
Σχολικές εκδρομές: Είδη και διάρκεια εκδρομών – οργάνωζη 

– δικαιολογηηικά - νομοθεζία 

  

  

Τα ςχολεία Β/κμιασ Εκ/ςθσ επιτρζπεται να πραγματοποιήςουν τισ παρακάτω 

εκδρομζσ για τισ οποίεσ πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχή ςτισ λεπτομζρειεσ που 

αφοροφν κάκε μία: 

 

Είδη και Διάρκεια εκδρομϊν. 

1.      χολικοί περίπατοι: Ζωσ πζντε (5) το ζτοσ κατά τθ διάρκεια ωραρίου του ςχολείου. 

Συμμετζχουν όλεσ οι τάξεισ και διεξάγονται εντόσ διδακτικϊν ωρϊν. Συνοδεφουν όλοι 

οι κακθγθτζσ εκτόσ αν κατά τθν κρίςθ του ςυλλόγου θ ςυμμετοχι κάποιου είναι 

αδφνατθ. Μακθτζσ που δεν ςυμμετζχουν παίρνουν απουςίεσ εκτόσ από τθν περίπτωςθ 

που χρθςιμοποιείται μεταφορικό μζςο και διαφωνεί ο γονζασ ι κθδεμόνασ. 

Καταχωροφνται ιςάρικμεσ απουςίεσ με τισ διδακτικζσ ϊρεσ τθσ θμζρασ 

πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ.  υντάςςεται πράξη ςυλλόγου και ενημερϊνεται η 

Δ.Δ.Ε. ή το αρμόδιο γραφείο Δ.Ε. Σε περίπτωςθ χριςθσ μεταφορικοφ μζςου να 

γίνονται όλεσ οι ενδεδειγμζνεσ ενζργειεσ.  

  

2.      Ημερήςιεσ: Μία (1) το ζτοσ. Συμμετζχουν όλεσ οι τάξεισ. Συμμετζχει τουλάχιςτον το 

75% των μακθτϊν. Συνοδεφει ζνασ κακθγθτισ ανά 30 μακθτζσ ςυν ο αρχθγόσ. Με 

ζγκριςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων επιτρζπεται θ ςυμμετοχι δφο μελϊν του 

ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων χωρίσ να μειϊνεται αντίςτοιχα ο αρικμόσ των 

ςυνοδϊν. υντάςςεται πράξη ςυλλόγου και απαιτείται ζγκριςη από την Δ.Δ.Ε. ή από 

το αρμόδιο γραφείο Δ.Ε για εκδρομζσ εντόσ νομοφ και από Νομάρχθ για εκτόσ νομοφ 

ι εξωτερικό. Με το πζρασ τθσ εκδρομισ ςυντάςςεται λεπτομερισ ζκκεςθ από τον 

αρχθγό ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ και υποβάλλεται ςτο Δ/ντι του 

ςχολείου για ενθμζρωςθ του ίδιου και του ςυλλόγου διδαςκόντων και κοινοποιείται 

ςτθν ΔΔΕ ι ςτο αρμόδιο γραφείο. 

  

3.      Πολυήμερη ςτο εςωτερικό ή εξωτερικό: Μία (1) το ζτοσ. Για τθ Γ’ τάξη γενικοφ 

Λυκείου  και του  Β’ κφκλου ΕΠΑΛ, μζχρι 5 θμζρεσ ςτο εςωτερικό. Σε παραμεκόριεσ 

περιοχζσ επιτρζπεται μία ακόμα θμζρα (6) και ςτο εξωτερικό δφο (7). Στισ εκδρομζσ 

αυτζσ δεν ςυνυπολογίηονται οι μζρεσ αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ όταν 

χρθςιμοποιθκεί πλοίο που εκτελεί νυχτερινό δρομολόγιο. Η εκδρομι πρζπει να 

πραγματοποιείται μζχρι και 15 μζρεσ πριν τθ λιξθ των μακθμάτων.  Συμμετζχουν το 

75% των μακθτϊν τθσ τάξθσ, του ςχολείου ι του τομζα ι τθσ ειδικότθτασ . Συνοδεφει 

