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Θέμα: «Έγκριση χρηματοδότησης σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Erasmus+ 2016» 

Η Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σας 

ευχαριστεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής 

Προτάσεων 2016 για το πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 ‘’Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και 

Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης’’. 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι εγκρίθηκε η αίτησή σας με κωδικό αριθμό 2016-

1-EL01-KA102-023141  και τίτλο «Work Based Learning at European Union».  

H μέγιστη κοινοτική επιχορήγηση θα είναι 288.057,00 ευρώ, όπως παρουσιάζεται συγκεντρωτικά ανά 

κατηγορία δαπάνης στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου. 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στην Εθνική Μονάδα, έως τις 3/6/2016,  έγγραφο με το οποίο δηλώνετε 

ότι αποδέχεστε να υλοποιήσετε το παρόν χρηματοδοτούμενο σχέδιο κινητικότητας. Στο ίδιο έγγραφο 

πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υπευθύνου επικοινωνίας (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), ο οποίος πρέπει να είναι υποχρεωτικά στέλεχος του φορέα σας ή στέλεχος του 

συντονιστικού φορέα σε περίπτωση υποβολής αίτησης από κοινοπραξία. Είναι απολύτως απαραίτητο η 

ηλεκτρονική διεύθυνση του υπευθύνου επικοινωνίας που θα δηλώσετε να είναι έγκυρη και ενεργή καθώς 

μέσω αυτής θα διεξάγεται το μεγαλύτερο μέρος της μεταξύ μας επίσημης επικοινωνίας καθώς επίσης και 

της επαφής του φορέα σας με τους καταρτιζόμενους. 

Ι. Για την υπογραφή της σύμβασης, οφείλετε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες, το αργότερο έως τις 

10/6/2016: 



1) Επικαιροποίηση (εάν απαιτείται) των νομιμοποιητικών εγγράφων που έχετε αναρτήσει στο Unique 

Registration Facility (URF). 

2) Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης νομίμου εκπροσώπου (εκτύπωση από την σχετική ενότητα της 

αίτησης επιχορήγησης) που θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και 

πρωτότυπη σφραγίδα του οργανισμού. 

3) Αποστολή του ιδρυτικού εγγράφου σύστασης του φορέα ήτοι ΦΕΚ ή τελευταίο κωδικοποιημένο 

καταστατικό του νομικού προσώπου ή καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή 

καταστατικό σύστασης και βεβαίωση περί μη τροποποιήσεων (κατά περίπτωση). 

4) Αποστολή απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου περί 

εκπροσώπησης. 

5) Αποστολή του εντύπου «Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού» και φωτοαντίγραφο της πρώτης 

σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου με εμφανή τα στοιχεία: επωνυμία τραπέζης, δικαιούχος 

λογαριασμού, αριθμός λογαριασμού, ΙΒΑΝ.  

6) Αποστολή των εγγράφων εξουσιοδότησης (mandate letters), υπογεγραμμένα από το συντονιστή 

και κάθε εταίρο. Τα έγγραφα εξουσιοδότησης απαιτείται να υποβληθούν μόνο στην περίπτωση 

που δεν είχαν επισυναφθεί στην αίτηση. 

7) Αποστολή συμπληρωμένου του έντυπο ΚΑ102_1 «Συγκεντρωτική κατάσταση στοιχείων ροών 

κινητικότητας» (επισυνάπτεται). 

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

Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ, επίσης το αργότερο έως τις 10/6/2016,

• Πιστοποιητικό περί μη λύσης του νομικού προσώπου. 

 τα ακόλουθα έγγραφα: 

• 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. 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

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

 

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: 

• 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. 

• Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, συνοδευόμενη από το έντυπο 

Ε3 (εφόσον υφίσταται υποχρέωση υποβολής), υπογεγραμμένη από τον λογιστή του 

Φορέα ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο. 

• Τελευταία έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης 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 URF ή δεν είναι πλέον σε ισχύ. 

ΙΙ. Για την εκταμίευση της α’ δόσης, οφείλετε να αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Εθνική 

Μονάδα τουλάχιστον 

• Συμπληρωμένο το έντυπο ΚΑ102_2 «Κατάσταση στοιχείων συμμετεχόντων». 

δύο μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης/τοποθέτησης: 

• Υπεύθυνη Δήλωση (βάσει του άρθρου 8, Ν. 1599/1986) συμπληρωμένη από κάθε συμμετέχοντα 

στο σχέδιο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

• Ασφαλιστήρια συμβόλαια των συμμετεχόντων για αστική ευθύνη, 

υγεία/ατύχημα/επαναπατρισμού σωρού εξαιτίας θανάτου. 

• Συμπληρωμένο το έντυπο ΚΑ102_3 «Συνοπτική περιγραφή προγράμματος κατάρτισης». 

• Συμπληρωμένο έντυπο σύμβασης μεταξύ δικαιούχου φορέα και συμμετέχοντος προσώπου. 

Με την υπογραφή της μεταξύ μας σύμβασης, η Εθνική Μονάδα θα σας αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου τον αναλυτικό πίνακα χρηματοδότησης του σχεδίου σας ανά ροή και ανά κατηγορία 

δαπάνης (Παράρτημα Ι-ΙΙ/Περιγραφή Σχεδίου-Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός). 

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. 

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι η ΕΜ-ΙΚΥ θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα στην  Αθήνα σχετικά 

με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

εγκεκριμένων σχεδίων Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1/VET του 2016. H σχετική ανακοίνωση και το δελτίο 

συμμετοχής θα αναρτηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας. Η συμμετοχή σας στην 

ημερίδα επιβάλλεται προκειμένου να σας καταστούν απολύτως κατανοητοί οι κανόνες διαχείρισης και 

υλοποίησης του προγράμματος.   



Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας, πάντα  υπό το πνεύμα της ποιότητας και της βέλτιστης 

εκπλήρωσης των στόχων του Προγράμματος  Erasmus+. 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  
 
  

  Μαρία Νικητάκη 



  

                      Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός σχεδίου με κωδικό αριθμό: 2016-1-EL01-KA102-023141 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

Στοιχεία έργου και μονάδων κόστους 
 

Φορέας Εγκεκριμένος συνολικός 
αριθμός συμμετεχόντων 

Learners Staff Διάρκεια Χώρα 

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ 
(ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ) 

94 3                                             
3                                             
3                                           
15                                       
15                                        
15                         
15                         
15 

2 (ΣΥΝΟΔΟΙ)                                      
2 (ΣΥΝΟΔΟΙ)                                    
2 (ΣΥΝΟΔΟΙ)                                 
2 (ΣΥΝΟΔΟΙ)                                 
2 (ΣΥΝΟΔΟΙ) 

6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ                      

 
21 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  

ΙΣΠΑΝΙΑ                    
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ                    

ΙΣΠΑΝΙΑ                        
ΙΣΠΑΝΙΑ                     

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ                   
ΙΣΠΑΝΙΑ                   

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ                   
ΙΣΠΑΝΙΑ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

Κοινοτική επιχορήγηση ανά κατηγορία δαπάνης 
 

Ατομική 
υποστήριξη 

Ταξίδι-
Μετακίνηση 

Γλωσσική υποστήριξη Οργάνωση/διαχείριση Συνολική εγκεκριμένη χρηματοδότηση 
ΚΑ1/VET 

224.817,00 33.840,00 0,00  29.400,00 288.057,00 
 


	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός σχεδίου με κωδικό αριθμό: 2016-1-EL01-KA102-023141

