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ΘΔΜΑ: «Μεηακινήζειρ εκπαιδεςηικών και μαθηηών ζηο εξυηεπικό ζηο πλαίζιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
               εκπαιδεςηικών ανηαλλαγών,  αδελθοποιήζευν και άλλυν δπαζηηπιοηήηυν»  

 
                   Σαο ελεκεξώζνπκε όηη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ ζην εμσηεξηθό ζην 

πιαίζην εθπαηδεπηηθώλ αληαιιαγώλ, αδειθνπνηήζεσλ, πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ, δηκεξώλ πξνγξακκάησλ, ζπκκεηνρώλ ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο, Μαζεηηθέο 
Οιπκπηάδεο θαη Βαιθαληάδεο, ζπλέδξηα, δηαγσληζκνύο  θαη άιιεο δηεζλείο εθδειώζεηο, απαηηείηαη 
έθδνζε απόθαζεο κεηαθίλεζεο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ε νπνία είναι η Γ/νζη Γιεθνών 
Δκπαιδευηικών Σχέζεων, ημήμα Β’ Δκπαιδευηικών Ανηαλλαγών. 
              

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Δ Ν Α    Γ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α   
 
1.  Αίηηζη, ε νπνία  ππνγξάθεηαη από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα από 

ηνλ αξκόδην Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο.  Ο Πξντζηάκελνο 
δηαηππώλεη εγγξάθσο ηε ζεηηθή ή ηελ αηηηνινγεκέλε αξλεηηθή ηνπ εηζήγεζε θαη ηε 
δηαβηβάδεη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηο απγόηεπο 30 ημέπερ ππιν ηην έναπξη ηηρ 
μεηακίνηζηρ. 

2.  Καηά πεπίπηυζη: ππόζκληζη μέλνπ ζρνιείνπ ή θνξέα ππνδνρήο, αίηηζη 
ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο εθδειώζεηο ή ζπλέδξηα, ανηίγπαθο ηηρ έγκπιζηρ ηος ζσεηικού 
ππογπάμμαηορ ζσολικών εκπαιδεςηικών δπαζηηπιοηήηυν . 

3.  Αναλςηικό ππόγπαμμα ηηρ επίζκετηρ. 

Ανηίγπαθο ηος Ππακηικού ηος ςλλόγος διδαζκόνηυν ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη: 
α) ε απόθαζε ηνπ ζπιιόγνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο, 
β) ην ζρέδην πνπ πινπνηεί ην ζρνιείν ή  

ην πξόγξακκα ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληαιιαγώλ, 

γ) ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ, ησλ ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ αξρεγνύ ηεο 

απνζηνιήο. 

4. Βεβαίυζη ηος Γ/νηή ηος ζσολείος όηη έρεη παξαιάβεη ελππόγξαθεο δειώζεηο ησλ 

γνλέσλ ή θεδεκόλσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλήιηθσλ καζεηώλ, κε ηηο νπνίεο επηηξέπνπλ 
ζηα παηδηά ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

Η αλαινγία ησλ ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα είλαη έλαο εθπαηδεπηηθόο αλά δέθα 
καζεηέο, εθηόο ηνπ αξρεγνύ. Δθόζνλ ε νκάδα ησλ καζεηώλ είλαη κηθηή, νκνίσο ζα 
πξέπεη λα είλαη θαη ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ.   
Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε κεηαθίλεζε ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη εγγξάθσο, ην     
ηαρύηεξν δπλαηό, ε αξκόδηα Γ/λζε ηνπ Υπνπξγείνπ. 
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Οη κεηαθηλνύκελνη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ ζηελ αξκόδηα 

Γ/λζε ιεπηνκεξή έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ νπνία λα πεξηιακβάλνληαη ηπρόλ 
παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο.   

 
 
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η    Κ Α Λ Υ Ψ Η 
 
Γηα θάζε κεηαθίλεζε ζην εμσηεξηθό ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ, είλαη 

απαξαίηεηε ε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ θαη ηεο δηακνλήο. Γηα 
κεηαθηλήζεηο ζε ρώξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα 
απεπζύλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνύ Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ, 
απ’ όπνπ εθδίδεηαη ε εςπυπαφκή κάπηα αζθάλιζηρ θαη ηζρύεη γηα έλα εκεξνινγηαθό έηνο. 

