
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Γ2/28933/23-03-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Σχολικές εκδρομές 
Με αφορμή ερωτήματα και προτάσεις που δέχεται η υπηρεσία μας από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων 
σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών κατά την πραγματοποίηση των σχολικών εκδρομών, σας 
επισημαίνουμε την ανάγκη απαρέγκλιτης τήρησης των διατάξεων της Υ.Α. Γ2/4832/90 για τη διασφάλιση της 
μετακίνησης των μαθητών. 
Η επιλογή οργανωμένου πρακτορείου ταξιδιών που θα εγγυάται την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, με τη
χρησιμοποίηση τεχνικά ελεγμένων λεωφορείων και έμπειρων και υπεύθυνων οδηγών, πρέπει να αποτελεί 
θεμελιώδη μέριμνα όλων των μελών της επιτροπής που υπογράφει τη συμφωνία για την ανάθεση της 
εκδρομής στο συγκεκριμένο πρακτορείο. Από την Υ.Α. Γ2/4832/90 προκύπτει, ότι μέλος της επιτροπής 
αυτής είναι και εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, που συμμετέχει στην υπογραφή της 
ανωτέρω συμφωνίας. 
Η τήρηση του προγράμματος της εκδρομής καθώς και η ασφάλεια των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της 
μετακίνησης, από την αναχώρηση μέχρι και την επιστροφή τους, αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της εκδρομής
και των συνοδών εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιπλέον κρίνεται απαραίτητο να ελέγχουν τα έγγραφα 
καταλληλότητας του οχήματος και την πρόσφατη θεώρηση τους, την επαγγελματική άδεια οδήγησης του 
οδηγού του λεωφορείου και το όριο ταχύτητας, καθώς επίσης και να παρεμβαίνουν στις περιπτώσεις εκείνες 
που κρίνουν ότι η οδήγηση του αυτοκινήτου γίνεται επικίνδυνη. 
Σύμφωνα με την Υ.Α. Γ2/4832/90, ο σκοπός κάθε εκδρομής είναι εκπαιδευτικός και μορφωτικός. Ως εκ 
τούτου η διασκέδαση των μαθητών σε νυκτερινά κέντρα δεν προάγει το σκοπό αυτό. Επιπλέον, η 
κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από μαθητές ανήλικους, οι οποίοι δε συνοδεύονται από τους γονείς ή
κηδεμόνες τους, δεν επιτρέπεται. 
Παρακαλούμε να επιστήσετε την προσοχή στους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων της αρμοδιότητας 
σας, για την τήρηση των ανωτέρω. 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Γ2/15792/10-02-2010 Υπ. Παιδείας 

Συμπλήρωση στοιχείων πολυήμερων εκδρομών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 6, της Υ.Α. 13324/Γ2/07-02-2006 (ΦΕΚ 206, τ. Β΄/13-02-2006) «Μετά τον 
προγραμματισμό των πολυήμερων εκδρομών, το σχολείο με ευθύνη του Διευθυντή συμπληρώνει τον 
τυποποιημένο πίνακα των στοιχείων της εκδρομής σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων , προκειμένου να ενημερώνονται οι υπηρεσίες άλλων 
Υπουργείων, οι Περιφέρειες και οι Νομαρχίες 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». 

Δεδομένου ότι παρατηρείται σχετική καθυστέρηση ως προς το θέμα της συμπλήρωσης του τυποποιημένου 
πίνακα, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να συμπληρώσουν τα στοιχεία όλων των πολυήμερων 
εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://survey.sch.gr και στην αντίστοιχη 
ηλεκτρονική φόρμα των εκδρομών μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2010. Για τυχόν προβλήματα χρήσης - 
σύνδεσης με το σύστημα, οι σχολικές μονάδες θα απευθύνονται μόνο με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
survey-help@sch.gr 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γ2/13324/07-02-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 206 τ. Β΄ 

Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

…………………………… 

Αποφασίζουμε 

about:blank#1078
about:blank#2026
about:blank#3461


Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 
Σχολικοί Περίπατοι 

………………………….. 

Άρθρο 2 
Εκπαιδευτικές Εκδρομές 

1. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών, γιατί τους δίνουν 
τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα 
επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την 
κοινωνικότητά τους. Γι` αυτό κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση και παροχή πληροφοριών 
στους μαθητές για την ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική κ.α.) του 
τόπου 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 χαρακτήρα του σχολείου, και επομένως κρίνεται σκόπιμο να καταβάλλεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίησή τους. 

2. Πραγματοποιείται μία (1) ημερήσια εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση από τους μαθητές όλων των τάξεων 
των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. 

3. Πραγματοποιείται μία (1) πολυήμερη εκδρομή από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων και του
Β΄ κύκλου των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων στο εσωτερικό της χώρας, την Κύπρο ή σε άλλες 
χώρες του εξωτερικού κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και από 1η 
Μαρτίου μέχρι και δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, η οποία έχει διάρκεια συνολικά 
μέχρι πέντε (5) ημέρες. Επίσης, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους πραγματοποιείται μία (1) εκδρομή στο 
εσωτερικό της χώρας από τους μαθητές της Β΄ τάξης του α΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε., η οποία έχει διάρκεια μέχρι 
τρεις (3) ημέρες. 

4. Η διάρκεια της εκδρομής στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού είναι δυνατόν να παραταθεί μέχρι 
και δύο (2) ημέρες με απόφαση του Νομάρχη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για εκδρομές στο 
εσωτερικό της χώρας, όταν η εκκίνηση γίνεται από ακριτικές-παραμεθόριες περιοχές ή η κατεύθυνση είναι 
προς αυτές, η διάρκεια της εκδρομής είναι δυνατόν να παραταθεί κατά μία (1) ημέρα. 

5. Θεωρείται σημαντικό να ενισχύεται το ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση εκδρομών σε ακριτικούς 
νομούς της χώρας μας, καθώς και στην Κύπρο. 

Άρθρο 3 
Προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση ημερήσιας και πολυήμερης εκδρομής 

1. Για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών εκδρομών (ημερήσιων και πολυήμερων) απαιτούνται: 
α. Απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών του σχολείου, η οποία λαμβάνεται τουλάχιστον ένα
(1) μήνα πριν από την πραγματοποίηση των πολυήμερων εκδρομών κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-
Δεκεμβρίου και τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση των πολυήμερων 
εκδρομών κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Μαΐου, καθώς και δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την πραγματοποίηση των ημερησίων εκδρομών. Στην απόφαση ορίζονται απαραιτήτως: 
α.α) Ο αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. 
α.β) Οι συνοδοί καθηγητές, που είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των 
ωρομισθίων και σε αναλογία, ένας εκπαιδευτικός ανά τριάντα (30) μαθητές. Για τις εκδρομές με προορισμό 
το εξωτερικό η αναλογία ορίζεται σε έναν (1) εκπαιδευτικό ανά είκοσι (20) μαθητές. 
α.γ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής. 
α.δ) Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή. 
α.ε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια προγραμματισμού της εκδρομής, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της, 
που είναι εκπαιδευτικός και μορφωτικός, όσο και η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. 
β. Συμμετοχή στην εκδρομή των 3/4 του αριθμού των μαθητών της τάξης ή του σχολείου. Ειδικά για τις 
πολυήμερες εκδρομές των μαθητών των Τ.Ε.Ε. απαιτείται η συμμετοχή των 3/4 των μαθητών της τάξης ή 
του τομέα ή της ειδικότητας. Σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών στη Γ΄ τάξη είναι δυνατόν να πραγματοποιούν
πολυήμερες εκδρομές μετά από σύμπραξη-συνεργασία με άλλα σχολεία και με τη σύμφωνη γνώμη του 
Διευθυντή Δ.Ε.. 
γ. Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου υπεύθυνων δηλώσεων από τους κηδεμόνες των μαθητών, μέσα σε 
οριζόμενη από το Διευθυντή του σχολείου προθεσμία, με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών 
τους στην εκδρομή, αφού προηγουμένως έχουν ενημερωθεί εγγράφως για το πρόγραμμα της εκδρομής και 
τις υποχρεώσεις των μαθητών. Οι ενήλικες μαθητές καταθέτουν οι ίδιοι την υπεύθυνη δήλωση. 



