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ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:
Α) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών και
μαθητών στο εξωτερικό και το εσωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων είναι τα εξής:
1. Αίτηση, η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του
σχολείου.
2. Πρόσκληση και αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή το φορέα
υποδοχής και μετάφραση στην ελληνική.
3. Επίσημη έγκριση του προγράμματος από το φορέα συντονισμού σε εθνικό ή
ευρωπαϊκό επίπεδο και υπογεγραμμένη σύμβαση επιχορήγησης.
4. Αντίγραφο του Πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας
5. Αντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για τη συγκεκριμένη
μετακίνηση, στο οποίο αναφέρονται:
i. απόφαση του Συλλόγου για την πραγματοποίηση και το σκοπό της επίσκεψης
ii. ο κωδικός και ο τίτλος του σχεδίου
iii. τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών και του/των συνοδών εκπαιδευτικών
και ορισμός αρχηγού αποστολής
iv. οι ημερομηνίες και ο τόπος της μετακίνησης
v. συνοπτικό πρόγραμμα της μετακίνησης όπου θα αναγράφονται και οι ώρες
αναχώρησης και άφιξης καθώς και τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
κατά τη μετακίνηση από και προς τον τόπο διαμονής
vi. διαμονή μαθητών (π.χ. ξενοδοχείο ή φιλοξενία)
6. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι τηρεί στο γραφείο του τις ενυπόγραφες
δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανήλικων μαθητών, με τις
οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική
δραστηριότητα.

Β) Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή σε δράσεις ατομικής κινητικότητας
(προπαρασκευαστικές επισκέψεις, σεμινάρια επιμόρφωσης ή κατάρτισης) είναι:
1. Αίτηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και από το Διευθυντή
του σχολείου στο οποίο ανήκει.
Εάν ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο σε περισσότερα του ενός σχολεία, την
αίτηση συνυπογράφουν οι Διευθυντές όλων των σχολείων που διδάσκει ο αιτών.
2. Αντίγραφο της σύμβασης με το φορέα συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
3. Πρόσκληση και πρόγραμμα από το φορέα υποδοχής
Οι μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν στη
σχολική μονάδα και να είναι μέλη της παιδαγωγικής ομάδας που έχει οριστεί για την
υλοποίηση του σχεδίου.
Οι μετακινήσεις οργανώνονται από το σχολείο με ευθύνη του Διευθυντή. Ο αριθμός
των μετακινήσεων, η χρονική περίοδος μετακίνησης και ο αριθμός των μετακινούμενων
εκπαιδευτικών και μαθητών καθορίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του
εγκεκριμένου σχεδίου στο οποίο εντάσσεται η μετακίνηση, με την προϋπόθεση ότι δεν
διαταράσσεται η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, ιδιαίτερα κατά την
περίοδο πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων.
Ιδιαίτερη μέριμνα οφείλεται να λαμβάνεται για την ασφάλιση όλων των
μετακινουμένων καθώς και την πληρότητα και εγκυρότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων όλων
των μαθητών.
Οι αιτήσεις μετακίνησης θα πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση στον αιρετό
Περιφερειάρχη, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της
μετακίνησης, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών από τον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας
και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και αντίστοιχη εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ο έλεγχος που διενεργείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης αφορά κυρίως τη
δυνατότητα μετακίνησης το αιτούμενο χρονικό διάστημα και τη διαδικασία αναπλήρωσης των
χαμένων διδακτικών ωρών.
Εφόσον υπάρξουν σοβαροί λόγοι εξαιτίας των οποίων καθίσταται αδύνατη η
πραγματοποίηση της μετακίνησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους της
Απόφασης έγκρισης είναι δυνατή η τροποποίησή της, πριν την πραγματοποίησή της, με
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών και αίτηση προς την αρμόδια για την
έγκριση αρχή και ενημέρωση της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης και της οικείας
διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Οι μετακινούμενοι μετά την επιστροφή τους υποχρεούνται να υποβάλουν, σε
ηλεκτρονική μορφή, έκθεση δραστηριοτήτων:
- στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τμήμα Β’ Προγραμμάτων του ΥΠΑΙΘ
(programs@minedu.gov.gr)
- στο ΙΚΥ (iky@hol.gr)
- στην ΠΔΕ ΔΕ (pdede@sch.gr)
- στην αντίστοιχη Δ/νση Εκπαίδευσης
Ο Περιφερειακός Δ/ντής
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος

Συν.: 2 υποδείγματα αιτήσεων

Αποδέκτες:
- Σχολικές Μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. (δια μέσου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης)
- Δ/νσεις Δ.Ε. Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας
- Δ/νσεις Π.Ε. Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας
Κοινοποίηση:
- Προωθητές Ε.Π.
- Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας (Π.Ε. Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας)
Εσωτ. Διανομή:
- ΤΕΚ ΠΕ
- ΤΕΚ ΔΕ

