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Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 16 
του π.δ. 79/2017, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τόσο οι εκπαιδευτικές 
εκδρομές όσο και οι επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα οργανώνονται και 
διενεργούνται με την ευθύνη των εκπαιδευτικών και του/της Διευθυντή/ντριας κάθε 
σχολικής μονάδας. Με αυτές πρωτίστως παρέχεται ευχέρεια πραγματοποίησης 
περισσοτέρων της μιας ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών, εφόσον αυτό 
υπαγορεύεται από την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανάγκη 
εμπλουτισμού των εκπαιδευτικών δράσεων προς αναβάθμιση του προσφερόμενου 
εκπαιδευτικού έργου. Η απόφαση πραγματοποίησης τόσο των ημερήσιων 
εκπαιδευτικών εκδρομών όσο και των επισκέψεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα 
περιέρχεται κατά κανόνα στο Σύλλογο Διδασκόντων, ενώ υποβάλλεται, μόνο για 
ενημέρωση, στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Προϊστάμενος της 
οποίας δύναται να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις, χωρίς αυτές να 
δεσμεύουν τη σχολική μονάδα. Μόνο κατ' εξαίρεση η απόφαση πραγματοποίησης 
επισκέψεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο εξωτερικό περιέρχεται στον οικείο Διευθυντή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Καταργώντας το καθεστώς έγκρισης που ίσχυε μέχρι 
σήμερα προωθείται η αυτοτέλεια της σχολικής μονάδας και εδραιώνεται η εμπιστοσύνη 
στο ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος κατά τη διάρκεια τέτοιων δράσεων τελεί σε 
καθεστώς αυξημένης εγρήγορσης, χωρίς να παύει να επιτελείτον ίδιο παιδαγωγικό ρόλο 
που έχει και εντός τάξης. Οι εκδρομές και λοιπές συναφείς δράσεις εντάσσονται στο 
παιδαγωγικό έργο, το εμπλουτίζουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του.
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Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στην 
αιτιολογημένη γνώμη- παράβαση 4061/2019 ότι αποκλείεται η αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) και τον αποκλεισμό της 
αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τα αποτελέσματα της οποία ορίζονται με το 
αρ 4 απρ 3 του ΠΔ 38/2010 όπως ισχύει «Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας 
τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής'Ενωσης ή τρίτης 
χώρας με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη 
δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη 
οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες 
προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού 
εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα 
ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού.».
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