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Βήματα προς την αίτηση (1)

1. Βεβαιωθείτε ότι το σχολείο σας έχει κωδικό PIC, ο οποίος έχει αντικατασταθεί πλέον από τον κωδικό OID.  

Ελέγξτε το εδώ: 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation


Βήματα προς την αίτηση (2)

2. Εάν το σχολείο σας δεν έχει PIC/OID, θα πρέπει να προχωρήσετε στην καταχώρισή του, πατώντας στο 

«Register a new Organisation».

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation


Βήματα προς την αίτηση (3)

3. Αφού δημιουργήσετε το OID, θα πρέπει να δημιουργήσετε το ΕU login σας, έναν λογαριασμό δηλαδή, 

προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις αιτήσεις των προγραμμάτων. Στην παρακάτω σελίδα πατήσετε «Register or 

login» και θα καθοδηγηθείτε για τη δημιουργία του λογαριασμού σας.

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation


Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

Για να βρείτε τις ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων, επισκέπτεστε τη διεύθυνση: 

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

Εάν υπάρχουν 
ανοιχτές 
προσκλήσεις, θα 
δείτε τους σχετικούς 
συνδέσμους. Μόλις 
πιέσετε όποιον σας 
ενδιαφέρει, θα 
έχετε τη δυνατότητα 
να συνδεθείτε με το 
EU login σας και να 
αποκτήσετε 
πρόσβαση στη 
σχετική αίτηση.

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


Πληροφορίες για τα προγράμματα Erasmus+

Ο οδηγός Erasmus+ 2023, στον οποίο δίνονται λεπτομερείς 

πληροφορίες για τις διαθέσιμες δράσεις, βρίσκεται εδώ:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide


Δράσεις Erasmus+

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Στον Οδηγό Προγράμματος μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που θα χρησιμεύσουν κατά τη συμπλήρωση των πεδίων της 
αίτησης:

- Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus+ για τους μαθητές και το προσωπικό.

- Αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus+ για τους οργανισμούς.

- Στόχοι της Βασικής Δράσης 1.

- Οριζόντιες διαστάσεις που θα πρέπει να ενσωματώνονται σε όλα τις υποβαλλόμενες προτάσεις.

- Δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ΒΔ1:

- Οργανωμένη επιμόρφωση,
- Παρακολούθηση εργασίας,
- Αναθέσεις καθηκόντων διδασκαλίας ή κατάρτισης.
- Πρόσκληση εμπειρογνωμόνων ή εκπαιδευτικών για επιμόρφωση/κατάρτιση.

- Κριτήρια επιλεξιμότητας (καθοδήγηση ως προς τι πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα).

Χρησιμότητα:
- Διατύπωση των γενικών στόχων της δραστηριότητας για την οποία αιτούμαστε.

- Αιτιολόγηση σε σχέση τόσο με τους εμπλεκόμενους, όσο και με τον οργανισμό.

- Καθορισμός δεικτών παρακολούθησης των αποτελεσμάτων μας.

- Εκτίμηση βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων της δραστηριότητάς μας.



Δράσεις Erasmus+

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Στον Οδηγό Προγράμματος μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που θα χρησιμεύσουν κατά τη συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης:

- Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus+ για τους μαθητές και το προσωπικό.

- Αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus+ για τους οργανισμούς.

- Οριζόντιες διαστάσεις που θα πρέπει να ενσωματώνονται σε όλα τις υποβαλλόμενες προτάσεις.

- Επιδιωκόμενα αποτελέσματα των συμπράξεων της ΒΔ2 για τους εμπλεκόμενους οργανισμούς 

- Αντίκτυπος στα εμπλεκόμενα άτομα

- Αντίκτυπος σε συστημικό επίπεδο

- Δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ΒΔ2

- Προτεραιότητες που τίθενται για τον τομέα της Σχολικής ή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

- Στόχοι της δράσης ΒΔ2

- Κριτήρια επιλεξιμότητας (καθοδήγηση ως προς τι πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα)

Χρησιμότητα:
- Διατύπωση των γενικών στόχων της δραστηριότητας για την οποία αιτούμαστε

