
 
 ________ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ  _____ Ν/Γ. ___________________________________ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

(Σύμφωνα με το  200/1998 Προεδρικό Διάταγμα). 
 
Στ____ ________________________ και στο γραφείο του _________ N/Γ 
_________________________ σήμερα __________________, ημέρα __________________, 
συνήλθε σε συνεδρίαση ο σύλλογος διδασκόντων με θέμα την πραγματοποίηση ημερήσιας 
εκδρομής / διδακτικής επίσκεψης τ____ ___________________________ / όλων των τμημάτων. 
Ο/Η Προϊσταμεν______ του σχολείου, αφού διάβασε προηγουμένως ενώπιον του συλλόγου 
διδασκόντων το 200/1998 Προεδρικό Διάταγμα, έκανε σχετική ενημέρωση για την αναγκαιότητα 
και τη σκοπιμότητα της εκδρομής / διδακτικής επίσκεψης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 
____________________, ημέρα ________________, με τόπο προορισμού 
_____________________________________________, κάλεσε το σύλλογο διδασκόντων να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Ο σύλλογος διδασκόντων, αφού συζήτησε το θέμα και ακούστηκαν οι απόψεις όλων, αποφασίζει 
ομόφωνα / κατά πλειοψηφία τα παρακάτω: 
 
1. Να πραγματοποιηθεί εκδρομή / διδακτική επίσκεψη με συμμετοχή των μαθητών όλων των 
τμημάτων του σχολείου και όλου του διδακτικού προσωπικού/ με συμμετοχή τ___ 
_________________________ και τη συμμετοχή όλου του διδακτικού προσωπικού των τμημάτων 
αυτών. 
 
2. Καθορίζει τα εξής: 

α. Ορίζει ως αρχηγό τ_____ κ. ________________________________________. 
β.  Υπεύθυνοι συνοδοί των τμημάτων ορίζονται οι εκπαιδευτικοί: 

1. ______________________________ 8. _______________________________ 
2. ______________________________ 9. _______________________________ 
3. ______________________________ 10. ______________________________ 
4. ______________________________ 11. ______________________________ 
5. ______________________________ 12. ______________________________ 
6. ______________________________ 13. ______________________________ 
7. ______________________________ 14. ______________________________ 

γ. Ημερομηνία πραγματοποίησης: ___________________________. 
δ. Ώρα αναχώρησης: ___________  
ε. Ώρα επιστροφής: ___________. 
στ. Τόπος προορισμού: __________________________________________. 
ζ. Δρομολόγιο: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
η. Μεταφορικό μέσο: ___________________________________________. 
θ. Χιλιομετρική απόσταση: ______________________________. 
ι. Να (μην) λάβουν μέρος στην εκδρομή και γονείς των μαθητών.  

 



ια. Ο σκοπός της εκδρομής είναι ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Ο/Η Προϊσταμεν______ του σχολείου οφείλει: 

α. Να λάβει ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων όλων των μαθητών που θα 
λάβουν μέρος στην εκδρομή / διδακτική επίσκεψη. 
β. Να ενημερώσει έγκαιρα τους γονείς των μαθητών, που τυχόν δεν θα λάβουν μέρος στην 
εκδρομή, ώστε να παραμείνουν στο σπίτι τους. 
γ. Να υποβάλει αντίγραφο του παρόντος με σχετική βεβαίωση συμμετοχής των ¾ των 
μαθητών στην εκδρομή για έγκριση αρμοδίως στον Προϊστάμενο της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
αντίγραφο του πρακτικού στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. 
δ. Να ενημερώσει τη Διεύθυνση Μεταφορών (ΚΤΕΟ) μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν την 
πραγματοποίηση της εκδρομής για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος στο λεωφορείο. 
ε. Να μην επιτρέψει την πραγματοποίηση της εκδρομής, εάν δεν λάβει γραπτή έγκρισή της.  
στ. Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας της εκδρομής ή αναβολής ή ματαίωσης (με 
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων) να ειδοποιήσει εγγράφως το Δ/ντή Π.Ε. προκειμένου 
να ενεργήσει ανάλογα και να ενημερώσει το Σχολικό Σύμβουλο. 
 

Στο σημείο αυτό έληξε η συνεδρίαση, διαβάστηκε ενώπιον όλων το παρόν πρακτικό και 
υπογράφεται όπως ακολουθεί.  
 
 
 
 
           Ο/Η Προϊσταμεν______           Ο Σύλλογος Διδασκόντων 