δ. Έγκριση από το Διευθυντή της Διεύθυνσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου Δ.Ε. για τις εντός του νομού 
εκδρομές και το Νομάρχη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τις υπόλοιπες περιπτώσεις των 
εκδρομών, που πραγματοποιούνται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας. 
ε. Για να χορηγηθεί η έγκριση της εκδρομής πρέπει να πληρούνται όλες οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις 
και γι` αυτό κάθε σχολείο υποβάλλει έγκαιρα στα αρμόδια εγκριτικά όργανα τα εξής: 
ε.α) Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών. 
ε.β) Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι καλύπτεται ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχής των 
μαθητών βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων των κηδεμόνων. 

2. Με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών του σχολείου, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι
εξαιτίας των οποίων καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή της εκδρομής στην ημερομηνία που είχε αρχικά 
αποφασιστεί, είναι δυνατή η πραγματοποίησή της σε άλλη ημερομηνία, αλλά εντός των προβλεπομένων 
από την παρούσα Υ.Α. χρονικών περιόδων. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται το αρμόδιο για την έγκριση 
της εκδρομής όργανο. 

3. Με έγκριση του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών του σχολείου είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην 
εκδρομή μέχρι και δύο (2) μέλη του Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων, χωρίς σ` αυτή την περίπτωση να 
μειώνεται ο αριθμός των συνοδών καθηγητών. 

Άρθρο 4 
Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών 

1. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές οργανώνονται από το σχολείο υπό την ευθύνη του Διευθυντή. 

2. Ειδικά για τις πολυήμερες εκδρομές το σχολείο ζητά περισσότερες από μία κλειστές προσφορές από 
ταξιδιωτικά γραφεία. Με την προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη 
δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

3. Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της καλύτερης συγκροτείται με Πράξη του Διευθυντή 
του σχολείου επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως πρόεδρο, δύο συνοδούς-εκπαιδευτικούς που 
ορίζονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών, έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων, εφόσον λειτουργεί τέτοιος σύλλογος, και από εκπροσώπους του Συμβουλίου ή των Συμβουλίων
των μαθητικών κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην εκδρομή, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο.

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την τελική επιλογή το σχολείο συντάσσει ιδιωτικό συμφωνητικό 
που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, στο οποίο περιλαμβάνονται απαραίτητα τα εξής: 

α) Αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 
β) Όνομα ξενοδοχείου, κατηγορία, αριθμός δωματίων και κλινών και οι παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες. 
γ) Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 
δ) Κόστος της εκδρομής ανά μαθητή. 

5. Οι Διευθυντές των σχολείων πριν από την πραγματοποίηση της εκδρομής, πρέπει να συνεννοούνται με 
τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αποζημίωσης των συνοδών 
καθηγητών και του αρχηγού. 

6. Μετά τον προγραμματισμό των πολυήμερων εκδρομών το σχολείο με ευθύνη του Διευθυντή συμπληρώνει
τον τυποποιημένο πίνακα των στοιχείων της εκδρομής του σχολείου σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., προκειμένου να ενημερώνονται οι υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, οι Περιφέρειες και οι 
Νομαρχίες 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 μετακινήσεις των μαθητών είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με 
την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι ασφάλειας για καθένα από αυτά. 

8. Για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, η εκκίνηση των εκδρομών θα γίνεται από το χώρο του 
σχολείου, δεν θα πραγματοποιείται πριν από τις 6 π.μ., ενώ η άφιξη στον τόπο προορισμού ή η επιστροφή 
στο σχολείο θα πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τις 10 μ.μ., όταν η εκδρομή πραγματοποιείται οδικώς. 
Σε περίπτωση χρήσης δεύτερου μεταφορικού μέσου, είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν τα παραπάνω 
προβλεπόμενα χρονικά όρια εκκίνησης-άφιξης με απόφαση του Νομάρχη της οικείας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. Επίσης κάθε είδους μετακίνηση των μαθητών στον τόπο διαμονής τους κατά τη διάρκεια της 
πραγματοποίησης των εκδρομών θα γίνεται σε χρόνο σύμφωνο με το εγκεκριμένο πρόγραμμα της 
εκδρομής. 



9. Πριν από την αναχώρηση ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον αρχηγό της εκδρομής 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 η ασφαλής μετακίνηση, 
διαμονή και ψυχαγωγία, καθώς και οι εκπαιδευτικοί στόχοι σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

10. Ο αρχηγός της εκδρομής φροντίζει να αναρτηθεί ευανάγνωστη πινακίδα με την ένδειξη «Σχολική 
Εκδρομή - (όνομα σχολείου)» σε εμφανή σημεία στο πρόσθιο και οπίσθιο μέρος του οχήματος, η οποία 
διατηρείται έως το τέλος της εκδρομής. 

11. Η τήρηση του προγράμματος της εκδρομής καθώς και η ασφάλεια των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της 
μετακίνησης, από την αναχώρηση μέχρι και την επιστροφή τους αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της εκδρομής 
και των συνοδών εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιπλέον οφείλουν να ελέγχουν τα έγγραφα καταλληλότητας του 
οχήματος και την πρόσφατη θεώρησή τους, την επαγγελματική άδεια οδήγησης του οδηγού του λεωφορείου 
και το όριο ταχύτητας, καθώς επίσης και να παρεμβαίνουν στις περιπτώσεις εκείνες που κρίνουν ότι η 
οδήγηση του οχήματος γίνεται επικίνδυνη ή παραβιάζεται το όριο ταχύτητας, ειδοποιώντας σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης τις αστυνομικές αρχές της περιοχής. 

12. Οι χώροι που επιλέγονται για τη διαμονή, εστίαση και ψυχαγωγία των μαθητών πρέπει να διαθέτουν 
νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής. 

13. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ανυπέρβλητης δυσκολίας που ίσως προκύψει κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής, ο αρχηγός απευθύνεται και ζητά τη συνδρομή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 

14. Ο τελικός έλεγχος των δαπανηθέντων για την εκδρομή χρημάτων, που προήλθαν από τυχόν πόρους των
μαθητικών κοινοτήτων, γίνεται από το Διευθυντή του σχολείου. 

15. Μετά το τέλος της εκδρομής ο αρχηγός σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές συντάσσει 
λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή της, την τήρηση του προγράμματος και το βαθμό επίτευξης των 
εκπαιδευτικών στόχων αυτής. Επίσης αναφέρει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο, καθώς και 
τυχόν προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των εκδρομών. Η έκθεση υποβάλλεται στο Διευθυντή του 
σχολείου για ενημέρωση του ιδίου και του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών και κοινοποιείται στο 
οικείο Γραφείο ή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Δ.Ε. υποβάλλει συγκεντρωτική 
έκθεση των σχολείων της περιοχής ευθύνης του στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος με τη σειρά του συντάσσει την τελική έκθεση για τις Διευθύνεις Δ.Ε. 
της Περιφέρειας του και την υποβάλλει στο αρμόδιο Γραφείο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

16. Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των σχολείων, τηρείται φάκελος 
εκδρομών, στον οποίο κατατίθενται από το Διευθυντή κάθε σχολείου: 

α) Αντίγραφα των συμβάσεων των σχολείων με τα ταξιδιωτικά γραφεία. 
β) Έκθεση, η οποία συντάσσεται από τον αρχηγό της εκδρομής και τους συνοδούς και η οποία αναφέρεται 
στην τήρηση των συμφωνηθέντων όρων από τα ταξιδιωτικά γραφεία. 

