
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ηράκλειο,    18/09/2019    
 Αρ. Πρωτ.:   13222 

                     ΠΡΟ: 
              1) Δ/νςεισ Π/βακμιασ Εκπ/ςθσ  
              2) Δ/νςεισ Δ/βακμιασ Εκπ/ςθσ  
              3) Σχολικζσ Μονάδεσ Δ.Ε. & Π.Ε. 
                  (μζςω των οικείων Διευκφνςεων)   
 

 

Θζμα: «Μετακινήςεισ εκπαιδευτικών και μαθητών ςτο εξωτερικό» 

               χετ.: το με αρ. πρ. 10271/14-09-2018 ζγγραφό μασ 
 
 Σε ςυνζχεια του ωσ άνω ςχετικοφ και ενόψει τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ, κα κζλαμε να ςασ 
υπενκυμίηουμε τθ διαδικαςία ζγκριςθσ μετακίνθςθσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτο εξωτερικό, 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Σασ ενθμερϊςουμε ότι τα δικαιολογθτικά προσ 
ζγκριςθ από τθν Π.Δ.Ε. που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ είναι τα ακόλουκα :  
 

A. Μετακινήςεισ ςτο εξωτερικό ςτο πλαίςιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Erasmus+,Δράςη ΚΑ1 
& ΚΑ2 και λοιπών Ευρωπαϊκών δραςτηριοτήτων (άρθρο 6) 

 

1. Αίτθςθ άδειασ μετακίνθςθσ (εκπαιδευτικϊν ι/και μακθτϊν) υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ 
από τον νόμιμο εκπρόςωπο του ςχολείου 

2. Πρόςκλθςθ (ονομαςτική) από το ξζνο ςχολείο ι τον φορζα υποδοχισ  
3. Πρόγραμμα (αναλυτικά ανά θμερολογιακι θμζρα) από το ξζνο ςχολείο ι τον φορζα υποδοχισ 
4. Ακριβζσ αντίγραφο του Πρακτικοφ Συγκρότθςθσ τθσ Παιδαγωγικισ Ομάδασ 
5. Ακριβζσ αντίγραφο τθσ απόφαςθσ του Συλλόγου Διδαςκόντων για τθν πραγματοποίθςθ τθσ  

μετακίνθςθσ  
6. Βεβαίωςθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ ότι τθρεί ςτο γραφείο του τισ ενυπόγραφεσ υπεφκυνεσ  

δθλϊςεισ των γονζων ι κθδεμόνων 
7. Βεβαίωςθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ ότι οι μετακινοφμενοι εκπαιδευτικοί και μακθτζσ/τριεσ, 

διακζτουν ι ζχουν προβεί ςτθν ζκδοςθ Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκενείασ (ΕΚΑΑ) 
8. Επίςθμθ υπογεγραμμζνη ζγκριςθ προγράμματοσ από τον φορζα ςυντονιςμοφ ςε εκνικό 

επίπεδο (ΕΜΣ/Ι.Κ.Υ.)   ή 
9. Υπογεγραμμζνθ ςφμβαςθ με τον φορζα ςυντονιςμοφ του εξωτερικοφ, κακϊσ και το ςχετικό 

παράρτθμά τθσ, όπου αναγράφεται ο κατάλογοσ των εταίρων, ι το Label για πρόγραμμα                
e-Twinning         
 
 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ  ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

         ΚΡΗΣΗ 

ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΣΜΗΜΑ Α΄  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 
Πλθροφορίεσ : Ελζνθ Καραγιάννθ  

Ταχ. Δ/νςθ 
Ταχ. Κϊδ. 
Τθλζφωνο 
 

Fax 
E-mail 
Ιςτοςελίδα 

: 
: 
: 
 

: 
: 
: 
 

Λ. Κνωςοφ 6 
713 06  Ηράκλειο 
2810-302446 
 

2810-301103 
mail@kritis.pde.sch.gr 
http://kritis.pde.sch.gr 
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ  ΕΡΕΤΝΑ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΚΡΗΣΗ 

   
Τπηπεσία Διοικητικήρ &Οικονομικήρ 

Τποστήπιξηρ 
Σμήμα Α΄ 

 
Δ/νση 

Τ.Κ. 

Πληροφορίες 

Τηλ. 

Fax. 

