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προγράμματος                             
2017 Erasmus+ 

Το παρόν διορθωτικό περιλαμβάνει δύο μέρη: 
 

 Αλλαγές σχετικές με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

 Άλλες αλλαγές του οδηγού προγράμματος 2017 
 
Για λόγους σαφήνειας και αναγνωσιμότητας, οι αλλαγές που αφορούν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
επισημαίνονται με κόκκινους χαρακτήρες στο πλήρες κείμενο του τμήματος «Σχέδιο κινητικότητας για νέους και για 
άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας», ενώ για τις άλλες αλλαγές παρέχεται μόνο απόσπασμα των 
σχετικών τμημάτων.  
 
Όλες οι ανωτέρω αλλαγές αντιστοιχούν στην έκδοση 2 του οδηγού προγράμματος Erasmus+  2017, ο οποίος 
δημοσιεύεται στον ιστοχώρο Erasmus+ website της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
Σελίδα σ.78 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 1  

Δύο τύποι σχεδίων δύνανται να υποστηριχθούν στο πλαίσιο αυτής της Δράσης: 
 

 Σχέδια κινητικότητας για νέους ανθρώπους και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας που μπορούν να 
περιλαμβάνουν Ανταλλαγές Νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και/ή δραστηριότητες Εργαζομένων στον 
τομέα της Νεολαίας. 

 

 Σχέδια κινητικότητας για νέους ανθρώπους με έμφαση στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής 
Υπηρεσίας (ΕΕΥ) για πεπειραμένους συντονιστικούς οργανισμούς στην EΕΥ. 

 
Το 2017, κατά την επιλογή των σχεδίων, θα δοθεί έμφαση στα εξής:  

 
 άνοιγμα προς τους περιθωριοποιημένους νέους, προώθηση της διαφορετικότητας, διαπολιτισμικός διάλογος και 

διάλογος μεταξύ των θρησκειών, κοινές αξίες της ελευθερίας, ανεκτικότητα και του σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καθώς και σε σχέδια που ενισχύουν τον γραμματισμό στα Μέσα Επικοινωνίας , την κριτική σκέψη 
και την αίσθηση ανάληψης πρωτοβουλιών από τους νέους, όπως επίσης και 

 τον εφοδιασμό των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας με τις ικανότητες και τις μεθόδους που απαιτούνται 
για τη μεταφορά των κοινών θεμελιωδών αξιών της κοινωνίας μας, ιδιαίτερα ως προς τη δυσκολία προσέγγισης 
των νέων ανθρώπων και την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησής τους. 
 

Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη κατάσταση στην Ευρώπη – και λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι η δραστηριοποίηση στον τομέα της νεολαίας, οι μη-τυπικές δραστηριότητες και ο εθελοντισμός μπορούν να 
συνεισφέρουν σημαντικά για την αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων, αιτούντων πολιτικού ασύλου και 
μεταναστών και/ή την ευαισθητοποίηση για αυτό το θέμα εντός των τοπικών κοινοτήτων – θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην υποστήριξη σχεδίων στον τομέα της νεολαίας που εμπλέκουν ή αφορούν τους πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο και 
μετανάστες. 

 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

Με σκοπό την ενίσχυση της συνοχής και την προώθηση της αλληλεγγύης στην ευρωπαϊκή κοινωνία, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σύστησε ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης2 με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινότητας νέων που είναι 
πρόθυμοι να συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης, είτε μέσω εθελοντισμού είτε αποκτώντας 
επαγγελματική εμπειρία στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν 
αυτής.   
 
Κατά το στάδιο έναρξης της λειτουργίας του, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αξιοποιεί τα υπάρχοντα προγράμματα 
της ΕΕ. Ένα από τα κύρια συστήματα χρηματοδότησης που συνεισφέρει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η 
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα δώσει ώθηση και θα ενισχύει την 
προβολή των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, εντάσσοντας τον εθελοντισμό σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και δημιουργώντας περαιτέρω μακροπρόθεσμες ευκαιρίες εθελοντισμού. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και τον τρόπο 
συμμετοχής σε αυτήν, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.europa.eu/solidarity-corps. 

 
Σύμπραξη μεταξύ των προγραμμάτων Erasmus+ και LIFE3 

                                                            
1 Ο βασικός προϋπολογισμός της δράσης διατίθεται για τη στήριξη διακρατικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν οργανισμοί και συμμετέχοντες 

από Χώρες του Προγράμματος. Ωστόσο, περίπου το 25% του προύπολογισμού που είναι διαθέσιμος για τη συγκεκριμένη δράση μπορεί να χρηματοδοτήσει 
διεθνείς δραστηριότητες, περιλαμβανομένων οργανισμών και συμμετεχόντων από Χώρες του Προγράμματος και Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ 
(περιφέρειες 1 έως 4· βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος Α του παρόντος Οδηγού). 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN  
3 HTTP://EC.EUROPA.EU/ENVIRONMENT/LIFE 

http://www.europa.eu/solidarity-corps
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN
http://ec.europa.eu/environment/life
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Επιπλέον, για την ενίσχυση της διάστασης του εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, δημιουργήθηκε 
σύμπραξη μεταξύ των προγραμμάτων Erasmus+ και LIFE με στόχο να δημιουργηθούν το 2017 περαιτέρω 
μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ΕΕΥ στους τομείς του περιβάλλοντος, της διατήρησης της φύσης και της δράσης για το 
κλίμα, οι οποίες θα επιτρέψουν στους νέους εθελοντές να αποκτήσουν την αίσθηση της ευθύνης για το φυσικό 
κεφάλαιο σε όλη την Ευρώπη και να συνειδητοποιήσουν ότι η προστασία του είναι κοινή υπόθεση.     
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και τον τρόπο 
συμμετοχής σε αυτήν, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.europa.eu/solidarity-corps. 

 
 

ΣΧΕΔΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΟΥ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΝΕΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ/Ή 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 
Ένα σχέδιο κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:  

 
 
Κινητικότητα νέων: 
 
 Ανταλλαγές νέων:   
Οι ανταλλαγές νέων δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες νέων από τουλάχιστον δυο διαφορετικές χώρες να συναντηθούν και 
να συμβιώσουν για χρονική διάρκεια έως και 21 ημερών. Στη διάρκεια μιας ανταλλαγής νέων, οι συμμετέχοντες, 
υποστηριζόμενοι από τους επικεφαλής ομάδων, εκτελούν από κοινού ένα πρόγραμμα εργασίας (συνδυασμός 
εργαστηρίων, ασκήσεων, συζητήσεων, εναλλαγών ρόλων, προσομοιώσεων, υπαίθριων δραστηριοτήτων, κ.κλπ.) που έχει 
σχεδιαστεί και προετοιμαστεί από τους ίδιους πριν την ανταλλαγή. Οι ανταλλαγές νέων δίνουν τη δυνατότητα στους 
νέους: να αναπτύξουν ικανότητες· να αποκτήσουν επίγνωση ως προς σημαντικά κοινωνικά θέματα/θεματικούς τομείς· να 
ανακαλύψουν νέους πολιτισμούς, συνήθειες και τρόπους ζωής, κυρίως μέσω της μάθησης από ομοτίμους· να ενισχύσουν 
αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η δημοκρατία, η φιλία, κ.λπ. Η διαδικασία της μάθησης στις ανταλλαγές νέων προωθείται με 
μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης. Η μάλλον μικρή διάρκεια καθιστά τη συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες 
κατάλληλη. Ως εκ τούτου μια Ανταλλαγή Νέων προσφέρει μια διεθνή εμπειρία κινητικότητας στην ασφάλεια μιας ομάδας, 
αφού δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει επαρκής αριθμός επικεφαλής ομάδων, προκειμένου να αναλάβουν τη φροντίδα των 
συμμετεχόντων. Μια Ανταλλαγή Νέων μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα καλό περιβάλλον για συζήτηση και μάθηση 
σχετικά με θέματα ένταξης και διαφορετικότητας. Οι ανταλλαγές νέων βασίζονται στη διακρατική συνεργασία μεταξύ δύο 
ή περισσοτέρων συμμετεχόντων οργανισμών από διαφορετικές χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο των ανταλλαγών νέων: ταξίδια για 
ακαδημαϊκές σπουδές· δραστηριότητες ανταλλαγών που αποσκοπούν σε οικονομικό κέρδος· δραστηριότητες ανταλλαγών 
που μπορούν να θεωρηθούν τουρισμός· φεστιβάλ· ταξίδια αναψυχής· καλλιτεχνικές περιοδείες. 
 
 Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία:  
Η δραστηριότητα αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 17-30 ετών να εκφράσουν την προσωπική τους δέσμευση 
προσφέροντας μη αμειβόμενες και πλήρους απασχόλησης εθελοντικές υπηρεσίες για διάστημα ως και 12 μηνών σε άλλη 
χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στο καθημερινό έργο 
οργανισμών που ασχολούνται με την ενημέρωση και τις πολιτικές για τη νεολαία, την προσωπική και 
κοινωνική/εκπαιδευτική ανάπτυξη των νέων, τη συμμετοχή τους στα κοινά, την κοινωνική περίθαλψη, την ένταξη των 
μειονεκτούντων, το περιβάλλον, τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, την εκπαίδευση στις ΤΠΕ και στα ψηφιακά 
μέσα, τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα, την αναπτυξιακή συνεργασία, κ.λπ. 
 
Χάρη στη Σύμπραξη μεταξύ των προγραμμάτων Erasmus+ και LIFE, οι νέοι εθελοντές θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να 
συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος συμμετέχοντας σε δραστηριότητες όπως η 
παρακολούθηση ειδών και οικοτόπων, η συμμετοχή σε έρευνες και επιτήρηση, σε αναδάσωση και μέριμνα των δέντρων, 
σε πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού, στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών, στον εντοπισμό και την εξάλειψη 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών, στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και στην κατασκευή μονοπατιών και τον καθαρισμό 
του περιβάλλοντος (π.χ. θαλάσσια απορρίματα). 
 
Ένα σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει από 1 ως 30 εθελοντές οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν την εθελοντική τους 
υπηρεσία είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά. 
 
Οι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για: 

http://www.europa.eu/solidarity-corps
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o να οργανώσουν τη διαβίωση, τη στέγαση και τις τοπικές μετακινήσεις των εθελοντών·  
o να καταρτίσουν τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες των εθελοντών σύμφωνα με τις ποιοτικές αρχές της 

ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας, όπως αυτές περιγράφονται στον Χάρτη ΕΕΥ· 
o να παράσχουν στους εθελοντές διαρκή γλωσσική, προσωπική, διοικητική και επιχειρησιακή υποστήριξη, σχετικά 

με τη δραστηριότητα και  καθ’ όλη τη διάρκειά της. 
 

Για δραστηριότητες κινητικότητες που εμπίπτουν στους θεματικούς χώρους και στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης (δηλαδή υπηρεσίες που διαρκούν από 2 έως 12 μήνες και παρέχονται σε Χώρα του Προγράμματος), 
συνιστάται οι συμμετέχοντες οργανισμοί να επιλέγουν εθελοντές ΕΕΥ μέσω της βάσης δεδομένων του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης στην οποία καταχωρίζουν το προφίλ τους νέοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εθελοντικές 
δραστηριότητες. 
 
Η συμμετοχή στις δραστηριότητες ΕΕΥ πρέπει να είναι δωρεάν για τους εθελοντές, αν και δεν πρέπει να αποκλείεται η 
καταβολή μιας μικρής συνεισφοράς για τα έξοδα μετακίνησης (αν η επιχορήγηση Erasmus+ δεν τα καλύπτει πλήρως) και 
για πρόσθετες δαπάνες που δεν συνδέονται με την υλοποίηση της δραστηριότητας. Το βασικό κόστος της συμμετοχής των 
εθελοντών στη δραστηριότητα ΕΕΥ καλύπτεται από την επιχορήγηση Erasmus+ ή από άλλα μέσα που διαθέτουν οι 
συμμετέχοντες οργανισμοί. 
 
Εκτός από την υποστήριξη που παρέχεται στους εθελοντές από τους συμμετέχοντες οργανισμούς, οι Εθνικές Μονάδες ή οι 
περιφερειακές υπηρεσίες SALTO οργανώνουν κύκλους κατάρτισης και αξιολόγησης4, τους οποίους πρέπει να 
παρακολουθήσει κάθε εθελοντής και περιλαμβάνουν: α) κατάρτιση κατά την άφιξη για εθελοντικές υπηρεσίες που 
διαρκούν από δυο μήνες και πάνω· β) ενδιάμεση αξιολόγηση για τις εθελοντικές υπηρεσίες που διαρκούν 6 μήνες και 
περισσότερο. 
 
Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν θεωρούνται ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία στο πλαίσιο του Erasmus+: 
περιστασιακός, μη οργανωμένος, μερικής απασχόλησης εθελοντισμός· πρακτική άσκηση σε επιχείρηση· αμειβόμενη 
εργασία· ψυχαγωγική ή τουριστική δραστηριότητα· πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας· εκμετάλλευση φθηνού εργατικού 
δυναμικού· περίοδος σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης στο εξωτερικό. 
 
Κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας:  
 
 Επιμόρφωση και δικτύωση των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας: 
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα υποστηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της νεολαίας μέσω της υλοποίησης δραστηριοτήτων, όπως διακρατικά/διεθνή σεμινάρια, προγράμματα κατάρτισης, 
εκδηλώσεις με σκοπό τις επαγγελματικές γνωριμίες, επισκέψεις μελέτης, κ.λπ. περίοδοι παρακολούθησης/παρατήρησης 
εργασίας στο εξωτερικό σε οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες 
διοργανώνονται από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο. Η συμμετοχή των εργαζομένων στον τομέα της 
νεολαίες σε τέτοιου είδους δραστηριότητες συνεισφέρει στην ενίσχυση της δυναμικότητας του οργανισμού, όπου 
εργάζονται, και θα πρέπει να διαθέτει σαφή αντίκτυπο στην καθημερινή εργασία των εργαζομένων στον τομέα της 
νεολαίας με τους νέους ανθρώπους. Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να διαχέονται περαιτέρω στο πεδίο της 
νεολαίας.   
 
 

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ; 

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας αναλαμβάνουν τους εξής ρόλους και τα εξής καθήκοντα: 

 
 Συντονιστής ενός σχεδίου κινητικότητας νέων: υποβάλλει αίτηση για το σύνολο του σχεδίου εξ ονόματος όλων 

των οργανισμών εταίρων. 
 Ο οργανισμός αποστολής: είναι υπεύθυνος για την αποστολή νέων ανθρώπων και εργαζομένων στον τομέα της 

νεολαίας στο εξωτερικό (αυτό περιλαμβάνει: την οργάνωση πρακτικών ζητημάτων· την προετοιμασία των 
συμμετεχόντων πριν την αναχώρησή τους· την παροχή υποστήριξης στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια όλων 
των σταδίων του σχεδίου). 

                                                            
4
 Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο "EVS Training and Evaluation Cycle Guidelines and minimum quality 

standards":  http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/documents/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf  
 

 

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/documents/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
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 Ο οργανισμός υποδοχής: είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της δραστηριότητας, για την κατάρτιση ενός 
προγράμματος δραστηριοτήτων για τους συμμετέχοντες σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες και με τους 
οργανισμούς εταίρους, για την παροχή υποστήριξης στους συμμετέχοντες σε κάθε στάδιο του σχεδίου. 

 
Οι νέοι εθελοντές που προσφέρουν ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία διάρκειας δύο μηνών και άνω έχουν τη δυνατότητα 
να λάβουν γλωσσική υποστήριξη. Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη εφαρμόζεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος. Η υποστήριξη διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους επιλέξιμους συμμετέχοντες προκειμένου να 
αξιολογούνται οι γνώσεις τους στην ξένη γλώσσα και να προσφέρεται, εφόσον είναι απαραίτητο, η πλέον κατάλληλη 
γλωσσική εκπαίδευση πριν και/ή κατά τη διάρκεια της κινητικότητας (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το 
Παράρτημα I του παρόντος Οδηγού). 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ;   

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί το σχέδιο κινητικότητας ώστε να είναι επιλέξιμο για 
επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+: 

ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΌΤΗΤΑΣ 

Επιλέξιμες 
δραστηριότητες 

Ένα σχέδιο κινητικότητας νέων πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής 
δραστηριότητες:  

 Ανταλλαγές νέων· 

 Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία· 

  Επιμόρφωση και δικτύωση των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
νεολαίας. 

Επιλέξιμοι 
συμμετέχοντες 
οργανισμοί 

Ο συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:  

 μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ· 

 ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας· 

 κοινωνική επιχείρηση·  

 δημόσιος φορέας σε τοπικό επίπεδο· 

 ομάδα νέων που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας, αλλά όχι απαραίτητα 
στο πλαίσιο ενός οργανισμού του τομέα της νεολαίας (δηλαδή μια άτυπη ομάδα 
νέων).  

καθώς επίσης: 

 δημόσιος φορέας σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο5· 

 μία ένωση περιφερειών· 

 ένας ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας· 

 ένας κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. 

που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με 
την Ε.Ε. (περιοχές 1 ως 4: βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες Χώρες» στο Μέρος Α του παρόντος 
Οδηγού) 

                                                            
5
 Σε αυτό το πλαίσιο, δημόσιος φορέας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο θεωρείται κάθε δημόσιος φορέας που α) παρέχει υπηρεσίες ή 

έχει διοικητικό πεδίο αρμοδιότητας που καλύπτει όλη την εθνική ή περιφερειακή επικράτεια και β) διαθέτει κάποιο μονοπώλιο, με  την 
έννοια ότι δεν υπάρχουν άλλοι φορείς που εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες στη χώρα ή την περιφέρεια (τυπικά παραδείγματα:  υπουργεία, 
κρατικοί οργανισμοί, περιφερειακές δημόσιες αρχές, κ.λπ.). Κατ' αυτή την έννοια, σχολεία, πανεπιστήμια ή άλλοι φορείς, έστω και εάν 
διέπονται από το εθνικό δίκαιο, αποκλείονται από αυτή την κατηγορία και χαρακτηρίζονται ως δημόσιοι φορείς σε τοπικό επίπεδο.   
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Ποιοι μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση; 

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός ή ομάδα6 που βρίσκεται σε Χώρα 
του Προγράμματος. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των 
οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.   

Το σχέδιο κινητικότητας νέων χρηματοδοτείται με ειδικό τρόπο (βλέπε την ενότητα «Κανόνες 
χρηματοδότησης»), εφόσον ο αιτών είναι: 

 ένας δημόσιος φορέας σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο7· 

 μία ένωση περιφερειών· 

 ένας ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας· 

 ένας κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. 

Αριθμός και 
χαρακτηριστικά/προφίλ 
των συμμετεχόντων 
οργανισμών 

Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας είναι διακρατική και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο 
οργανισμούς (έναν οργανισμό αποστολής και έναν οργανισμό υποδοχής) από διαφορετικές 
χώρες. Αν ένα σχέδιο κινητικότητας νέων προβλέπει μόνο μία δραστηριότητα, ο συντονιστής 
πρέπει να ενεργεί και ως οργανισμός αποστολής ή ως οργανισμός υποδοχής- εκτός αν η 
δραστηριότητα είναι Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Αν ένα σχέδιο κινητικότητας νέων 
προβλέπει πάνω από μία δραστηριότητα, ο συντονιστής του σχεδίου έχει τη δυνατότητα –
χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωμένος– να ενεργεί ως οργανισμός αποστολής ή ως 
οργανισμός υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση, ο συντονιστής δεν μπορεί να είναι οργανισμός 
από χώρα εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ. 

Δραστηριότητες σε Χώρες του Προγράμματος: όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να 
προέρχονται από χώρα του προγράμματος. 

Δραστηριότητες με Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ: στη δραστηριότητα πρέπει να 
συμμετέχει τουλάχιστον ένας οργανισμός από χώρα του προγράμματος και ένας οργανισμός 
από χώρα εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ. 

Διάρκεια του σχεδίου από 3 ως 24 μήνες. 

Πού υποβάλλεται η 
αίτηση;  

Στον εθνικό οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός. 

Πότε υποβάλλεται η 
αίτηση; 

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ως τις ακόλουθες ημερομηνίες: 

 2 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που 
αρχίζουν μεταξύ της 1ης Μαΐου και της 30ής Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους· 

 26 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν 
μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους· 

  4 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που 
αναμένεται να ξεκινήσουν την 1η Ιανουαρίου και την 31η Μαΐου του επόμενου 
έτους. 

Πώς υποβάλλεται η 
αίτηση; 

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ 
του παρόντος Οδηγού. 

Λοιπά κριτήρια 
Ένα χρονοδιάγραμμα για κάθε προβλεπόμενη δραστηριότητα του σχεδίου πρέπει να 
επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης.  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΝΕΩΝ 

Διάρκεια 
δραστηριότητας 

Από 5 ως 21 ημέρες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.  

Τόπος(-οι) της 
δραστηριότητας 

Η δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί στη χώρα ενός εκ των συμμετεχόντων 
οργανισμών.   

                                                            
6 

Αν πρόκειται για κάποια ανεπίσημη ομάδα, ένα από τα μέλη της ομάδας που είναι τουλάχιστον 18 ετών αναλαμβάνει τον ρόλο του 
εκπροσώπου και την ευθύνη εξ ονόματος της ομάδας. 
7 

Βλέπε προηγούμενη υποσημείωση.   
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Επιλέξιμοι 
συμμετέχοντες 

Νέοι μεταξύ 13 και 30 ετών8 που διαμένουν στις χώρες των οργανισμών αποστολής και 
υποδοχής. Οι επικεφαλής ομάδων9 που συμμετέχουν σε ανταλλαγές νέων πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 18 ετών. 

Αριθμός συμμετεχόντων 
και σύνθεση εθνικών 
ομάδων 

Κατ’ ελάχιστο 16 και κατ’ ανώτατο 60 συμμετέχοντες (δεν συμπεριλαμβάνονται οι επικεφαλής 
των ομάδων). 

Τουλάχιστον 4 συμμετέχοντες ανά ομάδα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι επικεφαλής των 
ομάδων). 

Κάθε εθνική ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν επικεφαλής ομάδας.  

Λοιπά κριτήρια 

Για να διατηρείται μια άμεση σύνδεση με τη χώρα στην οποία εδρεύει η Εθνική Μονάδα, 
τουλάχιστον ένας από τους οργανισμούς αποστολής ή ο οργανισμός υποδοχής στο πλαίσιο 
της εκάστοτε δραστηριότητας πρέπει να προέρχεται από τον εθνικό οργανισμό, στον οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση. 

 Προπαρασκευαστική επίσκεψη:  

Αν το σχέδιο προβλέπει προπαρασκευαστική επίσκεψη, πρέπει να πληρούνται τα εξής 
κριτήρια επιλεξιμότητας: 

 διάρκεια της προπαρασκευαστικής επίσκεψης: 2 ημέρες το ανώτερο (δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες του ταξιδιού)· 

 Αριθμός συμμετεχόντων ένας (1) συμμετέχων ανά ομάδα. Ο αριθμός των 
συμμετεχόντων μπορεί να αυξηθεί σε δύο (2) με την προϋπόθεση πως ο δεύτερος 
συμμετέχων είναι, εξίσου, νέος άνθρωπος που λαμβάνει μέρος στη δραστηριότητα, 
χωρίς να διαδραματίζει τον ρόλο του επικεφαλής ομάδας ή του εκπαιδευτή. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Πιστοποίηση 

 Όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας 
πρέπει να διαθέτουν κατά την εκπνοή της προθεσμίας της σχετικής αίτησης έγκυρη 
πιστοποίηση ΕΕΥ (για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα ΕΕΥ του 
Παραρτήματος I του παρόντος Οδηγού).  

Διάρκεια υπηρεσίας 

Μακράς διάρκειας ΕΕΥ: από 210 ως 12 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του 
ταξιδιού.  

Μικρής διάρκειας ΕΕΥ: Από 2 εβδομάδες ως 2 μήνες11, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια 
του ταξιδιού. Όρος: Οι μικρής διάρκειας ΕΕΥ μπορούν να οργανωθούν για δραστηριότητες 
που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 εθελοντές που κάνουν την υπηρεσία τους μαζί (ομαδική 
υπηρεσία) ή όπου υπάρχει ίση συμμετοχή ή πλειοψηφία νέων με λιγότερες ευκαιρίες, στην 
δραστηριότητα. 

Τόπος(-οι) των 
υπηρεσιών 

Κάθε εθελοντής από Χώρα του Προγράμματος πρέπει να πραγματοποιεί την υπηρεσία του 
σε άλλη Χώρα του Προγράμματος ή σε Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ. 
 
Κάθε εθελοντής από Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ πρέπει να πραγματοποιεί την 
υπηρεσία του σε Χώρα του Προγράμματος. 

Επιλέξιμοι 
συμμετέχοντες 

Νέοι μεταξύ 17 και 30 ετών12 που διαμένουν στη χώρα του οργανισμού αποστολής.  

Κάθε εθελοντής μπορεί να λάβει μέρος μόνο σε μία ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία13. 
Εξαίρεση: οι εθελοντές που έχουν πραγματοποιήσει μια ΕΕΥ μικρής διάρκειας μπορούν να 
λάβουν μέρος σε μια πρόσθετη ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία. 

                                                            
8 Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:   

 κατώτατα όρια ηλικίας – οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας κατά την ημερομηνία 
έναρξης της δραστηριότητας· 

 ανώτατα όρια ηλικίας – οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο ανώτατο όριο ηλικίας κατά την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. 

