκόντων Καθηγητών του σχολεί−
ου που πραγµατοποιεί την εκδροµή, ενώ προηγούνται
οι διδάσκοντες στην αντίστοιχη τάξη. Στην περίπτωση
µετακινήσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων, οι εκπαιδευ−
τικοί που συµµετέχουν στη µετακίνηση πρέπει να είναι
οπωσδήποτε µέλη της παιδαγωγικής οµάδας.
iii. Η ηµεροµηνία αναχώρησης και επιστροφής.
iv. Ο τόπος όπου θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή.
v. Το αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής, το οποίο
πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα, για να επιτυγχάνεται
τόσο ο σκοπός της, που είναι εκπαιδευτικός και µορ−
φωτικός, όσο και η ασφαλής µετακίνηση των µαθητών.
Στο αναλυτικό πρόγραµµα θα πρέπει να αναγράφονται
οι ακριβείς ώρες αναχώρησης από το σχολείο και άφιξης
στον προορισµό, τα µεταφορικά µέσα που θα χρησιµο−
ποιηθούν κατά τη µετακίνηση, οι αριθµοί πτήσεων για
αεροπορικές µετακινήσεις, τα ακτοπλοϊκά δροµολόγια
για θαλάσσιες µετακινήσεις κ.ο.κ., όπως, επίσης και το
ηµερήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων και µετακινήσεων
στον τόπο προορισµού, ξεχωριστά για κάθε ηµέρα.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
vi. Στις περιπτώσεις µετακινήσεων των άρθρων 3 και 5,
εφόσον οι µετακινήσεις πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο
εγκεκριµένων προγραµµάτων, στο πρακτικό αναγράφεται
απαραιτήτως η απόφαση έγκρισης του προγράµµατος.
2. Για την περίπτωση του άρθρου 2 απαιτείται η συµµε−
τοχή στην εκδροµή του 70% του αριθµού των µαθητών
της τάξης ή του σχολείου. Ειδικά για τις πολυήµερες εκ−
δροµές των µαθητών των Επαγγελµατικών Λυκείων και
των Επαγγελµατικών Σχολών απαιτείται η συµµετοχή του
70% των µαθητών της τάξης ή της ειδικότητας. Σχολεία
µε µικρό αριθµό µαθητών είναι δυνατό να πραγµατοποιούν
πολυήµερες εκδροµές µετά από σύµπραξη−συνεργασία µε
άλλα σχολεία και µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆ιευθυντή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Για τις µετακινήσεις των
περιπτώσεων 3 και 5 τα ονόµατα των συµµετεχόντων
µαθητών αναγράφονται στην απόφαση του Συλλόγου
∆ιδασκόντων Καθηγητών του ιδίου άρθρου.
3. Για τις επισκέψεις του άρθρου 7 απαιτείται η συµ−
µετοχή του 1/2 των µαθητών της τάξης.
4. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο ο γονέας/κηδεµό−
νας να καταθέτει στο ∆ιευθυντή του σχολείου αυτοπροσώ−
πως ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία συναινεί
για τη συµµετοχή του παιδιού του στη σχεδιαζόµενη εκδρο−
µή−µετακίνηση, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί εγγράφως
για το αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής−µετακίνησης
και συµφωνεί για την πιστή τήρησή του, καθώς και για τις
υποχρεώσεις των µαθητών. Επίσης, στην ίδια υπεύθυνη δή−
λωση, ο γονέας/κηδεµόνας θα αναγράφει αν ο µαθητής έχει
κάποιο χρόνιο πρόβληµα υγείας. Στην περίπτωση κατά την
οποία ο µαθητής έχει χρόνιο πρόβληµα υγείας η υπεύθυνη
δήλωση θα συνοδεύεται µε ενηµερωτικό σηµείωµα όπου θα
αναγράφονται: α) τα φάρµακα που πρέπει να λαµβάνει ο
συγκεκριµένος µαθητής, (πρέπει να ελέγχεται το απόθεµα
για τη διάρκεια της εκδροµής−µετακίνησης), β) οι πρώτες
ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης και γ) το τηλέφωνο του
θεράποντος ιατρού. Οι υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται
εντός προθεσµίας που ορίζεται από το ∆ιευθυντή του σχο−
λείου. Οι ενήλικες µαθητές υπογράφουν και καταθέτουν οι
ίδιοι την υπεύθυνη δήλωση.
5. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Συλλόγου των ∆ι−
δασκόντων Καθηγητών του σχολείου είναι δυνατό να
συµµετέχουν στην εκδροµή έως και δύο (2) µέλη του
Συλλόγου των Γονέων και Κηδεµόνων, µε δική τους
δαπάνη, χωρίς σ` αυτή την περίπτωση να µειώνεται ο
αριθµός των συνοδών καθηγητών.
6. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Συλλόγου των
∆ιδασκόντων Καθηγητών του σχολείου είναι δυνατό
µαθητής µε ειδικές ανάγκες να συµµετέχει σε εκδροµή−
µετακίνηση µε συνοδεία συγγενικού του προσώπου, µε
