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ΠΡΟΣ
1. Διευθύνσεις ΔΕ Αιτ/νίας, Αχαΐας και
Ηλείας
2. Σχολικές Μονάδες ΔΕ Αιτ/νίας, Αχαΐας
και Ηλείας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)

ΘΕΜΑ: «Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές – Μετακινήσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στο εξωτερικό»

Μετά την ψήφιση του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ. Α΄/15-2-2017) που ορίζει ότι «η διενέργεια
του συνόλου των σχολικών εκδρομών και των πάσης φύσεως μετακινήσεων στο εσωτερικό
και εξωτερικό μαθητών και εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ, αλλά και του μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου
Παιδείας», εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου η αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-22017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 681/τ. Α΄/6-32017) που καθορίζει την διαδικασία και τα αρμόδια όργανα έγκρισης για την
πραγματοποίηση των εκδρομών και των εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών
δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας
κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους.
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι με την δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως της παραπάνω ΥΑ, ήτοι από 6-3-2017, ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η με αριθμ. πρωτ.
129287/Γ2/10.11.2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 2769), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί, καθώς
και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα σχολικών εκδρομών και
μετακινήσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 18).

Προκειμένου να διευκολυνθείτε στην άσκηση του έργου σας και για να αποφευχθούν
δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην διαδικασία έγκρισης των παραπάνω εκδρομών και
εκπαιδευτικών επισκέψεων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων που εμπίπτουν στην περιοχή
ευθύνης σας, σάς αποστέλλουμε το συνημμένο «Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές –
Μετακινήσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό» με τις απαραίτητες οδηγίες –
ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε.
Παρακαλούμε όπως οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αρμοδιότητάς μας, ως υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των εκδρομών
– μετακινήσεων των σχολείων τους, να μελετήσουν προσεκτικά την αριθμ. 33120/ΓΔ4/282-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 681/τ. Α΄/6-32017) και το συνημμένο εγχειρίδιο κατά την διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησής τους.
Τέλος, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων καλούνται να ενημερώσουν ενυπόγραφα
τους εκπαιδευτικούς ευθύνης τους.
Οποιοδήποτε σχόλιο-παρατήρηση-διόρθωση που θα μπορούσε να βελτιώσει τις
παρούσες οδηγίες είναι ευπρόσδεκτο.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας
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