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ΘΕΜΑ: «Εγκρίςεισ μετακινιςεων εκπαιδευτικών/εκπαιδευτικών και μακθτών-μακθτριών» 
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Ρροκειμζνου να διευκολφνουμε τθ διαδικαςία των εγκρίςεων για μετακινιςεισ 

εκπαιδευτικϊν/εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν-μακθτριϊν ςτο εξωτερικό ςχολείων τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και για μετακινιςεισ με διανυκτερεφςεισ ςτο εςωτερικό ι το 

εξωτερικό ςχολείων τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, επικαιροποιοφμε τισ οδθγίεσ και τα 

υποδείγματα που εςτάλθςαν με το Φ.41/15980/18-10-2017 ζγγραφό μασ και 

αποςαφθνίηουμε ςθμεία ςτα οποία διαπιςτϊκθκαν προβλιματα κατά τθ διαδικαςία των 

εγκρίςεων μετακινιςεων το ςχολικό ζτοσ 2018-2019. Ραρακαλοφμε τα νζα υποδείγματα να 

διαβιβαςτοφν άμεςα ςτα ςχολεία ευκφνθσ ςασ και να γίνεται χριςθ αυτϊν για οποιοδιποτε 

ζγγραφο ςυντάςςεται από 1-9-2019.   

  Υπενκυμίηουμε ότι οι μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν/εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν-

μακθτριϊν ςτο εξωτερικό ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ. Α. (ΦΕΚ 

681/τ. Β’/06-03-2017) για τθ Δευτεροβάκμια κακϊσ και επιςκζψεισ που περιλαμβάνουν 

διανυκτερεφςεισ ςτο εςωτερικό ι το εξωτερικό ςτα πλαίςια εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, 

ανταλλαγϊν και τθσ φιλοξενίασ ειδικϊν φορζων ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ 

Αϋ/01-08-2017) για τθν Ρρωτοβάκμια εγκρίνονται από τον οικείο Ρεριφερειακό Διευκυντι 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  

Ο/Η Διευκυντισ/ντρια Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αφοφ 

διαπιςτϊςει τθ νομιμότθτα τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ, τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα των 
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ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν, ςυντάςςει ςχετικι ειςιγθςθ (Τπόδειγμα Α), τθν οποία 

αποςτζλλει μαηί με τα δικαιολογθτικά ςτον Ρεριφερειακό Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τουλάχιςτον 10 θμζρεσ πριν από τθν προγραμματιςμζνθ 

θμερομθνία αναχϊρθςθσ. 

Τα ζγγραφα που απαιτοφνται, κατά περίπτωςθ, για τθν ζγκριςθ των μετακινιςεων, 

και οι Διευκφνςεισ καλοφνται να διαβιβάςουν ςτθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ 

Αττικισ, είναι τα ακόλουκα: 

1. Διαβιβαςτικό του ςχολείου προσ τθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ (Τπόδειγμα Β) 

(θμείωςθ: Να ςυμπλθρϊνονται όλα τα απαιτοφμενα πεδία και να επιλζγονται από τθ λίςτα τα δικαιολογθτικά που 

επιςυνάπτονται. Αν θ μετακίνθςθ πραγματοποιείται ςε περιςςότερεσ από μία χϊρεσ, να αναγράφονται όλεσ οι 

χϊρεσ.) 

2. Αίτθςθ ζγκριςθσ μετακίνθςθσ του ςχολείου προσ τθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ   

     (Τπόδειγμα Γ) 

(θμείωςθ: Να ςυμπλθρϊνονται όλα τα απαιτοφμενα πεδία, με προςοχι. Να αναγράφονται όλεσ οι θμζρεσ τισ 

μετακίνθςθσ, όχι μόνο οι εργάςιμεσ. Αν θ επιςτροφι πραγματοποιείται μετά τισ 00:00, ωσ θμζρα επιςτροφισ να 

αναγράφεται θ νζα θμζρα. Αν θ μετακίνθςθ πραγματοποιείται ςε περιςςότερεσ από μία χϊρεσ, να αναγράφονται 

όλεσ οι χϊρεσ. Να αναγράφεται το πρόγραμμα για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ μετακίνθςθσ. Τα ονόματα εκπαιδευτικϊν και 

μακθτϊν/μακθτριϊν να αναγράφονται ολογράφωσ, με ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ και να μθν υπάρχουν 

διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά. Η ςειρά των μετακινοφμενων μακθτϊν να είναι θ ίδια με 

αυτι ςτα υπόλοιπα δικαιολογθτικά.) 

