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      ΑΠΟΦΑ ΣΗ  

 
ΘΕΜΑ: Μετακινήσεις µαθητών και εκπαιδευτικών  µε διανυκτέρευση στο 

πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.29 του Ν.2817/2000 
2. τις διατάξεις του άρθρου   2, παρ.  6 του Ν. 2986/2002 
3. Την Υ.Α. Γ2/4832/28-11-90 (ΦΕΚ 762/τ.Β΄/3-12-90) µε θέµα: «Εκπαιδευτικές 

εκδροµές των µαθητών των σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ηµοτικών και 
Ιδιωτικών» 

4. Την Υ.Α. 72942/Γ2/11-7-2002 περί ίδρυσης και λειτουργίας  Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

5. Ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού 
6. Την ανάγκη πραγµατοποίησης µετακινήσεων µαθητών και εκπαιδευτικών εκτός 

νοµού µε διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων Σχολικών 
∆ραστηριοτήτων 

                                             
                                                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 ∆ραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Αγωγής Υγείας και Αγωγής Καταναλωτή, Σχολικού Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού και Αγωγής Σταδιοδροµίας, Πολιτιστικών Θεµάτων και 
Καλλιτεχνικών Αγώνων και προγραµµάτων Ολυµπιακής Παιδείας). 

Αθήνα 2-10-03     
Αριθ. Πρωτ. 107632/Γ7 
Βαθµός Προτ. 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
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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 ∆ηµοτικών 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 ∆/ντές 
των οικείων ∆/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 ή 
έγκριση µετακίνησης εκπαιδευτικών. Ειδικότερα οι µετακινήσεις των µαθητών 
Β/θµιας Εκπ/σης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εγκρίνονται από τον 
∆/ντή ΣΕΠΕ∆ του ΥΠΕΠΘ. 

Μετά την επιστροφή από τις µετακινήσεις αυτές οι συµµετέχοντες 
εκπαιδευτικοί συντάσσουν και υποβάλλουν στο Σύλλογο ∆ιδασκόντων 
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. 
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  Περιβαλλοντικής Αγωγής 
-Τµήµα ΣΕΠ 
-Τµήµα Αισθητικής Αγωγής 
-Γρ. Ολυµπιακής Παιδείας 
-∆Σ∆Ε Τµήµα Γ΄ 
 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 

          ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
 

 


