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Σύμφωνα με το άρθρο 4 της 129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) ΥΑ του 
Υπουργείου Παιδείας τα επισυναπτόμενα έγγραφα για την έγκριση της διδακτικής 
επίσκεψης: 

I. Αντίγραφο του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο να αναφέρονται 
τα εξής: 

1) Ο αρχηγός της διδακτικής επίσκεψης και ο αναπληρωτής του, που πρέπει να είναι 
μόνιμοι εκπαιδευτικοί. 

2) Οι συνοδοί καθηγητές και οι αναπληρωτές τους που είναι εκπαιδευτικοί της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πλην των αναπληρωτών καθηγητών με μειωμένο ωράριο 
και των ωρομισθίων. (1 συνοδός ανά 30 μαθητές για διδακτικές επισκέψεις εκτός του 
αρχηγού). 

Τα ονοματεπώνυμα του αρχηγού, συνοδών και των αναπληρωτών τους να 
αναφέρονται πλήρη καθώς και η ειδικότητά τους. 

Απαγορεύεται αυστηρά σε οποιοδήποτε άλλο άτομο πλην των ρητά αναφερομένων 
στην Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών με οικονομική ή χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση να συμμετέχει σε σχολική εκδρομή – μετακίνηση. 

3) Η ημερομηνία αναχώρησης. 

4) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η διδακτική επίσκεψη. 

5) Το αναλυτικό πρόγραμμα της διδακτικής επίσκεψης – Στο αναλυτικό πρόγραμμα θα 
πρέπει να αναγράφονται οι ακριβείς ώρες αναχώρησης και επιστροφής από και 
προς το σχολείο, η άφιξη στον τόπο προορισμού, τα μεταφορικά μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά τη μετακίνηση, και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων στον τόπο 
προορισμού. 

6) Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών. (Απαιτείται η συμμετοχή στη διδακτική 
επίσκεψη του συνόλου των μαθητών της τάξης που πραγματοποιεί την επίσκεψη). 

II. Βεβαίωση του Δ/ντή του σχολείου ότι καλύπτεται ο προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετοχής των μαθητών βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων 
τους. Ο Διευθυντής του σχολείου πρέπει να βεβαιώνει επίσης ότι έχουν κατατεθεί και 
τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων 
όλων των μαθητών που συμμετέχουν στη Διδακτική – επίσκεψη ή των ιδίων αν είναι 
ενήλικοι. 
III. Έγκριση Σχολικού Συμβούλου Ειδικότητας ή εναλλακτικά του Συμβούλου 
Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης για τα πλαίσια της Διδακτικής Επίσκεψης.  
 

http://blogs.sch.gr/dideilei/files/2014/10/veveodieuthidi.doc
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Tα δικαιολογητικά προς έγκριση των διδακτικών επισκέψεων υποβάλλονται 
ιεραρχικά στην Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν την 
αναχώρηση των μετακινούμενων. 

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως προς τη διεκπεραίωση των διδακτικών επισκέψεων 
που δεν παρέχεται από το παρόν έγγραφο να αναζητηθεί στην 129287/Γ2/2011 
Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2769/τ. Β’/02-12-2011 ή επικοινωνήστε 
τηλεφωνικά με την κα Χάρμπαλη Ιουλία. 
 
Κατεβάστε το Υπόδειγμα Πρακτικού εδώ 
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