
Τελευταία ενημέρωση στις 27-3-2017 

 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (εκτός περιπάτου, διδακτικής επίσκεψης και μετακινήσεων για αθλητικές δραστηριότητες εντός των ορίων της ΔΔΕ) 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) 

 

ΕΝΤΥΠΟ 2α ΕΝΤΥΠΟ 2β ΕΝΤΥΠΟ 3α ΕΝΤΥΠΟ 3β ΕΝΤΥΠΟ 5 ΕΝΤΥΠΟ 6 ΕΝΤΥΠΟ 7 ΕΝΤΥΠΟ 8 ΕΝΤΥΠΟ 9 

άρθρο 2 περ.1 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 

(1/έτος όλες οι τάξεις ) 
 

Δύναται να 
πραγματοποιηθεί κατά 
τάξη σε διαφορετικούς 
προορισμούς ΑΛΛΑ ΤΗΝ 

ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ 

άρθρο 2 περ.2 
ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
(1/έτος  Γ΄ 
Λυκείου) 

άρθρο 3 περ.1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
στο πλαίσιο εγκεκριμένων 
εκπ/κών προγραμμάτων 

σχολικών δραστηριοτήτων 
και ΚΠΕ 

στο εσωτερικό  

(Έως 2/ανά πρόγραμμα/ 
έτος) 

άρθρο 3 περ.2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
στο πλαίσιο του  

αναλυτικού προγράμματος  
στο εσωτερικό 

(1 ανά τάξη Γυμνασίου, 
ΓΕΛ και Α’ τάξη ΕΠΑΛ 

ή έως 2 ανά τάξη, τομέα, 
ειδικότητα ή τμήμα 
ειδικότητας Β’ και Γ’ 

ΕΠΑΛ)  

άρθρο 5 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

στο πλαίσιο  
α. εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  
β. αδελφοποιήσεων, 
γ. εκπαιδευτικών προγραμμάτων (όχι 

σχολικών δραστηριοτήτων) 
δ. προγραμμάτων διεθνών οργανισμών  
ε. συμμετοχών σε  συνέδρια, ημερίδες κλπ  
στ. πρόσκλησης από σχολεία της Ομογένειας. 

Άρθρο 6 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ στο πλαίσιο 
υλοποίησης εγκεκριμένων 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ στο 
εσωτερικό & εξωτερικό 

Άρθρο 7 
Μετακινήσεις στο πλαίσιο 

σχολικών αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

ΕΚΤΟΣ ορίων της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην με 
αρ. πρωτ 190677/Δ5/2016 ΥΑ 

(ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016) με θέμα: 
«Αθλητικές Δραστηριότητες 

σχολείων Α΄& Β΄θμιας 
Εκπαίδευσης» και την με αριθμ. 
πρωτ. 220861/Δ5/23.12.2016 ΥΑ 

(ΦΕΚ 4561/Β/30.12.2016) 
διόρθωση αυτής 

άρθρο 8 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ  

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 

(1 ανά τάξη) 

άρθρο 9 
Συμμετοχή μαθητών σε 
διαγωνισμούς, μαθητικά 
συνέδρια, ημερίδες και 
λοιπές εκδηλώσεις στο 

εσωτερικό που είναι 
εγκεκριμένες από εκπ/κή 

αρχή και οργανώνονται από 
ερευνητικά & εκπ/κά 

ιδρύματα, επιστημονικές 
ενώσεις ή φορείς του 

εσωτερικού ή του 
εξωτερικού. 

1 εργάσιμη ημέρα 
Έως 5 εργάσιμες 

ημέρες  
(+έως 2 αργίες) 

Έως 2 εργάσιμες ήμερες  
(+ έως 2 αργίες) 

Έως 2 εργάσιμες ήμερες  
(+ έως 2 αργίες) 

Έως 5 εργάσιμες ημέρες (+έως 2 αργίες) σε 

ευρωπαϊκό ή μεσογειακό κράτος και έως 10 

ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των αργιών 

σε κράτος εκτός Ευρώπης ή Μεσογείου. 