ζνασ κακθγθτισ ανά 30 μακθτζσ ςτο εςωτερικό,  ανά 20 μακθτζσ ςτο εξωτερικό, ςυν ο 



αρχθγόσ. Προβλζπεται επίςθσ μία εκδρομι ζωσ 3 θμερϊν για τουσ μακθτζσ τθσ Β’ 

τάξθσ α’ κφκλου ΕΠΑΛ. Με ζγκριςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων επιτρζπεται θ 

ςυμμετοχι δφο μελϊν του ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων χωρίσ να μειϊνεται 

αντίςτοιχα ο αρικμόσ των ςυνοδϊν. υντάςςεται πράξη ςυλλόγου και απαιτείται 

ζγκριςη από το Δ/ντή Β/θμιασ Εκ/ςησ για εκδρομζσ εντόσ νομοφ και από τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηςη Χανίων δια μζςου τησ Δ.Δ.Ε. Ν. Χανίων ή του αρμόδιου 

γραφείου για εκδρομζσ εκτόσ νομοφ. Με το πζρασ τθσ εκδρομισ ςυντάςςεται 

λεπτομερισ ζκκεςθ από τον αρχθγό ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ και 

υποβάλλεται ςτο Δ/ντι του ςχολείου για ενθμζρωςθ του ίδιου και του ςυλλόγου 

διδαςκόντων και κοινοποιείται ςτθν Δ.Δ.Ε. ι ςτο αρμόδιο γραφείο. 

  

4.      Διδακτικζσ επιςκζψεισ:  Ζωσ εννζα (9) ανά ςχολικι τάξθ με διάρκεια μίασ ι 

περιςςοτζρων διδακτικϊν ωρϊν και δυνατότθτα παράταςθσ μετά το ωράριο 

διδαςκαλίασ του ςχολείου Ο προγραμματιςμόσ τουσ υποβάλλεται ςτο ςχολικό 

ςφμβουλο που μπορεί να διατυπϊνει τυχόν δικζσ του παρατθριςεισ. Μποροφν να 

ςυμμετζχουν όλεσ οι τάξεισ. Συνοδεφει ζνασ κακθγθτισ ανά 30 μακθτζσ ςυν ο αρχθγόσ. 

Απαιτείται ζγκριςη από τθν Δ.Δ.Ε. ι το αρμόδιο γραφείο Δ.Ε όταν παρατακεί πζρα του 

ωραρίου του ςχολείου. 

  

5.      Πολυήμερεσ ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ προγραμμάτων, εκπαιδευτικϊν 

δραςτηριοτήτων (περιβαλλοντική εκπαίδευςη, αγωγή υγείασ, αγωγή καταναλωτή, 

ΕΠ, πολιτιςτικά θζματα, καλλιτεχνικοί αγϊνεσ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε ςχζςη 

με την ειδικότητα ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων προγραμμάτων για μαθητζσ ΕΠΑΛ, 

ΕΠΑ.  

  

      Εκπαιδευτικζσ δραςτηριότητεσ. Μζχρι δφο (2) το ζτοσ και ζωσ δφο (2) 

εβδομάδεσ πριν τθ λιξθ των μακθμάτων. (Για τα ΕΠΑΛ ζωσ τρεισ (3) 

επιςκζψεισ  το ζτοσ ςε ςχζςθ με τθν ειδικότθτα και μζχρι μία (1) για 

εγκεκριμζνο πρόγραμμα).  Διαρκοφν δφο εργάςιμεσ θμζρεσ + μία ι δφο 

αργίεσ + μία λόγω νθςιωτικισ περιοχισ.  Μποροφν να ςυμμετζχουν όλεσ οι 

τάξεισ. Απαιτείται αναλογία ¾ μακθτϊν για τισ εκπαιδευτικζσ  

δραςτθριότθτεσ και ςυνοδεία ενόσ κακθγθτι ανά 30 μακθτζσ ςυν ο 

αρχθγόσ. Στισ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ που αφοροφν εγκεκριμζνα 

προγράμματα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων οι ςυνοδοί είναι 2 για ομάδα 8-

20 μακθτϊν, 3 για ομάδα 21-40 μακθτϊν και 4 για ομάδα 41-60 μακθτϊν. 

