Nα διατηρηθεί μέχρι .............
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βαθμός Ασφαλείας ..........
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αθήνα 07/03/2005
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
Αριθ. Πρωτ.: 23956/Γ2
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
Βαθ. Προτερ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ερμού 15 101 85 Αθήνα
1. Περιφερειακούς Διευθυντές Π.Ε. και
Πληροφορίες : M. Τζουανάκη
Δ.Ε. όλης της χώρας
Τηλέφωνο
: 210.32.37.848
2. Διευθύνσεις και Γραφεία Δ.Ε.. Έδρες
210.32.29.928
τους
210.32.46.031
3. Γραφεία ΤΕΕ (μέσω Δ/νσεων Δ.Ε.)
FAX
: 210.32.31.763
ΠΡΟΣ: 4. Σχολεία Δ.Ε. Δημόσια και Ιδιωτικά
(μέσω Δ/νσεων και Γραφείων)

ΘΕΜΑ: « Πολυήμερες εκδρομές »
Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει το ΥΠΕΠΘ για την
ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή των πολυήμερων εκδρομών Γυμνασίων,
Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ στο εσωτερικό της χώρας, σας επισημαίνουμε τα
ακόλουθα:
1. Προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες άλλων
Υπουργείων (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης), οι Περιφέρειες και οι Νομαρχίες του τόπου προορισμού
των εκδρομών, για να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή
μετακίνηση των μαθητών καθώς επίσης και για την τήρηση των κανόνων
λειτουργίας στους χώρους διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας, κάθε
σχολείο με ευθύνη του Διευθυντή θα συμπληρώσει τον τυποποιημένο
πίνακα των στοιχείων της εκδρομής του σχολείου έως τις 11-03-2005 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://survey.sch.gr.
2. Πριν από την αναχώρηση ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία
με τον αρχηγό της εκδρομής και τους συνοδούς καθηγητές θα τονίσει
στους μαθητές τόσο την ανάγκη για τη σχολαστική τήρηση του
προγράμματος της εκδρομής όσο και για την υποδειγματική συμπεριφορά
τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν η ασφαλής μετακίνηση, διαμονή και
ψυχαγωγία σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
3. Ο αρχηγός της εκδρομής θα φροντίσει να αναρτηθεί ευανάγνωστη
πινακίδα με την ένδειξη «Σχολική Εκδρομή – (όνομα σχολείου)» σε
εμφανή σημεία στο πρόσθιο και οπίσθιο μέρος του οχήματος, η οποία θα
διατηρηθεί έως το τέλος της εκδρομής. Επίσης θα ελέγξει τα έγγραφα
καταλληλότητας του οχήματος, για να διαπιστώσει αν το πιστοποιητικό
ελέγχου από το ΚΤΕΟ βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και αν υπάρχει η
απαραίτητη επαγγελματική άδεια του οδηγού.
4. Ο αρχηγός και οι συνοδοί καθηγητές οφείλουν να παρεμβαίνουν
στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι η οδήγηση του αυτοκινήτου γίνεται

Page 1 of 1C:\Users\user\AppData\Local\Temp\SolidDocuments\SolidConverterPDF\14. (2005-7-3)
23956, Γ2 (ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ).15.doc

επικίνδυνη ή παραβιάζεται το όριο ταχύτητας, ειδοποιώντας σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης την Αστυνομική Διεύθυνση της περιοχής.
5. Εφιστάται η προσοχή στους συνοδούς καθηγητές να επιλέγονται για
την ψυχαγωγία των μαθητών χώροι οι οποίοι διαθέτουν άδεια κανονικής
λειτουργίας και πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής, που ορίζει ο
νόμος.
6. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ανυπέρβλητης δυσκολίας που θα
προκύψει κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ο αρχηγός μπορεί να
απευθύνεται και να ζητά τη συνδρομή του Γενικού Γραμματέα της οικείας
Περιφέρειας.
7. Μετά το τέλος της εκδρομής ο αρχηγός σε συνεργασία με τους
συνοδούς καθηγητές συντάσσει λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη
διεξαγωγή της και την τήρηση του προγράμματος ˙ επίσης αναφέρει
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο, καθώς και τυχόν προτάσεις
για τη βελτίωση της ποιότητας των εκδρομών. Η έκθεση υποβάλλεται στο
Διευθυντή του σχολείου για ενημέρωση του ιδίου και του Συλλόγου των
καθηγητών και κοινοποιείται στο οικείο Γραφείο ή Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

Συνημμένα: 1 φύλλο

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
5. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
Τμήματα Β΄&Γ΄
6. ΣΕΠΕΔ
7. Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
8. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
9. Δ/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
10. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
11. Γραφείο Τύπου κας Υπουργού
12. ΔΙΠΟΔΕ
13. ΓΕΠΟ
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