9 
Επικεφαλής ομάδας είναι ένας ενήλικας ο οποίος συνοδεύει τους νέους που συμμετέχουν σε ανταλλαγές νέων μεριμνώντας για την 

αποτελεσματική μάθηση, την προστασία και την ασφάλειά τους. 
10 Η μακράς διάρκειας ΕΕΥ λογίζεται από 60 ημέρες και πάνω,  εξαιρουμένων των ημερών μετακίνησης. 
11 Η μικρής διάρκειας ΕΕΥ λογίζεται μέχρι τις 59 ημέρες,  εξαιρουμένων των ημερών μετακίνησης. 
12

 Βλέπε ανωτέρω υποσημείωση για τα όρια ηλικίας. 
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Αριθμός συμμετεχόντων  Το ανώτερο 30 εθελοντές για το σύνολο του σχεδίου.   

Λοιπά κριτήρια 

Για να διατηρείται μια άμεση σύνδεση με τη χώρα στην οποία εδρεύει η Εθνική Μονάδα, 
τουλάχιστον ένας από τους οργανισμούς αποστολής ή ο οργανισμός υποδοχής στο πλαίσιο 
της εκάστοτε δραστηριότητας πρέπει να προέρχεται από τον εθνικό οργανισμό, στον οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση. 

Προπαρασκευαστική επίσκεψη: Μόνο για τις δραστηριότητες ΕΕΥ όπου συμμετέχουν νέοι με 
λιγότερες ευκαιρίες. 
Αν το σχέδιο προβλέπει προπαρασκευαστική επίσκεψη, πρέπει να πληρούνται τα εξής 
κριτήρια επιλεξιμότητας: 

 διάρκεια της προπαρασκευαστικής επίσκεψης: 2 ημέρες το ανώτερο (δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες του ταξιδιού)· 

 Αριθμός συμμετεχόντων: Ένας (1) συμμετέχων ανά οργανισμό αποστολής. Ο 
αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να αυξηθεί, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι 
πρόσθετοι συμμετέχοντες που λαμβάνουν μέρος στη δραστηριότητα είναι 
εθελοντές με λιγότερες ευκαιρίες.  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

Διάρκεια 
δραστηριότητας 

Από 2 ημέρες ως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.  

Η ελάχιστη διάρκεια των 2 ημερών θα πρέπει να είναι συνεχόμενη. 

Τόπος(-οι) της 
δραστηριότητας 

Η δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί στη χώρα ενός εκ των συμμετεχόντων 
οργανισμών.  

Επιλέξιμοι 
συμμετέχοντες 

Δεν υπάρχουν όρια ηλικίας. Οι συμμετέχοντες, με την εξαίρεση των εκπαιδευτών και όσων 
διευκολύνουν την οργάνωση, πρέπει να διαμένουν είτε στη χώρα του οργανισμού αποστολής 
είτε στη χώρα του οργανισμού υποδοχής.   

Αριθμός συμμετεχόντων 
Ως και 50 συμμετέχοντες (συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εκπαιδευτών και των 
συντονιστών) σε κάθε δραστηριότητα που προβλέπεται από το σχέδιο.  

Λοιπά κριτήρια 

Για να διατηρείται μια άμεση σύνδεση με τη χώρα στην οποία εδρεύει η Εθνική Μονάδα, 
τουλάχιστον ένας από τους οργανισμούς αποστολής ή ο οργανισμός υποδοχής στο πλαίσιο 
της εκάστοτε δραστηριότητας πρέπει να προέρχεται από τον εθνικό οργανισμό στον οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση. 

 
Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες 
πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος Οδηγού.   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
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 Ο όρος αυτός ισχύει για τις ΕΕΥ που εντάσσονται στο πλαίσιο του Erasmus+ και σε προηγούμενα προγράμματα. 
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Συνάφεια του σχεδίου 
(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί) 
 

 Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με: 

- τους στόχους της δράσης (βλέπε την ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι 
ενός σχεδίου κινητικότητας») 

- τις ανάγκες και τους στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών και 
των μεμονωμένων συμμετεχόντων 

 Κατά πόσον η πρόταση είναι κατάλληλη για:  

- την προσέγγιση ως προς τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες , 
συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και 
των μεταναστών· 

- την προώθηση της διαφορετικότητας , του διαπολιτισμικού διαλόγου 
και του διαλόγου μεταξύ των θρησκειών, τις κοινές αξίες της 
ελευθερίας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων , καθώς και σχέδια που ενισχύουν των γραμματισμό 
στα μέσα επικοινωνίας, την κριτική σκέψη και την αίσθηση της 
ανάληψης πρωτοβουλιών από τους νέους· 

- τον εφοδιασμό των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας με τις 
ικανότητες και τις μεθόδους που απαιτούνται για τη μεταφορά των 
κοινών θεμελιωδών αξιών της κοινωνίας μας, ιδιαίτερα ως προς τη 
δυσκολία προσέγγισης των νέων ανθρώπων και την πρόληψη της 
βίαιης ριζοσπαστικοποίησής τους. 

 Κατά πόσον η πρόταση είναι κατάλληλη για: 

- να παραγάγει υψηλής ποιότητας μαθησιακά αποτελέσματα για τους 
συμμετέχοντες· 

- να ενισχύσει τις δυνατότητες και το διεθνές πεδίο δράσης των 
συμμετεχόντων οργανισμών· 

Ποιότητα του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης του σχεδίου 
(μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί) 
 
 

 Η σαφήνεια, η πληρότητα και η ποιότητα όλων των σταδίων του 
προτεινόμενου σχεδίου (προετοιμασία, υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
κινητικότητας και παρακολούθηση)· 

 Η συνέπεια μεταξύ των στόχων του σχεδίου και των προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων· 

 Η ποιότητα των πρακτικών διαδικασιών, της διαχείρισης και των μέσων 
υποστήριξης· 

 Η ποιότητα της προετοιμασίας που παρέχεται στους συμμετέχοντες· 

 Η ποιότητα των προτεινόμενων συμμετοχικών μεθόδων μη τυπικής 
μάθησης και της ενεργού συμμετοχής των νέων σε όλα τα επίπεδα του 
σχεδίου· 

 Η ποιότητα των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και η συνεπής 
χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση· 

 Η καταλληλότητα των μέτρων για την επιλογή και/ή την ένταξη των 
συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κινητικότητας· 

 Σε περίπτωση δραστηριοτήτων ΕΕΥ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, κατά πόσον χρησιμοποιείται η 
βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για την επιλογή 
των εθελοντών χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης· 

 Σε περίπτωση δραστηριοτήτων με Χώρες Εταίρους που συνορεύουν με 
την ΕΕ, η ισορροπημένη εκπροσώπηση των οργανισμών από Χώρες του 
Προγράμματος και από Χώρες Εταίρους. 

 Η ποιότητα της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των 
συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς 
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Αντίκτυπος και διάδοση 
(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί) 
 

  Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου. 

 Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου: 

- στους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τόσο 
κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου· 

- στους οργανισμούς και τους ιδιώτες πέραν όσων συμμετέχουν 
άμεσα στο σχέδιο, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

 Η καταλληλότητα και η ποιότητα των μέτρων που αποβλέπουν στη 
διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός και εκτός των 
συμμετεχόντων οργανισμών 

 
Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. 
Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε κάθε μία από τις κατηγορίες των 
κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 15 βαθμούς στις κατηγορίες «συνάφεια του 
σχεδίου» και «αντίκτυπος και διάδοση»· 20 βαθμούς στην κατηγορία «ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του 
σχεδίου»). 
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ΣΧΕΔΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΕΥ 

Αυτός ο τύπος σχεδίων θα στηρίξει τους έμπειρους συντονιστικούς οργανισμούς ΕΕΥ στην ανάπτυξη σχεδίων που 

παραγάγουν συστημικό αντίκτυπο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα Στρατηγικό Σχέδιο ΕΕΥ 

θα αξιοποιήσει στρατηγικά τις δραστηριότητες της ΕΕΥ με την αντιμετώπιση μιας αναγνωρισμένης πρόκλησης σύμφωνα 

με τις προτεραιότητες του Προγράμματος Erasmus+. Συμπληρωματικά με τις δραστηριότητες ΕΕΥ, το σχέδιο θα 

δημιουργήσει επαφές με τους Συνδεδεμένους Εταίρους που θα συνεισφέρουν στην ποιοτική υλοποίηση και την ενίσχυση 

της ικανότητας του σχεδίου να ανταποκριθεί στους στρατηγικούς στόχους. Η ευαισθητοποίηση για την αξία του 

εθελοντισμού τόσο για τους νέους ανθρώπους όσο και για τις κοινότητες, καθώς και η ενδυνάμωση της αναγνώρισης των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί, αποτελούν εξίσου σημαντικά στοιχεία ενός Στρατηγικού Σχεδίου ΕΕΥ. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΕΥ;  

Τα στηριζόμενα σχέδια αποτελούνται από τα εξής στάδια:  

 Προετοιμασία (περιλαμβάνει τις πρακτικές διαδικασίες, την επιλογή των συμμετεχόντων, τη 

γλωσσική/διαπολιτισμική/επιχειρησιακή προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν την αναχώρηση)·  

 Υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων·  

 Παρακολούθηση (συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων ΕΕΥ, της επίσημης 

αναγνώρισης- όπου αυτή εφαρμόζεται- των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια 

των δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και της διάχυσης της χρήσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου, με στόχο την 

ενδυνάμωση της στρατηγικής αξιοποίησης του εθελοντισμού εντός του οργανισμού και μεταξύ των εταίρων).  

 

ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ;  

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Στο πλαίσιο των Στρατηγικών  Σχεδίων ΕΕΥ θα υλοποιούνται οι καθιερωμένες δραστηριότητες ΕΕΥ.14  

Οι εν λόγω δραστηριότητες παρέχουν τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 17-30 ετών να εκφράσουν την προσωπική τους 
δέσμευση προσφέροντας μη αμειβόμενες και πλήρους απασχόλησης εθελοντικές υπηρεσίες για διάστημα ως και 12 
μηνών σε άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να λάβουν επιπλέον 
βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους και επίσης έχουν δικαίωμα να κάνουν ΕΕΥ για μικρότερο 
διάστημα (από δυο εβδομάδες και πάνω). Οι νέοι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στο καθημερινό έργο 
οργανισμών που ασχολούνται με την ενημέρωση και τις πολιτικές για τη νεολαία, την προσωπική και 
κοινωνική/εκπαιδευτική ανάπτυξη των νέων, τη συμμετοχή τους στα κοινά, την κοινωνική περίθαλψη, την ένταξη των 
μειονεκτούντων, το περιβάλλον, τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, την εκπαίδευση στις ΤΠΕ και στα ψηφιακά 
μέσα, τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα, την αναπτυξιακή συνεργασία, κ.λπ.  

Χάρη στη Σύμπραξη μεταξύ των προγραμμάτων Erasmus+ και LIFE, οι νέοι εθελοντές θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να 

συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος συμμετέχοντας σε δραστηριότητες όπως η 

παρακολούθηση ειδών και οικοτόπων, η συμμετοχή σε έρευνες και επιτήρηση, σε αναδάσωση και μέριμνα των δέντρων, 

σε πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού, στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών, στον εντοπισμό και την εξάλειψη 

χωροκατακτητικών ξένων ειδών, στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και στην κατασκευή μονοπατιών και τον καθαρισμό 

του περιβάλλοντος (π.χ. θαλάσσια απορρίματα). 

Το σχέδιο θα εμπλέκει σημαντικό αριθμό εθελοντών για σταθερό συστημικό αντίκτυπο. Οι εθελοντές μπορούν να 

παράσχουν τις εθελοντικές τους υπηρεσίες είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδα.  

Ο αιτών οργανισμός είναι υπεύθυνος (πιθανόν μέσω των άλλων συμμετεχόντων οργανισμών) για: 

 να οργανώσει τη διαβίωση, τη στέγαση και τις τοπικές μετακινήσεις των εθελοντών·  

                                                            
14 Για  τη λεπτομερή περιγραφή αυτής της δραστηριότητας, παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ενότητα «Σχέδια Κινητικότητες για νέους ανθρώπους και 

εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας που μπορούν να περιλαμβάνουν Ανταλλαγές Νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και/ή Κινητικότητα Εργαζομένων 
στον τομέα της Νεολαίας» 



 
 

13 

 

 να καταρτίσει τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες των εθελοντών σύμφωνα με τις ποιοτικές αρχές της 

ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας, όπως αυτές περιγράφονται στον Χάρτη ΕΕΥ· 

 να παράσχει στους εθελοντές διαρκή γλωσσική, προσωπική, διοικητική και επιχειρησιακή υποστήριξη καθ’ όλη 

τη διάρκεια της δραστηριότητας ΕΕΥ με τη βοήθεια ενός μέντορα για τους συμμετέχοντες·  

 να υλοποιήσει δραστηριότητες διάχυσης και ενημέρωσης·   

 να εμπλέξει τον Συνδεδεμένο Εταίρο σε παρόμοια καθήκοντα στο πλαίσιο του σχεδίου (συμπεριλαμβανομένων 

των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων). 