3. α) Αντίγραφο του πρακτικοφ του Συλλόγου Διδαςκόντων αποδοχισ εγκεκριμζνου   

         ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ και ςυγκρότθςθσ παιδαγωγικισ ομάδασ (για ευρωπαϊκά   

         προγράμματα, Τπόδειγμα Δ) 

(θμείωςθ: Να περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ. Οι μετακινοφμενοι εκπαιδευτικοί και οι 

αναπλθρωτζσ τουσ πρζπει απαραίτθτα να είναι μζλθ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

υπευκφνων για τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου και των Διευκυντϊν) 

ι 

    β) Αντίγραφο του πρακτικοφ του Συλλόγου Διδαςκόντων ανάκεςθσ τθσ υλοποίθςθσ του     

         προγράμματοσ ςε εκπαιδευτικοφσ (για εκπαιδευτικά προγράμματα μεγάλθσ διάρκειασ) 

ι 

    γ) Αντίγραφο του πρακτικοφ του Συλλόγου Διδαςκόντων όπου περιγράφεται επακριβϊσ ο  

        ςκοπόσ τθσ αδελφοποίθςθσ (για αδελφοποιιςεισ) 

(θμείωςθ: Η αποςτολι του πρακτικοφ αδελφοποίθςθσ ςτθν υπθρεςία μασ δεν είναι υποχρεωτικι, δεδομζνου ότι 

ζχει κατατεκεί ςτθν αιρετι Ρεριφζρεια για τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ ζγκριςθσ αδελφοποίθςθσ. Μπορεί ωςτόςο να 

ηθτθκεί, αν κρικεί αναγκαίο.) 

4. Αντίγραφο του πρακτικοφ του Συλλόγου Διδαςκόντων με το οποίο εγκρίνεται θ μετακίνθςθ  

    (Τπόδειγμα Ε)  

(θμείωςθ: Να περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ. Τα ονόματα των εκπαιδευτικϊν και των 

μακθτϊν/μακθτριϊν να αναγράφονται ολογράφωσ, με ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ και να μθν υπάρχουν 

διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά. Η ςειρά των μετακινοφμενων μακθτϊν να είναι θ ίδια με 



[3] 
 

αυτι ςτα υπόλοιπα δικαιολογθτικά. Αν θ μετακίνθςθ πραγματοποιείται ςε περιςςότερεσ από μία  χϊρεσ, να 

αναγράφονται όλεσ οι χϊρεσ. Αν θ επιςτροφι πραγματοποιείται μετά τισ 00:00, ωσ θμζρα επιςτροφισ να 

αναγράφεται θ νζα θμζρα. Για κάκε μεταφορικό μζςο που χρθςιμοποιείται να αναφζρεται ϊρα αναχϊρθςθσ και ϊρα 

άφιξθσ του μζςου κακϊσ και όλα τα ςχετικά με αυτό ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ πτιςεων, να αναφζρονται αναλυτικά τα 

ςτοιχεία ενδιάμεςων πτιςεων, εφόςον υπάρχουν. Να περιλαμβάνεται αναλυτικό πρόγραμμα τθσ μετακίνθςθσ για 

όλεσ τισ θμζρεσ αυτισ. Σε περίπτωςθ αδελφοποίθςθσ να διευκρινίηεται ότι παρουςιάηεται κοινό πρόγραμμα 

δραςτθριοτιτων των αδελφοποιθμζνων ςχολείων, το οποίο αφορά ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ μετακίνθςθσ.) 