δική του δαπάνη. Απαγορεύεται αυστηρά σε οποιοδή−
ποτε άλλο άτοµο, πλην των ρητά αναφερόµενων στην
Πράξη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων Καθηγητών, µε οι−
κονοµική ή χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, να συµµετέχει
σε σχολική εκδροµή−µετακίνηση.
Β. Έγκριση εκδροµών−µετακινήσεων
Άρθρο 9
Οι εκδροµές−µετακινήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτε−
ρικό εγκρίνονται από τον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη,
µετά από έλεγχο και αντίστοιχη εισήγηση του οικείου ∆ι−
ευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή του οικείου Περι−
φερειακού ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης µόνο για τις µετακινήσεις του άρθρου 6.
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Άρθρο 10
1. Για να χορηγηθεί η έγκριση της εκδροµής−µετακί−
νησης πρέπει να πληρούνται όλες οι κατά περίπτωση
προαναφερόµενες προϋποθέσεις και να υποβληθούν
έγκαιρα στα αρµόδια εγκριτικά όργανα τα εξής:
i. Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Συλλόγου των
∆ιδασκόντων Καθηγητών, σύµφωνα µε το άρθρο 8.
ii. Βεβαίωση του ∆ιευθυντή του σχολείου ότι καλύπτε−
ται ο προβλεπόµενος αριθµός συµµετοχής των µαθητών
(για τις περιπτώσεις των άρθρων 2, 4 και 7 της παρού−
σας), βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κη−
δεµόνων τους. Ο ∆ιευθυντής του σχολείου βεβαιώνει,
επίσης, ότι έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο
του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων/
κηδεµόνων όλων των µαθητών που συµµετέχουν στην
εκδροµή−µετακίνηση ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι.
iii. Ειδικά για τις επισκέψεις του άρθρου 7 απαιτού−
νται ακόµα: α) Ηλεκτρονική αίτηση του σχολείου στο
Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων, β) Πρόσκληση του
Προέδρου του Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων, γ)
Ετήσια έγκριση του προγράµµατος των επισκέψεων στο
Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων και της µετακίνησης
των σχολείων από το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
2. Εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι εξαιτίας των οποίων
καθίσταται αδύνατη η πραγµατοποίηση της εκδροµής−µε−
τακίνησης στην ηµεροµηνία που είχε αρχικά αποφασιστεί,
είναι δυνατή η πραγµατοποίησή της σε άλλη ηµεροµηνία
µε απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων Καθηγητών και
σε συνεννόηση µε το τουριστικό γραφείο, µε βάση τις
αντικειµενικές δυνατότητες, αλλά εντός των προβλεπό−
µενων από την παρούσα Υπουργική Απόφαση χρονικών
περιόδων. Επίσης, είναι δυνατή η αλλαγή των συµµετε−
χόντων εκπαιδευτικών και µαθητών, µε την προϋπόθεση
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις όσον αφορά στον αριθµό
των συµµετεχόντων µαθητών και των συνοδών εκπαι−
δευτικών. Σε κάθε περίπτωση ενηµερώνεται εγγράφως η
αρµόδια για την έγκριση της εκδροµής αρχή.
Άρθρο 11
Τα δικαιολογητικά προς έγκριση των εκδροµών−µε−
τακινήσεων υποβάλλονται ιεραρχικά στον οικείο ∆ι−
ευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον
είκοσι (20) ηµέρες για τις πολυήµερες εκδροµές και
δεκατρείς ηµέρες (13) για τις µονοήµερες εκδροµές
πριν την αναχώρηση των εκδροµέων−µετακινουµένων.
Ο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αφού δι−
απιστώσει τη νοµιµότητα της εκδροµής−µετακίνησης,
συντάσσει σχετική εισήγηση, την οποία κοινοποιεί στον
Περιφερειακό ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο−
βάθµιας Εκπαίδευσης και εν συνεχεία τη διαβιβάζει, µαζί
µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 10, στον
οικείο αιρετό Περιφερειάρχη.
Γ. Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδροµών−µετακινήσε−
ων
Άρθρο 12
Οι εκδροµές−µετακινήσεις οργανώνονται από το
σχολείο µε ευθύνη του ∆ιευθυντή. Ενδείκνυται να προ−
γραµµατίζονται κατά το δυνατόν παράλληλα µε άλλες
µετακινήσεις, ώστε να µη διαταράσσεται για µεγάλο
χρονικό διάστηµα η οµαλή διδακτική διαδικασία.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 13

