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ΘΕΜΑ:  «Διευκρινίσεις για τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό» 

Σχετ.: ΦΕΚ 681/2017 (άρθρο 6) 

 

          Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενθαρρύνει τη συμμετοχή των σχολείων στα διάφορα 
ευρωπαϊκά προγράμματα, από τα οποία θα αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις προς όφελος 
των μαθητών και των εκπαιδευτικών.  
Για την έγκαιρη έγκριση μετακίνησης στα Εκπαιδευτικά Ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ Erasmus+, e-
Twinning κ.α.) συνιστάται η τήρηση κάποιων κανόνων και διαδικασιών. 
 
   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την  έγκριση των μετακινήσεων, αναφέρονται στα έντυπα που  
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνση Εκπαίδευσης.  
 
Προς διευκόλυνσή σας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 
 
1.Τα δικαιολογητικά της σχολικής μονάδας αποστέλλονται από τις οικείες Διευθύνσεις με διαβιβαστικό 
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από έλεγχο για την ορθότητα και την πληρότητα τους, 
συνοδευόμενα με την σχετική εισήγηση. 
(Το διαβιβαστικό και η θετική εισήγηση της διεύθυνσης να αποστέλλονται και σε word) 
 
2.    Τυχόν αλλαγές στο αρχικό πρακτικό της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.), να αποστέλλεται και η 
τροποποίηση του. 
      
3.  Φωτοαντίγραφο  πρακτικού μετακίνησης του συλλόγου διδασκόντων όπου  θα αναφέρονται : ώρα-
τόπος  αναχώρησης ,  προορισμός-  πόλη/χώρα, ώρα-τόπος  επιστροφής (η μη αναχώρηση-επιστροφή 
από το σχολείο να αιτιολογείται), ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων, πρόγραμμα φορέα και 
πρόσκληση φορέα επίσκεψης,  αναλυτικό Πρόγραμμα μετακίνησης  για κάθε μέρα και διαμονή 
(μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται, μέρες, ώρες, αριθμοί πτήσεων ), 

 
4.  Σε περίπτωση συμμετοχής σχολικής μονάδας ως εταίρος σε σύμπραξη όπου ο συντονιστής είναι 
φορέας του εξωτερικού, απαιτείται η προσκόμιση της σύμβασης, στο σχετικό παράρτημα της οποίας  
αναγράφεται ο κατάλογος των εταίρων ή το Label για πρόγραμμα e-Twinning 
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5.  στην βεβαίωση Τήρησης των Υπεύθυνων Δηλώσεων να αναφέρεται και η αιτιολόγηση της 
μετακίνησης όταν αυτή πραγματοποιείται πριν τις 6 π.μ. και μετά τις 10 μ.μ., καθώς και ότι έχουν 
ενημερωθεί οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών     

 
8.  Στην πρόσκληση του ξένου σχολείου ή του φορέα υποδοχής, να γίνεται ονομαστική αναφορά των 
συμμετεχόντων/χουσών εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών    
 
9.  Στο πρόγραμμα Δραστηριοτήτων από το ξένο σχολείο να αναγράφονται οι ημέρες και οι ημερομηνίες 
(π.χ. Δευτέρα 5-8-2019…….) 
 
10.  -  Όταν στην μετακίνηση  συμμετέχει ο Δ/ντης της σχολικής μονάδας, η βεβαίωση μη παρακώλυσης 
για τον ίδιο,  δίνεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης . 
  -  Όταν ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο σε περισσότερα του ενός σχολεία η μη παρακώλυση 
δίνεται από τους Διευθυντές όλων των σχολείων που διδάσκει 
 -  Αν η  μετακίνηση είναι κατά την περίοδο των πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων, πρέπει 
επιπλέον  να βεβαιώνεται  από τον Διευθυντή/ντρια του σχολείου ότι δε διαταράσσεται  η ομαλή  
λειτουργία του σχολείου, με αιτιολόγηση συμμετοχής και τρόπο αναπλήρωσης ωρών                      
 
11.  - Για την μετακίνηση του Δ/ντη του σχολείου στην Αίτηση Ατομικής Κινητικότητας υπογράφει στην 
θέση του Διευθυντή, ο Διευθυντή  της Διεύθυνσης.  
  - Εάν ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο σε περισσότερα του ενός σχολεία, την αίτηση 
συνυπογράφουν οι Διευθυντές όλων των σχολείων   που διδάσκει ο αιτών.                                
 