17. Με την ισχύ της παρούσας καταργούνται: 

α) Η Υ.Α. 5981/79 (ΦΕΚ 436/τ. Β`/25-4-79) και η Υ.Α. 236.1/1/38597/1-4-1978 περί «εκπαιδευτικών 
περιπάτων». 
β) Η Υ.Α. 4832/Γ2/28-11-90 (ΦΕΚ 762/τ. Β΄/03-12-1990) «Εκπαιδευτικές εκδρομές των μαθητών των 
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημόσιων και Ιδιωτικών» καθώς και κάθε άλλη διάταξη που 
ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ2/21756/01-03-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Πολυήμερες εκδρομές μαθητών Γ` Λυκείου 

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τις διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια
των πολυήμερων εκδρομών των μαθητών της Γ Λυκείου (Υ.Α. 13324/Γ2/7-2-2006, Φ.Ε.Κ. 206, τ. Β713-2-
2006), σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 

about:blank#2055


Στις διανυκτερεύσεις των μαθητών ( 4 για τις πενθήμερες , 5 για τις εξαήμερες, 6 για τις επταήμερες στο 
εξωτερικό ) δε συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους με πλοία, στην 
περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια. 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ2/23533/26-02-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Πολυήμερες εκδρομές της Γ` τάξης Λυκείου 

Απαντώντας στο με αριθ. πρωτ. 31/706/13-02-2007 έγγραφο σας και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, 
σας πληροφορούμε τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 8 της Υ. Α. 13324/Γ2/7-2-2006 (Φ.Ε.Κ. 206, τ. Β 713-2-2006), οι μετακινήσεις 
των μαθητών δεν πραγματοποιούνται πριν από τις 6π.μ. και μετά τις 10μ .μ„ όταν η εκδρομή 
πραγματοποιείται οδικώς. Ο παραπάνω περιορισμός δεν αφορά στις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται 
με αεροπλάνο ή άλλο μεταφορικό μέσο. Για κάθε μετακίνηση όμως μαθητών (όπως από και προς το 
αεροδρόμιο) που γίνεται οδικώς ισχύουν τα παραπάνω περιοριστικά χρονικά όρια μετακίνησης. 

ΙΒ/3682/28-05-1988 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Κοινοποίηση της αρ. 215/3-4-98 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. για ανάθεση μεταφοράς των μαθητών 
κατά τις σχολικές εκδρομές 

Σας κοινοποιούμε το αριθμ. Α/11409/291/13-5-98 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με
θέμα "Αποδοχή της 21-5-98 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης των μαθητικών 
εκδρομών, που διαλαμβάνεται η περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2446/96, σε ειδικά τουριστικά 
λεωφορεία ή σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ" μαζί με την αριθμ. 215/3-4-98 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και 
παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της και την ενημέρωση των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας σας: 

Συνημμένα (το αριθ.Α. 11409/291/1998 και η αριθμ.215/98 γνωμοδότηση) 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Α/11409/291/13-05-1998 ΥΠ.Μ.Ε. 

Αποδοχή της 215/1998 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τον τρόπο 
ανάθεσης των μαθητικών εκδρομών, που διαλαμβάνεται η περίπτωση β της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 2446/1996, σε ειδικά τουριστικά λεωφορεία ή τη λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ. 

ΣΧΕΤ : Έγγραφό σας ΙΒ/11203/18-12-97. 

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας στέλνουμε φωτοαντίγραφο της 215/1998- γνωμοδότησης του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία αποδεχόμαστε και παρακαλούμε να κάνετε τις απαραίτητες 
ενέργειες για την εφαρμογή της. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

215/1998 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 

Αρ.πρωτ. 187/4674/98 

Σύνθεση: 
Προεδρεύων : Π.Κυριαζής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ 
Νομικοί Σύμβουλοι: Χρ. Τσεκούρας, Ευ. Βολάνης, Π.Κισσούδης, Γρ.Κρόμπας, Ν. Κατσίμπας, Τ. 
Πετρόπουλος 
Πάρεδροι (γνώμες χωρίς ψήφο): θ.Ψυχογιός, Α.Κουτούχη. 
Εισηγήτρια: Αφρ.Κουτούχη, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ 
Αριθμ. Ερωτήματος: Α/301/5/10-2-98, Υπ.Μ.Ε. , Γεν. Δ/νση Μεταφορών - 
Δ/νση Επιβατικών -Τμήμα Εθνικών Μεταφορών 
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Περίληψη ερωτήματος: 1. Αν οι εκδρομές των μαθητών της Δημόσιας Εκπ/σης, οι οποίες 
πραγματοποιούνται ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου (Νομάρχης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
κ.λ.π.) και η δαπάνη μεταφοράς τους βαρύνει (πλην ελαχίστων περιπτώσεων τους μαθητές, μπορεί να 
θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στην των διατάξεων της περιπτώσεως (δ`) της παρ.2 άρθρ.1ν 2449/1996 και σε 
καταφατική περίπτωση, αν για το δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που προβλέπει η διάταξη αυτή έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρ. 82 και 83 του ν.2362/1995 

2. Αν οι εκδρομικές μεταφορές των μαθητών της παρ.2(β) του άρθρου 1 του ν. 2446/1995, σε περίπτωση 
που θεωρηθεί ότι δεν εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις του δημοσίου λογιστικού (μειοδοτικός διαγωνισμός 
κ.λ.π. ) , μπορεί να ανατίθενται με επιλογή του χρήστη σε ΚΤΕΛ ή στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία. 

Στο ως άνω ερώτημα το Δ` Τμήμα του Ν.Σ.Κ., Ομοφώνως, γνωμοδότησε ως εξής: 

Στις διατάζεις του άρθρου 1 παρ.1 του ν. 2446/1996 "Τροποποίηση του ν. 711/ 1977 Περί ειδικών 
τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις", ορίζεται ότι : ``Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται , 
κατ΄ αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, συνίσταται στη διενέργεια 
έκτακτων γραμμών και γραμμών κλειστής διαδρομής που εξυπηρετούν μεταφορά προσχηματισμένης 
ομάδας προσώπων και αποσκευών με κοινό προορισμό, απαγορευομένης της με οποιοδήποτε τρόπο 
εκτέλεσης συγκοινωνίας, ως εξής : α)… β)…, γ)…, δ) ..., ε) …, στ) Μεταφορά λουομένων, ζ) Μεταφορά 
μαθητών για πραγματοποίηση εκδρομών, η) Μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία". Στις δε διατάξεις
της παρ. 2 (β) και (δ) του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι : "Στην περίπτωση ιζ` ) της περ. 1 του παρόντος 
άρθρου, εκδρομές μαθητών της Δημόσιας Εκπαίδευσης μπορούν, κατ` εξαίρεση, να πραγματοποιούνται και 
από τα ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ με ολική μίσθωση, όταν εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση των εκδρομέων και με 
αφετηρία το νομό της έδρας τους" , "οι κατά τ` ανωτέρω εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου για την 
ανάθεση του μεταφορικού έργου των περιπτώσεων στ΄ και ή της παρ. 1του παρόντος άρθρου, εφόσον 
πρόκειται για φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ειδικά τουριστικά λεωφορεία ή σε 
λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ, επιτρέπονται μόνο μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού". 
Περαιτέρω, οι διατάξεις των άρθρων 82 και 83 του ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", ορίζουν, αντιστοίχως, ότι : "Για κάθε σύμβαση του Δημοσίου που
συνεπάγεται έσοδο η δαπάνη αυτού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με ειδική διάταξη, προηγείται η 
προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις διαδικασία του ανοικτού ή κλειστού 
διαγωνισμού", "Επιτρέπεται δε η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, 
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού 1.500.000 δρχ. ". 
Από τον συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι οι μαθητικές" εκδρομές της Δημόσιας 
Εκπαίδευσης όταν εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση, μπορεί να πραγματοποιούνται , κατ΄ εξαίρεση και από 
τα ΚΤΕΛ. Στην περίπτωση δε που η ανάθεση του μεταφορικού έργου, στα ΚΤΕΛ η στα ειδικά τουριστικά 
λεωφορεία " γίνει από φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πρέπει να προηγείται 
δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, κατά τις διατάξεις των προαναφερομένων άρθρων 82 και 83 του 
ν.2362/95. 
Ετέρωθεν, κατά τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Γ2/4832/28.11.1990 απόφασης του ΥΠΕΠΘ, εκδοθείσας κατ΄ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 45 παρ.3 ν.1566/1985 (Κεφάλαιο Γ`(6) αυτής) ορίζεται ότι: "Οι απαραίτητες 
συμφωνίες για λεωφορεία, ξενοδοχεία, ασφάλιση εκδρομέων κ.λ.π., κλείνονται και υπογράφονται από 
επιτροπή αποτελούμενη εκπροσώπους του Συμβουλίου ή των Συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων που 
θα λάβουν μέρος στην εκδρομή, τον Διευθυντή του Σχολείου και έναν εκπαιδευτικό ... και έναν εκπρόσωπο 
του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 
Ο τελικός έλεγχος των εξόδων που θα πραγματοποιηθούν στην εκδρομή από πόρους των μαθητικών 
κοινοτήτων γίνεται, από τον Διευθυντή του σχολείου". 
Εξάλλου, δημόσιος τομέας υπό ουσιαστική ή λειτουργική έννοια, είναι η δραστηριότης των δημοσίων 
νομικών προσώπων η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών προς τους διοικουμένους
για την ικανοποίηση ορισμένων βασικών αναγκών, καθορισμένων υπό της εννόμου τάξεως (εκπαίδευση, 
συγκοινωνία, ύδρευση κ.λ.π.). Υπό οργανική έννοια, είναι οι εκ φυσικών προσώπων και περιουσιακών 
μέσων οργανωτικοί σχηματισμοί του Κράτους και των άλλων δημοσίων νομικών προσώπων, δια των 
οποίων επιδιώκουν αυτά την πραγματοποίηση των σκοπών τους δι ασκήσεως δημοσίας εξουσίας. 
Φορείς δε του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ο τελευταίος επαναοριοθετήθηκε με το 
άρθρο 51 παρ.1 ν.1892/1990, υπό την ουσιαστική ή λειτουργική έννοια αυτού, είναι τα δημόσια νομικά 
πρόσωπα ή το ίδιο το νομικό πρόσωπο του Κράτους, τα οποία απαρτίζουν (και ταυτίζονται, εν τέλει, με) τον 
δημόσιο τομέα υπό την οργανική του έννοια (Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιον Διοικ. Δικαίου, 1982, σελ.25 επ.).