Εφόσον πρόκειται για ηµερήσια, απλή µετακίνηση των
µαθητών, ο ∆ιευθυντής του σχολείου λαµβάνει τουλά−
χιστον τρεις (3) προσφορές για την επιλογή του µετα−
φορικού µέσου, τις οποίες ανακοινώνει στην ιστοσελίδα
του σχολείου.
Άρθρο 14
1. Για τις προγραµµατιζόµενες εκδροµές−µετακινή−
σεις, ο ∆ιευθυντής του σχολείου προκηρύσσει στην
ιστοσελίδα της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης εκδήλωση ενδιαφέροντος, στην οποία
υποχρεωτικά θα καταγράφονται: α) προορισµός/οί, β)
προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων, γ) µεταφο−
ρικό/ά µέσο/α και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές, δ)
«κατηγορία» καταλύµατος, ε) λοιπές υπηρεσίες (πα−
ρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ.), στ)
υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία. Συνιστάται στα σχολεία να
ζητούν και την πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση, που
καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθέ−
νειας. Για τις παραπάνω υπηρεσίες πρέπει να ζητείται
η τελική συνολική τιµή του οργανωµένου ταξιδιού, αλλά
και η επιβάρυνση ανά µαθητή, ώστε οι προσφορές να
είναι οικονοµικά και ποιοτικά συγκρίσιµες. Η προσφορά
του ταξιδιωτικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην
κατηγορία του καταλύµατος που προτείνει. Οι προ−
σφορές, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3),
κατατίθενται κλειστές στο σχολείο. Με κάθε προσφορά
κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως
και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουρ−
γίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επι−
λογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή, µε Πράξη του ∆ι−
ευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον
ίδιο, ως πρόεδρο, δύο (2) συνοδούς−εκπαιδευτικούς,
που ορίζονται από το Σύλλογο των ∆ιδασκόντων Κα−
θηγητών, έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεµόνων, εφόσον λειτουργεί τέτοιος Σύλλογος,
και από εκπροσώπους του 15/µελούς Μαθητικού Συµ−
βουλίου ή των 5/µελών Συµβουλίων των Μαθητικών
Κοινοτήτων που θα λάβουν µέρος στην εκδροµή−µε−
τακίνηση, οι οποίοι εκπροσωπούνται µε µία (1) ψήφο.
Η Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα και ευθύνη επιλογής
του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγµατοποιήσει
την εκδροµή−µετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού
γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσε−
ται και στο οποίο αναφέρονται µε σαφήνεια τα κριτή−
ρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί,
κοινοποιείται από το ∆ιευθυντή του σχολείου σε κάθε
συµµετέχοντα ή/και έχοντα νόµιµο δικαίωµα να ενη−
µερωθεί, ο οποίος µπορεί να υποβάλει ένσταση κατά
της επιλογής εντός δύο (2) ηµερών από τη σύνταξη
του πρακτικού επιλογής.
3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την
εξέταση των ενδεχόµενων ενστάσεων, γίνεται η τελι−
κή επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο
συντάσσει σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού (ιδιωτικό
συµφωνητικό), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, που
υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Στη σύµβαση
περιλαµβάνονται απαραιτήτως τα εξής:

i. Το εγκεκριµένο από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων Κα−
θηγητών αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής.
ii. Το όνοµα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθ−
µός δωµατίων και κλινών και οι παρεχόµενες από αυτό
υπηρεσίες.
iii. Η Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
iv. Το συνολικό κόστος της εκδροµής και κόστος ανά
µαθητή.
v. Τους Γενικούς Όρους συµµετοχής στην εκδροµή.
4. Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα
ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές
των τουριστικών γραφείων, τη σύµβαση οργανωµένου
ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθµό του
ασφαλιστηρίου συµβολαίου επαγγελµατικής ευθύνης.
5. Οι ∆ιευθυντές των σχολείων, για την πραγµατοποί−
ηση της εκδροµής, οφείλουν να συνεννοούνται µε τις
αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες για την εξασφάλιση
των προϋποθέσεων αποζηµίωσης των συνοδών καθη−
γητών και του αρχηγού.
6. Μετά τον προγραµµατισµό των πολυήµερων εκδρο−
µών−µετακινήσεων, µε ευθύνη του ∆ιευθυντή του σχο−
λείου, καταχωρείται η εκδροµή−µετακίνηση στην ειδική
ηλεκτρονική διεύθυνση του Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ., προκειµένου
να ενηµερώνονται οι υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, οι
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περι−
φέρειες του τόπου προορισµού των εκδροµών, ώστε
να λαµβάνεται κάθε αναγκαίο µέτρο για την ασφαλή
µετακίνηση των µαθητών και την τήρηση των διατάξεων
που καθορίζουν τους όρους λειτουργίας των χώρων
διαµονής, εστίασης και ψυχαγωγίας.
7. Οι εκδροµές−µετακινήσεις των µαθητών είναι δυ−
νατό να πραγµατοποιούνται µε τα εναέρια, θαλάσσια,
οδικά και σιδηροδροµικά µέσα µεταφοράς, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, µε την προϋπόθεση ότι πληρού−
νται οι όροι ασφάλειας για καθένα από αυτά.
8. Για την ασφαλή µετακίνηση των µαθητών, η εκκίνη−
ση των εκδροµών−µετακινήσεων θα γίνεται από το χώρο
του σχολείου, δε θα πραγµατοποιείται πριν από τις 6
π.µ., ενώ η άφιξη στον τόπο προορισµού ή η επιστροφή
στο σχολείο θα πραγµατοποιείται το αργότερο έως τις
10 µ.µ., όταν η εκδροµή πραγµατοποιείται οδικώς. Σε
περίπτωση χρήσης δεύτερου µεταφορικού µέσου, είναι
δυνατό να διαφοροποιηθούν τα παραπάνω προβλεπό−
µενα χρονικά όρια εκκίνησης−άφιξης µε απόφαση του
αιρετού Περιφερειάρχη της ∆ιοικητικής Περιφέρειας.
Επίσης, κάθε είδους µετακίνηση των µαθητών στον
τόπο διαµονής τους κατά τη διάρκεια της πραγµατο−
ποίησης των εκδροµών θα γίνεται σε χρόνο σύµφωνο
µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα της εκδροµής.
9. Πριν από την αναχώρηση, ο ∆ιευθυντής του σχολείου
σε συνεργασία µε τον αρχηγό της εκδροµής−µετακίνησης
και τους συνοδούς καθηγητές τονίζει στους µαθητές την
ανάγκη για τη σχολαστική τήρηση του προγράµµατος
της εκδροµής και την υποδειγµατική συµπεριφορά τους,
έτσι ώστε να επιτευχθούν σε όλη τη διάρκεια της εκδρο−
µής η ασφαλής µετακίνηση, η διαµονή και η ψυχαγωγία,
καθώς και οι εκπαιδευτικοί στόχοι.
10. Σε περίπτωση µετακίνησης µε τουριστικά λεωφο−
ρεία, ο αρχηγός της εκδροµής−µετακίνησης φροντίζει να
αναρτηθεί στα οχήµατα ευανάγνωστη πινακίδα µε την
ένδειξη «Σχολική Εκδροµή − (όνοµα σχολείου)» σε εµφα−
νή σηµεία στο πρόσθιο και οπίσθιο µέρος του οχήµατος,
η οποία διατηρείται έως το τέλος της εκδροµής.