Έως 16 ημέρες, 
συμπεριλαμβανομένων 

των αργιών 

Έως τρεις (3) 
διανυκτερεύσεις 

 

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

Από 15 Οκτ έως 19 
Δεκ & από 1 Φεβ 

έως και 10 ημέρες 
πριν από τη λήξη 
των μαθημάτων 

Οποτεδήποτε μέσα στο 

διδακτικό έτος έως και 10 

ημέρες πριν από τη λήξη 

των μαθημάτων 

Οποτεδήποτε μέσα στο 

διδακτικό έτος έως και 10 

ημέρες πριν από τη λήξη των 

μαθημάτων 

Οποτεδήποτε μέσα στο ΣΧΟΛΙΚΟ έτος εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος 1 

εβδομάδας πριν την έναρξη των εξετάσεων (ενδοσχολικών και πανελλαδικών) 

και έως τη λήξη τους. 

Οι ημερομηνίες ορίζονται από 

τις ΟΕΣΑΔ σύμφωνα με την 

προκήρυξη του ΥΠΠΕΘ 

Οποτεδήποτε μέσα 

στο διδακτικό έτος 

έως και 10 ημέρες 

πριν από τη λήξη των 

μαθημάτων 

 

Πρακτικό Συλλόγου 
(10 ημέρες πριν) 

>=70% του σχολείου 
1 συνοδός/25  

+ αρχηγός 

Πρακτικό 
Συλλόγου 

(20 ημέρες πριν) 
>=70% μαθητών 

1 συνοδός /25 
(εσωτερικό) 
1 συνοδός /20 
(εξωτερικό) 
+ αρχηγός 

Πρακτικό Συλλόγου 
(10 ημέρες πριν-

μονοήμερες, 20 ημέρες 
πριν - πολυήμερες) 

>=70% μαθητών που 
υλοποιούν το πρόγραμμα 

& ονόματα μαθητών 
1 συνοδός /25 + αρχηγός 
Αναγράφεται ο αριθμός 

απόφασης έγκρισης 
Προγραμμάτων 

Πρακτικό Συλλόγου 
(10 ημέρες πριν) 

>=70% μαθητών της τάξης, 
του τομέα, της 

ειδικότητας ή τμήματος 
ειδικότητας  

1 συνοδός /25 + αρχηγός 

Πρακτικό Συλλόγου 
(20 ημέρες πριν) 

1 συνοδός/20 + αρχηγός 
& ονόματα μαθητών των  

συγκεκριμένων ομάδων μαθητών 

Πρακτικό Συλλόγου 
(10 ή 20 ημέρες πριν) 
1 συνοδός /25 (έσω) 

 1 συνοδός /20 (έξω) + 
αρχηγός 

& ονόματα μαθητών  
--------------- 

Αναγράφεται ο αριθμός 
έγκρισης 

της δράσης από το ΥΠΠΕΘ 

Πρακτικό Συλλόγου ο οποίος 
συναινεί με τους όρους της 

προκήρυξης σχολικών 
αγώνων 
--------------- 

Αναγράφεται ο αριθμός 
προκήρυξης 

της εκάστοτε διοργάνωσης 

Πρακτικό Συλλόγου 
(20 ημέρες πριν) 

>=50% τάξης 
1 συνοδός /25  

+ αρχηγός  
--------------- 

Αναγράφεται ο 
αριθμός έγκρισης 

του προγράμματος 
από το ΥΠΠΕΘ για 
το τρέχον σχ. έτος 

Πρακτικό Συλλόγου 
(10 ημέρες πριν) 

1 συνοδός /25 + αρχηγός 
& ονόματα μαθητών 

------------------------ 
Αναγράφεται ο αριθμός 

έγκρισης 
της δράσης από το ΥΠΠΕΘ 

Βεβαίωση Διευθυντή 
Βεβαίωση 
Διευθυντή 

Βεβαίωση Διευθυντή Βεβαίωση Διευθυντή Βεβαίωση Διευθυντή Βεβαίωση Διευθυντή Βεβαίωση Διευθυντή 
Βεβαίωση 
Διευθυντή 