Για δραστηριότητες που εμπίπτουν στους θεματικούς τομείς και στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης (δηλαδή υπηρεσίες που διαρκούν από 2 έως 12 μήνες και παρέχονται σε Χώρα του Προγράμματος), 
συνιστάται θερμά οι εθελοντές να επιλέγονται από τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπου οι 
νέοι που επιθυμούν να αναλάβουν εθελοντικές δραστηριότητες καταχωρίζουν το προφίλ τους.  

Συμπληρωματικές δραστηριότητες 

Το σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει την οργάνωση σχετικών συμπληρωματικών δραστηριοτήτων για να επιτύχει τους 

στόχους του, καθώς και να ενισχύσει τον συστημικό του αντίκτυπο. Οι εν λόγω συμπληρωματικές δραστηριότητες 

μπορούν να είναι παρακολούθηση εργασίας, εργαστήρια, συνέδρια, σεμινάρια, μαθήματα κατάρτισης, προσωπική 

καθοδήγηση κ.λπ. 

 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ;  

 Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στις δραστηριότητες ΕΕΥ αναλαμβάνουν τους εξής ρόλους και τα εξής 

καθήκοντα: 
 

 Αιτών οργανισμός: είναι υπεύθυνος για την υποβολή αίτησης για το σχέδιο κινητικότητας, για την 
υπογραφή και διαχείριση της συμφωνίας για επιχορήγηση και για την υποβολή εκθέσεων, καθώς και 
για το συντονισμό όλου του σχεδίου. Ο αιτών οργανισμός αναλαμβάνει, επίσης, ολόκληρη την ευθύνη 
για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ΕΕΥ. Ο συντονιστής της κοινοπραξίας μπορεί επίσης –χωρίς 
όμως να είναι υποχρεωτικό– να ενεργεί ως οργανισμός αποστολής. 
 

 Οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής: υλοποιούν τις δραστηριότητες ΕΕΥ και παρέχουν υποστήριξη 
στους εθελοντές κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του σχεδίου. 
 

Συνδεδεμένοι εταίροι: Επιπρόσθετα με τους οργανισμούς που συμμετέχουν επισήμως στις δραστηριότητες ΕΕΥ και 
διαθέτουν έγκυρη πιστοποίηση της ΕΕΥ, ένα Στρατηγικό Σχέδιο ΕΕΥ μπορεί, εξίσου, να εμπλέκει συνδεδεμένους εταίρους 
από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι συνεισφέρουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων 
καθηκόντων/δραστηριοτήτων του σχεδίου ή υποστηρίζουν τη διάχυση και τη βιωσιμότητα του σχεδίου. Όσον αφορά τη 
διαχείριση συμβατικών θεμάτων, οι συνδεδεμένοι εταίροι δεν θεωρούνται μέρος των εταίρων του σχεδίου και δεν 
λαμβάνουν χρηματοδότηση. Ωστόσο, η εμπλοκή και ο ρόλος τους στο σχέδιο και στις διάφορες δραστηριότητές του, θα 
πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια, καθώς επίσης θα πρέπει να περιγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να 
αποδώσουν προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί, επενδύοντας με πόρους και τεχνογνωσία.   
 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ;  

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί το σχέδιο, ώστε να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση 

από το πρόγραμμα Erasmus+:  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 

Επιλέξιμοι 
συμμετέχοντες 
οργανισμοί 

Ο συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:  

 μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ· 

 ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας· 

 κοινωνική επιχείρηση·  

 δημόσιος φορέας σε τοπικό επίπεδο·  

καθώς επίσης: 
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 δημόσιος φορέας σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο15· 

 ένωση περιφερειών· 

 ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας· 

 κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. 

 

που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με 
την Ε.Ε. (περιοχές 1 ως 4: βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες Χώρες» στο Μέρος Α του παρόντος 
Οδηγού) 

Ποιοι μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση; 

 
Κάθε συμμετέχων οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος και 
διαθέτει πιστοποίηση της ΕΕΥ ως Συντονιστικός Οργανισμός, μπορεί να είναι αιτών 
οργανισμός  εντός της προθεσμίας της σχετικής αίτησης.  
 
Ο αιτών οργανισμός πρέπει να διαθέτει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό καλής προηγούμενης 
απόδοσης σε δραστηριότητες των σχεδίων κινητικότητας για νέους, και τουλάχιστον μια 
προηγούμενη εμπειρία ως Συντονιστικός Οργανισμός. O αιτών θα πρέπει να έχει εμπλακεί σε 
ολοκληρωμένα σχέδια του προγράμματος «Νεολαία σε Δράση» ή του Erasmus+ εντός των 3 
προηγουμένων ετών, πριν από την προθεσμία αίτησης, τα οποία θα πρέπει να αφορούσαν 
συνολικό αριθμό τουλάχιστον 6 εθελοντών ΕΕΥ. 
 

Αριθμός συμμετεχόντων 
οργανισμών  
 

 
Κάθε έντυπο αίτησης αφορά μόνο έναν αιτούντα οργανισμό (ο αιτών).  
 
 Κατά την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας, πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο 
οργανισμοί από διαφορετικές χώρες του προγράμματος (τουλάχιστον ένας οργανισμός 
αποστολής και τουλάχιστον ένας οργανισμός υποδοχής).  

Δραστηριότητες σε Χώρες του Προγράμματος: όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να 
προέρχονται από χώρα του προγράμματος. 

Δραστηριότητες με Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ: στη δραστηριότητα πρέπει να 
συμμετέχει τουλάχιστον ένας οργανισμός από χώρα του προγράμματος και ένας οργανισμός 
από χώρα εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ. 
 

Πιστοποίηση 
Οι συμμετέχοντες οργανισμοί, με εξαίρεση τον αιτούντα, πρέπει να διαθέτουν έγκυρη 
πιστοποίηση κατά την πρώτη ημέρα της δραστηριότητας ΕΕΥ, στην οποία εμπλέκονται ως 
σχετικοί.  

Διάρκεια του σχεδίου  

από 12 ως 36 μήνες.   

Σε κάθε περίπτωση, τα σχέδια πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως την 31η Αυγούστου 
2020. 

Διάρκεια υπηρεσίας  

 
Μακράς διάρκειας ΕΕΥ: από 216 ως 12 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του 
ταξιδιού.  
 
Μικρής διάρκειας ΕΕΥ: Από 2 εβδομάδες ως 2 μήνες17, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια 
του ταξιδιού. Όρος: Οι μικρής διάρκειας ΕΕΥ μπορούν να οργανωθούν για δραστηριότητες 
που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 εθελοντές που κάνουν την υπηρεσία τους μαζί (ομαδική 
υπηρεσία) ή όπου υπάρχει ίση συμμετοχή ή πλειοψηφία νέων με λιγότερες ευκαιρίες, στην 
δραστηριότητα.  
 

                                                            
15 

Σε αυτό το πλαίσιο, δημόσιος φορέας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο θεωρείται κάθε δημόσιος φορέας που α) παρέχει υπηρεσίες ή 
έχει διοικητικό πεδίο αρμοδιότητας που καλύπτει όλη την εθνική ή περιφερειακή επικράτεια και β) διαθέτει κάποιο μονοπώλιο, με  την 
έννοια ότι δεν υπάρχουν άλλοι φορείς που εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες στη χώρα ή την περιφέρεια (τυπικά παραδείγματα: υπουργεία, 
κρατικοί οργανισμοί, περιφερειακές δημόσιες αρχές, κ.λπ.). Κατ' αυτή την έννοια, σχολεία, πανεπιστήμια ή άλλοι φορείς, έστω και εάν 
διέπονται από το εθνικό δίκαιο, αποκλείονται από αυτή την κατηγορία και χαρακτηρίζονται ως δημόσιοι φορείς σε τοπικό επίπεδο.   
16

 Η μακράς διάρκειας ΕΕΥ λογίζεται από τις 60 ημέρες και μετά , εξαιρουμένων των ημερών μετακίνησης. 
17

 Η μικρής διάρκειας ΕΕΥ λογίζεται μέχρι τις 59 ημέρες,  εξαιρουμένων των ημερών μετακίνησης. 
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Τόπος(-οι) των 
υπηρεσιών  

 
Κάθε εθελοντής από Χώρα του Προγράμματος πρέπει να πραγματοποιεί τη δραστηριότητά 
του σε άλλη Χώρα του Προγράμματος ή σε Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ.  
Κάθε εθελοντής από Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ πρέπει να πραγματοποιεί τη 
δραστηριότητά του σε Χώρα του Προγράμματος.  
 

Επιλέξιμοι 
συμμετέχοντες  

 
Νέοι μεταξύ 17 και 30 ετών που διαμένουν στη χώρα του οργανισμού αποστολής. Κάθε 
εθελοντής μπορεί να λάβει μέρος μόνο σε μία Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. 
Εξαίρεση: οι εθελοντές που έκαναν μια Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία μικρής διάρκειας, 
μπορούν να λάβουν μέρος σε μια επιπλέον Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.  
 

Πού υποβάλλεται η 
αίτηση;  

Στον εθνικό οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός. 

Πότε υποβάλλεται η 
αίτηση; 

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση ως τις 26 Απριλίου στις 
12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ 1ης 
Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και της 31ης Ιανουαρίου Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. 
 
Δεν είναι σε θέση όλες οι Εθνικές Μονάδες να υλοποιήσουν την εν λόγω Δράση. Οι αιτούντες 
καλούνται να ελέγξουν τον δικτυακό τόπο της Εθνικής τους Μονάδας για περισσότερο 
λεπτομερείς πληροφορίες. 
 

Πιθανή πρόσθετη προθεσμία:  

Οι Εθνικές Μονάδες μπορούν να διοργανώνουν δεύτερο γύρο υποβολής αιτήσεων, σε 
περίπτωση που υπάρχουν αδιάθετα κονδύλια, για τον οποίο θα ισχύουν επίσης οι κανόνες 
που καθορίζονται στο παρόντα Οδηγό. Οι Εθνικές Μονάδες θα ενημερώνουν σχετικά με την 
εν λόγω δυνατότητα μέσω του δικτυακού τόπου τους. 

Σε περίπτωση διοργάνωσης δεύτερου γύρου, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση 
επιχορήγησης έως τις 4 Οκτωβρίου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλων), για σχέδια που 
ξεκινούν μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 31ης Μαιου του επόμενου έτους 

 

Πώς υποβάλλεται η 
αίτηση; 

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ 
του παρόντος Οδηγού. 

Λοιπά κριτήρια  

 
Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας του αιτούντος. 
Ένας οργανισμός μπορεί να αιτηθεί τη συμμετοχή μια μόνο φορά ανά πρόσκληση του σχεδίου 
ΕΕΥ.  

 Για να διατηρείται μια άμεση σύνδεση με τη χώρα στην οποία εδρεύει η Εθνική Μονάδα/ 
Εθνική Υπηρεσία, τουλάχιστον ένας από τους οργανισμούς αποστολής ή ο οργανισμός 
υποδοχής στο πλαίσιο της εκάστοτε δραστηριότητας πρέπει να προέρχεται από τον εθνικό 
οργανισμό στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 

Προπαρασκευαστική επίσκεψη: Μόνο για τις ΕΕΥ όπου συμμετέχουν νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες.  
Αν το σχέδιο προβλέπει προπαρασκευαστική επίσκεψη, πρέπει να πληρούνται τα εξής 
κριτήρια επιλεξιμότητας: 

 διάρκεια της προπαρασκευαστικής επίσκεψης: 2 ημέρες το ανώτερο (δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες του ταξιδιού)· 

 Αριθμός συμμετεχόντων: Ένας (1) συμμετέχων ανά οργανισμό αποστολής. Ο 
αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να αυξηθεί, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι 
πρόσθετοι συμμετέχοντες, που λαμβάνουν μέρος στη δραστηριότητα, είναι 
εθελοντές με λιγότερες ευκαιρίες. 

 
Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες 
πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος Οδηγού.   
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

Συνάφεια του σχεδίου 
(μέγιστη βαθμολογία: 35 βαθμοί) 
 

Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με: 

- τους στόχους της δράσης (βλέπε την ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι 
ενός σχεδίου κινητικότητας») 

- τις ανάγκες και τους στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών και 
των μεμονωμένων συμμετεχόντων 

- την  αποδεδειγμένη κατανόηση των αρχών της Ευρωπαϊκής 
Εθελοντικής Υπηρεσίας, όπως τίθενται στον Χάρτη ΕΕΥ, και τη 
στρατηγική χρήση της εν λόγω δράσης για την αντιμετώπιση μίας ή 
περισσότερων αναγνωρισμένων προκλήσεων σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες του Προγράμματος Erasmus+ . 

