
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΚΡΗΣΗ 
ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΜΗΜΑ Ά - ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Ηράκλειο, 15-09-2022 
 

Αρ. Πρωτ. : 15.1/9860 
 

Προσ: 

Σαχ. Δ/νςθ : Λ. Κνωςοφ 6 
Σαχ. Κώδ. : 713 06 Ηράκλειο 
Ε-mail : euprogrammes@sch.gr  

Πλθροφορίεσ  : Αρετι Βουράκθ 
                               Χρυςάνκθ Κρουςταλίδου 
Σθλζφωνο : 2810-347281 
                               2810347298 

 

Θζμα : Ενημζρωςη για ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ ςτα ςχολεία τησ 
Περιφερειακήσ Δ/νςησ Εκπαίδευςησ Κρήτησ  
χετ. : 1. Σο με Αρ. πρωτ. 11857 /H1/03-02-2022 εγγράφου του ΤΠΑΙΘ με κζμα "Οριςμόσ 
Προωκθτών του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Erasmus+ για τθν προγραμματικι περίοδο 
2021-2027ανά Περιφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ" 
2. Σο με Αρ πρωτ. 100496/Η1-11-8-2022 εγγράφου του ΤΠΑΙΘ με κζμα "Αποςτολι 
εξαμθνιαίων εκκζςεων Προωκθτών του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Erasmus+» 
 
 

 ε ςυνζχεια των παραπάνω εγγράφων του Τπουργείου Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, ςασ ενθμερώνουμε για τισ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ, προβολισ και 

αποτίμθςθσ των προγραμμάτων Erasmus+ που ςχεδιάηει για το διάςτθμα επτεμβρίου - 

Οκτωβρίου 2022, ςτο πλαίςιο των ςυμβατικών υποχρεώςεων τθσ, θ υπεφκυνθ προώκθςθσ 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων τθσ ΠΔΕ Κριτθσ κ. Αρετι Βουράκθ και παρακαλοφμε για τθ 

ςυνεργαςία ςασ. 

 Ειδικότερα, ςε ςυνζχεια του εγγράφου με κζμα "Αποςτολι εξαμθνιαίων εκκζςεων 

Προωκθτών του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Erasmus+», παρακαλείςκε να ςυμπλθρώςετε 

ζωσ τθν Παραςκευι 23/9/2022, τθν ακόλουκθ φόρμα 

https://forms.gle/nrpo7R2ScYpYzoY79  για τθ ςυλλογι ςτοιχείων που αφοροφν ςτα 

εγκεκριμζνα ςχζδια Erasmus+ που υλοποιικθκαν το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 από ςχολικζσ 

μονάδεσ, Δ/νςεισ και λοιποφσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ εποπτευόμενουσ από τθν 

Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ. ε περίπτωςθ που το ςχολείο/ φορζασ υπζβαλε 

ςχζδιο αλλά δεν εγκρίκθκε, παρακαλοφμε να ςυμπλθρώςετε τθν παρακάτω φόρμα  

https://forms.gle/PekZbUTp72Up99S97. 

 ΠΕΚΕ ΠΔΕ Κριτθσ 
 Διευκφνςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. Κριτθσ 
 χολικζσ Μονάδεσ Κριτθσ 

(διαμζςου  των Δ/νςεων) 
 Πειραματικά Γυμνάςια και 

Λφκεια Κριτθσ 

 χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ 

 ΚΕΠΕΑ Κριτθσ 

 ΚΕΔΑΤ Κριτθσ 

 

 

https://forms.gle/nrpo7R2ScYpYzoY79
https://forms.gle/PekZbUTp72Up99S97


 Επιπλζον, το επόμενο διάςτθμα, κα πραγματοποιθκοφν οι ακόλουκεσ 

επιμορφωτικζσ δράςεισ για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+: 

 

 ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ για υποβολή προτάςεων  Erasmus+ KA210 / KA120.  

Παραςκευι 23/09/2022 - 3o ΓΕΛ Ηρακλείου - 18:00 - 20:00  

Σο ςεμινάριο κα λάβει χώρα υβριδικά (με φυςικι παρουςία και δυνατότθτα on line 

μετάδοςθσ μζςω webex -  https://minedu-secondary.webex.com/meet/verieta ) και 

κα παρουςιάςει τισ βαςικζσ αρχζσ για τισ Συμπράξεισ Μικρήσ Κλίμακασ (ΚΑ210- 

καταλθκτικι θμερομθνία : 4/10/ 2022) ενώ ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ οδθγίεσ 

για τθν υποβολι Προτάςεων για Διαπίςτευςη (ΚΑ120 - καταλθκτικι θμερομθνία 

19/10/2022).  

 

 ΕΚΔΗΛΩΗ ERASMUS DAYS 2022  

Παραςκευι 14/10/2022 - Πλατεία Ελευκερίασ - 10:00 - 18:00 

Erasmus Days 2022 - Ανοιχτι Εκδιλωςθ Προβολισ κι Ενθμζρωςθσ για τα ςχζδια 

Erasmus+ με αφορμι τον ευρωπαϊκό εορταςμό των Ημερών Erasmus+ (13, 14, 15 

Οκτωβρίου 2022).  το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ κα διανεμθκοφν ενθμερωτικά 

φυλλάδια για τα παιδαγωγικά αποτελζςματα και τισ προοπτικζσ ςυμμετοχισ των 

ςχολείων ςτισ πιλοτικζσ εφαρμογζσ των ευρωπαϊκών ζργων Erasmus+ & Horizon 

2020 που υλοποιεί θ ΠΔΕ Κριτθσ. Επιπλζον, κα λειτουργιςει περίπτερο με ζντυπο 

και διαδικτυακό υλικό για τισ Βαςικζσ Δράςεισ των  προγραμμάτων Erasmus+, ενώ 

ςτο ίδιο μζροσ κα λάβουν χώρα 2 ανοιχτά εργαςτιρια για εκπαιδευτικοφσ με τίτλο 

"αν βγεισ ςτον πηγαιμό για... τα Erasmus+" (13:00 - 14:00 & 17:00 - 18:00). 

  

 Σζλοσ ςασ ενθμερώνουμε ότι ο επόμενοσ κφκλοσ ενθμερωτικών εκδθλώςεων που 

κα περιλαμβάνει θμερίδεσ, εργαςτιρια, on line και δια ηώςθσ ραντεβοφ με ςχολεία, κα 

ανακοινωκεί μόλισ δθμοςιευκεί ο Οδθγόσ Εrasmus+ 2023. Οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ, κα 

βρίςκονται πάντοτε αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων τθσ ΠΔΕ 

Κριτθσ https://europe.pdekritis.gr/ κακώσ και ςτθν ομάδα FB 

https://www.facebook.com/groups/crete.euprogrammes. Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για 

ςυμμετοχι ςτισ παραπάνω δράςεισ εδώ https://forms.gle/o1z3vrtywiAcPNKD9. 

  

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ  

 
 
 
 
 
 

Αθανάςιοσ Κατςαγκόλησ 

ΠΙΣΟ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η Προϊζηαμένη ηοσ Σμήμαηος Α’ 

Διοικηηικών Τποθέζεων 

Αικαηερίνη Λαμπρίδοσ 
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