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11. Η τήρηση του προγράµµατος της εκδροµής, καθώς
και η ασφάλεια των µαθητών σε όλη τη διάρκεια της µε−
τακίνησης, από την αναχώρηση έως και την επιστροφή
τους, αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της εκδροµής και
των συνοδών εκπαιδευτικών. Ο ∆ιευθυντής του σχολείου,
εφόσον η µετακίνηση γίνεται µε τουριστικά λεωφορεία,
απευθύνεται εγγράφως στη ∆ιεύθυνση Τροχαίας της
Ελληνικής Αστυνοµίας, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος
των οχηµάτων (έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος,
επαγγελµατική άδεια οδήγησης, έγγραφα οδηγού κλπ.),
λίγο πριν την αναχώρηση των εκδροµέων. Οι συνοδοί
καθηγητές επιβλέπουν τα όρια ταχύτητας και, εφόσον
κρίνουν σκόπιµο, απευθύνονται στις αστυνοµικές δι−
ευθύνσεις του τόπου προορισµού, για επανάληψη των
ελέγχων.
12. Οι χώροι που επιλέγονται για τη διαµονή, εστία−
ση και ψυχαγωγία των µαθητών πρέπει να διαθέτουν
νόµιµη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους
ασφάλειας και υγιεινής.
13. Σε έκτακτη ανάγκη ή ανυπέρβλητη δυσκολία που
τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της εκδροµής−µε−
τακίνησης, ο αρχηγός απευθύνεται στο Γενικό Γραµ−
µατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή στις
κατά τόπο αρµόδιες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για
το εσωτερικό και ζητά τη συνδροµή τους, ενώ για το
εξωτερικό ζητά τη συνδροµή των πλησιέστερων πρε−
σβευτικών ή προξενικών αρχών, καθώς και του αρµόδιου
Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, των οποίων τα
τηλέφωνα και τις διευθύνσεις έχει φροντίσει να πλη−
ροφορηθεί πριν την αναχώρηση.
14. Για κάθε εκδροµή−µετακίνηση στο εξωτερικό των
εκπαιδευτικών και των µαθητών, είναι απαραίτητη η
ασφαλιστική κάλυψη για τη διάρκεια του ταξιδιού και
της διαµονής. Για εκδροµές − µετακινήσεις σε χώρες
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπαιδευτικοί µπορούν
να απευθύνονται στα γραφεία του οικείου Οργανισµού
Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (Ο.Π.Α.∆.) απ’ όπου
εκδίδεται η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, η οποία ισχύει
για ένα ηµερολογιακό έτος. Για τους µαθητές θα πρέπει
να µεριµνήσουν έγκαιρα οι γονείς τους, απευθυνόµενοι
στον ασφαλιστικό τους φορέα, προκειµένου να έχουν
τη σχετική πληροφόρηση και να προβούν στην έκδοση
ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης για τα παιδιά τους. Σε
περίπτωση εκπαιδευτικής επίσκεψης σε χώρα η οποία
δεν είναι κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
απαιτείται η έγκαιρη ενηµέρωση της Πρεσβείας ή του
πλησιέστερου Προξενείου της Ελλάδας στη χώρα αυτή
και η κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης µετακίνησης
στη ∆ιεύθυνση Ε1 του Υπουργείου Εξωτερικών (φαξ:
210 − 3682 277).
15. Ο τελικός έλεγχος των δαπανηθέντων για την
εκδροµή χρηµάτων που προήλθαν από τυχόν πόρους
των µαθητικών κοινοτήτων γίνεται από το ∆ιευθυντή
του σχολείου.
16. Μετά την ολοκλήρωση της εκδροµής−µετακίνη−
σης ο αρχηγός, σε συνεργασία µε τους συνοδούς κα−
θηγητές, συντάσσει λεπτοµερή έκθεση σχετικά µε τη
διεξαγωγή της, την τήρηση του προγράµµατος και το
βαθµό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων της. Επί−
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σης, συντάσσει φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν από το τουριστικό γραφείο, µε βάση
