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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Καλλιθέα, 17-02- 2022 
                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ                                                                              Αρ. Πρωτ  
       ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                      2ο ΕΠΑΛ 
    ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟY ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ                              Προς: 
       ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ                                        
            «ΛΟΥΙΖΟΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΗΣ»                                    τους μαθητές/τριες  του 2ου ΕΠΑΛ 
       ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2104857632                                      τομέα Πληροφορικής- Οικονομίας & Διοίκησης       
       ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151                         
                          17675 Καλλιθέα                                                                   Ειδικοτήτων:   
                                                                                                    Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής  
                                                                                                           Τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ  
                   
 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα  ERASMUS+ 2019, 

Δράση ΚΑ1, Μαθησιακή Κινητικότητα Καταρτιζομένων σε Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης,  που 

θα υλοποιηθεί με μαθητές/τριες του 2ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής» 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ Δράση ΚΑ1, 

Μαθησιακή Κινητικότητα Καταρτιζομένων σε Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα υλοποιηθεί από το 2ο 

ΕΠΑΛ  Σιβιτανιδείου η εγκεκριμένη ροή κινητικότητας στο πλαίσιο  της σύμβασης με κωδικό αριθμό 2019-1-

EL01-KA116-062404 και τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών & σπουδαστών στην Δευτεροβάθμια 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.) μέσω της εξοικείωσής τους με νέες τεχνολογίες (σε πλαίσιο 

μαθητείας) & εφαρμογής ελκυστικών μοντέλων μάθησης. Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισης της 

σχολικής διαρροής» 

 

Η κινητικότητα αφορά σε κατάρτιση, 10 μαθητών/τριων  του  2ου ΕΠΑΛ των ειδικοτήτων:  " Τεχνικός 

Εφαρμογών Πληροφορικής " και " Τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ" με τη συμμετοχή δύο (2) συνοδών 

εκπαιδευτικών, στο φορέα INFOL Education, στην Ρώμη, για 2 εβδομάδες (14 ημέρες κατάρτισης + 2 ημέρες 

ταξίδι)  στο αντικείμενο του "Web Design & Development ". 

 

Περίοδος υλοποίησης: 27 Ιουνίου  - 10 Ιουλίου 2022 

Αναχώρηση από την Αθήνα: Κυριακή  26  Ιουνίου 2022 

Επιστροφή από Ρώμη: Κυριακή 11  Ιουλίου  2022 

Γλώσσα εργασίας: Αγγλική 

 

Οι δαπάνες  

• μετακίνησης (αεροπορικά εισιτήρια, μετακινήσεις από και προς αεροδρόμιο) 

• διαβίωσης (διαμονή σε ξενοδοχείο και ένα γεύμα ημερησίως) 

• ασφάλισης (υγείας, ατυχήματος και αστικής ευθύνης)  

• κατάρτισης και εκπαιδευτικών επισκέψεων  

 

για τους 10 συμμετέχοντες  μαθητές/τριες θα καλυφθούν από το πρόγραμμα ERASMUS+  Δράση ΚΑ1, 

Μαθησιακή Κινητικότητα Καταρτιζομένων σε Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλαίσιο  της 

σύμβασης  2019-1-EL01-KA116-062404  της Σιβιτανιδείου Σχολής με το Ι.Κ.Υ. 
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Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής της αίτησης για συμμετοχή είναι η Δευτέρα  21 Φεβρουαρίου  2022 

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά, θα κατατίθενται στο γραφείο του  Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ 

μέσω πρωτοκόλλου.  

 

Διαδικασία Επιλογής: 

Μετά το τέλος της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί η επιλογή των 10 συμμετεχόντων 

και 3 αναπληρωματικών, από την Διεύθυνση του 2ου ΕΠΑΛ. 

 

Δικαιολογητικά: 

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής οι καταρτιζόμενοι καλούνται να προσκομίσουν τα ακόλουθα: 

1. Επίπεδο γνώσης Αγγλικών (με πιστοποιητικό) 

2. φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου  

3. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού/ η πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου της Τράπεζας που ο/η 

μαθητής/τρια έχει λογαριασμό 

4. Φωτοαντίγραφο από το TAXIS NET με τον αριθμό του ΑΦΜ του μαθητή/τριας 

5. Για τους ανήλικους μαθητές/τριες: Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στη συμμετοχή 

του μαθητή/τριας στο πρόγραμμα. 

6. Φωτοαντίγραφο του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ  σύμφωνα με το οποίο ο/η μαθητής/τρια  

έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19. Σε κάθε περίπτωση θα 

τηρηθούν τα ισχύοντα μέτρα προστασίας στην χώρα υποδοχής (Ιταλία) κατά της COVID-19 την περίοδο 

κατάρτισης.  

 

Ο Διευθυντής  

του 2ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου  

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ 

 

Συνημμένα: 

• Αίτηση συμμετοχής  

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

• Γραφείο Γενικού Διευθυντή 

• Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Ε. 

• Διεύθυνση Οικονομικών 

• Ιστοσελίδα Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. 

 


