
		
	 	 	 	 	 	 		

	 	 	 	 	 									Βαθµός  Ασφαλείας : 
                             Nα διατηρηθεί µέχρι : 

                                                                           Βαθµός  Προτερ.: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
         

                   
                                               Μαρούσι,  03/03/2016 

                       Αρ. Πρωτ. : Φ10/37368/Δ2 
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                                                                       ΠΡΟΣ:	

	 	 	
																																																																																							     
                                                                    
                                                                   ΚΟΙΝ:     Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και   

                                                                                            Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους. 
 
                                                                                       	 	 	 	

   ΘΕΜΑ: «Εκδροµές-Μετακινήσεις σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης»                     

              Κατόπιν ερωτηµάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία µας, αναφορικά µε την  

πραγµατοποίηση των σχολικών εκδροµών των µαθητών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σας 

υπενθυµίζουµε ότι ισχύει η µε αρ. πρ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. (Β΄ 2769).  

              Ειδικότερα, επισηµαίνουµε ότι κατά τον προγραµµατισµό των περιπάτων, των 

εκπαιδευτικών εκδροµών, καθώς και των εκπαιδευτικών και διδακτικών επισκέψεων των 

σχολικών µονάδων Δ.Ε. και δεδοµένου ότι, όπως ορίζει και το αρ. 2 της ανωτέρω Υ.Α., «Οι 

εκπαιδευτικές εκδροµές αποτελούν αναγκαίο συµπλήρωµα της αγωγής των µαθητών(..)» 

συνιστάται η αποφυγή χώρων στους οποίους βρίσκονται ζώα σε αιχµαλωσία, µε σκοπό την 

εµπορική τους εκµετάλλευση, καθώς αυτό δεν συνάδει µε τις γενικές αρχές της εκπαίδευσης, 

στις οποίες µεταξύ άλλων, πολύ σηµαντική θέση επέχει η ευαισθητοποίηση για την 

αναγκαιότητα της προστασίας και του σεβασµού του φυσικού περιβάλλοντος, η υιοθέτηση 

ανάλογων προτύπων συµπεριφοράς, καθώς και η δηµιουργία υπεύθυνων προσωπικοτήτων 

µε κοινωνικές και ανθρωπιστικές αξίες. 

 

                                                                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Εσωτερική Διανοµή:                               
1. Γραφείο κ. Υπουργού                                              
2. Γραφείο  κ. Γεν. Γραµµατέα 
3. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 
4. Δ/νση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Τµήµα Β΄ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ                                               
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.,  
    Τµήµατα  Γ΄ και Δ΄                                   

															
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

                        ΤΜΗΜΑ Γ΄    
																	-----	

 
	
		
	

	

	

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Μποφυλάτος  Σ., 
                       Βάρλα Α. 
Τηλέφωνο: 210-344.2237, 
                   210-344.3272 
Fax: 210-34.43.390 
	

																																											 	
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
           ΕΡEYΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
																																											----	

	

1. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. 
 Έδρες τους. 

2.Σχολικές µονάδες Δ.Ε. της  χώρας. 
   (µέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.  
   της χώρας)	