αντικειµενικά στοιχεία. Η έκθεση και το φύλλο αξιο−
λόγησης υποβάλλονται στο ∆ιευθυντή του σχολείου
για ενηµέρωση του ιδίου και του Συλλόγου των ∆ιδα−
σκόντων Καθηγητών και κοινοποιούνται στη ∆ιεύθυνση
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο ∆ιευθυντής ∆ευτερο−
βάθµιας Εκπαίδευσης υποβάλλει συγκεντρωτική έκθεση
των σχολείων της περιοχής ευθύνης του στον Περιφε−
ρειακό ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, ο οποίος µε τη σειρά του συντάσσει την
τελική έκθεση για τις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκ−
παίδευσης της Περιφέρειάς του και την υποβάλλει στο
αρµόδιο Γραφείο του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων.
17. Για την ενηµέρωση των σχολείων τηρείται στις
∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης φάκελος
εκδροµών, στον οποίο κατατίθενται από το ∆ιευθυντή
κάθε σχολείου:
i. Αντίγραφα των συµβάσεων των σχολείων µε τα
τουριστικά γραφεία.
ii. Έκθεση και φύλλο αξιολόγησης του τουριστικού
γραφείου, τα οποία συντάσσονται από τον αρχηγό της
εκδροµής και τους συνοδούς και αναφέρονται στην
τήρηση των συµφωνηθέντων όρων από τα τουριστικά
γραφεία.
Άρθρο 15
Με την ισχύ της παρούσας καταργείται η Υπουργική
Απόφαση 13324/Γ2/17−02−2006 (Φ.Ε.Κ. 206, τ.Β΄), καθώς
και κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει θέµατα της πα−
ρούσας απόφασης, όσον αφορά στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Νοεµβρίου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθ. 4435
(2)
Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ−
σωπικού µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(Αριθ. ∆ιαπ. Πράξης 76/14−11−2011)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Tης παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) και
2) Του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 441/90 «Περί Οργα−
νισµού του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»,
3) Το γεγονός ότι οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαί−
νουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που
προβλέπονται από τον Οργανισµό του Επιµελητηρίου
Μαγνησίας, διαπιστώνουµε:
Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και
κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των
προβλεπόµενων στον οικείο οργανισµό οργανικών θέ−
σεων, έχουν ως ακολούθως:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ:
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόµενες
οργανικές θέσεις

Καλυµµένες

Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

7

2

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

0

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

5

0

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

0

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε
Κλάδος

12

4

8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1

0

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

0

1

28

6

22

ΣΥΝΟΛΟ

Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024 /2011, θα προσ−
διοριστεί ο αριθµός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν.
Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 14 Νοεµβρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΜΠΑΡ∆ΟΥΚΑΣ
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