Επομένως, από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα πρόσωπα τα αρμόδια, κατά την υπουργική απόφαση, "να 
κλείσουν και να υπογράφουν τις απαραίτητες συμφωνίες για λεωφορεία κ.λ.π." δεν εμπίπτουν στην έννοια 
"του φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα", όπως αυτός αναλύθηκε παραπάνω. Συνεπώς, 
και με δεδομένο ότι η δαπάνη μεταφοράς των μαθητών βαρύνει τους ίδιους τους μαθητές κι` όχι το Δημόσιο, 
σε συνδυασμό και με τη διάταξη της παρ.2(β` ) του άρθρου 1 ν.2446/1996 ,στις περιπτώσεις των μαθητικών 
εκδρομών της Δημόσιας Εκπαίδευσης, οι οποίες εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση των εκδρομέων, με 
αφετηρία το νομό της έδρας τους και με τις προϋποθέσεις της προαναφερόμενης απόφασης του ΥΠΕΠΘ 
(ιδίως, Κεφ.Β(6` ) αυτής), δεν εφαρμόζεται η περίπτωση (δ΄) της παρ. 2 του ν.2446/1996 κι έτσι,δεν 
μπορούμε να ομιλούμε "για ανάθεση του μεταφορικού έργου...... μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού 



διαγωνισμού"`. Στις μαθητικές εκδρομές του ερωτήματος, εφαρμογή έχει, εκτός από την παρ. 1 του άρθρου 1
του ως άνω νόμου (μεταφορικό έργο, κατ` αποκλειστικότητα από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία) και η 
περίπτωση (β) της παρ.2, ήτοι, κατ` εξαίρεση ανάθεση του μεταφορικού έργου και σε ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ όταν 
συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις της παραπάνω περιπτώσεως (β) της παρ.2 του άρθρου 1 του ως άνω 
νόμου. 

Η απάντηση, επομένως, που προσήκει στα παραπάνω ερωτήματα, είναι η εξής: 

α) Οι εκδρομές μαθητών της Δημόσιας Εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται ύστερα από έγκριση του 
αρμοδίου οργάνου και η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τους ίδιους μαθητές, πραγματοποιούνται χωρίς να 
προηγηθεί μειοδοτικός δημόσιος διαγωνισμός. 
β) Από τη γραμματική διατύπωση της περ.(β) παρ.2 άρθρου 1 ν.2446/ 1996 ( ``......εκδρομές μαθητών ..... 
.μπορούν.......να πραγματοποιούνται και από τα ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ......"), προκύπτει ότι οι μεταφορές αυτές των 
μαθητών μπορεί να ανατίθενται με επιλογή του χρήστη σε ΚΤΕΛ ή σε τουριστικά λεωφορεία. 

Η Εισηγήτρια

Α35800/1692/14-10-1993 Υπ. Μεταφορών 

Απαντώντας .......... ,σας πληροφορούμε ότι η αρ. 621/1992 απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά την ερμηνεία
των διατάξεων της §5 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 102/73 και συγκεκριμένα στο δικαίωμα ανάληψης από τα ΚΤΕΛ
ειδικών δρομολογίων και στον τρόπο εκτέλεσης αυτών για την μεταφορά ιδίως εκδρομέων, μαθητών, 
εργατών και λουομένων, δικαίωμα που έχει αμφισβητηθεί και έχει δημιουργήσει διαμάχη μεταξύ των ΚΤΕΛ 
και των τουριστικών Λεωφορείων για λόγους καθαρά ανταγωνισμού 
Κατά συνέπεια , σύμφωνα με τα παραπάνω τα ΚΤΕΛ μπορούν να εκτελούν ειδικά δρομολόγια σε όλη την 
επικράτεια, ανεξάρτητα αν υπάρχουν στην ίδια περιοχή διαθέσιμα τουριστικά λεωφορεία. 
Για πληρέστερη ενημέρωση σας κάνουμε γνωστά τα εξής: 
Τα ΚΤΕΛ διέπονται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 102/73, είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία 
έχει παραχωρηθεί το έργο της; συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των αστικών και υπεραστικών γραμμών της 
χώρας. 
Οι παραπάνω φορείς διοικούνται από αιρετά Δ.Σ., λειτουργούν υπεύθυνα και οργανωμένα και τελούν υπό 
την εποπτεία και έλεγχο των οικείων νομαρχών. 
Στα τουριστικά λεωφορεία έχει ανατεθεί το ειδικό έργο της μεταφοράς προσώπων , όπως αυτό καθορίζεται 
με τις διατάξεις του Ν.711/77, τα οποία (λεωφορεία) δρουν κατανεμημένα σε πολυάριθμες μικρές 
επιχειρηματικές μονάδες. 
Για το θέμα της ασφαλούς διακίνησης προσώπων με τα λεωφορεία των παραπάνω φορέων (ΚΤΕΛ ή 
Τουριστικά) σας γνωρίζουμε ότι είναι υποχρέωση αυτών ,που απορρέει από ειδικότερες αλλά και γενικότερες
διατάξεις, να κυκλοφορούν λεωφορεία που να πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας και άνεσης, όπως αυτό
αποδεικνύεται από το δελτίο καταλληλότητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο , υποχρεωτικά το λεωφορείο. 

537609/13-11-1989 Ε.Ο.Τ. 

Έχει διαπιστωθεί (από καταγγελίες που μας αποστέλλονται ), ότι συχνά δημιουργούνται προβλήματα μεταξύ 
των μαθητών και τουριστικών γραφείων στις συμφωνίες κατά την διοργάνωση και εκτέλεση των μαθητικών 
εκδρομών. Αυτά συνήθως οφείλονται εκτός από την αθέτηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των τουριστικών 
γραφείων και σε ελλειπή ενημέρωση και άλλους λόγους των μαθητών από άγνοια ίσως των ρυθμίσεων που 
ισχύουν σχετικά με τις εκδρομές και τα εξ αυτών απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

2. Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών πέραν των παλαιοτέρων 
ενημερώσεων και για την προστασία τους, σας παρακαλούμε να τους συστήσετε όπως κατά τις συμφωνίες 
για τις μαθητικές εκδρομές συντάσσεται πάντοτε ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ έγκυρο με δικηγόρο ή εκπρόσωπο του 
οικείου Συνδέσμου γονέων και Κηδεμόνων και λαμβάνοντας υπ` όψη: 
α) Το Ν.393/76 περί Τουριστικών λεωφορείων και ειδικότερα το άρθρο 9. 
β) Το Ν.711/77 περί τουριστικών λεωφορείων. 
γ) Τον κανονισμό σχέσεων ξενοδόχων - πελατών (απόφαση 503007 /29.1.76 ΦΕΚ 166/Β`/9.2.76). 
δ) Το από 2.1.88 εκδοθέν από την υπηρεσία μας πληροφοριακό δελτίο οδηγιών για τους πολίτες. 