5. Βεβαίωςθ του Διευκυντι του Σχολείου για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ μετακίνθςθσ  

     (Τπόδειγμα Σ)  

(θμείωςθ: Να ςυμπλθρϊνονται όλα τα απαιτοφμενα πεδία, ανάλογα με το πλαίςιο τθσ μετακίνθςθσ. Τα κουτάκια να 

ςυμπλθρϊνονται με «ΝΑΙ» ςτθν περίπτωςθ που ιςχφει το περιεχόμενο τθσ φράςθσ δίπλα από τθν οποία βρίςκονται. 

Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ να παραμζνουν κενά. Να μθν τροποποιείται θ ςειρά και το περιεχόμενο των φράςεων και να 

μθν αφαιροφνται φράςεισ. Τυχόν ςχόλια, να γίνονται κάτω από τθ φράςθ τθν οποία αφοροφν, με τρόπο διακριτό.)  

6. Ρρόςκλθςθ ι αποδοχι ςυμμετοχισ από τον φορζα υποδοχισ 

(θμείωςθ: Η πρόςκλθςθ ςτθν περίπτωςθ των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων να είναι ονομαςτικι (ςε περίπτωςθ 

πολυάρικμθσ μετακίνθςθσ ςτα πλαίςια E-twinning να αναγράφονται ονομαςτικά οι εκπαιδευτικοί και αρικμθτικά οι 

μακθτζσ) και να αναγράφεται ςε αυτιν ο τίτλοσ και/ι ο κωδικόσ του προγράμματοσ. Στθν περίπτωςθ των 

προγραμμάτων Erasmus+, Δράςθ ΚΑ101, δεν αναγράφεται ο τίτλοσ και/ι ο κωδικόσ του προγράμματοσ, αλλά 

αναφζρεται το πλαίςιο Erasmus+. Στθν περίπτωςθ των προγραμμάτων Erasmus+ (εκτόσ Δράςεων ΚΑ101) να 

διευκρινίηεται θ ροι (π.χ. C1, 1st Transnational Meeting, κτλ). Σε κάκε περίπτωςθ, θ πρόςκλθςθ ι θ αποδοχι 

ςυμμετοχισ να φζρει υπογραφι-ςφραγίδα του φορζα που εκδίδει το ζγγραφο, να αναγράφει ςυγκεκριμζνεσ 

θμερομθνίεσ και να κακίςταται ςαφζσ ποιον αφορά. Ρροςκλιςεισ ι αποδοχζσ ςυμμετοχισ που δεν είναι δυνατόν να 

πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ κα εξετάηονται κατά περίπτωςθ.)   

7. Ρρόγραμμα τθσ επίςκεψθσ από τον φορζα υποδοχισ 

(θμείωςθ: Το πρόγραμμα τθσ επίςκεψθσ ςτθν περίπτωςθ των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων να φζρει υπογραφι-

ςφραγίδα του φορζα υποδοχισ και να αναγράφεται ςε αυτό ο τίτλοσ και/ι ο κωδικόσ του προγράμματοσ. Στθν 

περίπτωςθ των προγραμμάτων Erasmus+, Δράςθ ΚΑ101, δεν αναγράφεται ο τίτλοσ και/ι ο κωδικόσ του 

προγράμματοσ, αλλά αναφζρεται το πλαίςιο Erasmus+. Σε κάκε περίπτωςθ μετακίνθςθσ που αποςτζλλεται 

πρόγραμμα (π.χ. ευρωπαϊκά προγράμματα, διεκνι ςυνζδρια, κ.τ.λ.), το πρόγραμμα να είναι το τελικό, να αναγράφει 

ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ και δραςτθριότθτεσ ανά θμζρα. Σε περίπτωςθ αδελφοποίθςθσ το πρόγραμμα κα πρζπει 

να είναι κοινό για τα αδελφοποιθμζνα ςχολεία. Αυτό μπορεί να πιςτοποιθκεί είτε με ςυνυπογραφι των διευκυντϊν 

των δφο ςχολείων ςτο πρόγραμμα είτε με βεβαίωςθ του ενόσ διευκυντι ότι κα ακολουκθκεί από το ςχολείο του το 

πρόγραμμα που ζχει αποςταλεί από το ζτερο ςχολείο.)   

