
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------ 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

---------  
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

------------------ 

Λαμία, 16 -2-2022 

Αρ. πρωτ.:  Φ. 54.1/ 757 

Τ.Κ. - Πόλη : 35131 Λαμία Προς:  

• ΔΠΕ – ΔΔΕ Στερεάς Ελλάδας 

• Σχολικές Μονάδες Στερεάς Ελλάδας (μέσω 

Δ/νσεων 

• ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας 

Ιστοσελίδα : https://stellad.pde.sch.gr/  

Πληροφορίες 

 

Email 

Τηλέφωνο 

 

: 

 

: 

 

Οικονόμου Ευαγγελία, 

Καραγεωργοπούλου Αγγελική   

mail@stellad.pde.sch.gr 

2231440944 

 

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus+ από τις σχολικές μονάδες Στερεάς Ελλάδας» 

Σχετ. το υπ’ αριθμ. 11857/Η1/3-2-2022 έγγραφο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

του ΥΠΑΙΘ «Ορισμός Προωθητών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για την 

προγραμματική περίοδο 2021-2027 ανά ΠΔΕ» 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της συμμετοχής των σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς μας 

σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ δίνεται δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους 

εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης, την Παρουσίαση του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για την σχολική εκπαίδευση από τους προωθητές της 

ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας.  

Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ή σχολεία, μπορούν να επικοινωνούν 

με την υπηρεσία μας κάθε Τετάρτη & Πέμπτη 8:30-13:00  προκειμένου να συνεννοηθούν για 

την ημέρα την ώρα και τον τρόπο της παρουσίασης  καθώς και για περαιτέρω συμβουλές και 

υποστήριξη  για την κατάθεση πρότασης για Πρόγραμμα Erasmus+. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

Καραγεωργοπούλου Αγγελική  2231066168 

Οικονόμου Ευαγγελία  2231440944 

https://stellad.pde.sch.gr/
mailto:mail@stellad.pde.sch.gr


Για δική σας διευκόλυνση σας παραθέτουμε τον νέο  Οδηγό Erasmus+ 2022 που 

περιλαμβάνει: 

• Τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 

• Τις προτεραιότητες του προγράμματος 

• Τις δράσεις που υποστηρίζονται 

• Τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για κάθε δράση 

• Τις πληροφορίες για τη συμμετοχή 

Επίσης από το σχολικό έτος 2021-22 και πλέον δύναται να πραγματοποιούνται για τη 

Βασική Δράση 2 Συμπράξεις μικρής κλίμακας.  

Για περισσότερες πληροφορίες, παραθέτουμε το Link από την ημερίδα ενημέρωσης 

που πραγματοποιήθηκε στις 26-10-2021 για τη Βασική Δράση 2 

https://www.youtube.com/watch?v=UtGNS3F-z28    

καθώς και από την ημερίδα ενημέρωσης  που πραγματοποιήθηκε στις 9-2-2022 για την 

υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1,  

 https://www.youtube.com/watch?v=GTTXn75xJCc 

Ακόμα, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης και διάχυσης των καλών πρακτικών που 

προκύπτουν από τη Συμμετοχή των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς μας σε προγράμματα 

Erasmus+,  υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης σχετικού δελτίου τύπου στην ιστοσελίδα μας 

όπου θα αναφέρονται επιγραμματικά: 

➢ ο τίτλος του προγράμματος,   

➢ ο κωδικός και η κατηγορία του 

➢ ο χρόνος έναρξης και λήξης του προγράμματος,  

➢ η θεματολογία,  

➢ ο σκοπός,  

➢ οι εταίροι, 

➢ οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί του σχολείου  

➢ στοιχεία της κινητικότητας  

 

Πιο αναλυτικά, θα γίνεται αναφορά  στις εργασίες που εκτελούνται – συμπεριλαμβανομένων 

των στόχων, της μεθόδου εργασίας, των αποτελεσμάτων  και της ενδεχόμενης μετακίνησης 

- και συστήνεται να αναγράφεται και ο σύνδεσμος του προγράμματος.  

Για λόγους δεοντολογίας και διασφάλισης προσωπικών δεδομένων, στην ιστοσελίδα 

της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας δεν θα δημοσιεύονται φωτογραφίες ή βίντεο με μαθητές και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_6180
https://www.youtube.com/watch?v=UtGNS3F-z28
https://www.youtube.com/watch?v=GTTXn75xJCc


συστήνεται να περιορίζονται στο ελάχιστο οι πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τις 

εργασίες του προγράμματος. 

Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης συμμετοχής των σχολικών μονάδων σε 

προγράμματα Erasmus+  ταυτόχρονα με το ενεργό ενδιαφέρον ολόκληρης της σχολικής 

κοινότητας για την ωφελιμότητα των προγραμμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η ΠΔΕ 

Στερεάς Ελλάδας έχει ξεκινήσει τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων  με προγράμματα τα 

οποία έχουν ολοκληρωθεί αλλά και με όσα είναι σε διαδικασία εργασιών. Βασικός σκοπός 

δημιουργίας της βάσης δεδομένων είναι, εκτός από τη χαρτογράφηση της κινητικότητας των 

σχολικών μονάδων, η αποτύπωση του έργου που έχει μέχρι στιγμής επιτελεστεί και συνεχίζει 

να επιτελείται, καθώς και η κατηγοριοποίησή του με στόχο την ανάδειξη και περαιτέρω 

αξιοποίησή του από τη σχολική κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, όσα σχολεία έχουν  

συμμετάσχει σε  πρόγραμμα Erasmus+ από το σχολικό έτος 2019-20 και εφεξής, καλούνται 

να συμπληρώσουν τη φόρμα που θα βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο. 

https://forms.gle/XLUVCx35d7kEF7QL9  

 Για διευκόλυνση, ο σύνδεσμος υπάρχει και στην ιστοσελίδα του φορέα μας. Όταν 

συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών, η πλατφόρμα θα δημοσιοποιηθεί μέσω 

συνδέσμου στην ιστοσελίδα μας έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη στη σχολική κοινότητα και 

να υπάρχει διάχυση της αποτελεσματικότητας των προαναφερόμενων Δράσεων. Επίσης στο 

ίδιο πεδίο θα αναρτώνται κι αξιόλογα έργα ομόλογων φορέων που έχουν εκπαιδευτικό 

ενδιαφέρον.  

 

 

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

Δρ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΙΑΤΑ 
Ακριβές αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη του 

Τμήματος Α΄  Διοικητικών Υποθέσεων 
της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 
Μπαμπάνα Αναστασία 

https://forms.gle/XLUVCx35d7kEF7QL9

		2022-02-16T12:49:15+0152
	Anastasia Bampana
	Ψηφιακά Υπογεγραμμένο




