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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------ 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
( Ι .Κ.Υ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
------ 

 
  
Νέα Ιωνία, 10-11-2021 
Αριθμ. Πρωτ.: 10612 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41  
Τ.Κ. – Πόλη: 142 34 Ν. Ιωνία   
Πληρ/ρίες: Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Τηλέφωνο:2103726392 
E-mail: ddimitriou@iky.gr 

                        Προς:  13ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                          ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 169-171, 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
                            

 Υπόψη: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ. ΝΤΟΥΜΑΝΑΚΗ  
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

Θέμα: «Έγκριση χρηματοδότησης Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας Εκπαιδευομένων και 

Προσωπικού ΚΑ1, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Erasmus+ 2021» 

  
 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε από 

αξιολογητές της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού, η αίτησή σας με τίτλο “Οικολογική Μετακίνηση - 

Τεχνολογία Ηλεκτρικών και Υβριδικών Οχημάτων.”, κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA122-VET-

000030879 και OID number E10187896, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.  

Η μέγιστη κοινοτική επιχορήγηση ενέρχεται στο ποσό των 35.672,00 ευρώ, όπως αποτυπώνεται στον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

Για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ και του οργανισμού σας, 

παρακαλούμε να αποστείλετε ταχυδρομικώς στην Εθνική Μονάδα εντός δέκα ημερών (10) από την 

παραλαβή της παρούσης τα ακόλουθα:  

 

1. Έγγραφο στο οποίο να δηλώνετε ότι αποδέχεστε (ή δεν αποδέχεστε) να υλοποιήσετε το 

σχέδιο. 

 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος οργανισμός είναι σχολικό ίδρυμα ως έγγραφο αποδοχής ορίζεται 

απόσπασμα πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο θα πρέπει να υπογράφεται από τα 2/3 

τουλάχιστον των μελών του συλλόγου διδασκόντων, όπου θα αναφέρεται ότι το σχέδιο είναι 

αποδεκτό και θα ορίζεται ο υπεύθυνος επικοινωνίας του σχεδίου (contact person). Στο ίδιο έγγραφο 

πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υπευθύνου επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα/θέση, 

τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο οποίος πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλος 

του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου ή στέλεχος του οργανισμού με ρόλο στον τομέα Σχολικής 

Εκπαίδευσης σε περίπτωση υποβολής αίτησης από Δημόσια Τοπική και Περιφερειακή Αρχή. Είναι 

απολύτως απαραίτητο η ηλεκτρονική διεύθυνση του υπευθύνου επικοινωνίας που θα δηλώσετε να 
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είναι έγκυρη και ενεργή, καθώς μέσω αυτής θα διεξάγεται το μεγαλύτερο μέρος της μεταξύ μας  

επικοινωνίας.  

Επισημαίνεται ότι στις μαθησιακές κινητικότητες μπορεί να συμμετέχει μόνο το προσωπικό που έχει 

σχέση εργασίας με τον αποστέλλοντα οργανισμό. Στην περίπτωση σχολείου, το μετακινούμενο 

προσωπικό θα πρέπει να ανήκει στο σύλλογο διδασκόντων κατά την περίοδο πραγματοποίησης των 

κινητικοτήτων στο εξωτερικό. Στην περίπτωση κινητικότητας μαθητών, αυτοί θα πρέπει είναι 

εγγεγραμμένοι σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου αποστολής.  

 

2. Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου (Declaration on honour) της αίτησης επιχορήγησης 

που θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και πρωτότυπη σφραγίδα του 

δικαιούχου φορέα επικαιροποιημένη ως προς την ημερομηνία. 

 

3. Απόφαση  τοποθέτησης του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου οργανισμού 

 

4. Το «έντυπο οικονομικών στοιχείων» 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/fich_sign_b

a_gb_el.pdf 

 

5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου ή άλλο έντυπο της τράπεζας 

με εμφανή τα στοιχεία: επωνυμία τράπεζας, δικαιούχος λογαριασμού, αριθμός λογαριασμού, 

IBAN. Σημειώνεται ότι ο ως άνω τραπεζικός λογαριασμός ανοίγεται αποκλειστικά στο όνομα 

του δικαιούχου οργανισμού (και όχι στα ονόματα φυσικών προσώπων ή της σχολικής 

επιτροπής) και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την εξυπηρέτηση των κινήσεων του 

υπό χρηματοδότηση σχεδίου. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού 

πέραν της αποστολής τους στην Εθνική Μονάδα θα πρέπει  να αναρτηθούν και στο σύστημα 

εγγραφής Erasmus+ and European Solidarity Corps platform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Η ύπαρξη ΑΦΜ για τη δημιουργία λογαριασμού για τις ανάγκες διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων 

δεν απαιτείται για τα δημόσια ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα 

με τον ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/08.12.2014).   