12.   Ευρωπαϊκές κάρτες ασφάλισης εκπαιδευτικών και μαθητών.  
-Ασφαλισμένοι ΟΓΑ:  καταθέτουν Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν κάνει αίτηση για έκδοση της κάρτας, 
αναφέροντας το πρωτόκολλο που τους δόθηκε από το  ΚΕΠ, συνοδευόμενη από την βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ .  
- Ιδιωτική ασφάλιση: ο γονέας καταθέτει Υπεύθυνη δήλωση ότι το παιδί του έχει  ιδιωτική ασφάλιση και 
ότι την επισυνάπτει μαζί με την Υπεύθυνη δήλωση 
-Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δεν ισχύουν οι  Ευρωπαϊκές κάρτες ασφάλισης κρίνεται 
απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη (αιτιολόγηση μέσα στο πρακτικό μετακίνησης και προσκόμιση 
αντίγραφου συμβολαίου ) 

 

13.    Αναγράφονται οι ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής του ταξιδιού και όχι του προγράμματος 
(π.χ. αν το πρόγραμμα εργασιών είναι από 01-09-2018 έως 05-09-2018 και οι μετακινήσεις γίνονται στις   
31-08-2018 και 06-09-2018, τότε οι σωστές αναγραφόμενες ημερομηνίες είναι οι 31-08-2018 έως και 06-
09-2018) που πρέπει να είναι ίδιες με το πρακτικό μετακίνησης και με την Αίτηση ατομικής κινητικότητας. 
 
14. Θεωρείται δεδομένο ότι, τα αναγραφόμενα στο πρακτικό πρέπει να συμφωνούν με τα 
αναγραφόμενα στην αίτηση έγκρισης καθώς και σε όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται.  Σε 
αντίθετη περίπτωση η ΠΔΕ καθυστερεί στην έγκριση της μετακίνησης ζητώντας διευκρινίσεις ή / και 
αντικατάσταση εγγράφων.  
 
15.  Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις που συνοδεύονται με όλα τα δικαιολογητικά, σε διαφορετική 
περίπτωση δεν θα εγκρίνεται η μετακίνηση.   
 
16. Τα δικαιολογητικά προς έγκριση των εκδρομών-μετακινήσεων στο εξωτερικό υποβάλλονται 
τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες (15) πριν την υλοποίησή τους από τον Διευθυντή του σχολείου στον 
οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αφού συντάξει σχετική εισήγηση, την υποβάλλει στον 
Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον δέκα (10) 
ημέρες πριν την αναχώρηση των μετακινούμενων.  



Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το ανωτέρω σχετικό προθεσμίες αποστολής 
των δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας (μετά από τον έλεγχο και την σχετική εισήγηση της οικείας 
Διεύθυνσης), η μετακίνηση δεν θα εγκρίνεται.  
 
        Για όλες τις άλλες μετακινήσεις στο εξωτερικό (αδελφοποίηση, πρόσκληση από σχολείο της 
Ομογένειας, πολυήμερη κ.ά), πριν από οποιαδήποτε ενέργεια (κράτηση εισιτηρίων, εύρεση ξενοδοχείων 
κλπ), παρακαλούμε να ζητείται προέγκριση από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία ενημερώνει 
την υπηρεσία μας, έτσι ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις οργάνωσης μετακινήσεων που τελικά δεν θα 
εγκριθούν, καθώς δε θα εντάσσονται σε συγκεκριμένο πλαίσιο.         
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