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Σκοπός της παρουσίασης

Απαιτούμενες ενέργειες πριν τη 
συμπλήρωση της αίτησης

• Δημιουργία λογαριασμού EU Login για κάθε άτομο

το οποίο θα ασχοληθεί με:

• την εγγραφή του φορέα στο πληροφοριακό σύστημα

της Ε.Ε. (ORS) και απονομή του κωδικού OID,

• τη συγγραφή της αίτησης.

• Εγγραφή ή επικαιροποίηση στοιχείων του

αιτούντα φορέα στην πλατφόρμα Organisation

Registration System (ORS).

Παρουσίαση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων

• Αίτηση ΚΑ122 – Γενική παρουσίαση του

περιβάλλοντος και εστίαση σε σημεία

ενδιαφέροντος.

• Αίτηση ΚΑ121 – Γενική παρουσίαση και εστίαση σε

σημεία διαφοράς από την αίτηση ΚΑ122
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Δημιουργία λογαριασμού EU Login

Η ταυτοποίηση μέσω της δημιουργίας λογαριασμού EU Login δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικές σελίδες 
και ηλεκτρονικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο λογαριασμός είναι απαραίτητος:

• Για την απόκτηση κωδικού OID μέσω της
πλατφόρμας ORS.

• Για την σύνταξη και επεξεργασία της
ηλεκτρονικής αίτησης.

• Για την διαχείριση των σχεδίων εφόσον εγκριθεί η
αίτηση προς χρηματοδότηση.

Τι απαιτείται για τη δημιουργία:

• Ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email)

• Κωδικός πρόσβασης (password)

Link με οδηγίες εγγραφής στο σύστημα διαπίστευσης EU Login της Ε.Ε.
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https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/EU+Login+-+European+Commission+Authentication+Service


Δημιουργία λογαριασμού EU Login

Η ταυτοποίηση μέσω της δημιουργίας λογαριασμού EU Login δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικές σελίδες 
και ηλεκτρονικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Link για τη δημιουργία λογαριασμού EU Login
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1. Πεδίο εισαγωγής ονόματος
2. Πεδίο εισαγωγής επωνύμου
3. Πεδίο εισαγωγής Email
4. Επιβεβαίωση Email
5. Επιλογή γλώσσας
6. Κωδικός Captcha
7. Δήλωση απορρήτου
8. Κουμπί δημιουργίας 

λογαριασμού
9. Μήνυμα επιβεβαίωσης

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-3793459-iHOzKEnrJRBl3nEKwWE0EW7TZqZwNlBkAozS2q1EGIKeHQzkgEDbSgznLuFhaHS3rsFfdzUXcLiHHkxdnU1hifY-yntOf97TTHq2yF9a98FPpy-d9Hc5R9nI5DkIJaLCYpOe9gilcUUaBN5NsWtBVNVwIBKoZGW5NJRIidUURBZFHAh1IchUN2N2ncNWVNqEOnaWm


Εγγραφή στο Organisation Registration System

Το Organisation Registration System παρέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (Organisation ID ή OID) για κάθε 
οργανισμό που σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για διαπίστευση ή για επιχορήγηση στο πρόγραμμα Erasmus+

Η εγγραφή είναι απαραίτητη:

• Για την απονομή του κωδικού OID ο οποίος

αποτελεί την «ταυτότητα» του φορέα για το

πρόγραμμα Erasmus+

• Την υποβολή αίτησης σε όλες τις Δράσεις του

προγράμματος.

Τι απαιτείται για την εγγραφή:

• Ενεργός λογαριασμός EU Login

• Πρόσβαση στα στοιχεία του φορέα (Αριθμός 

ΓΕΜΗ, ΑΦΜ, Καταστατικό σύστασης κλπ.)

Organisation Registration Guide
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https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Organisation+Registration+Guide


Εγγραφή στο Organisation Registration System

Το Organisation Registration System παρέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (Organisation ID ή OID) για κάθε 
οργανισμό που σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για διαπίστευση ή για επιχορήγηση στο πρόγραμμα Erasmus+
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Αναζήτηση κωδικού OID

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


Εγγραφή στο Organisation Registration System

Το Organisation Registration System παρέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (Organisation ID ή OID) για κάθε 
οργανισμό που σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για διαπίστευση ή για επιχορήγηση στο πρόγραμμα Erasmus+
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Εγγραφή φορέα στο ORS

Organisation Data

• Επίσημη ονομασία φορέα

• Νομική μορφή

• Χώρα, Περιφέρεια εγκατάστασης 

Legal Address

• Επίσημη έδρα του φορέα

Organisation Contact person

• Στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που έχει οριστεί 

υπεύθυνος επικοινωνίας για τον φορέα

Users

• Στοιχεία ατόμου/ατόμων με πρόσβαση στο ORS

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/register-my-organisation


Εγγραφή στο Organisation Registration System

Το Organisation Registration System παρέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (Organisation ID ή OID) για κάθε 
οργανισμό που σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για διαπίστευση ή για επιχορήγηση στο πρόγραμμα Erasmus+
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Συμπληρωματική Εθνική Πρόσκληση για το έτος 2022

Έντυπο Νομικής Οντότητας
• Συνοδεύεται απαραιτήτως από καταστατικό

Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων
• Συνοδεύεται από έγγραφο κίνησης 

λογαριασμού για εξακρίβωση του ΙΒΑΝ.