Βεβαίωση Διευθυντή 

Υποβολή 
Δικαιολογητικών 

 
3 ημέρες πριν 

--------- 
α. Πρακτικό 
β. Βεβαίωση Δ/ντή 
γ. Έντυπο 2α 

Υποβολή 
Δικαιολογητικών 
--7 ημέρες πριν για 

εσωτερικό 
--15 ημέρες πριν 

για εξωτερικό 
---------- 

α. Πρακτικό 
β. Βεβαίωση 

Δ/ντή 
γ. Έντυπο 2β 

Υποβολή 
Δικαιολογητικών 

7 ημέρες πριν 
----------- 

α. Πρακτικό 
β. Βεβαίωση Δ/ντή 
γ. Έντυπο 3α 

Υποβολή 
Δικαιολογητικών 

7 ημέρες πριν 
------- 

α. Πρακτικό 
β. Βεβαίωση Δ/ντή 
γ. Έντυπο 3β 

Υποβολή Δικαιολογητικών 
15 ημέρες πριν 

---------- 
α. Πρακτικό 
β. Βεβαίωση Δ/ντή 
γ. + κατά περίπτωση δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν το είδος μετακίνησης 
δ. Έντυπο 5 

Υποβολή Δικαιολογητικών 
--7 ημέρες πριν για εσωτερικό 
--15 ημέρες πριν για 

εξωτερικό 
---Για απλή ημερήσια 

ενημέρωση 2 μέρες πριν 
----------- 

α. Πρακτικό 
β. Βεβαίωση Δ/ντή 
γ. Έντυπο 6 
δ. + δικαιολογητικά όπως 

ορίζονται στο άρθ. 6, κεφ. Β 

Υποβολή Δικαιολογητικών 
 
Τουλάχιστον 2 μέρες πριν 

--------- 
α. Πρακτικό 
β. Βεβαίωση Δ/ντή 
γ. Έντυπο 7 

Υποβολή 
Δικαιολογητικών 

7 ημέρες πριν 
-------- 

α. Πρακτικό 
β. Βεβαίωση Δ/ντή 
γ. Ηλεκτρονική 

επιβεβαίωση 
Βουλή των 
Ελλήνων 

δ. Έντυπο 8 

Υποβολή Δικαιολογητικών 
7 ημέρες πριν 

--------- 
α. Πρακτικό 
β. Βεβαίωση Δ/ντή 
γ. Έντυπο 9 

 

-Το ακριβές αντίγραφο της πράξης - απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 10 (i.αρχηγός & αναπληρωματικός, ii.συνοδοί και αναπληρωματικοί, iii. Ημερ. αναχώρ & επιστροφής iv.  τόπος, v.αναλυτικό 
πρόγραμμα, vi. αριθμός απόφασης έγκρισης προγράμματος και ονόματα μαθητών (όπου απαιτούνται). 

- Οι προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα τουριστικά γραφεία, για τις μετακινήσεις με διανυκτέρευση, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση της προκήρυξης. 

-Ως προς την οργάνωση των μετακινήσεων παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να τηρούν τα άρθρα 11, 12 και 13 της Υ.Α. 
- Στην περίπτωση περιπάτου με μεταφορικό μέσο και όλων διδακτικών επισκέψεων, ο Δ/ντής του σχολείου ενημερώνει εγγράφως (έντυπα 1 και 4 αντίστοιχα) τον Διευθυντή Εκπαίδευση ότι έχουν τηρηθεί όλα τα αναφερόμενα στην υπουργική απόφαση 

τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την πραγματοποίησή τους και αφού έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία. 
- Οι εκδρομές στο εξωτερικό εγκρίνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από έλεγχο και θετική εισήγηση του Διευθυντή ΔΕ. 
-Όλα τα νέα έντυπα εκδρομών και η νέα Υ.Α. είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dide.flo.sch.gr/kesyp/transport/?page_id=246 και http://dide.flo.sch.gr/site/?page_id=964 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ο ανωτέρω συνοπτικός πίνακας δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) την οποία να συμβουλεύονται πάντοτε οι εμπλεκόμενοι 

http://dide.flo.sch.gr/kesyp/transport/?page_id=246
http://dide.flo.sch.gr/site/?page_id=964

