
 

 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

         ΚΡΗΣΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΣΜΗΜΑ Ά ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
 

 
Ηξάθιεην, 10/4/2017 

                       Αξ.Πξωη. : 4010 
 

       

 
Θέμα: «Ενημέπωζη ζσεηικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ εκδπομών μεηακινήζεων 

εκπαιδεςηικών και μαθηηών ζηο εξωηεπικό» 

 

ρεη: Φ.10/4218/Γ2 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΘ κε ζέκα: «Δθδξνκέο-κεηαθηλήζεηο καζεηώλ 

Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην εμωηεξηθό» 

 
 
Καηόπηλ ηειεθωληθήο επηθνηλωλίαο κε ηε Γ/λζε πνπδώλ Π/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ 

ΤΠΠΔΘ ελεκεξωζήθακε γηα ηελ έθδνζε λέαο ππνπξγηθήο απόθαζεο κε ηελ νπνία ζα 

νξίδεηαη ε λέα δηαδηθαζία έγθξηζεο εθδξνκώλ κεηαθηλήζεωλ ηωλ καζεηώλ θαη ηωλ 

Δθπ/θώλ Π/ζκηαο Δθπ/ζεο. Έωο ηόηε ε αξκνδηόηεηα έγθξηζεο εθδξνκώλ 

κεηαθηλήζεωλ ηωλ καζεηώλ θαη ηωλ Δθπ/θώλ Π/ζκηαο Δθπ/ζεο ζην εμωηεξηθό αλήθεη 

ζηνλ Τπνπξγό Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάηωλ. 

 

 

Πιεξνθνξίεο    : Δπγελία Ψαιηάθε 

Σαρ. Γ/λζε : Λ. Κλωζνύ 6 

Σαρ. Κώδ. : 713 06 Ηξάθιεην 

Σειέθωλν : 2810-302495 

Fax : 2810-301103 

Δ-mail : mail@kritis.pde.sch.gr 

Ιζηνζειίδα      : http://kritis.pde.sch.gr 
 

Πξνο:   

1. Γηεπζύλζεηο Π.Δ. Κξήηεο 

2. Γξαθ. ρνι. πκβνύιωλ Π.Δ. Κξήηεο 

3.  ρνι. Μνλάδεο Π.Δ. Κξήηεο (δηα ηωλ 

Γ/λζεωλ) 

4. Κ.Δ.Γ.Γ.Τ. Κξήηεο 

5. Κ.Π.Δ. Κξήηεο 

6. ΠΔΚ Ηξαθιείνπ 

7. ρνιείν Δπξωπαϊθήο Παηδείαο 

Ηξαθιείνπ 
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 Παξαθαινύληαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο λα δηαβηβάδνπλ ζηηο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο  όια ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έγθξηζε κεηαθηλήζεωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

καζεηώλ ζην εμωηεξηθό ηνπιάρηζηνλ 30 κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κεηαθίλεζεο. Η 

ζεηηθή εηζήγεζε κε όια ηα παξαζηαηηθά ζα δηαβηβάδνληαη από ηε Γ/λζε Δθ/ζεο ζηελ 

ππεξεζία καο θαη ζηε ζπλέρεηα ύζηεξα από ζεηηθή ζπλαίλεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Γηεπζπληή ζα  απνζηέιινληαη ζην ΤΠΠΔΘ γηα ηελ  έθδνζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο.  

    Παξαθαινύκε γηα ηελ απζηεξή ηήξεζε ηωλ πξνζεζκηώλ θαζώο ε Γ/λζε πνπδώλ 

ζέηεη πποθεζμία έγκπιζηρ  ηων μεηακινήζεων ηοςλάσιζηον 20 μέπερ ππιν ηην 

έναπξη αςηών. 

    Σέινο όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ηωλ καζεηώλ Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

ζην εμωηεξηθό ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ ε Γηεύζπλζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ηόζν ηεο ελεκέξωζεο ηωλ Πξεζβεηώλ θαη ηωλ 

Διιεληθώλ Αξρώλ ηνπ Δμωηεξηθνύ ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο, όζν θαη ηελ 

θνηλνπνίεζε απηήο ζηελ αλωηέξω ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Γηεύζπλζεο Δ1 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμωηεξηθνύ. Οη ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ηωλ Διιεληθώλ Αξρώλ ηνπ 

Δμωηεξηθνύ είλαη δηαζέζηκεο ζην www.mfa.gr.  

 

 

  

                                                                                          Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο  

     Δθπ/ζεο Κξήηεο 

 

 

 

 

                                                                                           Γεώξγηνο Σεξδάθεο 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

O Πξνϊζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Β΄ 

Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεωλ 

ηαπξαθάθεο Δκκαλνπήι 

http://www.mfa.gr/
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