 

Οι ιδιωτικοί φορείς, επιπροσθέτως των ανωτέρω εγγράφων, οφείλουν να αποστείλουν προς την 

Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ, επίσης το αργότερο εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της παρούσης 

επιστολής, τα ακόλουθα έγγραφα:  

6. Πιστοποιητικό περί μη λύσης του νομικού προσώπου. 

7. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως 

και πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. 

8. Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. To αποδεικτικό της φορολογικής 

ενημερότητας θα πρέπει να αναφέρει ότι είναι «για είσπραξη χρημάτων από φορείς 

Κεντρικής Διοίκησης, χωρίς όρο παρακράτησης. 

9. Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/fich_sign_ba_gb_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/fich_sign_ba_gb_el.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
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10. Επιπλέον της υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, οι ιδιωτικοί φορείς που έχουν αιτηθεί 

χρηματοδότησης άνω των 60.000€ οφείλουν εντός της ως άνω προθεσμίας να υποβάλουν: 

11. Τελευταίο νόμιμα συνταγμένο Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και 

προσαρτήματα ή Ισολογισμό και Οικονομικό Απολογισμό, υπογεγραμμένα από τα αρμόδια 

πρόσωπα και σε εμφανή θέση τα στοιχεία της σφραγίδας του Φορέα (ανεξαρτήτως Νομικής 

Μορφής του Φορέα), με ημερομηνία αναφοράς που δεν ξεπερνά τους 12 μήνες. 

12. Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, συνοδευόμενη από το έντυπο 

Ε3, υπογεγραμμένη από τον λογιστή του Φορέα ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο. 

13. Τελευταίο «ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό» εφόσον υφίσταται η σχετική υποχρέωση. 

Η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το φορέα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα, τα 

οποία δεν είναι αναρτημένα στο ΟRS ή δεν είναι πλέον σε ισχύ. 

 

Συνημμένα θα βρείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης της αίτησής σας καθώς και τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό. 

 

Στα προβλήματα που πιθανόν θα προκύψουν λόγω της πανδημίας Covid– 19, σας παραπέμπουμε 

στην από 19/06/2020 εγκύκλιό μας, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΙΚΥ. Ενόψει του 

νέου προγράμματος, θα καταρτιστούν νέες οδηγίες οι οποίες θα σας αποσταλούν εν ευθέτω χρόνω. 

 

Οφείλετε να χρησιμοποιείτε το λογότυπο του προγράμματος στην αλληλογραφία του φορέα σας με 

το ΙΚΥ, καθώς και σε οποιαδήποτε ενέργεια δημοσιότητας, προβολής ή/και έκδοσης. Κατά την 

επικοινωνία σας με την Εθνική Μονάδα, παρακαλούμε όπως αναφέρετε πάντα τον κωδικό του 

σχεδίου, όπως αυτός αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος εγγράφου. 

 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην υλοποίηση του σχεδίου. 

 

Συνημμένα: 

1. Αποτελέσματα Αξιολόγησης 
2. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 

 

 

                                                       Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

                                                          Μιχαήλ Κουτσιλιέρης 
   Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. 

 

 
 
 

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3762-leptomereis-odigies-pros-tous-dikaioyxous-gia-tin-efarmogi-metron-sto-programma-erasmus-se-sxesi-me-to-covid-19
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                      Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός σχεδίου με κωδικό αριθμό: 2021-1-EL01-KA122-VET-000030879  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
Στοιχεία έργου και μονάδων κόστους 

 

Φορέας Εγκεκριμένος συνολικός 
αριθμός συμμετεχόντων 

Learners Staff Διάρκεια Χώρα Προορισμού 

13ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

16 14 2 ΣΥΝΟΔΟΙ 14+2 ΤΑΞΙΔΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

Κοινοτική επιχορήγηση ανά κατηγορία δαπάνης 

Ατομική 

υποστήριξη 

Ταξίδι-Πράσινη 

Μετακίνηση 

Δαπάνες για Ακριβό 

Κόστος Ταξιδιού 

Οργάνωση/διαχείριση Δαπάνες για σεμινάρια Δαπάνες 

Προπαρασκευαστικής 
Επίσκεψης 

26372 4400 0 4900 0 0 

Γλωσσική 

προετοιμασία 

Συνολική εγκεκριμένη  

χρηματοδότηση 
ΚΑ1/VET 

0 35.672,00 
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