
 

ERASMUS+ 

1.1 υνοπτικι περιγραφι προγράμματοσ 

Το πρόγραμμα Erasmus+ ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων κυρίωσ των νζων, αλλά και 

τθσ απαςχολθςιμότθτασ και του εκςυγχρονιςμοφ των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ, 

κατάρτιςθσ και νεολαίασ.  

Το πρόγραμμα διαρκεί επτά ζτθ και ο προχπολογιςμόσ του ανζρχεται ςε 14,7 δις. ευρϊ, 

δθλαδι, είναι αυξθμζνοσ κατά 40% ςε ςφγκριςθ με τα ςθμερινά επίπεδα δαπανϊν, 

αντανακλϊντασ τθ δζςμευςθ τθσ ΕΕ να επενδφςει ςτουσ τομείσ αυτοφσ. 

Μζςω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμφρια Ευρωπαίοι μποροφν να ςπουδάςουν, να 

επιμορφωκοφν, να αποκτιςουν επαγγελματικι πείρα, κακϊσ και να ςυμμετάςχουν ςε 

δράςεισ εκελοντιςμοφ ςτο εξωτερικό. 

Επίςθσ, το πρόγραμμα χρθματοδοτεί διακρατικζσ ςυμπράξεισ μεταξφ ιδρυμάτων και 

οργανιςμϊν ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ κατάρτιςθσ και τθσ νεολαίασ, ϊςτε να 

ενιςχυκεί θ ςυνεργαςία και να γεφυρωκεί ο κόςμοσ τθσ εκπαίδευςθσ με τον κόςμο τθσ 

εργαςίασ, με απϊτερο ςτόχο να καλυφκοφν οι ελλείψεισ δεξιοτιτων που αντιμετωπίηουμε 

ςτθν Ευρϊπθ. 

Το Erasmus+ ςτθρίηει παράλλθλα τισ εκνικζσ προςπάκειεσ για εκςυγχρονιςμό των 

ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και νεολαίασ. Στον τομζα του ακλθτιςμοφ, 

χρθματοδοτεί τοπικζσ δράςεισ και διαςυνοριακά ςχζδια αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων, 

όπωσ οι ςτθμζνοι αγϊνεσ, το ντόπινγκ, θ βία και ο ρατςιςμόσ. 

1.2 υνολικόσ προχπολογιςμόσ προγράμματοσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ για τθν περίοδο 2014-2020 ανζρχεται ςε 

14,7 δις. ευρϊ. 

1.3 υνοπτικι περιγραφι τομζων προγράμματοσ 

Το Erasmus+ είναι το προϊόν ςυνζνωςθσ επτά υφιςτάμενων ιδθ προγραμμάτων τθσ ΕΕ που 

υλοποιικθκαν το διάςτθμα 2007-2013 ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ κατάρτιςθσ και 

τθσ νεολαίασ, ενϊ για πρϊτθ φορά, περιλαμβάνεται & ο τομζασ του ακλθτιςμοφ.  

Δεδομζνου ότι αποτελεί ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα, το Erasmus+ παρζχει περιςςότερεσ 

δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ κατάρτιςθσ, τθσ νεολαίασ, και 

του ακλθτιςμοφ· εξάλλου, οι όροι ςυμμετοχισ και χρθματοδότθςθσ ζχουν απλουςτευκεί, 

ςε ςφγκριςθ με τα προθγοφμενα προγράμματα. 

 



Erasmus+ και Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

Θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ ζχει ιδιαίτερο πλεονζκτθμα ςτθν αξιοποίθςθ του προγράμματοσ 

Erasmus+, κακϊσ περιλαμβάνεται ςτουσ φορείσ που άμεςα ι ζμμεςα μποροφν να 

εμπλακοφν ςε πολλζσ δράςεισ του.  