Γηα ηνπο καζεηέο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ νη γνλείο ηνπο, απεπζπλόκελνη ζηνλ αζθαιηζηηθό 
ηνπο θνξέα, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζνύλ θαη λα πξνβνύλ ζηελ έθδνζε επξσπατθήο 
θάξηαο αζθάιηζεο γηα ηα παηδηά ηνπο. 
        Σε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ζην εμσηεξηθό, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 
απεπζύλνληαη ζηηο πιεζηέζηεξεο Πξεζβεπηηθέο ή Πξνμεληθέο Αξρέο ηεο ρώξαο καο, ησλ 
νπνίσλ ηα ηειέθσλα θαη ηηο δηεπζύλζεηο είλαη απαξαίηεην λα πιεξνθνξνύληαη πξηλ ηελ 
αλαρώξεζή ηνπο. 
 

 

       Γ Δ Ν Ι Κ Δ Σ  Ο Γ Η Γ Ι Δ Σ  
 
 
       Γηα ηε κεηαθίλεζε καζεηώλ ζην εμσηεξηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο ελδείθλπηαη ε 
πεξίνδνο ησλ δηαθνπώλ ησλ Φξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα, ηνπ θαινθαηξηνύ θαη ησλ ζρνιηθώλ 
αξγηώλ, γηα λα κελ παξαθσιύεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Σε πεξίπησζε 
αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο, ε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 
νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα  θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο.  

Οι εν λόγυ μεηακινήζειρ μαθηηών και εκπαιδεςηικών δεν επιβαπύνοςν οικονομικά 
ηο Τποςπγείο. 

Οη ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη κόληκνη ή αλαπιεξσηέο θαη λα γλσξίδνπλ θαιά  
κηα μέλε γιώζζα.  

Αιινδαπνί καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζε ειιεληθά ζρνιεία θαη κεηαθηλνύληαη ζην εμσηεξηθό ζα 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ηαμηδησηηθά έγγξαθα. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη: 
α)  ε έγθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ ησλ καζεηώλ ηεο Γ’ ηάμεο Λπθείνπ ζην 

εμσηεξηθό, αλήθεη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ θαηά ηόπνπο Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, 
ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 161/ΦΔΚ145/23-6-00/η.Α’ θαη ηελ Υ.Α. 13324/Γ2/7-2-06 (ΦΔΚ 206 
η.Β’/13-02-06). 

β) ε έγθξηζε κεηαθίλεζεο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζην εμσηεξηθό ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο εγθεθξηκέλσλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ, γίλεηαη από ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο 
Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο ησλ νηθείσλ πεξηθεξεηώλ, ζύκθσλα κε ηελ Α.Π.:45784/ΙΑ/7-5-07 
Απόθαζε ΦΔΚ 831 η.Β’/25-5-07.  

 
Γεδνκέλνπ όηη νη καζεηέο καο γίλνληαη πξεζβεπηέο ηεο ρώξαο καο ζην εμσηεξηθό, ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη, λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ππεπζπλόηεηα, 
ζνβαξόηεηα θαη επγέλεηα, ππαθνύνληαο ζηηο νδεγίεο θαη ηηο ζπζηάζεηο ησλ ζπλνδώλ 
εθπαηδεπηηθώλ πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 
 
 
 
                                                                                 H  ΓΔΝΙΚH  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 

                                                                                           ΝΙΚΗ ΓΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Δζωηερική  Γιανομή: 

 
 

1. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο 

2. Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα Θεκάησλ Σπνπδώλ Δπηκόξθσζεο & Καηλνηνκηώλ 

3. Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

4. Γ/λζε Σπνπδώλ Π/ζκηαο Δθπ/ζεο 

5. Γ/λζε Σπνπδώλ Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

6. Γ/λζε Σ.Δ.Π.Δ.Γ. 

7. Γ/λζε Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 
8. Γ/λζε Ιδησηηθήο Δθπ/ζεο 
 

9. Γ/λζε Γηεζλώλ Δθπ/θώλ Σρέζεσλ.  

 
 
 
 
Π Ι Ν Α Κ Α    Α Π Ο Γ Δ Κ Σ Ω Ν 

 

1. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο 

2. Γ/λζεηο & Γξαθεία Π.Δ. Γ.Δ., Γξαθεία 
Φπζηθήο Αγσγήο, Γξαθεία Τ.Δ.Δ., κε 
ελεκέξσζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 
αξκνδηόηεηάο ηνπο 

3. Ι.Κ.Υ., Γ/λζε Δηδηθώλ Πξνγξ/ησλ  
& Γηεζλώλ Υπνηξνθηώλ 

4. Ο.Δ.Δ.Κ./Γ/λζε Δπξσπατθώλ & 
Γηεζλώλ Σρέζεσλ, κε ηελ παξάθιεζε 
λα ελεκεξσζνύλ όια ηα Ι.Δ.Κ. 

5. Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο 

6. Σρνιηθνί Σύκβνπινη (έδξεο ηνπο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