8. α) Ζγκριςθ του προγράμματοσ από τον φορζα ςυντονιςμοφ ςε εκνικό επίπεδο ι όταν ο  

         φορζασ ςυντονιςμοφ είναι του εξωτερικοφ, ςφμβαςθ ςτο ςχετικό παράρτθμα τθσ οποίασ  

         αναγράφεται ο κατάλογοσ των εταίρων (για προγράμματα Erasmus+)  

(θμείωςθ: Να υποβάλλεται θ «Ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ ςχεδίου» του ΙΚΥ ςτθν οποία κα αναγράφεται θ ςχολικι 

μονάδα που αιτείται τθν μετακίνθςθ. Σε περίπτωςθ που ο κωδικόσ του προγράμματοσ είναι ΚΑ201, να υποβάλλεται θ 

«Σφμβαςθ Επιχοριγθςθσ» που υπογράφεται ανάμεςα ςτον Συντονιςτι (Coordinator) του προγράμματοσ και τον 

Εκνικό Φορζα Συντονιςμοφ (National Agent) των προγραμμάτων Erasmus+ τθσ αντίςτοιχθσ χϊρασ κακϊσ και το 

Ραράρτθμα 2 (Annex II) τθσ Σφμβαςθσ, ςτον κατάλογο των ετζρων του οποίου κα πρζπει να περιλαμβάνεται το 

ςχολείο που αιτείται τθν μετακίνθςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, τα ζγγραφα να φζρουν υπογραφι-ςφραγίδα του φορζα 

ζκδοςθσ.) 

ι 

    β) Ριςτοποιθτικό τθσ Εκνικισ Υπθρεςίασ Υποςτιριξθσ e-Twinning (για προγράμματα e-Twinning) 
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ι 

    γ) Απόφαςθ ζγκριςθσ αδελφοποίθςθσ από τθν αιρετι Ρεριφζρεια (για αδελφοποιιςεισ) 

ι 

    δ) Σφμβαςθ ςυνεργαςίασ (για εκπαιδευτικζσ ανταλλαγζσ) 

ι 

    ε) Ζγκριςθ του προγράμματοσ από τον αρμόδιο φορζα (όπου απαιτείται) 

9. Αίτθςθ του/τθσ μετακινοφμενου/θσ εκπαιδευτικοφ προσ τθν οικεία Διεφκυνςθ  

    Εκπαίδευςθσ  (ςε περίπτωςθ ατομικισ κινθτικότθτασ) 

(θμείωςθ: Η αίτθςθ να αναγράφει όλεσ τισ θμζρεσ τθσ μετακίνθςθσ, να υπογράφεται από τον/τθν εκπαιδευτικό και 

να ςυνυπογράφεται από τον/τθν Διευκυντι/ρια τθσ ςχολικισ μονάδασ. Εάν ο/θ εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνουν 

ωράριο ςε περιςςότερα από ζνα ςχολεία, τθν αίτθςθ ςυνυπογράφουν οι Διευκυντζσ όλων των ςχολείων που 

διδάςκει ο/θ αιτϊν/οφςα. Εάν μετακινείται ο/θ Διευκυντισ/ρια ι ο/θ Ρροϊςτάμενοσ/μζνθ τθσ ςχολικισ μονάδασ τθν 

αίτθςθ ςυνυπογράφει ο/θ Διευκυντισ/ρια Εκπαίδευςθσ. Στθν αίτθςθ να αναγράφεται απαραιτιτωσ θ ςχζςθ εργαςίασ 

του μετακινοφμενου εκπαιδευτικοφ.) 

10. οζσ Κινθτικότθτασ από το Ραράρτθμα 2 (Annex ΙΙ) τθσ Σφμβαςθσ (για προγράμματα  

      Erasmus+) 

(θμείωςθ: Από το ςχολικό ζτοσ 2019-2020, κα εγκρίνεται αυςτθρά ο προβλεπόμενοσ από τθ Σφμβαςθ αρικμόσ 

εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν-μακθτριϊν για κάκε κινθτικότθτα) 

11. Λίςτα των μετακινοφμενων μακθτϊν/μακθτριϊν ςε ψθφιακι μορφι   

(θμείωςθ: Η λίςτα να είναι ςε Excel, με κεφαλαία ελλθνικά γράμματα. Να μθν τροποποιοφνται τα ονόματα και θ 

ςειρά αυτϊν ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά.) 

Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίο μποροφν να ηθτθκοφν από τθν 

υπθρεςία μασ επιπλζον δικαιολογθτικά.  

 

Κακϊσ ςτόχοσ μασ είναι θ απαρζγκλιτθ τιρθςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, 

υπενκυμίηουμε ότι ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/τ. 

Β’/06-03-2017):  

• άρκρο 5, §3: «Ο αρικμόσ των θμερϊν μετακίνθςθσ πρζπει αυςτθρά να δικαιολογείται από 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τθσ επίςκεψθσ, το οποίο εγκρίνεται από τθν οικεία διεφκυνςθ 

εκπαίδευςθσ». 

• άρκρο 6: «Ο αρικμόσ των μετακινιςεων ανά ζτοσ, θ χρονικι περίοδοσ μετακίνθςθσ και ο 

αρικμόσ των μετακινοφμενων μακθτϊν, μακθτριϊν και ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι 

πρζπει απαραιτιτωσ να ανικουν ςτθ ςχολικι μονάδα και ςτθν παιδαγωγικι ομάδα του 

προγράμματοσ, κακορίηονται ςφμφωνα με το πρόγραμμα εργαςίασ του εγκεκριμζνου 

ςχεδίου ςτο οποίο εντάςςεται θ μετακίνθςθ».  

• άρκρο 6: «Οι μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν χωρίσ να ςυνοδεφουν μακθτζσ/μακιτριεσ ςτα 

πλαίςια τθσ προετοιμαςίασ των εγκεκριμζνων Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ςτα οποία 

ςυμμετζχει θ ςχολικι μονάδα, δεν δφνανται να υπερβαίνουν ςε διάρκεια τισ εννιά (9) θμζρεσ, 
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από τισ οποίεσ ζωσ πζντε (5) κα είναι εργάςιμεσ και ζωσ τζςςερισ (4) αργίεσ».  

Τζλοσ, υπενκυμίηουμε ότι ζγκριςθ για μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν/εκπαιδευτικϊν 

και μακθτϊν-μακθτριϊν απαιτείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των διακοπϊν Χριςτουγζννων, Ράςχα, Ιουλίου – Αυγοφςτου. Για τισ 

περιόδουσ αυτζσ παρακαλοφμε οι αιτιςεισ των ςχολείων και τα ςυνοδευτικά ςε αυτζσ 

δικαιολογθτικά να διαβιβάηονται ςτθν υπθρεςία μασ πριν το κλείςιμο των ςχολείων 

προκειμζνου να υπάρχει θ δυνατότθτα ςυνεδρίαςθσ των ςυλλόγων για τυχόν ςυμπλθρϊςεισ-

τροποποιιςεισ ςτα πρακτικά.  

Σε κάκε περίπτωςθ, τα ςχολεία οφείλουν να ενθμερϊνονται για τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία αναφορικά με τισ εκδρομζσ-μετακινιςεισ και να επιλφουν οποιαδιποτε απορία 

προτοφ προβοφν ςτθν οργάνωςθ εκδρομισ-μετακίνθςθσ, απευκυνόμενα ςτθν οικεία 

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ.  

Για τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ που διαβιβάηουν θλεκτρονικά αιτιματα για ζγκριςθ 

μετακίνθςθσ, παρακαλοφμε ςτο κζμα του e-mail να αναγράφονται τα κάτωκι:  

α. Πταν πρόκειται για νζο αίτθμα:  

     «ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - (ςχολικι μονάδα) - (πλαίςιο μετακίνθςθσ)» 

β. Πταν πρόκειται για ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά: 

     «ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - (ςχολικι μονάδα) -      

       (πλαίςιο μετακίνθςθσ)» 

Ραρακαλοφμε για τθν τιρθςθ των παραπάνω από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, 

ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ ζκδοςθ τθσ ζγκριςθσ μετακίνθςθσ. Ρροςβλζπουμε ςε μία 

αρμονικι και γόνιμθ ςυνεργαςία και είμαςτε πάντα ςτθ διάκεςι ςασ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
         ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ  
                        
 
 
          Δρ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΤΒΑ 
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