Απαιτείται ζγκριςη από τθν Δ.Δ.Ε. ι το αρμόδιο γραφείο Δ.Ε., εκτόσ από τισ 

επιςκζψεισ ςτα ΚΠΕ. 

      Η επίςκεψθ ςτη Βουλή αποτελεί ειδικι περίπτωςθ τθσ κατθγορίασ αυτισ με δφο 

διανυκτερεφςεισ ι τρεισ για παραμεκόριεσ περιοχζσ και νθςιά. Σφμφωνα με το 

46668/Γ2/28-4-2010 ζγγραφο του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. απαιτείται θ υποβολι 

θλεκτρονικισ αίτθςθσ, πρόςκλθςθ του Προζδρου του Ιδρφματοσ τθσ Βουλισ και 

ετιςια ζγκριςθ από το Γενικό Γραμματζα του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. . Συμμετζχουν 



τουλάχιςτον το 50% των μακθτϊν και ςυνοδεφονται από ζνα εκπαιδευτικό ανά 25 

άτομα ςυν ο αρχθγόσ. Απαιτείται ζγκριςη από τθν Δ.Δ.Ε. ι το αρμόδιο γραφείο 

Δ.Ε. 

  

6.      Μετακίνηςη ςτο εξωτερικό ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, 

ευρωπαϊκϊν δραςτηριοτήτων, διεθνϊν εκπαιδευτικϊν ανταλλαγϊν, 

αδελφοποιήςεων κ.α. Μία (1) το ζτοσ ανάλογα το πρόγραμμα ι τθ δραςτθριότθτα. 

Επιτρζπεται για όλεσ τισ τάξεισ. Συνοδεφει ζνασ κακθγθτισ ανά 10 μακθτζσ ςυν ο 

αρχθγόσ. Ζγκριςθ από Περιφερειακι Δ/νςθ δια μζςου τθσ Δ.Δ.Ε. Ν. Χανίων. Οι  

διεκνείσ εκπαιδευτικζσ ανταλλαγζσ, αδελφοποιιςεισ και άλλεσ διεκνείσ 

δραςτθριότθτεσ εγκρίνονται από το  ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.  

7.      Ανεξάρτητα προγράμματα τησ Γ.Γ. Νζασ Γενιάσ, Βουλήσ των Εφήβων κ.α. 

 εφαρμόηονται κατά περίπτωςθ τα αναγραφόμενα ςτισ Υ.Α. ςχετικά με τισ 

προχποκζςεισ και τουσ όρουσ υλοποίθςθσ.  

  

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

        Οι εκδρομζσ να υποβάλλονται ζγκαιρα ςτθ Δ.Δ.Ε. ϊςτε να γίνεται ο ςχετικόσ ζλεγχοσ, θ ζγκριςθ 

και θ ενθμζρωςθ τθσ τροχαίασ για τθν διεξαγωγι των ςχετικϊν ελζγχων που απαιτοφνται για 

τθν αςφαλι μετακίνθςθ των μακθτϊν.  

        Οι αποφάςεισ ςυλλόγων για τισ θμεριςιεσ εκδρομζσ πρζπει να λαμβάνονται τουλάχιςτον 15 

θμζρεσ πριν τθν πραγματοποίθςι τουσ. 

        Οι πολυιμερεσ εκδρομζσ και οι εκδρομζσ τθσ Γ’ Λυκείου (οι οποίεσ εγκρίνονται από τθ 

Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ) μποροφν να υλοποιθκοφν από 15/10- 15/12 και από 1/3 ζωσ 15 

θμζρεσ πριν τθ λιξθ των μακθμάτων. Οι αποφάςεισ ςυλλόγων που αφοροφν  τισ ςυγκεκριμζνεσ 

εκδρομζσ πρζπει να λαμβάνονται τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθν υλοποίθςθ τουσ, για τθν 

πρϊτθ περίοδο και ςαράντα (40) θμζρεσ πριν, για τθ δεφτερθ περίοδο.  

        Δεν επιτρζπεται να ςυνοδεφουν εκδρομζσ ωρομίςθιοι εκπαιδευτικοί. 

