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ΘΔΜΑ:      «Έγκπιζη μεηακίνηζηρ μαθηηών και εκπαιδεςηικών ζηο εξωηεπικό» 
σεη:    1. Σελ ππ’ αξηζκ. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 Τ. Α. (ΦΔΚ 681/η. Β’/06-03-2017) 

2. Σν Π.Γ. 79/2017 (ΦΔΚ 109/η Α΄/01-08-2017 
 
 

αο ππελζπκίδνπκε όηη νη κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθώλ ή θαη καζεηώλ ζην εμσηεξηθό εγθξίλνληαη 

από ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

Ο/Η Γηεπζπληήο/ληξηα Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αθνύ δηαπηζηώζεη ηε 

λνκηκόηεηα ηεο εθδξνκήο – κεηαθίλεζεο θαη ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ νξζόηεηα ησλ ζπλνδεπηηθώλ 

εγγξάθσλ, ζπληάζζεη ζρεηηθή εηζήγεζε (Τπόδειγμα Α), ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηνλ Πεξηθεξεηαθό 

Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ από ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία αλαρώξεζεο. 

Σα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθξηζε, θαη νη Γηεπζύλζεηο θαινύληαη λα δηαβηβάζνπλ ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο ζύκθσλα κε ην Τπόδειγμα Α είλαη ηα αθόινπζα: 

1. Γηαβηβαζηηθό ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ νηθεία Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο από ην ζρνιείν 

(Τπόδειγμα Β) 

2. Αίηεζε ε νπνία ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

νπνία λα αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα: (Τπόδειγμα Γ) 

 ηα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ κεηαθίλεζε (επίζεην θαη όλνκα 

νινγξάθσο),  

 ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ,  

 ν ηόπνο ηεο κεηαθίλεζεο,  

 νη εκεξνκελίεο αλαρώξεζεο θαη επηζηξνθήο (Γελ ζα αλαθέξνληαη κόλν νη εξγάζηκεο εκέξεο. 

Αλ ε άθημε είλαη Κπξηαθή 24 Μαΐνπ 02.00 π.κ., απηή ζα αλαθέξεηαη ζαλ εκέξα επηζηξνθήο 

θαη όρη ε Παξαζθεπή 22 Μαΐνπ). 

 Σν πξόγξακκα ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πινπνηείηαη ε κεηαθίλεζε (Erasmus+, E-twinning, 

αδειθνπνίεζε, θιπ), ν θσδηθόο θαη ν ηίηινο ηνπ (γηα Erasmus+). 
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3. Πξόζθιεζε από ηνλ θνξέα ππνδνρήο. 

4. Πξόγξακκα ηεο επίζθεςεο από ηνλ θνξέα ππνδνρήο 

5. Αλ πξόθεηηαη γηα πξόγξακκα Erasmus+ ηελ επίζεκε έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο από ην θνξέα 

ζπληνληζκνύ ζε εζληθό (Ι.Κ.Τ.) («Έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο ζρεδίνπ ηξαηεγηθώλ πκπξάμεσλ 

απνθιεηζηηθά κεηαμύ ζρνιείσλ …») ή επξσπατθό επίπεδν. Όηαλ ν θνξέαο ζπληνληζκνύ είλαη ηνπ 

εμσηεξηθνύ ρξεηάδεηαη ε ζύκβαζε κε ηνλ θαηάινγν ησλ εηαίξσλ ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ην 

ζρνιείν πνπ εηζεγείηαη ηε κεηαθίλεζε. 

ή 

Αλ πξόθεηηαη γηα αληαιιαγέο ή αδειθνπνηήζεηο, ηε ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν 

ζρνιείσλ. 

ή 

Αλ πξόθεηηαη γηα ζπκκεηνρή ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα ή δηεζλή ζπλέδξηα, ζπλαληήζεηο, 

δηαγσληζκνύο, καζεηηθέο νιπκπηάδεο ή εθδειώζεηο ρξεηάδεηαη ε έγθξηζε ή απνδνρή ζπκκεηνρήο 

ζην πξόγξακκα θαηά πεξίπησζε. 

6. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ ζπγθξόηεζεο ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο (ΟΛΟΙ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

κεηαθηλνύληαη πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη κέιε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπληνληζηώλ - δηεπζπληώλ) αλ πξόθεηηαη γηα πξόγξακκα 

Erasmus+ (Τπόδειγμα Γ) 

 ή  

Αληίγξαθν πξαθηηθνύ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ πνπ αλαζέηεη ζε εθπαηδεπηηθνύο ηελ πινπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, αλ πξόθεηηαη γηα πξόγξακκα πνπ έρεη δηάξθεηα θαη όρη γηα κηα 

κεκνλσκέλε κεηαθίλεζε. 