Ενδεικτικά αναφζρονται παρακάτω κάποιεσ δυνατότθτεσ: 

Για τουσ Διμουσ, τα ςτελζχθ και εργαηόμενουσ ςε αυτοφσ ζχουν μεγάλο ενδιαφζρον οι 

δυνατότθτεσ που δίνονται από το Erasmus+ για επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, 

κακϊσ και εκπαίδευςθ ενθλίκων, κατ’ αρχι μζςα από τισ δράςεισ για κινθτικότθτα των 

ατόμων.  

Ζνασ Διμοσ, για παράδειγμα, μπορεί να επιλζξει ζναν κατάλλθλο φορζα υποδοχισ ςτο 

εξωτερικό (ερευνθτικό κζντρο, πανεπιςτιμιο, άλλο διμο κ.α.), ςτον οποίο μποροφν να 

μετακινθκοφν άτομα από το προςωπικό του, προκειμζνου να εκπαιδευτοφν, να 

εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ, να αποκτιςουν νζεσ δεξιότθτεσ και εμπειρία κ.α. προςόντα, 

που κα αξιοποιιςουν οι ίδιοι και κα μεταφζρουν και ςτο εργαςιακό περιβάλλον τουσ. 

Επιπλζον, ζνασ Διμοσ, μζςα από τισ δράςεισ για διακρατικζσ ςυνεργαςίεσ και ςυμπράξεισ, 

μπορεί να επιλζξει κάποιο/ουσ φορζα ςτο εξωτερικό (οργανιςμό, άλλο διμο, ερευνθτικό 

κζντρο, επιμελθτιριο, ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ, πολιτιςτικι, ακλθτικι οργάνωςθ, ζνωςθ 

νζων κ.α.), με τον οποίο να ςυνεργαςτεί για τθ δθμιουργία – εκπόνθςθ ενόσ ςχεδίου 

προγράμματοσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςισ που κα καλφπτει ανάγκεσ του διμου και του 

ευρφτερου αντικειμζνου του (όπωσ καινοτόμεσ πρακτικζσ, ςχζδια αντιμετϊπιςθσ 

παραβατικότθτασ, κζματα που ζχουν να κάνουν με νεολαίασ, κ.α.). 

Ζνασ Διμοσ, επίςθσ, μπορεί ζμμεςα να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ του προγράμματοσ. Να 

αναπτφξει ςυμμαχίεσ ι να κινθτοποιιςει άλλουσ φορείσ – δικαιοφχουσ δράςεων του 

Erasmus+.  

Για παράδειγμα, μπορεί να κινθτοποιιςει ι να φζρει ς’ επαφι φορείσ τθσ νεολαίασ, του 

ακλθτιςμοφ, εκπαιδευτικοφσ φορείσ, κοινωνικοφσ φορείσ, εκπαιδευτικά ιδρφματα, 

επιμελθτιρια, ΜΚΟ κ.α., που βρίςκονται ςτθν περιφζρειά του ι εκτόσ, να τουσ φζρει ς’ 

επαφι με φορείσ του εξωτερικοφ, ϊςτε να ενταχκοφν ςε ςχετικζσ δράςεισ του 

προγράμματοσ, να μετακινθκοφν άτομα ι/και να αναπτυχκοφν ςυνεργαςίεσ. Θ ζμμεςθ 

αυτι ςυμμετοχι του διμου μπορεί να φζρει αποτελζςματα ςτθν ανάπτυξθ και τθν ποιοτικι 

αναβάκμιςθ των δθμοτϊν και τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθν περιοχι του. 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υποςτθρίηει βαςικζσ δράςεισ για 

τουσ τομείσ τθσ Νεολαίασ και του Ακλθτιςμοφ που αφοροφν ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ. 

Παρακάτω αναφζρονται αυτζσ οι δράςεισ κακϊσ και οι ειδικοί ςτόχοι για τον κάκε ζναν 

από τουσ δφο τομζα. 