Κατά πόσον η πρόταση είναι κατάλληλη για:  

- την προσέγγιση ως προς τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες , 
συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και 
των μεταναστών· 

- την προώθηση της διαφορετικότητας , του διαπολιτισμικού διαλόγου 
και του διαλόγου μεταξύ των θρησκειών, τις κοινές αξίες της 
ελευθερίας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων , καθώς και σχέδια που ενισχύουν των γραμματισμό 
στα μέσα επικοινωνίας, την κριτική σκέψη και την αίσθηση της 
ανάληψης πρωτοβουλιών από τους νέους· 

Κατά πόσον η πρόταση είναι κατάλληλη για: 

- να παραγάγει υψηλής ποιότητας μαθησιακά αποτελέσματα για τους 
συμμετέχοντες· 

- να ενισχύσει τις δυνατότητες και το διεθνές πεδίο δράσης των 
συμμετεχόντων οργανισμών· 

- Στις περιπτώσεις που εμπλέκονται συνδεδεμένοι εταίροι: 
συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταίρων σε σχετικά 
καθήκοντα. 

Ποιότητα του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης του σχεδίου 
(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί) 
 
 

 Η σαφήνεια, η πληρότητα και η ποιότητα όλων των σταδίων του 
προτεινόμενου σχεδίου (προετοιμασία, υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
κινητικότητας και παρακολούθηση) 

 Η συνέπεια μεταξύ των στρατηγικών στόχων του σχεδίου και των 
προτεινόμενων δραστηριοτήτων· 

 Η κατάλληλη προηγούμενη εμπειρία του αιτούντος, ώστε να επιτευχθούν 
οι στόχοι της δράσης· 

 Η ποιότητα των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και η συνεπής 
χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση· 

 Η καταλληλότητα των μέτρων για την επιλογή και/ή την ένταξη των 
συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κινητικότητας· 

 Σε περίπτωση δραστηριοτήτων ΕΕΥ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, για την επιλογή των εθελοντών 
χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης·Σε περίπτωση δραστηριοτήτων ΕΕΥ που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ο βαθμός στον 
οποίον θα χρησιμοποιηθεί η βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης για την επιλογή των εθελοντών· 

 Η ποιότητα των σχεδίων ως προς την επιλογή και τη συνεργασία με 
εταίρους του σχεδίου. 
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Αντίκτυπος και διάδοση 
(μέγιστη βαθμολογία: 35 βαθμοί) 
 

 Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου. 

 Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου: 

 στους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου· 

 στους οργανισμούς και τους ιδιώτες πέραν όσων συμμετέχουν άμεσα στο 
σχέδιο, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Η καταλληλότητα και η ποιότητα των μέτρων που αποβλέπουν στη 
διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός και εκτός των 
συμμετεχόντων οργανισμών 

 
Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. 
Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε κάθε μία από τις κατηγορίες των 
κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 17,5 βαθμούς στις κατηγορίες «συνάφεια του 
σχεδίου» και «αντίκτυπος και διάδοση»· 15 βαθμούς στην κατηγορία «ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του 
σχεδίου»). 
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ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΡΑΣΗ; 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+, ο οποίος απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη οι 
περιορισμοί που επιβάλλουν οι μεγάλες αποστάσεις από τις απομακρυσμένες περιοχές και στις Υπερπόντιες Χώρες και 
Εδάφη (ΥΧΕ) της Ένωσης, κατά την εφαρμογή του προγράμματος, τίθενται ειδικοί κανόνες χρηματοδότησης προκειμένου 
να υποστηριχθούν οι ακριβές δαπάνες ταξιδίου των συμμετεχόντων από/προς απομακρυσμένες περιοχές και τις 
Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη, οι οποίες καλύπτονται ανεπαρκώς από τους συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση 
την συνεισφορά σε ποσά μοναδιαίου κόστους ανά ζώνη απόστασης ταξιδίου).  
 
Οι αιτούντες για σχέδια κινητικότητας θα επιτρέπεται να αιτηθούν χρηματοδοτική ενίσχυση για τις δαπάνες ταξιδίου των 
συμμετεχόντων από/προς τις απομακρυσμένες περιοχές και στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη στην κατηγορία 
προϋπολογισμού «Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατ’ εξαίρεση» : βλέπε «Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;»). Αυτό 
θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες μπορούν να αποδείξουν ότι οι συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με 
βάση την συνεισφορά σε ποσά μοναδιαίου κόστους ανά ζώνη απόστασης ταξιδίου) δεν καλύπτουν τουλάχιστον το 70% 
των εξόδων μετακίνησης των συμμετεχόντων. 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Επιπλέον υποχρεωτικά κριτήρια και περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την εν λόγω Δράση παρέχονται 
στο Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις σχετικές 
ενότητες του εν λόγω Παραρτήματος πριν υποβάλουν αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη. 
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ; 

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου κινητικότητας πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (σε ευρώ): 

A) ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΝΕΩΝ  

Επιλέξιμες δαπάνες 
Μηχανισμός 

χρηματοδότησης 
Ποσό Κανόνας κατανομής 

Επιχορήγηση για 
την κάλυψη των 
δαπανών 
μετακίνησης 

Συνεισφορά στα έξοδα μετακίνησης των 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των προσώπων που τους συνοδεύουν, 
από τον τόπο καταγωγής τους στον 
τόπο της δραστηριότητας και 
επιστροφή. 

 

Επιπλέον, κατά περίπτωση, τα έξοδα 
μετακίνησης για ενδεχόμενη 
προπαρασκευαστική επίσκεψη. 

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο κόστος 
δαπάνης 

Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 99 χλμ.:  
20 EUR ανά συμμετέχοντα 

Ανάλογα με την απόσταση ανά 
συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει 
να υπολογίζονται με βάση τον μετρητή 
αποστάσεων που υποστηρίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή18. Ο αιτών 
πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός 
ταξιδίου απλής μετάβασης για τον 
υπολογισμό του ποσού της 
επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγηθεί ως 
ενίσχυση για το ταξίδι μετ' 
επιστροφής19. 
 

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.:  

180 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1999 χλμ.:  

275 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.:  

360 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.:  

530 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.:  

820 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις 8.000 χλμ. και άνω:  

1300 EUR ανά συμμετέχοντα 

Επιπλέον 
οικονομική 
ενίσχυση για 
υψηλές δαπάνες 
εσωτερικής 
μετακίνησης 

Επιπρόσθετη υποστήριξη:  

 για ταξίδι μετ’ επιστροφής με 
προορισμό ένα κεντρικό σημείο/το 
αεροδρόμιο και (ή) τον σταθμό των 
τρένων/λεωφορείων εντός της 
χώρας καταγωγής  

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο κόστος 
δαπάνης 

Για δαπάνες εσωτερικού ταξιδίου που υπερβαίνουν  τα 
225 ευρώ:  

180 EUR ανά συμμετέχοντα (συμπεριλαμβανομένων των 
συνοδών) ανά ταξίδι μετ’ επιστροφής20 

Για υψηλές δαπάνες μετακίνησης που 
ξεπερνούν τα 225 EUR (ανά ταξίδι μετ’ 
επιστροφής), με την προϋπόθεση ότι 
οι δαπάνες αιτιολογούνται επαρκώς 
στην αίτηση.  

                                                            
18

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-4 
19 

Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη 
(1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει το κατάλληλο εύρος απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στα έξοδα μετακίνησης του 
συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη και πίσω (275 EUR).     
20

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν δύο επιπλέον επιχορηγήσεις για την κάλυψη υψηλών δαπανών εσωτερικής μετακίνησης στην ίδια δραστηριότητα κινητικότητας, εφόσον το σχετικό τους αίτημα είναι 
επαρκώς αιτιολογημένο: μία επιχορήγηση για μετακίνηση με προορισμό ένα κεντρικό σημείο/αεροδρόμιο και/ή σταθμό τρένων/λεωφορείων στην χώρα προέλευσης και μία ακόμα επιχορήγηση για μετακίνηση με 
τελικό προορισμό μια απομακρυσμένη περιοχή στην χώρα υποδοχής.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-4
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και/ή 

 για ταξίδι μετ’ επιστροφής  προς 
απομακρυσμένο τελικό προορισμό 
(από ένα κεντρικό 
σημείο/αεροδρόμιο και (ή) σταθμό 
τρένων/λεωφορείων) στην χώρα 
υποδοχής 

 

Επιχορήγηση για 
την κάλυψη των 
οργανωτικών 
δαπανών 

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
κινητικότητας  

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο κόστος 
δαπάνης 

Α5.1ανά ημέρα δραστηριότητας ανά συμμετέχοντα21 

Ανάλογα με τη διάρκεια της 
δραστηριότητας ανά συμμετέχοντα 
(εφόσον απαιτείται, 
συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας 
μετακίνησης πριν από τη 
δραστηριότητα και μίας ημέρας 
μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα). 

Επιχορήγηση για 
άτομα με ειδικές 
ανάγκες 

Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται 
άμεσα με τους συμμετέχοντες με 
αναπηρίες και τους συνοδούς τους 
(συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον 
αυτά αιτιολογούνται επαρκώς και με 
την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες 
αυτοί δεν έχουν αιτηθεί επιχορήγηση 
από τις κατηγορίες προϋπολογισμού 
«επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών 
ταξιδίου» και «επιχορήγηση για την 
κάλυψη οργανωτικών δαπανών»).  

Πραγματικές δαπάνες  100% των επιλέξιμων δαπανών 

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα 
χρηματοδοτικής στήριξης για την 
υποστήριξη ειδικών αναγκών και την 
κάλυψη έκτακτων δαπανών πρέπει να 
δικαιολογείται στο έντυπο της αίτησης 

                                                            
21

 Συμπεριλαμβάνονται οι επικεφαλής ομάδων και οι συνοδοί.  
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Ειδικές 
κατηγορίες 
δαπανών κατ’ 
εξαίρεση 

Έκδοση θεωρήσεων και σχετικές 
δαπάνες, άδειες παραμονής, 
εμβολιασμοί.  

Δαπάνες για την υποστήριξη της 
συμμετοχής νέων ανθρώπων με 
λιγότερες ευκαιρίες επί ίσοις όροις με 
τους άλλους νέους (εξαιρουμένων των 
εξόδων μετακίνησης και οργανωτικής 
υποστήριξης για τους συμμετέχοντες 
και τους συνοδούς τους).  

Δαπάνες διαμονής των συμμετεχόντων 
στη διάρκεια προπαρασκευαστικής 
επίσκεψης.  

Δαπάνες για την παροχή χρηματικής 
εγγύησης, κατόπιν αίτησης της Εθνικής 
Μονάδας. 

Υψηλά έξοδα μετακίνησης 
συμμετεχόντων από/προς 
απομακρυσμένες περιοχές και 
Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (για 
λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα «Τι 
άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με 
αυτή τη δράση». 

Πραγματικές δαπάνες  

Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: 75% των επιλέξιμων 
δαπανών 
 
Υψηλά έξοδα μετακίνησης: κατά το μέγιστο μέχρι 80% 
των επιλέξιμων δαπανών 
 
Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών 
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Μέρος Β - Σχέδιο κινητικότητας για νέους και για άτομα που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας 

 

B) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Επιλέξιμες δαπάνες 
Μηχανισμός 

χρηματοδότησης 
Ποσό Κανόνας κατανομής 

Επιχορήγηση 
για την κάλυψη 
των δαπανών 
μετακίνησης 

Συνεισφορά στα έξοδα μετακίνησης των 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των συνοδών, από τον τόπο προέλευσης 
τους στον τόπο της δραστηριότητας και 
πίσω.  

 

Επιπλέον, κατά περίπτωση, τα έξοδα 
μετακίνησης για ενδεχόμενη 
προπαρασκευαστική επίσκεψη. 

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο 
κόστος δαπάνης 

Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 99 χλμ.:  
20 EUR ανά συμμετέχοντα 

Ανάλογα με την απόσταση ανά συμμετέχοντα. Οι 
αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον 
μετρητή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή22. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει 
την απόσταση ενός ταξιδίου απλής μετάβασης για 
τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης ΕΕ 
που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' 
επιστροφής23.  

 

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.:  

180 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1999 χλμ.:  

275 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.:  

360 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.:  

530 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.:  

820 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις 8.000 χλμ. και άνω:  

1300 EUR ανά συμμετέχοντα 

Επιπλέον 
οικονομική 
ενίσχυση για 
υψηλές 
δαπάνες 
εσωτερικής 
μετακίνησης 

Επιπρόσθετη υποστήριξη:  

 για ταξίδι μετ’ επιστροφής με 
προορισμό ένα κεντρικό σημείο/το 
αεροδρόμιο και (ή) τον σταθμό των 
τρένων/λεωφορείων εντός της χώρας 
καταγωγής  

και/ή 

 για ταξίδι μετ’ επιστροφής  προς 
απομακρυσμένο τελικό προορισμό 

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο 
κόστος δαπάνης 

Για δαπάνες εσωτερικού ταξιδίου που 
υπερβαίνουν  τα 225 ευρώ:  

180 EUR ανά συμμετέχοντα 
(συμπεριλαμβανομένων των συνοδών) ανά ταξίδι 
μετ’ επιστροφής24 

Για υψηλές δαπάνες μετακίνησης που ξεπερνούν 
τα 225 EUR (ανά ταξίδι μετ’ επιστροφής), με την 
προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αιτιολογούνται 
επαρκώς στην αίτηση.  