        Οι Δ/ντζσ των ςχολείων να ενημερώνουν εγκαίρωσ  το πληροφοριακό ςφςτημα του 

ΤΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ (όπου απαιτείται) http://survey.sch.gr. ΤΑ13324/Γ2/07-02-2006 (ΦΕΚ 

206τΒ/13-02-2006) 

        Επίςησ να ενημερώνουν εγκαίρωσ τη Τροχαία ή το αρμόδιο Αςτυνομικό τμήμα όταν 

χρηςιμοποιοφνται μεταφορικά μζςα. 

        Στισ πράξεισ ςυλλόγων να αναγράφονται  με ςαφήνεια: 

      Ημερομηνία και ώρα αναχώρηςησ 

      Ημερομηνία και ώρα επιςτροφήσ 

http://survey.sch.gr/


      Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομήσ. Δεν επιτρζπεται μετακίνηςη μαθητών πριν από 6 

π.μ. και μετά τισ 10 μ.μ. 

      Αριθμόσ μαθητών που ςυμμετζχουν και ςυνολικόσ αριθμόσ μαθητών τάξησ ή 

τμήματοσ. 

      Αριθμόσ ςυνοδών 

      Αριθμόσ εγκριτικήσ απόφαςησ  αν υπάρχει (για προγράμματα, βουλή κλπ). 

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ 

Για τισ εκδρομζσ που απαιτείται ζγκριςη, υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά 

ςτη Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ: 

1.      Διαβιβαςτικό του ςχολείου ή αίτηςη για ζγκριςη. 

2.      Ακριβζσ αντίγραφο ή απόςπαςμα τησ Πράξησ Συλλόγου Διδαςκόντων. 

3.      Βεβαίωςη του Διευθυντή του Σχολείου ότι καλφπτεται ο αριθμόσ ςυμμετοχήσ των 

μαθητών, βάςει των υπευθφνων δηλώςεων των γονζων και κηδεμόνων που 

βρίςκονται ςτο γραφείο του. 

4.      Στισ μετακινήςεισ εκπαιδευτικών και μαθητών ςτο εξωτερικό ςτο πλαίςιο 

εκπαιδευτικών ανταλλαγών , αδελφοποιήςεων και άλλων δραςτηριοτήτων να 

ςυνυποβάλλονται εκτόσ από την αίτηςη και την πράξη ςυλλόγου η πρόςκληςη του 

ξζνου φορζα υποδοχήσ, το αναλυτικό πρόγραμμα και το ειδικό ζντυπο που 

ςυμπληρώνει ο Δ/ντήσ του ςχολείου και θεωρεί ο Δ/ντήσ τησ Δ.Δ.Ε. Ν. Χανίων. Με 

την επιςτροφή να υποβάλλεται λεπτομερήσ ζκθεςη δραςτηριοτήτων ςτην οποία να 

περιλαμβάνονται τυχόν παρατηρήςεισ και προτάςεισ (78193/Ι/2-7-2009) 

  

  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

      Οι εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ οργανώνονται από τα ςχολεία υπό την ευθφνη του 

Διευθυντή. Για την οργάνωςη των εκδρομών να τηρείται επακριβώσ το άρθρο 4 τησ 

Τ.Α.13324/Γ2/07-02-2006 (ΦΕΚ 206τΒ/13-02-2006),  ςχετικά με τα οικονομικά, τθν 

υλοποίθςθ και τθν αςφάλεια. 

 

 

 

 



ΧΕΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

28093/Γ2/4-3-2008 

13324/γ2/7-2-2006 εγκφκλιοσ ΥΠΕΠΘ (Καταργεί τισ ΥΑ5981/79, ΥΑ236.1/1/38597/1-4-1978 και 

ΥΑ4832/Γ2/28-11-1990) 

Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 ΚΤΑ –ΦΕΚ954τΒ’ 

107632/Γ7/2-10-2003 

126807/Γ7/14-11-2003 

4415/Γ7/16-1-2004 

Τ.Α.13324/Γ2/07-02-2006 (ΦΕΚ 206τΒ/13-02-2006) 

  

  

 