Γ1/517/24-04-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με το 513167/26.3.96 έγγραφο του Ε.Ο.Τ., οι υπεύθυνοι για την 
οργάνωση σχολικών εκδρομών πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι με τον ισχύοντα νόμο 2160/93 τα νομίμως 
λειτουργούντα τουριστικά γραφεία πρέπει να διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας αντί της άδειας λειτουργίας 
που ίσχυε προηγουμένως, το οποίο πρέπει να είναι ανηρτημένο σε εμφανές σημείο του γραφείου. 

Γ2/161/10-03-1982 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
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Συμπληρωματικά επισημαίνουμε ότι είναι ανάγκη να λάβετε κάθε άλλο μέτρο που θεωρείται πρόσφορο, 
ώστε να μην προκαλούνται αναφορές, παραπόνων Δήμων ή Κοινοτήτων, Συλλόγων και μεμονωμένων 
πολιτών σχετικά με τη ρύπανση και την καταστροφή του περιβάλλοντος, την ενδεχόμενα ανάρμοστη 
συμπεριφορά μαθητών σε αρχαιολογικούς , ιστορικούς κ.λ.π. όπου ο σεβασμός των επισκεπτών επιβάλλεται
από την ίδια την ιερότητα του χώρου. 
Σκόπιμο κρίνεται πριν από την πραγματοποίηση κάθε εκδρομής να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η επαρκής 
επιτήρηση και συνεχής επίβλεψη των μαθητών από τους συνοδούς καθηγητές. 

ΙΒ/4268/4463/31-05-1990 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Αποζημίωση για εκδρομές εσωτερικού και εξωτερικού 

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της § 4 του άρθρου 18 του Ν.1566/85 οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν τους 
μαθητές σε σχολικές εκδηλώσεις που συνδέονται με το εκπαιδευτικό έργο ( όπως εκδρομές, περίπατοι, 
αγώνες, πολιτιστικές εκδηλώσεις ) θεωρείται ότι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Για την κάλυψη των 
δαπανών κίνησης εκτός έδρας, όπου προβλέπονται εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στους νομαρχιακούς 
προϋπολογισμούς. 
Η διάταξη αυτή αφορά τις αναφερόμενες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εκτός έδρας και εντός του 
εσωτερικού και οι εκπαιδευτικοί αποζημιώνονται, σύμφωνα με τις διατάσεις του Ν.Δ. 65/73, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

2. Όσον αφορά τις εκδρομές του εξωτερικού , εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ({Υπουργού}), κατά 
την υπογραφή της απόφασης έγκρισης της εκδρομής και μετάβασης στο εξωτερικό, να εγκρίνει στους 
συνοδούς εκπαιδευτικούς οδοιπορικά και ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού. 
Κατά συνέπεια εάν με την απόφαση έγκρισης της εκδρομής και μετάβασης στο εξωτερικό δεν ορίζεται ρητά 
ότι οι συνοδοί καθηγητές δικαιούνται οδοιπορικά και ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού, τότε οι συνοδοί 
καθηγητές δεν αποζημιώνονται για τα έξοδα αυτά. 

50979/4444/07-09-2004 Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών 

Σας πληροφορούμε τα εξής: 

1. Σύμφωνα με τη περίπτωση δ` παράγραφο 8 του άρθρου 20 του ν. 3185/26.9.2003 (Α` 229), το όριο 
ηλικίας για τους απασχολούμενους ως οδηγούς επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ιδιοκτητών ή μη 
είναι το εξηκοστό" πέμπτο έτος της ηλικίας τους . Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου παύει να 
ισχύει μετά τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου. Η παρούσα διάταξη τίθεται σε ισχύ τρία (3) χρόνια μετά 
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι την 27.9.2006. 

2. Το όριο ηλικίας του εξηκοστού πέμπτου έτους ισχύει και για τους απασχολούμενους ως οδηγούς 
σχολικών λεωφορείων. Η διάταξη ισχύει ένα (1) έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι από 
27.6.2004. 

3. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για 
τις δικές τους ενέργειες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το έγγραφο αυτό διαβιβάστηκε με το Δ4/103668 /27.09.2004 έγγραφο του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Γ7/6554/19-01-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Τροποποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε υγρότοπους και περιοχές συγκέντρωσης 
μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας 

Στα πλαίσια λήψης προληπτικών μέτρων για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των μαθητών μας, 
παρακαλούμε όπως οι διευθυντές των σχολικών μονάδων που έχουν προγραμματίσει εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σε υγρότοπους ή άλλες περιοχές που σταθμεύει η αποδημητική ορνιθοπανίδα, να 
τροποποιήσουν το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων αυτών ως προς το πεδίο δράσης. 

Επίσης τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται κοντά σε υγρότοπους, παρακαλούνται να 
τροποποιήσουν τα σχετικά με τους τελευταίους εκπαιδευτικά προγράμματα έτσι ώστε οι μαθητές να μην 
επισκέπτονται περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ορνιθοπανίδας. 
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γ7/22678/02-03-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Διευκρίνιση εγκυκλίου 

ΣΧΕΤ.: 1) Εγκύκλιος 6554/Γ7/19-1-2006 
2) Εγκύκλιος 6822/Γ2/20-1-2006 

Σε απάντηση ερωτημάτων αναφορικά με τα προληπτικά μέτρα για τη γρίπη των πτηνών, σας διευκρινίζουμε 
ότι η σχετική εγκύκλιος (6554/Γ7/19-1-2006) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναφέρει μόνο τροποποίηση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων που είχαν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν εντός περιοχών υγροβιότοπων, όπου 
συγκεντρώνεται μεταναστευτική ορνιθοπανίδα και όχι αλλαγή του ευρύτερου τόπου προορισμού των 
σχολικών εκδρομών.

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
Γ2/129375/03-12-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Ύστερα από ερωτήματα-που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την πραγματοποίηση των 
περιπάτων των μαθητών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, σας πληροφορούμε ότι: 
Κρίνεται σκόπιμο η οργανωμένη έξοδος των μαθητών κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος να 
πραγματοποιείται με κριτήριο για την επιλογή της τοποθεσίας την ψυχαγωγική δυνατότητα αλλά και την 
ιδιαίτερη μορφωτική και πολιτιστική αξία της περιοχής στην οποία διαμένουν οι μαθητές. 
Δεδομένου ότι ο χρόνος πραγματοποίησης περιπάτων είναι περιορισμένος, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί
μεταφορικό μέσον αλλά η τοποθεσία επιλογής πρέπει να είναι εντός ορίων του νομού στον οποίο ανήκει το 
σχολείο. 
Να ενημερωθούν τα σχολεία της αρμοδιότητας σας. 

Γ2/13324/07-02-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 206 τ. Β΄ 

Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

…………………………… 

Αποφασίζουμε 

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές ως ακολούθως: 

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. Γίνεται συνήθως πεζή, εντός του διδακτικού 
ωραρίου και έχει στόχο κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό. Σχολικούς 
περιπάτους είναι δυνατόν να πραγματοποιούν οι μαθητές όλων των τάξεων. 

2. Οι περίπατοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, δεν 
υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται 
περισσότεροι του ενός (1) μέσα στον ίδιο μήνα. 

3. Για την πραγματοποίηση περιπάτου λαμβάνεται απόφαση από το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών 
σε συνεδρία του. Κριτήριο για την επιλογή της τοποθεσίας προορισμού αποτελεί η πολιτιστική ή 
περιβαλλοντική αξία της και η ψυχαγωγική δυνατότητα που προσφέρει. Μετά τη λήψη της σχετικής 
απόφασης από το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών ενημερώνεται το οικείο Γραφείο ή η Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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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 
περίπατος. 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. 