E-mail 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
 

Λ. Κνωσού 6 

71306 

 

2810- 

2810-301103 

mail@kritis.pde.sch.gr 
 

 

 

                   ΑΠΟΦΑΗ 

 
 
 

mailto:mail@kritis.pde.sch.gr


 
 

B. Λοιπζσ Μετακινήςεισ ςτο εξωτερικό  
 

1. Αίτθςθ ςχολικισ μονάδασ για τθν ζγκριςθ τθσ μετακίνθςθσ 
2. Πρόςκλθςθ από ςχολείο τθσ Ομογζνειασ, Πρωτόκολλο Αδελφοποίθςθσ κλπ (αναγράφεται και 

επιςυνάπτεται)  
3. Ακριβζσ αντίγραφο τθσ απόφαςθσ του Συλλόγου Διδαςκόντων για τθν πραγματοποίθςθ τθσ  

μετακίνθςθσ  
4. Βεβαίωςθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ ότι τθρεί ςτο γραφείο του τισ ενυπόγραφεσ υπεφκυνεσ  

δθλϊςεισ των γονζων ι κθδεμόνων 
5. Βεβαίωςθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ ότι οι μετακινοφμενοι εκπαιδευτικοί και μακθτζσ/τριεσ, 

διακζτουν ι ζχουν προβεί ςτθν ζκδοςθ Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκενείασ (ΕΚΑΑ) 
 

Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι, αιτιςεισ με ελλιπή δικαιολογητικά δεν κα γίνονται δεκτζσ. 
Δεκτζσ κα γίνονται οι αιτιςεισ με πλιρθ φάκελο. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που δεν κα τθρθκοφν οι 
προβλεπόμενεσ από το ΦΕΚ προκεςμίεσ αποςτολισ των δικαιολογθτικϊν ςτθν υπθρεςία μασ, τόςο από 
τισ Διευκφνςεισ (μετά από τον ζλεγχο και τθν ειςιγθςι τουσ), όςο και από τισ ςχολικζσ μονάδεσ, η 
μετακίνηςη δεν θα εγκρίνεται και θ ευκφνθ κα βαρφνει τθν οικεία Διεφκυνςθ και τον/τθν 
Διευκυντι/ντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ αντίςτοιχα.  

 

 Για όλεσ τισ μετακινιςεισ τθσ § Β. Λοιπζσ Μετακινιςεισ ςτο εξωτερικό (αδελφοποίθςθ, πρόςκλθςθ 
από ςχολείο τθσ Ομογζνειασ, πολυιμερθ κ.ά) , πριν από οποιαδιποτε ενζργεια (κράτθςθ ειςιτθρίων, 
εφρεςθ ξενοδοχείων κλπ), παρακαλοφμε να ηθτείται προζγκριςη από την υπηρεςία μασ, ζτςι ϊςτε να 
αποφευχκοφν περιπτϊςεισ οργάνωςθσ  μετακινιςεων που τελικά δεν κα εγκρικοφν, κακϊσ δε κα 
εντάςςονται ςε ςυγκεκριμζνο πλαίςιο.  

 

  Συνθμμζνα ςασ υποβάλουμε, ςε επεξεργάςιμη μορφή .doc, υποδείγματα εντφπων τα οποία κα 
πρζπει να ςυμπλθρϊνετε και να υποβάλλετε.  
 
 
 
 

                                                                            
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

               ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  ΚΡΗΣΗ 
 
 
 
 
                                                                                                           ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΠΙΣΟ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η Προϊζηαμένη ηοσ Σμήμαηος Α’ 

Γιοικηηικών Τποθέζεων 

Αικαηερίνη Λαμπρίδοσ 



 
 
Συνθμμζνα: 

 
1. Αποςτολι δικαιολογθτικϊν και ειςιγθςθ για ζγκριςθ μετακίνθςθσ .doc 
2. Αίτθςθ ζγκριςθσ μετακίνθςθσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν .doc 
3. Βεβαίωςθ ενυπόγραφων δθλϊςεων .doc 
4. Βεβαίωςθ Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκενείασ .doc 
5. Πρότυπο Πράξθσ Συλλόγου για τθν πραγματοποίθςθ τθσ μετακίνθςθσ .doc 

 
1. Αποςτολι δικαιολογθτικϊν και ειςιγθςθ για ζγκριςθ μετακίνθςθσ Erasmus .doc 
2. Αίτθςθ άδειασ μετακίνθςθσ εκπαιδευτικϊν (KA1) .doc 
3. Αίτθςθ άδειασ μετακίνθςθσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν (KA2) .doc 
4. Βεβαίωςθ ενυπόγραφων δθλϊςεων Erasmus .doc 
5. Βεβαίωςθ Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκενείασ Erasmus .doc 
6. Πρότυπο Πράξθσ Συλλόγου για Συγκρότθςθ παιδαγωγικισ ομάδασ .doc 
7. Πρότυπο Πράξθσ Συλλόγου για τθν πραγματοποίθςθ τθσ μετακίνθςθσ Erasmus.doc 
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