                                                            
22

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-4  
23

 Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη 
(1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει το ισχύον εύρος απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στα έξοδα μετακίνησης του συμμετέχοντα 
από τη Μαδρίτη στη Ρώμη και επιστροφή (275 ευρώ).     
24

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν δύο επιπλέον επιχορηγήσεις για την κάλυψη υψηλών δαπανών εσωτερικής μετακίνησης στην ίδια δραστηριότητα κινητικότητας, εφόσον το σχετικό τους αίτημα είναι 
επαρκώς αιτιολογημένο: μία επιχορήγηση για μετακίνηση με προορισμό ένα κεντρικό σημείο/αεροδρόμιο και/ή σταθμό τρένων/λεωφορείων στην χώρα προέλευσης και μία ακόμα επιχορήγηση για μετακίνηση με 
τελικό προορισμό μια απομακρυσμένη περιοχή στην χώρα υποδοχής.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-4
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(από ένα κεντρικό 
σημείο/αεροδρόμιο και (ή) σταθμό 
τρένων/λεωφορείων) στην χώρα 
υποδοχής 

 

Επιχορήγηση 
για την κάλυψη 
των 
οργανωτικών 
δαπανών 

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
κινητικότητας.  

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο 
κόστος δαπάνης 

 

A5.2 ανά ημέρα ανά εθελοντή25 

 

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε 
συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, 
συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης 
πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας 
μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα). 

Επιχορήγηση 
για την κάλυψη 
των ατομικών 
δαπανών  

Επίδομα ημερήσιων εξόδων στον 
εθελοντή για πρόσθετα προσωπικά έξοδα.  

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο 
κόστος δαπάνης 

 

Α5.3 ανά ημέρα δραστηριότητας ανά 

συμμετέχοντα 
 

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε 
συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, 
συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης 
πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας 
μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα). 

Γλωσσική 
υποστήριξη 

Δαπάνες που συνδέονται με την 
υποστήριξη που προσφέρεται στους 
συμμετέχοντες –πριν την αναχώρηση ή 
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας– 
προκειμένου να βελτιωθούν οι γνώσεις 
τους στη γλώσσα που θα 
χρησιμοποιήσουν για να εκτελέσουν τα 
εθελοντικά τους καθήκοντα.  

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο 
κόστος δαπάνης 

Μόνο για δραστηριότητες που διαρκούν από 2 ως 
12 μήνες: 
150 EUR ανά συμμετέχοντα που χρειάζεται 
γλωσσική υποστήριξη 

Υπό τον όρο ότι: οι αιτούντες πρέπει να ζητούν 
υποστήριξη για τη γλώσσα στην οποία θα 
αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους με βάση τις 
ανάγκες των συμμετεχόντων για γλώσσες που δεν 
προσφέρονται από τη διαδικτυακή γλωσσική 
υποστήριξη OLS.  

                                                            
25 

ΣΣυμπεριλαμβανομένωντων συνοδών για τους εθελοντές ΕΕΥ με λιγότερες ευκαιρίες.   
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Επιχορήγηση 
για άτομα με 
ειδικές ανάγκες 

Δαπάνες διαβίωσης των συνοδών και 
δαπάνες μετακίνησης, εφόσον 
αιτιολογούνται επαρκώς και με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
συμμετέχοντες δεν αιτούνται 
επιχορήγηση από την κατηγορία 
προϋπολογισμού «Επιχορήγηση για την 
κάλυψη των δαπανών ταξιδίου». 
Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται 
άμεσα με τους συμμετέχοντες με 
αναπηρίες (συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων μετακίνησης και διαβίωσης, 
εφόσον αυτά αιτιολογούνται επαρκώς και 
με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες 
αυτοί δεν έχουν αιτηθεί επιχορήγηση από 
τις κατηγορίες προϋπολογισμού 
«επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών 
ταξιδίου» και «επιχορήγηση για την 
κάλυψη οργανωτικών δαπανών»).  

Πραγματικές 
δαπάνες  

100% των επιλέξιμων δαπανών 
Υπό τον όρο ότι: το αίτημα χρηματοδοτικής 
στήριξης για την κάλυψη ειδικών αναγκών πρέπει 
να δικαιολογείται στο έντυπο της αίτησης.  
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Ειδικές 
κατηγορίες 
δαπανών κατ’ 
εξαίρεση 

Έκδοση θεωρήσεων και σχετικές δαπάνες, 
άδειες παραμονής, εμβολιασμοί.  

Δαπάνες για την υποστήριξη της 
συμμετοχής νέων ανθρώπων με λιγότερες 
ευκαιρίες επί ίσοις όροις με άλλους νέους, 
συμπεριλαμβανομένης ειδικής 
προετοιμασίας και ενισχυμένης 
καθοδήγησης (χωρίς να συνυπολογίζονται 
οι δαπάνες μετακίνησης και οργανωτικής 
υποστήριξης για συμμετέχοντες και 
συνοδούς ).  

Δαπάνες διαμονής των συμμετεχόντων 
στη διάρκεια προπαρασκευαστικής 
επίσκεψης.   

Δαπάνες για την παροχή χρηματικής 
εγγύησης, κατόπιν αίτησης της Εθνικής 
Μονάδας. 

Υψηλά έξοδα μετακίνησης συμμετεχόντων 
από/προς απομακρυσμένες περιοχές και 
Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη(για 
λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα «Τι άλλο 
πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη 
δράση». 

Πραγματικές 
δαπάνες  

 
Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: 75% των 
επιλέξιμων δαπανών 
 
Υψηλά έξοδα μετακίνησης: κατά το μέγιστο μέχρι 
80% των επιλέξιμων δαπανών 
 
Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών 

 

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα χρηματοδοτικής 
στήριξης για την υποστήριξη ειδικών αναγκών και 
την κάλυψη έκτακτων δαπανών πρέπει να 
δικαιολογείται στο έντυπο της αίτησης   

 
 

C) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

Επιλέξιμες δαπάνες 
Μηχανισμός 

χρηματοδότησης 
Ποσό Κανόνας κατανομής 

Επιχορήγηση για 
την κάλυψη των 
δαπανών 
μετακίνησης 

Συνεισφορά στα έξοδα μετακίνησης 
των συμμετεχόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, 
από τον τόπο προέλευσής τους στον 
τόπο της δραστηριότητας και πίσω. 

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο κόστος 
δαπάνης 

Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 99 χλμ.:  
20 EUR ανά συμμετέχοντα 

Ανάλογα με την απόσταση ανά 
συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει 
να υπολογίζονται με βάση τον μετρητή 
αποστάσεων που υποστηρίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή26. Ο αιτών 
πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός 
ταξιδίου απλής μετάβασης για τον 
υπολογισμό του ποσού της 

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.:  

180 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1999 χλμ.:  

275 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.:  

                                                            
26

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-4
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360 EUR ανά συμμετέχοντα επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγηθεί ως 
ενίσχυση για το ταξίδι μετ' 
επιστροφής27.  

 

Για αποστάσεις μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.:  

530 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.:  

820 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις 8.000 χλμ. και άνω:  

1300 EUR ανά συμμετέχοντα 

Επιπλέον 
οικονομική 
ενίσχυση για 
υψηλές δαπάνες 
εσωτερικής 
μετακίνησης 

Επιπρόσθετη υποστήριξη:  

 για ταξίδι μετ’ επιστροφής με 
προορισμό ένα κεντρικό 
σημείο/το αεροδρόμιο και (ή) τον 
σταθμό των τρένων/λεωφορείων 
εντός της χώρας καταγωγής  

και/ή 

 για ταξίδι μετ’ επιστροφής  προς 
απομακρυσμένο τελικό 
προορισμό (από ένα κεντρικό 
σημείο/αεροδρόμιο και (ή) 
σταθμό τρένων/λεωφορείων) 
στην χώρα υποδοχής 

 

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο κόστος 
δαπάνης 

Για δαπάνες εσωτερικού ταξιδίου που υπερβαίνουν  τα 
225 EUΡ:  

180 EUR ανά συμμετέχοντα (συμπεριλαμβανομένων των 
συνοδών) ανά ταξίδι μετ’ επιστροφής28 

Για υψηλές δαπάνες μετακίνησης που 
ξεπερνούν τα 225 EUR (ανά ταξίδι μετ’ 
επιστροφής), με την προϋπόθεση ότι 
οι δαπάνες αιτιολογούνται επαρκώς 
στην αίτηση.  

Επιχορήγηση για 
την κάλυψη των 
οργανωτικών 
δαπανών 

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με 
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
κινητικότητας  

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο κόστος 
δαπάνης 

A5.4 ανά ημέρα δραστηριότητας ανά συμμετέχοντα29 

Κατ' ανώτατο 1.100 EUR ανά συμμετέχοντα30  

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής 
κάθε συμμετέχοντα (εφόσον 
απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης 
μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη 
δραστηριότητα και μίας ημέρας 
μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα). 

                                                            
27

 Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη 
(1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει το κατάλληλο εύρος απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στα έξοδα μετακίνησης του 
συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη και πίσω (275 EUR).     
28

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν δύο επιπλέον επιχορηγήσεις για την κάλυψη υψηλών δαπανών εσωτερικής μετακίνησης στην ίδια δραστηριότητα κινητικότητας, εφόσον το σχετικό τους αίτημα είναι 
επαρκώς αιτιολογημένο: μία επιχορήγηση για μετακίνηση με προορισμό ένα κεντρικό σημείο/αεροδρόμιο και/ή σταθμό τρένων/λεωφορείων στην χώρα προέλευσης και μία ακόμα επιχορήγηση για μετακίνηση με 
τελικό προορισμό μια απομακρυσμένη περιοχή στην χώρα υποδοχής.  
29

 Συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευτές, οι υπεύθυνοι συντονισμού και οι συνοδοί. 
30

 Συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευτές, οι υπεύθυνοι συντονισμού και οι συνοδοί.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-4
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Επιχορήγηση για 
άτομα με ειδικές 
ανάγκες 

Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται 
άμεσα με τους συμμετέχοντες με 
αναπηρίες και τους συνοδούς τους 
(συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον 
αυτά αιτιολογούνται επαρκώς και με 
την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες 
αυτοί δεν έχουν αιτηθεί επιχορήγηση 
από τις κατηγορίες προϋπολογισμού 
«επιχορήγηση για την κάλυψη 
δαπανών ταξιδίου» και «επιχορήγηση 
για την κάλυψη οργανωτικών 
δαπανών»).  

Πραγματικές δαπάνες  100% των επιλέξιμων δαπανών 

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα 
χρηματοδοτικής στήριξης για την 
υποστήριξη ειδικών αναγκών και την 
κάλυψη έκτακτων δαπανών πρέπει να 
δικαιολογείται στο έντυπο της αίτησης. 

Ειδικές 
κατηγορίες 
δαπανών κατ’ 
εξαίρεση 

Έκδοση θεωρήσεων και σχετικές 
δαπάνες, άδειες παραμονής, 
εμβολιασμοί. 

Δαπάνες για την παροχή χρηματικής 
εγγύησης, κατόπιν αίτησης της Εθνικής 
Μονάδας. 

Υψηλά έξοδα μετακίνησης 
συμμετεχόντων από/προς 
απομακρυσμένες περιοχές και 
Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη(για 
λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα «Τι 
άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με 
αυτή τη δράση». 

Πραγματικές δαπάνες  

Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: 75% των επιλέξιμων 
δαπανών 
Υψηλά έξοδα μετακίνησης: κατά το μέγιστο μέχρι 80% 
των επιλέξιμων δαπανών 
Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών 
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Δ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)   

Επιλέξιμες δαπάνες 
Μηχανισμός 

χρηματοδότησης 
Ποσό Κανόνας κατανομής 

Επιχορήγηση 
για την κάλυψη 
των δαπανών 
μετακίνησης 

Συνεισφορά στα έξοδα μετακίνησης των 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των συνοδών, από τον τόπο προέλευσής 
τους στον τόπο της δραστηριότητας και 
πίσω.  

 

Επιπλέον, κατά περίπτωση, τα έξοδα 
μετακίνησης για ενδεχόμενη 
προπαρασκευαστική επίσκεψη. 

