Υ.Α. 126807/Γ7/14-11-2003 (Φ.Ε.Κ. 1477 Τ.Β/09-10-2003)
ΘΕΜΑ:
Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση
στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.29 του Ν.2817/2000
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 6 του Ν. 2586/2002
3. Την Υ.Α. Γ2/4832/28-11-90 (Φ.Ε.Κ. 782/τ.Β΄ 73-12-90) με θέμα:
«Εκπαιδευτικές εκδρομές των μαθητών των σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών 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 Δραστηριοτήτων
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, Αγωγής 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) εργασίμων 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 3 έως 20 μαθητών, δύο (2) συνοδοί εκπαιδευτικοί,
• για ομάδες 21 έως 40 μαθητών, τρεις (3) συνοδοίεκπαιδευτικοί,
• 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 Σ.Ε.Π.Ε.Δ. 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. Β1.β, Β.2. και Β.4. της Υ.Α.
Γ2/4832/28-11-90 αντίστοιχα.