 

 

 

 



Α. Δράςεισ και Ειδικοί τόχοι ςτον Σομζα τθσ Νεολαίασ (μθ τυπικι και άτυπθ μάκθςθ) 

Οι δράςεισ του τομζα τθσ Νεολαίασ που υποςτθρίηονται από το πρόγραμμα είναι: 

 Τα ςχζδια κινθτικότθτασ για τουσ νζουσ (ανταλλαγζσ νζων και ευρωπαϊκι 
εκελοντικι υπθρεςία) και τα άτομα που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ 
νεολαίασ 

 Οι εκδθλϊςεισ μεγάλθσ κλίμακασ τθσ ευρωπαϊκισ εκελοντικισ υπθρεςίασ  

 Οι ςτρατθγικζσ ςυμπράξεισ 

 Θ ανάπτυξθ ικανοτιτων ςτον τομζα τθσ νεολαίασ 

 Ο διάλογοσ μεταξφ των νζων και των υπεφκυνων λιψθσ αποφάςεων ςτον τομζα 
τθσ νεολαίασ 

 Συνεδρίαςθ μεταξφ των νζων και των υπευκφνων για τθ λιψθ αποφάςεων  

Οι ειδικοί ςτόχοι που επιδιϊκονται είναι: 

 Θ βελτίωςθ του επιπζδου των ςθμαντικότερων ικανοτιτων και δεξιοτιτων των 

νζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των νζων που ζχουν λιγότερεσ ευκαιρίεσ, κακϊσ 

και θ προαγωγι τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ δθμοκρατικι ηωι τθσ Ευρϊπθσ και ςτθν 

αγορά εργαςίασ, τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ τουσ ςτα κοινά, του διαπολιτιςμικοφ 

διαλόγου, τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ αλλθλεγγφθσ, ιδίωσ μζςω τθσ αφξθςθσ 

των ευκαιριϊν μακθςιακισ κινθτικότθτασ των νζων, των ατόμων που 

απαςχολοφνται ςτον τομζα τθσ νεολαίασ, ι των οργανϊςεων και των ςτελεχϊν τθσ 

νεολαίασ, και μζςω τθσ ενίςχυςθσ των δεςμϊν μεταξφ των νζων και τθσ αγοράσ 

εργαςίασ.   

 Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εργαςίασ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ, ιδίωσ μζςω τθσ 

ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανϊςεων νζων ι/και άλλων 

εμπλεκόμενων φορζων. 

 Θ ςυμβολι ςτθ μεταρρφκμιςθ των αςκοφμενων πολιτικϊν ςε τοπικό, περιφερειακό 

και εκνικό επίπεδο, θ ςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ μιασ πολιτικισ για τθ νεολαία που 

βαςίηεται ςε γνϊςθ και ςε απτά ςτοιχεία, κακϊσ και θ αναγνϊριςθ τθσ μθ τυπικισ 

και τθσ άτυπθσ μάκθςθσ, ιδίωσ μζςω τθσ ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

αςκοφμενων πολιτικϊν, μζςω τθσ βελτιωμζνθσ χριςθσ των μζςων τθσ ΕΕ για τθ 

διαφάνεια και τθν αναγνϊριςθ, κακϊσ και μζςω τθσ διάδοςθσ βζλτιςτων 

πρακτικϊν. 

 Θ ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ διάςταςθσ των δραςτθριοτιτων ςτον τομζα τθσ νεολαίασ, 

κακϊσ και του ρόλου των εργαηομζνων και των οργανϊςεων ςτον τομζα τθσ 

νεολαίασ ωσ υποςτθρικτικϊν δομϊν για τουσ νζουσ οι οποίεσ ςυμπλθρϊνουν τθν 

εξωτερικι δράςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ιδίωσ μζςω τθσ προαγωγισ τθσ 

κινθτικότθτασ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων από το 

πρόγραμμα, από χϊρεσ εταίρουσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ και μζςω τθσ 

ςτοχοκετθμζνθσ οικοδόμθςθσ ικανοτιτων ςε χϊρεσ εταίρουσ.  