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο 
κόστος δαπάνης 

Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 99 χλμ.:  
20 EUR ανά συμμετέχοντα 

Ανάλογα με την απόσταση ανά συμμετέχοντα. Οι 
αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον 
μετρητή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή31. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει 
την απόσταση ενός ταξιδίου απλής μετάβασης για 
τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης ΕΕ 
που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' 
επιστροφής32.  
 

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.:  

180 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1999 χλμ.:  

275 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.:  

360 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.:  

530 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.:  

820 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις 8.000 χλμ. και άνω:  

1300 EUR ανά συμμετέχοντα 

Επιπλέον 
οικονομική 
ενίσχυση για 
υψηλές 
δαπάνες 
εσωτερικής 
μετακίνησης 

Επιπρόσθετη υποστήριξη:  

 για ταξίδι μετ’ επιστροφής με 
προορισμό ένα κεντρικό σημείο/το 
αεροδρόμιο και (ή) τον σταθμό των 
τρένων/λεωφορείων εντός της χώρας 
καταγωγής  

και/ή 

 για ταξίδι μετ’ επιστροφής  προς 
απομακρυσμένο τελικό προορισμό 
(από ένα κεντρικό 
σημείο/αεροδρόμιο και (ή) σταθμό 

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο 
κόστος δαπάνης 

Για δαπάνες εσωτερικού ταξιδίου που 
υπερβαίνουν  τα 225 ευρώ:  

180 EUR ανά συμμετέχοντα 
(συμπεριλαμβανομένων των συνοδών) ανά ταξίδι 
μετ’ επιστροφής33 

Για υψηλές δαπάνες μετακίνησης που ξεπερνούν 
τα 225 EUR (ανά ταξίδι μετ’ επιστροφής), με την 
προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αιτιολογούνται 
επαρκώς στην αίτηση.  

                                                            
31

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-4  
32

 Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη 
(1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει το ισχύον εύρος απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στα έξοδα μετακίνησης του συμμετέχοντα 
από τη Μαδρίτη στη Ρώμη και επιστροφή (275 ευρώ).     
33

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν δύο επιπλέον επιχορηγήσεις για την κάλυψη υψηλών δαπανών εσωτερικής μετακίνησης στην ίδια δραστηριότητα κινητικότητας, εφόσον το σχετικό τους αίτημα είναι 
επαρκώς αιτιολογημένο: μία επιχορήγηση για μετακίνηση με προορισμό ένα κεντρικό σημείο/αεροδρόμιο και/ή σταθμό τρένων/λεωφορείων στην χώρα προέλευσης και μία ακόμα επιχορήγηση για μετακίνηση με 
τελικό προορισμό μια απομακρυσμένη περιοχή στην χώρα υποδοχής.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-4 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-4 
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τρένων/λεωφορείων) στην χώρα 
υποδοχής 

 

Επιχορήγηση 
για την κάλυψη 
των 
οργανωτικών 
δαπανών 

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
κινητικότητας.  

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο 
κόστος δαπάνης 

 

A5.2 ανά ημέρα ανά εθελοντή34 

 

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε 
συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, 
συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης 
πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας 
μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα). 

Επιχορήγηση 
για την κάλυψη 
των ατομικών 
δαπανών  

Επίδομα ημερήσιων εξόδων στον 
εθελοντή για πρόσθετα προσωπικά έξοδα.  

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο 
κόστος δαπάνης 

 

A5.3 ανά ημέρα ανά εθελοντή 

 

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε 
συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, 
συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης 
πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας 
μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα). 

Γλωσσική 
υποστήριξη 

Δαπάνες που συνδέονται με την 
υποστήριξη που προσφέρεται στους 
συμμετέχοντες –πριν την αναχώρηση ή 
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας– 
προκειμένου να βελτιωθούν οι γνώσεις 
τους στη γλώσσα που θα 
χρησιμοποιήσουν για να εκτελέσουν τα 
εθελοντικά τους καθήκοντα.  

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο 
κόστος δαπάνης 

Μόνο για δραστηριότητες που διαρκούν από 2 ως 
12 μήνες: 
150 EUR ανά συμμετέχοντα που χρειάζεται 
γλωσσική υποστήριξη 

Υπό τον όρο ότι: οι αιτούντες πρέπει να ζητούν 
υποστήριξη για τη γλώσσα στην οποία θα 
αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους με βάση τις 
ανάγκες των συμμετεχόντων για γλώσσες που δεν 
προσφέρονται από τη διαδικτυακή γλωσσική 
υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ (OLS).  

                                                            
34

 Συμπεριλαμβανομένων των συνοδών για τους εθελοντές ΕΕΥ με λιγότερες ευκαιρίες. 



 
 

26 

 

Επιχορήγηση 
για άτομα με 
ειδικές ανάγκες 

Δαπάνες διαβίωσης των συνοδών και 
δαπάνες μετακίνησης, εφόσον 
αιτιολογούνται επαρκώς και με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
συμμετέχοντες δεν αιτούνται 
επιχορήγηση από την κατηγορία 
προϋπολογισμού «Επιχορήγηση για την 
κάλυψη των δαπανών ταξιδίου». 
Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται 
άμεσα με τους συμμετέχοντες με 
αναπηρίες (συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων μετακίνησης και διαβίωσης, 
εφόσον αυτά αιτιολογούνται επαρκώς και 
με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες 
αυτοί δεν έχουν αιτηθεί επιχορήγηση από 
τις κατηγορίες προϋπολογισμού 
«επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών 
ταξιδίου» και «επιχορήγηση για την 
κάλυψη οργανωτικών δαπανών»).  

Πραγματικές 
δαπάνες  

100% των επιλέξιμων δαπανών 
Υπό τον όρο ότι: το αίτημα χρηματοδοτικής 
στήριξης για την κάλυψη ειδικών αναγκών πρέπει 
να δικαιολογείται στο έντυπο της αίτησης.  
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Δαπάνες κατ’ 
εξαίρεση 

Έκδοση θεωρήσεων και σχετικές δαπάνες, 
άδειες παραμονής, εμβολιασμοί.  

Δαπάνες για την υποστήριξη της 
συμμετοχής νέων ανθρώπων με λιγότερες 
ευκαιρίες επί ίσοις όροις με άλλους νέους, 
συμπεριλαμβανομένης ειδικής 
προετοιμασίας και ενισχυμένης 
καθοδήγησης (χωρίς να συνυπολογίζονται 
οι δαπάνες μετακίνησης και οργανωτικής 
υποστήριξης για συμμετέχοντες και 
συνοδούς).  

Δαπάνες διαμονής των συμμετεχόντων 
στη διάρκεια προπαρασκευαστικής 
επίσκεψης.   

Δαπάνες για την παροχή χρηματικής 
εγγύησης, κατόπιν αίτησης της Εθνικής 
Μονάδας. 

Υψηλά έξοδα μετακίνησης συμμετεχόντων 
από/προς απομακρυσμένες περιοχές και 
Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη(για 
λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα «Τι άλλο 
πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη 
δράση»). 

Πραγματικές 
δαπάνες  

 
Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: 75% των 
επιλέξιμων δαπανών 
 
Υψηλά έξοδα μετακίνησης: κατά το μέγιστο μέχρι 
80% των επιλέξιμων δαπανών 
 
Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών 

 

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα χρηματοδοτικής 
στήριξης για την κάλυψη ειδικών αναγκών πρέπει 
να δικαιολογείται στο έντυπο της αίτησης.  
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Συμπληρωματικές 
δαπάνες 
δραστηριότητας 

Costs directly linked to the 
implementation of the complementary 
activities of the project.  

 

Indirect costs:  

A flat-rate amount, not exceeding 7% of 
the eligible direct costs of the project 
complementary activities, is eligible under 
indirect costs, representing the 
beneficiary's general administrative costs 
which can be regarded as chargeable to 
the project complementary activities (e.g. 
electricity or internet bills, costs for 
premises, cost of permanent staff, etc.) 
Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την 
υλοποίηση των συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων του σχεδίου, όπως:  

 

Έμμεσες δαπάνες:  

Κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο δε θα 
υπερβαίνει το 7% των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών των σχεδίων συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων, λογίζεται ως έμμεση 
επιλέξιμη δαπάνη και περιλαμβάνει τα 
γενικά διοικητικά έξοδα του 
επωφελούμενου, για τα οποία 
θεωρούνται υπόχρεεςα προς καταβολή τα 
σχέδια οι συμπληρωματικές 
δραστηριότητες (π.χ. λογαριασμοί 
ηλεκτρικού ρεύματος ή διαδικτύου, 
κόστος εγκαταστάσεων, δαπάνες για 
μόνιμο προσωπικό, κ.λπ.) 

Πραγματικές 
δαπάνες  

μέχρι 80% των επιλέξιμων δαπανών 

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα χρηματοδοτικής 
στήριξης πρέπει να δικαιολογείται και να 
αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης και σε σχέση 
με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες. 
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Μέρος Β - Σχέδιο κινητικότητας για νέους και για άτομα που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας 

Ε) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία υλοποιείται η δραστηριότητα κινητικότητας. Για σχέδια τα οποία 
υποβάλλονται από: δημόσιο φορέα σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο· ένωση περιφερειών· ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής 
συνεργασίας· δημόσιο φορέα περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου, ένωση περιφερειών, ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής 
συνεργασίας ή κερδοσκοπικό φορέα που δραστηριοποιείται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, τα ποσά που παρατίθενται 
παρακάτω μειώνονται κατά 50%. 
 

 
 Ανταλλαγές νέων 

(ευρώ ανά ημέρα) 

 
Ευρωπαϊκή 
Εθελοντική 
Υπηρεσία 

(ευρώ ανά ημέρα) 
 

Κινητικότητα 
ατόμων που 

δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της 

νεολαίας: 
(ευρώ ανά ημέρα) 

 

 A5.1 A5.2 A5.4 

Βέλγιο 37 20 65 

Βουλγαρία 32 17 53 

Τσεχική Δημοκρατία 32 17 54 

Δανία 40 21 72 

Γερμανία 33 18 58 

Εσθονία 33 18 56 

Ιρλανδία 39 21 74 

Ελλάδα 38 21 71 

Ισπανία 34 18 61 

Γαλλία 37 19 66 

Κροατία 35 19 62 

Ιταλία 39 21 66 

Κύπρος 32 21 58 

Λετονία 34 19 59 

Λιθουανία 34 18 58 

Λουξεμβούργο 36 21 66 

Ουγγαρία 33 17 55 

Μάλτα 37 20 65 

Κάτω Χώρες 39 21 69 

Αυστρία 39 18 61 

Πολωνία 34 18 59 

Πορτογαλία 37 20 65 

Ρουμανία 32 17 54 

Σλοβενία 34 20 60 

Σλοβακία 35 19 60 

Φινλανδία 39 21 71 

Σουηδία 39 21 70 

Ηνωμένο Βασίλειο 40 21 76 

Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της 

Μακεδονίας 
28 15 45 

Ισλανδία 39 21 71 

Λιχτενστάιν 39 21 74 
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Μέρος Β - Σχέδιο κινητικότητας για νέους και για άτομα που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας 

Νορβηγία 40 21 74 

Τουρκία 32 17 54 

Χώρα Εταίρος 29 15 48 
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Μέρος Β - Σχέδιο κινητικότητας για νέους και για άτομα που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας 

Ε) ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία υλοποιείται η δραστηριότητα κινητικότητας. 

 

  
Ευρωπαϊκή Εθελοντική 

Υπηρεσία 
(ευρώ ανά ημέρα) 

 

 

 A5.3 

Βέλγιο 4 

Βουλγαρία 3 

Τσεχική Δημοκρατία 4 

Δανία 5 

Γερμανία 4 

Εσθονία 3 

Ιρλανδία 5 

Ελλάδα 4 

Ισπανία 4 

Γαλλία 5 

Κροατία 4 

Ιταλία 4 

Κύπρος 4 

Λετονία 3 

Λιθουανία 3 

Λουξεμβούργο 4 

Ουγγαρία 4 

Μάλτα 4 

Κάτω Χώρες 4 

Αυστρία 4 

Πολωνία 3 

Πορτογαλία 4 

Ρουμανία 2 

Σλοβενία 3 

Σλοβακία 4 

Φινλανδία 4 

Σουηδία 4 

Ηνωμένο Βασίλειο 5 

Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας 

2 

Ισλανδία 5 

Λιχτενστάιν 5 

Νορβηγία 5 

Τουρκία 3 

Χώρα Εταίρος 2 
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Σελίδα 281  

ε. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΕΥ  

ΕΠΙΛΟΓΗ 

Η επιλογή των εθελοντών πραγματοποιείται από οποιονδήποτε από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο 
(συνήθως πραγματοποιείται από τον οργανισμό αποστολής ή τον οργανισμό συντονισμού).  
 
