
 
 

 

 

Κοζάνη, 7 Οκτωβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικθ ςυνάντηςη με ιέμα «Διαπίςτευςη Erasmus 2021-2027»  

 

Τθν Τετάρτθ 6 Οκτωβρίου 2021 θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

πραγματοποίθςε διαδικτυακι ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με κζμα «Διαπίςτευςθ Erasmus 2021-

2027». Στθν τθλεςυνάντθςθ ςυμμετείχαν εκπρόςωποι από τισ ςχολικζσ μονάδεσ Α/κμιασ και 

Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ και από ςυνεργαηόμενουσ φορείσ εκπαίδευςθσ. Το 

κζμα τθσ ενθμζρωςθσ παρουςίαςε θ υπεφκυνθ προϊκθςθσ των Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων 

τθσ Π.Δ.Ε. Δυτικισ Μακεδονίασ, κα Ευαγγελία Τριανταφφλλου.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ, 

παρουςιάςτθκαν οι προτεραιότθτεσ των  

ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων κακϊσ και οι 

ειδικοί ςτόχοι ανά τομζα δράςθσ (ςχολικι 

εκπαίδευςθ και επαγγελματικι εκπαίδευςθ). 

Στθ ςυνζχεια, δόκθκαν πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τθ Διαπίςτευςθ, τον τρόπο υποβολισ των 

αιτιςεων, τα κριτιρια επιλογισ και χοριγθςθσ 

κακϊσ και τα βιματα που πρζπει να 

ακολουκιςουν οι ενδιαφερόμενοι για τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ. Η ςυνάντθςθ 

ολοκλθρϊκθκε με ερωτιματα που τζκθκαν από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ.  

Η διαπίςτευςθ Erasmus αποτελεί εργαλείο για τουσ οργανιςμοφσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (ΕΕΚ), ςχολικισ εκπαίδευςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων που 

επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςε διαςυνοριακζσ ανταλλαγζσ και ςυνεργαςίεσ. Η απονομι τθσ 

διαπίςτευςθσ Erasmus επιβεβαιϊνει ότι ο αιτϊν ζχει καταρτίςει ςχζδιο για τθν υλοποίθςθ 

δραςτθριοτιτων κινθτικότθτασ υψθλισ ποιότθτασ ςτο πλαίςιο μιασ ευρφτερθσ προςπάκειασ 

ανάπτυξθσ του οργανιςμοφ του. Στθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ απονεμικθκε 

Διαπίςτευςθ ςτον Τομζα τθσ Σχολικισ Εκπαίδευςθσ μετά από αίτθςι τθσ το 2020. Στθν 

παροφςα φάςθ, ο οργανιςμόσ ςυνεργάηεται με όλουσ τουσ φορείσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ τθσ περιφζρειάσ μασ προκειμζνου να κατακζςει αίτθςθ για 

χοριγθςθ Διαπίςτευςθσ ςτον τομζα τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ωσ 

Συντονιςτισ Κοινοπραξίασ. 

Διευκρινίηεται ότι θ απόκτθςθ διαπίςτευςθσ επιτρζπει ςτουσ οργανιςμοφσ να ζχουν 

απλοποιθμζνθ πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ για τθν κινθτικότθτα προςωπικοφ και μακθτϊν 

κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ Erasmus+ (2021-2027). Καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των αιτιςεων διαπίςτευςθσ (ΚΑ 120) είναι θ 19θ Οκτωβρίου 2021 (13:00). Επίςθσ, 
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ςε  περίπτωςθ που κάποιοσ οργανιςμόσ δεν ζχει υποβάλει αίτθςθ για διαπίςτευςθ ι δεν ζχει 

εγκρικεί θ αίτθςι του, μπορεί να ςυμμετζχει ςε προγράμματα κινθτικότθτασ είτε με τθν 

υποβολι αίτθςθσ για βραχυπρόκεςμο πρόγραμμα κινθτικότθτασ (ΚΑ122) είτε χωρίσ υποβολι 

αίτθςθσ ωσ φορζασ υποδοχισ άλλου οργανιςμοφ που ζχει λάβει χρθματοδότθςθ για 

κινθτικότθτα ι ωσ μζλοσ κοινοπραξίασ. 

Τζλοσ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι το παρόν διάςτθμα είναι ςε εξζλιξθ ανοιχτι πρόςκλθςθ 

ενδιαφζροντοσ Σχολικϊν Μονάδων για ςυμπράξεισ μικρισ κλίμακασ (Βαςικι Δράςθ 2/ΚΑ2) 

που απευκφνονται ςε φορείσ χωρίσ προθγοφμενθ εμπειρία ςτο Πρόγραμμα Erasmus+ 

(καταλθκτικι θμερομθνία αιτιςεων 3 Νοεμβρίου 2021).  

 