 

 



Β. Δράςεισ και Ειδικοί τόχοι ςτον τομζα του Ακλθτιςμοφ 

 Συμπράξεισ ςυνεργαςίασ 

 Βραχείεσ Συμπράξεισ ςυνεργαςίασ 

 Ευρωπαϊκζσ ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 

Οι ειδικοί ςτόχοι που επιδιϊκονται από το πρόγραμμα είναι οι εξισ: 

 Καταπολζμθςθ των διαςυνοριακϊν κινδφνων για τθν ακεραιότθτα του ακλθτιςμοφ, 

όπωσ θ φαρμακοδιζγερςθ (ντόπινγκ), το «ςτιςιμο» αγϊνων και θ βία, κακϊσ και θ 

κάκε μορφισ μιςαλλοδοξία και διακριτικι μεταχείριςθ. 

 Προϊκθςθ και παροχι ςτιριξθσ όςον αφορά τθ χρθςτι διακυβζρνθςθ ςτον 

ακλθτιςμό και τθ διπλι ςταδιοδρομία των ακλθτϊν. 

 Προϊκθςθ του εκελοντιςμοφ ςτον ακλθτιςμό, κακϊσ και τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, 

των ίςων ευκαιριϊν και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ όςον αφορά τθ ςπουδαιότθτα τθσ 

επωφελοφσ για τθν υγεία ςωματικισ άςκθςθσ μζςω τθσ αυξθμζνθσ ςυμμετοχισ και 

τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ όλων ςτον ακλθτιςμό. 

 

1.4 Βαςικά χαρακτθριςτικά προγράμματοσ 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ Erasmus+ είναι: 

 Αναγνϊριςθ και επικφρωςθ των δεξιοτιτων και των επαγγελματικϊν προςόντων.  

 Διάδοςθ και αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων των ςχεδίων 

 Απόκτθςθ ανοικτισ πρόςβαςθσ ςε εκπαιδευτικό υλικό, ζγγραφα και μζςα που 
παράγονται ςτο πλαίςιο του Erasmus+ 

 Διεκνισ Διάςταςθ 

 Πολυγλωςςία 

 Ιςότθτα και Ζνταξθ 

 Προςταςία και αςφάλεια των ςυμμετεχόντων 

 

Ποιοσ ζχει πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ; 

Κάκε δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ οργανιςμόσ που δραςτθριοποιείται ποικιλότροπα ςτουσ τομείσ 

τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ κατάρτιςθσ, τθσ νεολαίασ και του ακλθτιςμοφ μπορεί να υποβάλει 

αίτθςθ για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+.  

Επιπλζον, ομάδεσ νζων που δραςτθριοποιοφνται ςε εργαςίεσ για τθ νεολαία, αλλά όχι 

απαραίτθτα ςτο πλαίςιο οργανϊςεων νεολαίασ, μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ 

χρθματοδότθςθσ για τθ μακθςιακι κινθτικότθτα των νζων και οργανωτϊν δραςτθριοτιτων 

για τθ νεολαία, κακϊσ και για ςτρατθγικζσ εταιρικζσ ςχζςεισ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ. 

Θ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Erasmus+ είναι ανοιχτι ςτισ ακόλουκεσ χϊρεσ:  

 τα 28 κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 



 τισ χϊρεσ ΕΗΕΣ/ΕΟΧ: Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν και Νορβθγία, 

 τισ υποψιφιεσ για προςχϊρθςθ ςτθν ΕΕ χϊρεσ: Τουρκία και πρϊθν Γιουγκοςλαβικι 
Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ 

Επιπλζον, οριςμζνεσ δράςεισ του προγράμματοσ Erasmus+ είναι ανοικτζσ ςε οργανιςμοφσ 

που προζρχονται από χϊρεσ εταίρουσ. 

1.5 Ποςοςτά χρθματοδότθςθσ 

Ζχουν κεςπιςτεί κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ ςφμφωνα με τα οποία γίνεται θ 

αξιολόγθςθ των αιτιςεων. Εφόςον ςτα κριτιρια αυτά θ βακμολογία είναι μεγαλφτερθ των 

60 βακμϊν τότε εξετάηεται θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ.  