ή 

 Αληίγξαθν πξαθηηθνύ ζπιιόγνπ ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη επαθξηβώο ν ζθνπόο ηεο 

αδειθνπνίεζεο (κόλν γηα αδειθνπνηήζεηο) 

7. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, (Τπόδειγμα Δ) κε ην νπνίν ν ζύιινγνο 

εγθξίλεη ηε κεηαθίλεζε θαη ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

 Σν πιαίζην ηεο κεηαθίλεζεο 

 Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο θαη ώξεο ηεο κεηαθίλεζεο θαη ηα κέζα κεηαθίλεζεο  

 Ο θσδηθόο θαη ν ηίηινο ηνπ ζρεδίνπ (αλ πξόθεηηαη γηα πξόγξακκα Erasmus+). 

 Σα νλόκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ (αξρεγνύ – ζπλνδώλ) ή/θαη καζεηώλ. 

(Πξνζνρή ζηα νλόκαηα λα ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ) 

 Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο επίζθεςεο αλά εκέξα. 

 

8. Βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ (Τπόδειγμα Σ) όηη:  

o ηεξεί ζην γξαθείν ηνπ ηηο ελππόγξαθεο δειώζεηο ησλ γνλέσλ ή θεδεκόλσλ ησλ αλήιηθσλ 

καζεηώλ, κε ηηο νπνίεο επηηξέπνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα (Πξόγξακκα, ηίηινο, θσδηθόο, ηόπνο κεηαθίλεζεο, 

εκεξνκελίεο αλαρώξεζεο θαη επηζηξνθήο), (κόλν όηαλ κεηαθηλνύληαη καζεηέο)  

o έρεη ελεκεξώζεη ηνπο γνλείο, όηη νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ έγθαηξα, απεπζπλόκελνη ζηνλ 

αζθαιηζηηθό ηνπο θνξέα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ ζηελ έθδνζε επξσπατθήο θάξηαο 



αζθάιηζεο γηα ηα παηδηά ηνπο.  

o Η κεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθώλ ή/θαη καζεηώλ δελ παξαθσιύεη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ. 

o Ο αρχηγόσ τησ προγραμματιςμζνησ κινητικότητασ και ο αναπληρωτήσ του είναι μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί και μζλη τησ Παιδαγωγικήσ ομάδασ και ανήκουν εξ ολοκλήρου ςτο 

ςχολείο, οι εκπαιδευτικοί ςυνοδοί είναι μόνιμοι ή αναπληρωτζσ πλήρουσ ωραρίου και 

μζλη τησ Παιδαγωγικήσ ομάδασ. 

 

ε πεξίπησζε αηνκηθήο θηλεηηθόηεηαο ζην πιαίζην επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ (Erasmus+) απαηηνύληαη 

εθηόο από ηα παξαπάλσ θαη: 

o Αίηεζε ππνγεγξακκέλε από ηνλ ελδηαθεξόκελν εθπαηδεπηηθό θαη από ην Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ ζην νπνίν αλήθεη. Δάλ ν εθπαηδεπηηθόο ζπκπιεξώλεη σξάξην ζε πεξηζζόηεξα ηνπ 

ελόο ζρνιεία, ηελ αίηεζε ζπλππνγξάθνπλ νη Γηεπζπληέο όισλ ησλ ζρνιείσλ πνπ δηδάζθεη 

ν αηηώλ. 

o ηελ πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο E-Twinning αληί γηα ηελ έγθξηζε 

από ην ΙΚΤ απαηηείηαη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό πνπ ρνξεγεί ε Δζληθή Τπεξεζία 

Τπνζηήξημεο e-Twinning  

Παξαθαινύκε γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ, θπξίσο ζε όηη αθνξά ηελ νξζόηεηα – πιεξόηεηα ησλ 

ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθσλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη έγθαηξα ε έθδνζε ηεο έγθξηζεο κεηαθίλεζεο. αο 

επηζεκαίλνπκε επίζεο, όηη έγθξηζε κεηαθίλεζεο απαηηείηαη θαη γηα ηηο θηλεηηθόηεηεο πνπ γίλνληαη κέζα ζηελ 

θαινθαηξηλή άδεηα (Ινύιην – Αύγνπζην). Γηα ηνλ ιόγν απηό, ελεκεξώζηε ηα ζρνιεία ηεο αξκνδηόηεηάο ζαο, 

ώζηε λα θξνληίζνπλ εγθαίξσο λα ζπλεδξηάζνπλ, ώζηε λα ζπληαρζνύλ ηα ζρεηηθά Πξαθηηθά ηνπ πιιόγνπ 

Γηδαζθόλησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο εγθξίζεηο.  
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