Γ2/161/10-03-1982 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Συμπληρωματικά επισημαίνουμε ότι είναι ανάγκη να λάβετε κάθε άλλο μέτρο που θεωρείται πρόσφορο, 
ώστε να μην προκαλούνται αναφορές, παραπόνων Δήμων ή Κοινοτήτων, Συλλόγων και μεμονωμένων 
πολιτών σχετικά με τη ρύπανση και την καταστροφή του περιβάλλοντος, την ενδεχόμενα ανάρμοστη 
συμπεριφορά μαθητών σε αρχαιολογικούς , ιστορικούς κ.λ.π. όπου ο σεβασμός των επισκεπτών επιβάλλεται
από την ίδια την ιερότητα του χώρου. 
Σκόπιμο κρίνεται πριν από την πραγματοποίηση κάθε εκδρομής να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η επαρκής 
επιτήρηση και συνεχής επίβλεψη των μαθητών από τους συνοδούς καθηγητές 

50979/4444/07-09-2004 Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών 

Σας πληροφορούμε τα εξής: 

1. Σύμφωνα με τη περίπτωση δ` παράγραφο 8 του άρθρου 20 του ν. 3185/26.9.2003 (Α` 229), το όριο 
ηλικίας για τους απασχολούμενους ως οδηγούς επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ιδιοκτητών ή μη 
είναι το εξηκοστό" πέμπτο έτος της ηλικίας τους . Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου παύει να 
ισχύει μετά τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου. Η παρούσα διάταξη τίθεται σε ισχύ τρία (3) χρόνια μετά 
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι την 27.9.2006. 

2. Το όριο ηλικίας του εξηκοστού πέμπτου έτους ισχύει και για τους απασχολούμενους ως οδηγούς 
σχολικών λεωφορείων. Η διάταξη ισχύει ένα (1) έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι από 
27.6.2004. 

3. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για 
τις δικές τους ενέργειες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το έγγραφο αυτό διαβιβάστηκε με το Δ4/103668 /27.09.2004 έγγραφο του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Γ7/6554/19-01-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Τροποποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε υγρότοπους και περιοχές συγκέντρωσης 
μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας 

Στα πλαίσια λήψης προληπτικών μέτρων για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των μαθητών μας, 
παρακαλούμε όπως οι διευθυντές των σχολικών μονάδων που έχουν προγραμματίσει εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σε υγρότοπους ή άλλες περιοχές που σταθμεύει η αποδημητική ορνιθοπανίδα, να 
τροποποιήσουν το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων αυτών ως προς το πεδίο δράσης. 

Επίσης τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται κοντά σε υγρότοπους, παρακαλούνται να 
τροποποιήσουν τα σχετικά με τους τελευταίους εκπαιδευτικά προγράμματα έτσι ώστε οι μαθητές να μην 
επισκέπτονται περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ορνιθοπανίδας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γ7/22678/02-03-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Διευκρίνιση εγκυκλίου 
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ΣΧΕΤ.: 1) Εγκύκλιος 6554/Γ7/19-1-2006 
2) Εγκύκλιος 6822/Γ2/20-1-2006 

Σε απάντηση ερωτημάτων αναφορικά με τα προληπτικά μέτρα για τη γρίπη των πτηνών, σας διευκρινίζουμε 
ότι η σχετική εγκύκλιος (6554/Γ7/19-1-2006) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναφέρει μόνο τροποποίηση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων που είχαν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν εντός περιοχών υγροβιότοπων, όπου 
συγκεντρώνεται μεταναστευτική ορνιθοπανίδα και όχι αλλαγή του ευρύτερου τόπου προορισμού των 
σχολικών εκδρομών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Γ2/26233/13-03-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Συμπλήρωση στοιχείων πολυήμερων εκδρομών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Ε.Π.Θ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 6 , της Υ.Α. 13324/Γ2/07-02-2006 « Μετά τον προγραμματισμό των 
πολυήμερων εκδρομών, το σχολείο με ευθύνη του Διευθυντή συμπληρώνει τον τυποποιημένο πίνακα των 
στοιχείων της εκδρομής σε ειδική ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΥΠ.Ε.Π.Θ., προκειμένου να ενημερώνονται οι 
υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, οι Περιφέρειες και οι Νομαρχίες 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». 

Δεδομένου ότι παρατηρείται σχετική καθυστέρηση ως προς το θέμα της συμπλήρωσης του τυποποιημένου 
πίνακα , παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να συμπληρώσουν τα στοιχεία όλων των πολυήμερων 
εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://survey..sch.gr και στην αντίστοιχη
ηλεκτρονική φόρμα των εκδρομών μέχρι τις 17 Μαρτίου 2006. Για τυχόν προβλήματα χρήσης - σύνδεσης με 
το σύστημα, οι σχολικές μονάδες θα απευθύνονται μόνο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση survey-
help@sch.gr. . 

Γ2/23956/07-03-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Πολυήμερες εκδρομές 

Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει το ΥΠΕΠΘ για την ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή των 
πολυήμερων εκδρομών Γυμνασίων, Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ στο εσωτερικό της χώρας, σας επισημαίνουμε
τα ακόλουθα: 

1. Προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων (Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης), οι Περιφέρειες και οι Νομαρχίες του τόπου προορισμού των εκδρομών, για να ληφθεί κάθε αναγκαίο 
μέτρο για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών καθώς επίσης και για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας 
στους χώρους διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας, κάθε σχολείο με ευθύνη του Διευθυντή θα συμπληρώσει 
τον τυποποιημένο πίνακα των στοιχείων της εκδρομής του σχολείου έως τις 11-03-2005 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://survey.sch.gr 

2. Πριν από την αναχώρηση ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον αρχηγό της εκδρομής και τους
συνοδούς καθηγητές θα τονίσει στους μαθητές τόσο την ανάγκη για τη σχολαστική τήρηση του 
προγράμματος της εκδρομής όσο και για την υποδειγματική συμπεριφορά τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν η 
ασφαλής μετακίνηση, διαμονή και ψυχαγωγία σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

3. Ο αρχηγός της εκδρομής θα φροντίσει να αναρτηθεί ευανάγνωστη πινακίδα με την ένδειξη "Σχολική 
Εκδρομή - (όνομα σχολείου)" σε εμφανή σημεία στο πρόσθιο και οπίσθιο μέρος του οχήματος, η οποία θα 
διατηρηθεί έως το τέλος της εκδρομής. Επίσης θα ελέγξει τα έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, για να 
διαπιστώσει αν το πιστοποιητικό ελέγχου από το ΚΤΕΟ βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και αν υπάρχει η 
απαραίτητη επαγγελματική άδεια του οδηγού. 

4. Ο αρχηγός και οι συνοδοί καθηγητές οφείλουν να παρεμβαίνουν στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι η 
οδήγηση του αυτοκινήτου γίνεται επικίνδυνη ή παραβιάζεται το όριο ταχύτητας, ειδοποιώντας σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης την Αστυνομική Διεύθυνση της περιοχής. 

5. Εφιστάται η προσοχή στους συνοδούς καθηγητές να επιλέγονται για την ψυχαγωγία των μαθητών χώροι 
οι οποίοι διαθέτουν άδεια κανονικής λειτουργίας και πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής, που ορίζει 
ο νόμος. 

about:blank#1431
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6. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ανυπέρβλητης δυσκολίας που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής, ο αρχηγός μπορεί να απευθύνεται και να ζητά τη συνδρομή του Γενικού Γραμματέα της οικείας 
Περιφέρειας. 

7. Μετά το τέλος της εκδρομής ο αρχηγός σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές συντάσσει λεπτομερή
έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή της και την τήρηση του προγράμματος ? επίσης αναφέρει οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο κρίνει απαραίτητο, καθώς και τυχόν προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των εκδρομών. Η 
έκθεση υποβάλλεται στο Διευθυντή του σχολείου για ενημέρωση του ιδίου και του Συλλόγου των καθηγητών 
και κοινοποιείται στο οικείο Γραφείο ή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ7/107632/02-10-2003 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης 
προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Έχοντας υπόψη: 

…………………. 

Αποφασίζουμε 

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μέχρι και δύο (2) μετακινήσεις 
μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με διανυκτέρευση, στο πλαίσιο 
υλοποίησης εγκεκριμένων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Ανωγής Υγείας και Αγωγής Καταναλωτή, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Αγωγής 
Σταδιοδρομίας, Πολιτιστικών θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων και προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας).