Ειδικότερα:  

Για τον τομζα τθσ Νεολαίασ ο μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ περιλαμβάνει ζνα αρικμό 

παραγόντων όπωσ θ απόςταςθ μετακίνθςθσ, το είδοσ τθσ δαπάνθσ κλπ.  

Για τον τομζα του Ακλθτιςμοφ ιςχφουν τα εξισ: 

 Συμπράξεισ Συνεργαςίασ:  Το μζγιςτο ποςό επιχοριγθςθσ ορίηεται ςτα 400.000 

ευρϊ με μζγιςτο ποςοςτό επιχοριγθςθσ το 80% των ςυνολικϊν επιλζξιμων 

δαπανϊν. 

 Βραχείεσ Συμπράξεισ Συνεργαςίασ:  Το μζγιςτο ποςό επιχοριγθςθσ ορίηεται ςτα 

60.000 ευρϊ με μζγιςτο ποςοςτό επιχοριγθςθσ το 80% των ςυνολικϊν επιλζξιμων 

δαπανϊν. 

 Ευρωπαϊκζσ Ακλθτικζσ Οργανϊςεισ Μθ Κερδοςκοπικοφ Χαρακτιρα: Για ευρωπαϊκζσ 

ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που δεν ςχετίηονται με τθν 

Ευρωπαϊκι Εβδομάδα Ακλθτιςμοφ 2015 το μζγιςτο ποςό επιχοριγθςθσ είναι 

500.000 ευρϊ. Μζγιςτο ποςοςτό επιχοριγθςθσ είναι το 80% των ςυνολικϊν 

επιλζξιμων δαπανϊν.  

 Ευρωπαϊκζσ Ακλθτικζσ Οργανϊςεισ Μθ Κερδοςκοπικοφ Χαρακτιρα: Για ευρωπαϊκζσ 

ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που ςχετίηονται με τθν 

Ευρωπαϊκι Εβδομάδα Ακλθτιςμοφ 2015 το μζγιςτο ποςό επιχοριγθςθσ είναι 

300.000 ευρϊ. Μζγιςτο ποςοςτό επιχοριγθςθσ είναι το 80% των ςυνολικϊν 

επιλζξιμων δαπανϊν. 

 

1.6 Ειδικζσ ςυνκικεσ 

Θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ είναι ουςιαςτικά αρμοδιότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 

θ οποία ζχει τθν τελικι ευκφνθ για τθ λειτουργία του. Διαχειρίηεται τον προχπολογιςμό και 

κζτει προτεραιότθτεσ, ςτόχουσ και κριτιρια για το πρόγραμμα ςε ςυνεχι βάςθ. Παρζχει 

κακοδιγθςθ και παρακολουκεί τθ γενικι εφαρμογι, τθ ςυνζχεια που δίδεται και τθν 

αξιολόγθςθ του προγράμματοσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φζρει επίςθσ τθν τελικι ευκφνθ για 

τθν εποπτεία και το ςυντονιςμό των δομϊν που είναι αρμόδιεσ για τθν υλοποίθςθ του 

προγράμματοσ ςε εκνικό επίπεδο.  



Ο Εκτελεςτικόσ Οργανιςμόσ Εκπαίδευςθσ, Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Πολιτιςμοφ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Εκτελεςτικόσ Οργανιςμόσ) είναι υπεφκυνοσ για τθν υλοποίθςθ των 

κεντρικϊν δράςεων του προγράμματοσ Erasmus+. Ο Εκτελεςτικόσ Οργανιςμόσ είναι 

αρμόδιοσ για τθ διαχείριςθ ολόκλθρου του κφκλου ηωισ των εν λόγω ςχεδίων, από τθν 

προϊκθςθ του προγράμματοσ, τθν ανάλυςθ των αιτιςεων επιχοριγθςθσ, τθν επιτόπια 

παρακολοφκθςθ των ςχεδίων, ζωσ τθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου και του 