- Αιτιολόγηση σε σχέση τόσο με τους εμπλεκόμενους, όσο και με τον οργανισμό

- Καθορισμός δεικτών παρακολούθησης των αποτελεσμάτων μας

- Καθορισμός των παραδοτέων

- Εκτίμηση βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων της δραστηριότητάς μας



Πληροφορίες για τα προγράμματα Erasmus+

Βοηθητικό υλικό για την υποβολή αιτήσεων

Άλλα χρήσιμα έγγραφα:

- ΙΚΥ: Τα 10 βήματα για την κατάθεση μιας αίτησης στο Erasmus+ 2022 ()

- Πρακτικός οδηγός για Διευθυντές Σχολείων - https://www.iky.gr/el/erasmusplus-

ka2/sxolikiekpedeusis-ka2

- EU: Projects lists for download : ενημέρωση για εγκεκριμένα προγράμματα -

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/projects-lists

- Για αιτήσεις σε συμμετοχή οργανωμένης επιμόρφωσης: ζητάμε πληροφοριακό υλικό 

από τον φορέα επιμόρφωσης – θα μας βοηθήσει στη διατύπωση των 

δραστηριοτήτων και των στόχων μας.

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka2/sxolikiekpedeusis-ka2
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/projects-lists


Εύρεση εταίρων (1)

1. Μέσα από άλλες συνεργασίες (π.χ. αδελφοποιήσεις, 

παλαιότερα προγράμματα)

2. Μέσω e-twinning

3. Από την πλατφόρμα School Education Gateway  (για λίγο καιρό 

ακόμη)

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

• Συμμετοχή σε οργανωμένη επιμόρφωση (course catalogue),

• Μετακίνηση σε σχολείο (mobility opportunities) για 

παρακολούθηση διδασκαλιών (job shadowing) ή ανάθεση 

διδασκαλίας,

• Συμμετοχή σε συμπράξεις για αίτηση στη ΒΔ2.

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm


Εύρεση εταίρων (1)

To School Education Gateway έχει συγχωνευθεί με το European School Education Platform, στην οποία 

μπορείτε να συνδεθείτε με το EU login σας και να δημιουργήσετε ένα προφίλ προκειμένου εν δυνάμει εταίροι 

να βλέπουν πληροφορίες για το Σχολείο σας. 



Εύρεση εταίρων (2)

4. Μέσω της πλατφόρμας Funding and Tender Opportunities της 
Ε.Ε.  

• Οδηγίες χρήσης https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-

opportunities/display/IT/Find+partners

• Πλατφόρμα αναζήτησης: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search

5. Μέσω EU partnersearch - Πλατφόρμα αναζήτησης εταίρων 

https://www.eupartnersearch.com/Default.aspx

6. Πλατφόρμα Up2Europe: 

https://www.up2europe.eu/partners/

7. Facebook και social media – Υπάρχουν διάφορες ομάδες 

όπου αναρτώνται τόσο τα αποτελέσματα όσο και προσκλήσεις 

ενδιαφέροντος από εν δυνάμει εταίρους. 

Προσοχή στη φερεγγυότητα των φορέων που κάνουν 

αναρτήσεις ζητώντας συνεργασίες.

Πριν από την αποδοχή συνεργασίας, καλό θα είναι να κάνουμε 
μια εκτίμηση του φορέα: 
- Απαντά γρήγορα και με σοβαρότητα; 
- Έχει ιστότοπο ή ιστοσελίδα; 
- Μας έχει κοινοποιήσει δικά του στοιχεία; 
- Ό,τι άλλο κρίνουμε σημαντικό.

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Find+partners
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://www.eupartnersearch.com/Default.aspx
https://www.up2europe.eu/partners/


Προθεσμίες Erasmus+2023

Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Κινητικότητα των ατόμων: 23 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 12:00 το μεσημέρι,

(ώρα Βρυξελλών)

Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων : 22 Μαρτίου 2023, ώρα 12:00 το μεσημέρι 

(ώρα Βρυξελλών).

Να 
θυμηθώ!



Σας ευχαριστούμε!



Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

Αίτηση για κινητικότητα προσωπικού και μαθητών

Ενημερωτική εκδήλωση Δεκ 2022/KA122-SCH-153B68FB.pdf