Οι μετακινήσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται μέχρι και δύο (2) εβδομάδες πριν τη λήξη των 
μαθημάτων, με τη χρήση δύο (2) εργάσιμων ημερών και μιας (1) ή δύο (2) αργιών στις οποίες μπορούν να 
συμμετέχουν οι μαθητικές ομάδες που υλοποιούν προγράμματα των παραπάνω δραστηριοτήτων με 
συνοδεία εκπαιδευτικών που θα έχουν και τις προβλεπόμενες ευθύνες συνοδών εκδρομών. 
Όσον αφορά στη συμμετοχή μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι μαθητές της Ε` και
Στ` τάξης των Δημοτικών Σχολείων. 
Κάθε μαθητής και κάθε εκπαιδευτικός μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και σε δύο τέτοιες μετακινήσεις. 
Συνοδοί των μαθητικών ομάδων πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του 
προγράμματος με δυνατότητα συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού με άλλους εκπαιδευτικούς της 
σχολικής μονάδας. 
Όσον αφορά στον αριθμό των συνοδών-εκπαιδευτικών προβλέπονται: 

για ομάδα 8 έως 20 μαθητών, δύο (2) συνοδοί-εκπαιδευτικοί, 
για ομάδες 21 έως 40 μαθητών, τρεις (3) συνοδοί-εκπαιδευτικοί, 
για ομάδες 41 έως 60 μαθητών, τέσσερις (4) συνοδοί- εκπαιδευτικοί. 
Η έγκριση των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων θα γίνεται από τους Δ/ντές των οικείων Δ/νσεων Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπ/σης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ 6 του Ν.2986/2000, στην οποία θα 
συμπεριλαμβάνεται και η έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών. Ειδικότερα οι μετακινήσεις των μαθητών 
Β/θμιας Εκπ/σης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εγκρίνονται από τον Δ/ντή ΣΕΠΕΔ του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 
Μετά την επιστροφή από τις μετακινήσεις αυτές οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συντάσσουν και υποβάλλουν
στο Σύλλογο Διδασκόντων υπογεγραμμένη έκθεση σχετικά με την πραγματοποιηθείσα μετακίνηση. 
Όσον αφορά στον αριθμό των συνοδών-εκπαιδευτικών, στο ποσοστό συμμετοχής των μαθητών και στην 
έγκριση των μετακινήσεων δεν ισχύουν για τις συγκεκριμένες μετακινήσεις οι παρ. Β.1.β, Β.2. και Β.4. της 
Υ.Α. Γ2/4832/28-11 -90 αντίστοιχα 
Μετά την υπογραφή της παρούσης καταργείται η Υ.Α. Γ2/5959/6-11-2001. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γ7/16065/14-02-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
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Διευκρινήσεις για τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης 
προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει 
τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών 
δραστηριοτήτων, σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν οι Υ. Α. με αριθμ. πρωτ. 107632/Γ7/2-10-03, 126807/Γ7/14-
11-03, 4115/Γ7/16-01-04 (ανακοινοποίηση στο ορθό: 23-1-04) και 17485/Γ7/17-02-04. 
Σε όσα σημεία των προαναφερθέντων Υ. Α. υπάρχουν αναφορές στην Υ. Α. 4832/Γ2/28-11-1990, θα πρέπει,
αντ` αυτής, να λαμβάνεται υπόψη η νεότερη Υ. Α. με αριθμ. πρωτ. 13324/Γ2/7-2-2006 (ΦΕΚ 206 τ.Β`/13-2-
2006), η οποία την αντικατέστησε. 

Γ7/126807/14-11-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Σε συνέχεια της Υ.Α. 107632/Γ7/2-10-2003 που αφορά στις " Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με 
διανυκτέρευση στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων" σας ενημερώνουμε ότι και οι μετακινήσεις οι 
οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων που αφορούν Σχολικές 
Δραστηριότητες ( όχι κατ΄ ανάγκη Προγράμματα) εντάσσονται στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης . 
Προϋπόθεση είναι οι Σχολικές αυτές Δραστηριότητες , καθώς και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που 
συνδέονται με αυτές , να έχουν εξασφαλίσει αρχικά την έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και στη συνέχεια
την έγκριση της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , στην οποία θα 
συμπεριλαμβάνεται και η έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ7/4115/16-01-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Διευκρινίσεις που αφορούν στην εγκύκλιο 126807/Γ7/14-11-2003 "Μετακινήσεις μαθητών και 
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο Σχολικών Δραστηριοτήτων" 

Διευκρινίζεται ότι η εγκύκλιος 126807/Γ7/14-11-2003 αφορά μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με 
διανυκτέρευση, στο πλαίσιο υλοποίησης Σχολικών Δραστηριοτήτων (όχι Προγραμμάτων). 
Όπως αναφέρεται στην παραπάνω Εγκύκλιο η άδεια έγκρισης μετακίνησης εκδίδεται από την οικεία 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία προηγουμένως έχει εγκρίνει το θέμα, 
τους στόχους και τις προγραμματισμένες δράσεις της Σχολικής Δραστηριότητας καθώς και το αναλυτικό 
πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης. 
Βασική προϋπόθεση είναι, πριν από την έγκριση της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, να έχει εξασφαλισθεί η έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων. 
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι μετακινήσεις χωρίς διανυκτερεύσεις για τον ίδιο σκοπό. 
Όσον αφορά στον αριθμό των συνοδών εκπαιδευτικών και στο ποσοστό συμμετοχής των μαθητών ισχύουν 
οι παρ. Β.1. α. και Β.1.β της Υ.Α. Γ2/4832/28-11-1990 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η Υ.Α. Γ2/4832/28-11-1990 έχει αντικατασταθεί από την 13324/Γ2/07-02-2006 
Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Γ7/15170/11-02-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Ανακοινοποίηση στο ορθό της υπ` αρ. 4115/Γ7/16-01-04 

Σας διαβιβάζουμε την ανακοινοποίηση στο ορθό της υπ` αριθ. 4115/Γ7/16-01-04 με θέμα: "Διευκρινίσεις που
αφορούν στην εγκύκλιο 126807/Γ7/14-11-2003: Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 
Σχολικών ΔραστηρΙοτήτων",σύμφωνα με την οποία η τελευταία παράγραφος της εγκυκλίου διαμορφώνεται 
ως εξής: 

"Όσον αφορά στον αριθμό των συνοδών εκπαιδευτικών και στο ποσοστό συμμετοχής των μαθητών, ισχύουν
οι παρ. Β.1.α. και Β.1.β. και Β(?) της Υ.Α. Γ2/4832/28-11-90. 
Επισυνάπτεται η εγκύκλιος και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητας σας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η Υ.Α. Γ2/4832/28-11-1990 έχει αντικατασταθεί από την 13324/Γ2/07-02-2006 
Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
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Γ7/17485/17-02-2004 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

"Συμπληρωματική της Υ.Α. 107632/Γ7/2-Ί0-03 & της εγκυκλίου 126807/Γ7/14-11-03" 

Σε συνέχεια της Υ.Α. 107632/Γ7/2-10-03, με θέμα "Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με 
διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων" και της εγκυκλίου 
126807/Γ7/14-11-03 με θέμα "Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση, στο πλαίσιο των 
Σχολικών Δραστηριοτήτων", σας ενημερώνουμε ότι για τα σχολεία των νησιωτικών περιοχών, τα οποία 
μετακινούνται ακτοπλοϊκώς, οι ημέρες μετακίνησης αυξάνονται κατά μία επιπλέον από τις προβλεπόμενες. 

2/50259/0022/11-09-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης σε συνοδούς-καθηγητές μαθητικών εκδρομών 

ΣΧΕΤ.: Φ. 14.1/3278/2001 έγγραφο σας. 

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας, σας πληροφορούμε ότι οι συνοδοί-καθηγητές των 
μαθητικών εκδρομών δικαιούνται ολόκληρη την ημερήσια αποζημίωση, εφόσον η δαπάνη διανυκτέρευσης 
τους καλύπτεται από τους πόρους των μαθητικών κοινοτήτων. 
Προκειμένου να τους καταβληθεί η εν λόγω αποζημίωση, αρκεί να προσκομίσουν αντίγραφο της λίστας των 
συμμετεχόντων στην μαθητική εκδρομή, που έχει το ταξιδιωτικό πρακτορείο που τη διοργανώνει καθώς και 
αντίγραφο του αντίστοιχου τιμολογίου του ξενοδοχείου όπου διανυκτέρευσαν. Σε περίπτωση, όμως, που 
υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί 
υπεύθυνη δήλωση από τους καθηγητές, για τη συμμετοχή τους στη μαθητική εκδρομή, συνοδευόμενη και 
από σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού τους. 