προγράμματοσ. Ο Εκτελεςτικόσ Οργανιςμόσ είναι αρμόδιοσ επίςθσ για τα εξισ: 

 Διενζργεια μελετϊν ςτουσ τομείσ που λαμβάνουν ςτιριξθ από το πρόγραμμα 

 Διενζργεια ζρευνασ και δραςτθριοτιτων βάςει ςτοιχείων ςτο πλαίςιο του δικτφου 
Ευρυδίκθ 

 Βελτίωςθ τθσ προβολισ και τθσ ςυςτθμικισ επίδραςθσ του προγράμματοσ μζςω 
δραςτθριοτιτων διάδοςθσ και αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ 

 Διαςφάλιςθ τθσ ςυμβατικισ διαχείριςθσ και χρθματοδότθςθσ των φορζων και των 
δικτφων που λαμβάνουν ςτιριξθ από το Erasmus+ 

 Διαχείριςθ των προςκλιςεων υποβολισ προςφορϊν για παροχι υπθρεςιϊν ςτο 
πλαίςιο του προγράμματοσ. 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ανακζτει κακικοντα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ ςε εκνικοφσ 

οργανιςμοφσ. Οι Εκνικζσ Μονάδεσ είναι αρμόδιεσ για: 

 Τθν παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με το πρόγραμμα 

 Τθ διαχείριςθ μιασ δίκαιθσ και διαφανοφσ διαδικαςίασ επιλογισ αιτιςεων 
χρθματοδότθςθσ ςχεδίων ςτθ χϊρα τουσ 

 Τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ 

 Τθν παροχι ςτιριξθσ ςε αιτοφντεσ και ςυμμετζχοντεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
κφκλου ηωισ των ςχεδίων  

 Τθν αποτελεςματικι ςυνεργαςία με το δίκτυο όλων των Εκνικϊν 
Μονάδων/Υπθρεςιϊν και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

 Τθ διαςφάλιςθ τθσ προβολισ του προγράμματοσ 

 Τθν προϊκθςθ τθσ διάδοςθσ και τθσ αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων του 
προγράμματοσ ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο 

Εκτόσ των παραπάνω φορζων, ςυμπλθρωματικι εμπειρογνωμοςφνθ παρζχουν και οι 

παρακάτω δομζσ: 

 Δίκτυο Ευρυδίκθ 

 Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ του ETwinning 

 Epale 

 Εκνικά γραφεία Erasmus+ 

 Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για Θζματα Μεταρρφκμιςθσ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Δίκτυο Euroguidance 

 Εκνικά κζντρα Europass 

 Εκνικά κζντρα ακαδθμαϊκισ αναγνϊριςθσ (NARIC) 



 Δίκτυο εκνικϊν ομάδων εμπειρογνωμόνων ECVET 

 Κζντρα πόρων SALTO YOUTH 

 Δίκτυο Eurodesk 

 

1.7 Λοιπζσ πλθροφορίεσ 

Για τθν υποβολι ενόσ ςχεδίου Erasmus+, οι αιτοφντεσ πρζπει να ακολουκιςουν τα εξισ 

τζςςερα βιματα: 

 Όλοι οι οργανιςμοί που ςυμμετζχουν ςτθν αίτθςθ πρζπει να εγγραφοφν ςτθν Πφλθ 

Συμμετεχόντων και να λάβουν ζνα κωδικό ταυτοποίθςθσ ςυμμετζχοντα (PIC). Οι 

οργανιςμοί ι οι ομάδεσ που ζχουν λάβει ιδθ τον εν λόγω κωδικό μζςω τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ ςε άλλα προγράμματα τθσ ΕΕ δεν χρειάηεται να εγγραφοφν ξανά. 

