
«Διαπίστευση Erasmus (Erasmus Acreditation) στον τομέα της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» 

 

Διαπίστευση Erasmus+ στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΕΕΚ), απονεμήθηκε στο σχολείο μας, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), που 

είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+.  

Αυτή η Διαπίστευση σημαίνει πρακτικά πως για τα επόμενα 7 χρόνια (έναρξη 1 Μαρτίου 

2021 και  λήξη 31 Δεκεμβρίου 2027), το  3ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, ως οργανισμός,  θα έχει τη 

δυνατότητα απλουστευμένης πρόσβασης σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 

Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος Erasmus+. Αυτό θα επιτρέψει σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς του σχολείου μας να συμμετάσχουν σε δράσεις και κινητικότητες σε χώρες 

της Ε.Ε., σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς  

οργανισμούς, με στόχο την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα 

ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ. Παράλληλα η υλοποίηση αυτών των σχεδίων, 

θα επιτρέψει στο σχολείο να δημιουργήσει και να συμμετάσχει σε δίκτυο οργανισμών ΕΕΚ, 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας στην βελτίωση της παρεχόμενης 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, στη διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας και στην 

ενίσχυση της εξωστρέφειά του. 

Η εξαιρετικά τιμητική για εμάς διάκριση ήρθε μετά από την θετική αξιολόγηση της αίτησης 

που υποβάλαμε  τον Οκτώβριο του 2020, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης 

Υποβολής Προτάσεων για Διαπίστευση-EAC/A02/2020, διαδικασία που πραγματοποιήθηκε 

για πρώτη φορά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημειώνουμε εδώ ότι το 3ο ΕΠΑΛ είναι, προς το 

παρόν, το μοναδικό Επαγγελματικό Λύκειο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που 

κατέχει την συγκεκριμένη Διαπίστευση, γεγονός που αντικατοπτρίζει την συστηματική 

προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια από την Δ/νση, τους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές του σχολείου, για την ποιοτική του αναβάθμιση σε όλους τους τομείς.   

Είμαστε πεπεισμένοι με την εμβάθυνση της ήδη καλής συνεργασίας, Δ/νσης, 

εκπαιδευτικών, μαθητών και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, θα καταφέρουμε να 

πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την εκπαιδευτική κοινότητα του 

σχολείου αλλά και για την Επαγγελματική Εκπαίδευση γενικότερα. 