Γ1/5438/05-06-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Σχολικές εκδρομές και διδακτικές επισκέψεις 

Σας κάνουμε γνωστό ότι για όλες τις περιπτώσεις των εκδρομών και διδακτικών επισκέψεων των ο χρόνος 
τους παρατείνεται πέραν του διδακτικού ωραρίου λειτουργίας των σχολείων και δίνονται σχετικές εγκρίσεις 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν χρησιμοποιείται λεωφορείο, η αναχώρηση από το χώρο του 
σχολείου δεν θα γίνεται σε νυκτερινή ώρα, ενώ η άφιξη στον τόπο προορισμού θα πρέπει να έχει γίνει το 
αργότερο μέχρι τις 22.00.

50979/4444/07-09-2004 Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών 

Σας πληροφορούμε τα εξής: 

1. Σύμφωνα με τη περίπτωση δ` παράγραφο 8 του άρθρου 20 του ν. 3185/26.9.2003 (Α` 229), το όριο 
ηλικίας για τους απασχολούμενους ως οδηγούς επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ιδιοκτητών ή μη 
είναι το εξηκοστό" πέμπτο έτος της ηλικίας τους . Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου παύει να 
ισχύει μετά τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου. Η παρούσα διάταξη τίθεται σε ισχύ τρία (3) χρόνια μετά 
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι την 27.9.2006. 

2. Το όριο ηλικίας του εξηκοστού πέμπτου έτους ισχύει και για τους απασχολούμενους ως οδηγούς 
σχολικών λεωφορείων. Η διάταξη ισχύει ένα (1) έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι από 
27.6.2004. 

3. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για 
τις δικές τους ενέργειες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το έγγραφο αυτό διαβιβάστηκε με το Δ4/103668 /27.09.2004 έγγραφο του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Γ2/2465/03-07-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 

Ύστερα από ερωτήματα που γίνονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών Επισκέψεων σας πληροφορούμε ότι: 
Στην αρ. πρωτ. 1315/19-5-2000 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του ΥΠΕΠΘ, η οποία έγινε δεκτή 
από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 26-6-2000 αναφέρεται ότι: " Από το γράμμα και 

about:blank#1831
about:blank#1312
about:blank#1013
about:blank#1119
about:blank#1118


το πνεύμα της Υ. Α. Γ2/4832/28-11-1999 ` Εκπαιδευτικές Εκδρομές των μαθητών των σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοσίων και Ιδιωτικών `, προκύπτει ότι οι εκπρόσωποι του συμβουλίου ή 
των συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην εκδρομή, εκπροσωπούνται με μία 
ψήφο κατά την διαδικασία λήψης των αποφάσεων που αφορούν τις απαραίτητες συμφωνίες για λεωφορεία, 
ξενοδοχεία, ασφάλιση εκδρομέων, κ.λ.π.,/ 

Να ενημερωθούν όλα τα σχολεία της αρμοδιότητας σας. 

Γ7/6554/19-01-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Τροποποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε υγρότοπους και περιοχές συγκέντρωσης 
μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας 

Στα πλαίσια λήψης προληπτικών μέτρων για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των μαθητών μας, 
παρακαλούμε όπως οι διευθυντές των σχολικών μονάδων που έχουν προγραμματίσει εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σε υγρότοπους ή άλλες περιοχές που σταθμεύει η αποδημητική ορνιθοπανίδα, να 
τροποποιήσουν το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων αυτών ως προς το πεδίο δράσης. 

Επίσης τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται κοντά σε υγρότοπους, παρακαλούνται να 
τροποποιήσουν τα σχετικά με τους τελευταίους εκπαιδευτικά προγράμματα έτσι ώστε οι μαθητές να μην 
επισκέπτονται περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ορνιθοπανίδας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γ7/22678/02-03-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Διευκρίνιση εγκυκλίου 

ΣΧΕΤ.: 1) Εγκύκλιος 6554/Γ7/19-1-2006 
2) Εγκύκλιος 6822/Γ2/20-1-2006 

Σε απάντηση ερωτημάτων αναφορικά με τα προληπτικά μέτρα για τη γρίπη των πτηνών, σας διευκρινίζουμε 
ότι η σχετική εγκύκλιος (6554/Γ7/19-1-2006) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναφέρει μόνο τροποποίηση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων που είχαν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν εντός περιοχών υγροβιότοπων, όπου 
συγκεντρώνεται μεταναστευτική ορνιθοπανίδα και όχι αλλαγή του ευρύτερου τόπου προορισμού των 
σχολικών εκδρομών.
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ
ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Μέχρι πέντε (5) 
ανά έτος. Όλες οι 
τάξεις. Εντός 
διδακτικών ωρών. 
Συνοδεύουν όλοι οι 
διδάσκοντες 
καθηγητές.

Ενημέρωση 
οικείου 
Προϊσταμένου 
Γραφείου ή 
Διευθυντή 
Διεύθυνσης Δ.Ε.

Υ.Α. 
13324/Γ2/07-02-
2006 (Φ.Ε.Κ. 
206, τ. Β΄/13-02-
2006)

Διεύθυνση 
Σπουδών 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Τμήμα Γ΄ 
Μαθητικά Θέματα)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Μία (1) ανά έτος. 
Όλες οι τάξεις. 
Οποτεδήποτε μέσα 
στο έτος. Ένας 
καθηγητής ανά 30 
μαθητές. Με 
συμμετοχή των 3/4 
του αριθμού των 
μαθητών της τάξης 
ή του σχολείου.

Ο οικείος 
Προϊστάμενος 
Γραφείου ή 
Διευθυντής 
Διεύθυνσης Δ.Ε. 
στη  μετακίνηση 
εντός Νομού και ο 
οικείος Νομάρχης 
στη μετακίνηση 
εκτός Νομού.

Υ.Α. 
13324/Γ2/07-02-
2006 (Φ.Ε.Κ. 
206, τ. Β΄/13-02-
2006)

Διεύθυνση 
Σπουδών 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Τμήμα Γ΄ 
Μαθητικά Θέματα)

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ή  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Μία (1) ανά έτος.  
Η Γ΄ τάξη Γενικού 
Λυκείου και Β΄ 
κύκλου Τ.Ε.Ε. 
Μέχρι πέντε (5) 
ημέρες στο 
εσωτερικό. Από και 
προς τις ακριτικές 
και παραμεθόριες 
περιοχές μέχρι έξι 
(6) ημέρες και μέχρι
επτά (7) στο 
εξωτερικό και την 
Κύπρο. Στις 
διανυκτερεύσεις 
των μαθητών δε 
συνυπολογίζονται 
οι διανυκτερεύσεις 
κατά τη διάρκεια 
της μετακίνησής 
τους με πλοία, στην
περίπτωση που 
αυτά εκτελούν 
αποκλειστικά και 
μόνο βραδινά 
δρομολόγια. Από 
15 Οκτωβρίου μέχρι
15 Δεκεμβρίου και 
από 1η Μαρτίου 
μέχρι και 15 ημέρες
πριν από τη λήξη 
των μαθημάτων. 
Ένας καθηγητής 
ανά 30 μαθητές για 
το εσωτερικό και 
ένας ανά 20 για το 
εξωτερικό εκτός του
αρχηγού. Με 
συμμετοχή των 3/4 
του αριθμού των 
μαθητών της τάξης 
ή του σχολείου.

Ο οικείος 
Προϊστάμενος 
Γραφείου ή 
Διευθυντής 
Διεύθυνσης Δ.Ε. 
στη μετακίνηση 
εντός Νομού, και  
ο οικείος 
Νομάρχης στη 
μετακίνηση εκτός 
Νομού.

Υ.Α. 
13324/Γ2/07-02-
2006 (Φ.Ε.Κ. 
206, τ. Β΄/13-02-
2006), Π.Δ. 
161/00 (ΦΕΚ 
145, τ. Α΄) και 
Εγκύκλιος 
21756/Γ2/01-03-
2006

Διεύθυνση 
Σπουδών 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Τμήμα Γ΄ 
Μαθητικά Θέματα)