Ο κωδικόσ αυτόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για τθν υποβολι αίτθςθσ ςτο 

πρόγραμμα Erasmus+ 

 Να ελζγξουν τθ ςυμμόρφωςθ με τα κριτιρια του προγράμματοσ για τθ ςχετικι 

δράςθ ι το ςχετικό πεδίο 

 Να ελζγξουν τουσ χρθματοδοτικοφσ όρουσ 

 Να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλουν τθν αίτθςθ 

 

1.8 Ιςτοςελίδεσ ενδιαφζροντοσ 

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

http://www.iky.gr/erasmusplus-sport 

http://www.iky.gr/neolaiasekinisi 

1.9 υνδζςεισ για άντλθςθ υλικοφ & πλθροφοριϊν 

https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme 

http://erasmusplusyouth.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/ 

https://twitter.com/euerasmusplus 

https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation 

https://twitter.com/IKY_Erasmusplus 

https://www.linkedin.com/company/iky-hellenic-national-agency?trk=company_name 

https://www.youthpass.eu/da/youthpass/faqs/erasmus/ 

http://www.ify.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=786&Itemid=148&lang
=el 

http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/paideia/40762/oi-prothesmies-gia-to-programma-
erasmus-gia-to-2015 

http://www.esos.gr/arthra/36729/odigos-gia-programma-erasmus 

http://youthnet.gr/GR/Actions-Youth.php 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm
http://www.iky.gr/erasmusplus-sport
http://www.iky.gr/neolaiasekinisi
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
http://erasmusplusyouth.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
https://twitter.com/euerasmusplus
https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation
https://twitter.com/IKY_Erasmusplus
https://www.youthpass.eu/da/youthpass/faqs/erasmus/
http://www.ify.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=786&Itemid=148&lang=el
http://www.ify.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=786&Itemid=148&lang=el
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/paideia/40762/oi-prothesmies-gia-to-programma-erasmus-gia-to-2015
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/paideia/40762/oi-prothesmies-gia-to-programma-erasmus-gia-to-2015
http://www.esos.gr/arthra/36729/odigos-gia-programma-erasmus
http://youthnet.gr/GR/Actions-Youth.php


http://www.welcomeurope.com/european-funds/erasmus-
813+713.html#tab=onglet_details 

 

1.10 Εκνικό ςθμείο & Λοιπά διαδικτυακά ςθμεία ενδιαφζροντοσ 

Εκνικι Μονάδα υντονιςμοφ : 

Κδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν – ΙΚΥ 

Λεωφόροσ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41 

Τ.Κ 14234 – Ακινα 

Τθλ. 210 3726300 

Web: www.iky.gr/erasmus-plus 

E-mail: erasmusplus@iky.gr 

 

1.11 Περιοδικότθτα προςκλιςεων & προςκλιςεισ για το 2015-2016 (καταλθκτικζσ 

θμερομθνίεσ) 

Όλεσ οι προκεςμίεσ υποβολισ των αιτιςεων που προςδιορίηονται πιο κάτω λιγουν ςτισ 

12.00 το μεςθμζρι ϊρα Βρυξελλϊν. 

Αναμενόμενεσ προςκλιςεισ ςτουσ Τομείσ του προγράμματοσ: 

ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

Βαςικι δράςθ 1 Κινθτικότθτα των Ατόμων 

-2 Φεβρουαρίου 2016για τα ςχζδια που αρχίηουν μεταξφ τθσ 1θσ Μαΐου και τθσ 30ισ 
Σεπτεμβρίου του ίδιου ζτουσ· 
-26 Απριλίου 2016 για τα ςχζδια που αρχίηουν μεταξφ τθσ 1θσ Αυγοφςτου και τθσ 31θσ 
Δεκεμβρίου του ίδιου ζτουσ·  

-4 Οκτωβρίου 2016 για ηα ζσέδια πος απσίδοςν μεηαξύ ηερ 1ερ Ιανοςαπίος και ηερ 31ερ Μαΐος ηος 

επόμενος έηοςρ. 
 