Η ΕΕΥ είναι ανοικτή σε όλους τους νέους, καθώς και στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Οι εθελοντές πρέπει να 
επιλέγονται με δίκαιο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο, ανεξαρτήτως εθνοτικής ομάδας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων κ.λπ. Δεν θα πρέπει να απαιτούνται προηγούμενα προσόντα, επίπεδο 
εκπαίδευσης, ειδική πείρα ή γλωσσικές γνώσεις. Μπορεί να καταρτίζεται ένα πιο συγκεκριμένο προφίλ του εθελοντή, εάν 
αυτό δικαιολογείται από τη φύση των καθηκόντων στο πλαίσιο της δραστηριότητας ΕΕΥ ή από το πλαίσιο του σχεδίου.  
 
Για τη διευκόλυνση της επιλογής μακροπρόθεσμων εθελοντών ΕΕΥ για τις δραστηριότητες ΕΕΥ που εμπίπτουν στους 
θεματικούς χώρους και στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (δηλαδή για τις κινητικότητες 
δραστηριότητες διάρκειας 2 ως 12 μηνών που παρέχονται σε Χώρα του Προγράμματος), συνιστάται θερμά οι 
πιστοποιημένοι οργανισμοί ΕΕΥ να επιλέγουν εθελοντές από τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
όπου καταχωρίζουν το προφίλ τους όλοι οι νέοι που ενδιαφέρονται να γίνουν εθελοντές. Η διαδικασία επιλογής πρέπει να 
συμμορφώνεται πάντα προς τις αρχές και τα πρότυπα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 

Πριν από την αναχώρησή του, κάθε εθελοντής ΕΕΥ πρέπει να υπογράφει μια Συμφωνία Εθελοντισμού με τον οργανισμό 
συντονιστή. Η εν λόγω συμφωνία ορίζει τα καθήκοντα του εθελοντή στο πλαίσιο της ΕΕΥ και τα επιθυμητά μαθησιακά 
αποτελέσματα, κ.α.. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο οργανισμός συντονιστής παρέχει στον εθελοντή το εγχειρίδιο 
ενημέρωσης για την ΕΕΥ, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει η ΕΕΥ, καθώς και 
σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Youthpass και τον τρόπο απόκτησης πιστοποιητικού μετά την ολοκλήρωση της 
δραστηριότητας. Η εν λόγω συμφωνία δεν παύει να είναι ένα εσωτερικό έγγραφο μεταξύ των εταίρων και των εθελοντών. 
Ωστόσο, δύναται να ζητηθεί από τον εθνικό οργανισμό που χορηγεί την επιχορήγηση. 
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ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

1. Σχέδιο κινητικότητας για φοιτητές και προσωπικό της ανώτατης/τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  

Σελίδα 35 

Υποσημείωση 20: Η πρακτική άσκηση μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος και των Χωρών Εταίρων δεν προβλέπεται 

για το 2016 2017, είτε με μηδενική επιδότηση από Ευρωπαϊκά κονδύλια (zero grant). 

Page 38 

Ο ιστοχώρος που αναφέρεται στην υποσημείωση 24 ec.europa.eu/institutions/index_en.htm πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον εξής:  
 

http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en 

 

2. Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης; 

Σελίδα 44 

Στο έντυπο της αίτησης, οι αιτούντες για σχέδια κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού ανώτατης/τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης θα πρέπει να αναφέρουν τα εξής στοιχεία: 

 τον αριθμό των φοιτητών και των μελών του προσωπικού που πρόκειται να λάβουν μέρος στις 

δραστηριότητες κινητικότητας· 

 τη συνολική διάρκεια ανά συμμετέχοντα των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων κινητικότητας · 

 τον αριθμό και τη μέση διάρκεια των δραστηριοτήτων κινητικότητας (για φοιτητές και προσωπικό) που 

πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα δύο έτη. 

Με βάση τα ανωτέρω, οι Εθνικές Μονάδες των Χωρών του Προγράμματος χορηγούν ένα ποσό επιχορήγησης στους 

αιτούντες  για την υποστήριξη συγκεκριμένου αριθμού δραστηριοτήτων κινητικότητας, ως τον ανώτατο αριθμό που 

έχει ζητήσει ο αιτών. 

 
 

3. Επιχορήγηση οργανωτικής υποστήριξης για τον δικαιούχο (ιδρύματα ανώτατης 

εκπαίδευσης ή κοινοπραξίες/ομίλους): 

Σελίδα 45 

Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο στις χώρες του προγράμματος όσο και στις Xώρες Εταίρους 
δεσμεύονται να τηρούν όλες τις αρχές του Χάρτη διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας κινητικότητα, μεταξύ άλλων: «(το 
ίδρυμα) διασφαλίζει το ότι οι εξερχόμενοι μετακινούμενοι συμμετέχοντες είναι καλά προετοιμασμένοι για την 
κινητικότητα, και έχουν, μεταξύ άλλων, αποκτήσει το απαραίτητο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας» και «παρέχουν 
κατάλληλη γλωσσική υποστήριξη στους εισερχόμενους μετακινούμενους συμμετέχοντες». Τα υπάρχοντα μέσα των 
ιδρυμάτων μπορούν να αξιοποιηθούν για τη γλωσσική κατάρτιση. Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
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που μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της 
γλωσσικής υποστήριξης, σε χαμηλότερο κόστος (ή επειδή αυτή χρηματοδοτείται από άλλους πόρους εκτός της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης) έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν μέρος το 50% της επιχορήγησης, που χορηγείται για 
την επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών, υπέρ της χρηματοδότησης περισσότερων 
δραστηριοτήτων κινητικότητας. Ο βαθμός ευελιξίας από αυτή την άποψη καθορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης.  

 

 

4. Γ) επιχορήγηση για κινητικότητα προσωπικού 

Σελίδα 49 (για διευκόλυνση της αναζήτησης, ο πλήρης πίνακας παρέχεται στην επόμενη σελίδα) 

 

Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 99 χλμ.:   
α. Κινητικότητα μελών του προσωπικού μεταξύ Χωρών του Προγράμματος: 20 EUR ανά συμμετέχοντα 
β. Κινητικότητα μελών του προσωπικού μεταξύ μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων: 0 EUR ανά 
συμμετέχοντα 
 
Για αποστάσεις 8.000 χλμ. και άνω: 
α. Κινητικότητα μελών του προσωπικού μεταξύ Χωρών του Προγράμματος: 1300 EUR ανά συμμετέχοντα 
β. Κινητικότητα μελών του προσωπικού μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων 1100 EUR ανά 
συμμετέχοντα 

Γ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Τα μέλη του προσωπικού θα λαμβάνουν ευρωπαϊκή επιχορήγηση για να καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησης και 
διαβίωσής τους κατά τη διαμονή τους στο εξωτερικό, όπως ορίζεται παρακάτω: 
 

Επιλέξιμες δαπάνες 
Μηχανισμός 

χρηματοδότησης 
Ποσό 

Κανόνας 
κατανομής 

Επιχορήγηση 
για την 
κάλυψη των 
δαπανών 
ταξιδίου 

Συνεισφορά στα έξοδα 
μετακίνησης των 
συμμετεχόντων από 
τον τόπο καταγωγής 
τους στον τόπο της 
δραστηριότητας και 
επιστροφή. 

Χρηματοδοτική 
συνεισφορά ανά 
μοναδιαίο 
κόστος δαπάνης 

Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 99 χλμ.:   

α. Κινητικότητα μελών του 
προσωπικού μεταξύ Χωρών του 
Προγράμματος: 20 EUR ανά 
συμμετέχοντα 

β. Κινητικότητα μελών του 
προσωπικού μεταξύ μεταξύ Χωρών 
του Προγράμματος και Χωρών 
Εταίρων: 0 EUR ανά συμμετέχοντα 

Ανάλογα με την 
απόσταση του 
συμμετέχοντα. Οι 
αποστάσεις 
πρέπει να 
υπολογίζονται με 
βάση τον 
μετρητή 
αποστάσεων που 
υποστηρίζεται 
από την 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή35. Ο 
αιτών πρέπει να 
δηλώνει την 
απόσταση ενός 
ταξιδίου απλής 
μετάβασης για 
τον υπολογισμό 
του ποσού της 
επιχορήγησης ΕΕ 
που θα 
χορηγηθεί ως 
ενίσχυση για το 
ταξίδι μετ' 
επιστροφής36. 
 

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 
χλμ.:  

180 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1999 
χλμ.:  

275 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 2000 και 2999 
χλμ.:  

360 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 3000 και 3999 
χλμ.:  

530 EUR ανά συμμετέχοντα 

Για αποστάσεις μεταξύ 4000 και 7999 
χλμ.:  

820 EUR ανά συμμετέχοντα 

                                                            
35

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-4 
36 

Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη 
(Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)·  β) να επιλέξει το ισχύον εύρος απόστασης 
ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στα έξοδα μετακίνησης 
του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη και την επιστροφή (275 ευρώ).     

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-4
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α. Κινητικότητα μελών του 
προσωπικού μεταξύ Χωρών του 
Προγράμματος: 

a. Mobility of staff between 
Programme Countries: 1300 EUR ανά 
συμμετέχοντα 

β. Κινητικότητα μελών του 
προσωπικού μεταξύ μεταξύ Χωρών 
του Προγράμματος και Χωρών 
Εταίρων 1100 EUR ανά 
συμμετέχοντα 

 

5. Πρόσθετες υποτροφίες για φοιτητές από στοχοθετημένες περιφέρειες του 

κόσμου 

Σελίδα 116 

Τα προγράμματα EMJMD που προτείνονται για χρηματοδότηση έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέχρι και 24 επιπλέον 
υποτροφίες για όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος (τρεις περίοδοι εισαγωγής). Οι εν λόγω επιπλέον 
υποτροφίες παρέχονται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την ανώτατη 
εκπαίδευση. Η χορηγία των υποτροφιών αυτών γίνεται με γνώμονα τα διαφορετικά επίπεδα οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης στις σχετικές Χώρες Εταίρους.  Οι υποτροφίες πρέπει να δίδονται σε φοιτητές που προέρχονται 
από εννέα οκτώ διαφορετικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω 
 

6. Αρχή της μη σωρευτικής χορήγησης 

Σελίδα 250 

Για κάθε σχέδιο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ χορηγείται μία και μόνο επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
και προς έναν και μόνο δικαιούχο. Οι ίδιες δαπάνες ουδέποτε είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. 
Για την αποφυγή του κινδύνου διπλής χρηματοδότησης, ο αιτών πρέπει να αναφέρει στη σχετική ενότητα του εντύπου 
αίτησης τις πηγές και τα ποσά τυχόν άλλης χρηματοδότησης που λαμβάνει ή για την οποία έχει υποβάλει αίτηση εντός 
του έτους, είτε πρόκειται για το ίδιο σχέδιο είτε για οποιοδήποτε άλλο σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργικών επιδοτήσεων. 
 
Οι πανομοιότυπες ή παρόμοιες αιτήσεις – οι οποίες έχουν υποβληθεί από τον ίδιο αιτούντα ή από άλλους εταίρους της 
ίδιας κοινοπραξίας – θα υποβάλλονται σε ειδική αξιολόγηση με σκοπό την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης. 
 
Για αποκεντρωμένες δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες του Erasmus+, οι αιτήσεις που 
υποβάλλονται δύο ή περισσότερες φορές από τον ίδιο αιτούντα ή κοινοπραξία, είτε προς τον ίδιο οργανισμό είτε προς 
διαφορετικούς οργανισμούς, δικαιούνται μόνο μία χρηματοδότηση θα απορρίπτονται στο σύνολό τους.  
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7. Επιμέρους προθεσμίες και λεπτομέρειες πληρωμής των σχεδίων 

Σελίδα 258 

ΚΑ1 – Κινητικότητα 

φοιτητών και 

προσωπικού 

ανώτατης/τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

4 μήνες από 

την 

προθεσμία 

υποβολής 

4 μήνες από 

την 

προθεσμία 

υποβολής 

Εντός 60 

ημερολογιακών 

ημερών από την 

παραλαβή της 

τελικής έκθεσης 

από τον εθνικό 

οργανισμό 

2 
Όχι 

Ναι 

Προχρηματοδότηση: 

80%-20% 

Υπόλοιπο: 0% 

ΚΑ2 – Στρατηγικές 

συμπράξεις διάρκειας 

έως 2 ετών 

4 μήνες από 

την 

προθεσμία 

υποβολής 

5 μήνες από 

την 

προθεσμία 

υποβολής 

Εντός 60 

ημερολογιακών 

ημερών από την 

παραλαβή της 

τελικής έκθεσης 

από τον εθνικό 

οργανισμό 

1 
Ναι 

Όχι 

Προχρηματοδότηση: 

80% 

Υπόλοιπο: 20% 

 

8. ECVET 

Σελίδες 20, 272, 275, 327 

Ο ιστοχώρος του ECVET http://www.ecvet-team.eu/ που αναφέρεται στις εν λόγω σελίδες, πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον εξής: 
 
http://www.ecvet-secretariat.eu 
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