
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων ΔΕ εντός και εκτός της    
χώρας » 
Σχετ: Η με αριθμ.πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ.Α (ΦΕΚ 456/τ.Β’ /13-02-2020) 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ’αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ.Α (ΦΕΚ 456/τ.Β’ /13-02-2020), που αφορά στις 
«Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων ΔΕ εντός και εκτός της   χώρας » και 
παρακαλούμε για τη πιστή τήρηση της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια της εκάστοτε μετακίνησης των μαθητών  καθώς και η έγκαιρη έκδοση έγκρισης 
της μετακίνησης από μέρους μας, όπου αυτή χρειάζεται.  
 
Με την ισχύ της παρούσας Υ.Α (η οποία σας διαβιβάζεται συνημμένα), καταργείται η με αρ.πρωτ.33120/ΓΔ4/28-02-
2017 ΥΑ (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017), καθώς και κάθε οδηγία που σας είχε δοθεί έως τώρα από τη ΔΔΕ Α΄Αθήνας 
(εγχειρίδιο εκδρομών κλπ) και αφορούσε την με αρ.πρωτ.33120/ΓΔ4/28-02-2017 ΥΑ. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά τις μετακινήσεις του εξωτερικού, οι οποίες με την ως άνω σχετική ΥΑ θα 
εγκρίνονται πλέον από τη ΔΔΕ Α΄ Αθήνας, η Διεύθυνσή μας θα προβεί προσεχώς στην αποστολή αναλυτικών 
οδηγιών τις οποίες και θα πρέπει να ακολουθείτε. Μέχρι την αποστολή τους, η οποία θα ολοκληρωθεί το 
συντομότερο δυνατό, παρακαλούμε να συμπληρώνετε και να αποστέλλετε τα υποδείγματα που θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα της Δνσης -> Εκδρομές -> Υποδείγματα εξωτερικού καθώς  και να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά 
στο 210-5224051 για τυχόν διευκρινήσεις. 
Όσον αφορά τις μετακινήσεις του εσωτερικού, οι οποίες εγκρίνονται πλέον από το Σύλλογο Διδασκόντων και όχι 
από τη ΔΔΕ, παρακαλείσθε να συμπληρώνετε τα αντίστοιχο υπόδειγμα στην ιστοσελίδα (Εκδρομές -> Υπόδειγμα 
Εσωτερικού)  προς ενημέρωσή μας, όπως ακριβώς ορίζεται από τη νέα νομοθεσία. 
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Εκπαίδευσης  Α΄ Αθήνας 

 
Τ.Σ.Υ 

 
 

Ιωάννα Κων. Ψίνα M.Ed. 
Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06 

             Ακριβές αντίγραφο 

Η Προϊσταμένη του Α’ Διοικητικού 

Δ/νση Δ.Ε Α΄Αθήνας 

 

           Μαρία Αγγουροδήμου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
A’ ΑΘΗΝΑΣ 

 
Ταχ. Δ/νση: Χίου 16-18 
Τ.Κ. - Πόλη: 104 38 Αθήνα 
Πληροφορίες: Ε.Παραφόρου-Α.Μπουρτζίκου 
Τηλέφωνο: 210-5224051 
Fax: 210 - 7775559 
e-mail: mail@dide-a-ath.att.sch.gr 

 
 

ΑΘΗΝΑ,  18-02-2020 
   Αρ. πρωτ.: 5616 

 
 

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
(Δημόσια και Ιδιωτικά) 

 
 

 