Βαςικι δράςθ 2 τρατθγικζσ υμπράξεισ 

-2 Φεβρουαρίου 2016 για τα ςχζδια που αρχίηουν μεταξφ τθσ 1θσ Ιουνίου και τθσ 30ισ 
Σεπτεμβρίου του ίδιου ζτουσ· 
-26 Απριλίου 2016 για τα ςχζδια που αρχίηουν μεταξφ τθσ 1θσ Σεπτεμβρίου και τθσ 31θσ 
Ιανουαρίου  του επόμενου  ζτουσ·  

-4 Οκτωβρίου 2016 για ηα ζσέδια πος απσίδοςν μεηαξύ ηερ 1ερ Φεβποςαπίος  και ηερ 31ερ Μαΐος ηος 

επόμενος έηοςρ. 
 

Βαςικι δράςθ 3 Διαρκρωμζνοσ Διάλογοσ: υναντιςεισ μεταξφ των Νζων και των 

Τπεφκυνων λιψθσ αποφάςεων 

-2 Φεβρουαρίου 2016 για τα ςχζδια που αρχίηουν μεταξφ τθσ 1θσ Μαΐου και τθσ 30ισ 
Σεπτεμβρίου του ίδιου ζτουσ· 
-26 Απριλίου 2016 για τα ςχζδια που αρχίηουν μεταξφ τθσ 1θσ Αυγοφςτου και τθσ 31θσ 
Δεκεμβρίου του ίδιου ζτουσ·  

-4 Οκτωβρίου 2016 για ηα ζσέδια πος απσίδοςν μεηαξύ ηερ 1ερ Ιανοςαπίος και ηερ 31ερ Μαΐος ηος 

επόμενος έηοςρ. 

http://www.welcomeurope.com/european-funds/erasmus-813+713.html#tab=onglet_details
http://www.welcomeurope.com/european-funds/erasmus-813+713.html#tab=onglet_details
http://www.iky.gr/erasmus-plus


 

Εκδθλϊςεισ μεγάλθσ κλίμακασ τθσ ευρωπαϊκισ εκελοντικισ υπθρεςίασ 

1 Απριλίου 2016 για τα ςχζδια που αρχίηουν μεταξφ τθσ 1θσ Οκτωβρίου του ίδιου ζτουσ και 
τθσ 31ισ Ιουλίου του επόμενου ζτουσ· 

 

ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

υμπράξεισ ςυνεργαςίασ που δεν ςχετίηονται με τθν ευρωπαϊκι εβδομάδα ακλθτιςμοφ 
2016: 12 Μαΐου 2016 για τα ςχζδια που αρχίηουν τθν 1θ Ιανουαρίου  του ίδιου ζτουσ. 

υμπράξεισ ςυνεργαςίασ που ςχετίηονται με τθν ευρωπαϊκι εβδομάδα ακλθτιςμοφ 2016: 
21 Ιανουαρίου 2016 για τα ςχζδια που αρχίηουν μεταξφ τθσ 1θσ Απριλίου  και τθσ 1θσ 
Σεπτεμβρίου του ίδιου ζτουσ. 

Βραχείεσ υμπράξεισ ςυνεργαςίασ: 12 Μαΐου 2016 για τα ςχζδια που αρχίηουν τθν 1θ 
Ιανουαρίου  του επόμενου ζτουσ. 

Μθ κερδοςκοπικζσ ευρωπαϊκζσ ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ που διοργανϊνονται εκτόσ τθσ 
ευρωπαϊκισ εβδομάδασ ακλθτιςμοφ 2016: 12 Μαΐου 2016 για τα ςχζδια που αρχίηουν τθν 
1θ Νοεμβρίου του ίδιου ζτουσ. 
 
Μθ κερδοςκοπικζσ ευρωπαϊκζσ ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ που διοργανϊνονται εντόσ τθσ 
ευρωπαϊκισ εβδομάδασ ακλθτιςμοφ 2016: 21 Ιανουαρίου 2016 για τα ςχζδια που 
αρχίηουν τθν  1θ Μαΐου του ίδιου ζτουσ.     
 
 