Μορφή νομιμοποιητικών εγγράφων
• Σκαναρισμένα πρωτότυπα ή σκαναρισμένα

φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο.
• Έκδοση εντός τριμήνου ή αναγραφή περιόδου 

ισχύος

Ανάρτηση Νομιμοποιητικών εγγράφων

• Πραγματοποιείται μετά την υποβολή

των στοιχείων και είναι απαραίτητη για

την επικύρωση του φορέα από την Ε.Μ.

• Το πεδίο ανάρτησης των αρχείων θα

ενεργοποιηθεί μετά την υποβολή των

στοιχείων του φορέα.

• Τα έγγραφα που πρέπει να αναρτηθούν

περιγράφονται στη συμπληρωματική

Εθνική πρόσκληση.

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3801-sympliromatiki-anakoinosi-prosklisi-2022-erasmus


Υποβολή αίτησης

ΚΑ121

Accredited projects for mobility of learners and staff

Σχέδια που υποβάλλονται από φορείς που έχουν 

λάβει τη Διαπίστευση Erasmus+

ΚΑ122

Short-term projects for mobility of leaners and staff

Σχέδια Κινητικότητας για Φορείς που δεν έχουν λάβει 

Διαπίστευση Erasmus+

Επιλέξιμοι φορείς ανά τομέα
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Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής:

23 Φεβρουαρίου 2022 - 13:00 ώρα Ελλάδος

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3591-prosklisi-ypovolis-aitiseon-gia-diapistefsi-erasmus-stous-tomeis-tis-ekpaidefsis-enilikon-epaggelmatikis-ekpaidefsis-kai-katartisis-kai-sxolikis-ekpaidefsis


Υποβολή αίτησης

Link για την υποβολή αιτήσεων
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Τροποποίηση στοιχείων μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
• Έλεγχος προθεσμίας στην πλατφόρμα

Σε περίπτωση μη δυνατότητας υποβολής για τεχνικούς λόγους:
• Ενημέρωση ΕΜ εντός 2 ωρών
• Αποστολή αίτησης εντός 2 ωρών στο erasmusplus@iky.gr

Αποφύγετε την υποβολή κατά την 
τελευταία ημέρα και ώρα !

Τροποποίηση στοιχείων – Τεχνική αδυναμία υποβολής

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


Υποβολή αίτησης
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Κανένας άλλος οργανισμός ή εξωτερικά άτομα δεν μπορούν να πληρωθούν για τη 
σύνταξη της αίτησης

Περιεχόμενο αιτήσεων

Κατόπιν επιτυχούς υποβολής θα ακολουθήσουν οι εξής διαδικασίες:

1. Έλεγχος επιλεξιμότητας
2. Έλεγχος πολλαπλής υποβολής αιτήσεων
3. Ποιοτική αξιολόγηση
4. Επικύρωση οργανισμών
5. Έλεγχος διπλής χρηματοδότησης
6. Έκδοση απόφασης χρηματοδότησης
7. Έλεγχος οικονομικής επάρκειας και επιχειρησιακής ικανότητας
8. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων



Υποβολή αίτησης
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Συμπλήρωση της αίτησης ΚΑ121 και ΚΑ122



Στοιχεία επικοινωνίας
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ΚΑ1 - VET Team

Θάλεια 
Δημητρακά

thdimitraka@iky.
gr

Project manager

Βάνα 
Σωτηροπούλου

sotiropoulou@iky.g
r

ΚΑ1 Coordinator

Σαλώμη 
Χατζηβασιλείου

shatzivasileiou@iky.
gr

Project manager

mailto:thdimitraka@iky.gr
mailto:sotiropoulou@iky.gr
mailto:shatzivasileiou@iky.gr
mailto:shatzivasileiou@iky.gr


Στοιχεία επικοινωνίας
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KA1 – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άννα Παπαδούλα
apapadoula@iky.gr

Άννα Στεργίου
astergiou@iky.gr

Project manager

Project manager

Project manager

mailto:apapadoula@iky.gr


Στοιχεία επικοινωνίας
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KA1 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Νίκος Λέτσιος
nletsios@iky.gr

Project manager

Project manager

mailto:nletsios@iky.gr

