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ΓΛΩΣΣΑΛ 
 

Αξιοποίηςη (Exploitation):  διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ αξιοποιείται  το όφελοσ που 

απορρζει από τα αποτελζςματα του ςχεδίου. Αφορά κυρίωσ, τθν «ενςωμάτωςθ των 

αποτελεςμάτων» και τθ «μεγιςτοποίθςθ του αντίκτυπου». 

Διάδοςη (Dissemination): δράςθ ενθμζρωςθσ για τα αποτελζςματα του ςχεδίου προσ του 

εμπλεκόμενουσ, δυνθτικά ενδιαφερόμενουσ και εμπλεκόμενουσ (stake holders), όπωσ 

θμερίδεσ, παρουςιάςεισ ςε φορείσ, ιςτοςελίδα και κοινωνικά δίκτυα. 

Διεθνικζσ Δραςτηριότητεσ μάθηςησ, διδαςκαλίασ και κατάρτιςησ (Learning, teaching and 

training activities): μικρισ ι μεγάλθσ διάρκειασ κινθτικότθτεσ που πραγματοποιοφνται για 

ςκοποφσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ ι διδαςκαλίασ. 

Δικαιοφχοσ Επιχορήγηςησ (Beneficiary of a grant): ςε οικονομικοφσ όρουσ, ο οργανιςμόσ, 

το ίδρυμα, ο φορζασ, με το οποίο ζχει υπογραφεί ςφμβαςθ με ςκοπό να λάβει επιχοριγθςθ 

από το πρόγραμμα Erasmus+. Σε περίπτωςθ επιλογισ του ςχεδίου, ο αιτϊν γίνεται 

δικαιοφχοσ επιχοριγθςθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+. Ο δικαιοφχοσ 

υπογράφει ςυμφωνία επιχοριγθςθσ με τθν Εκνικι Μονάδα Συντονιςμοφ/ΛΚΥ  αφοφ του 

κοινοποιθκεί  απόφαςθ επιχοριγθςθσ. Εάν θ αίτθςθ υποβάλλεται εξ ονόματοσ άλλων 

ςυμμετεχόντων οργανιςμϊν, οι εταίροι μποροφν να καταςτοφν ςυνδικαιοφχοι τθσ 

επιχοριγθςθσ. 

Εθνική Μονάδα (National Agency/NA): θ Εκνικι Μονάδα Συντονιςμοφ, θ οποία ενεργεί 

ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων που κζτει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Ρρϊτη Ενδιάμεςη Ζκθεςη: ζκκεςθ αναφορικά με τθν εκτζλεςθ ενόσ ςχεδίου με περίοδο 

αναφοράσ τθν πρϊτθ περίοδο πραγματοποίθςισ του. Υποβάλλεται θλεκτρονικά και ςε 

ζντυπθ μορφι βάςει τθσ προκεςμίασ που αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ.  

Ενδιάμεςη Ζκθεςη (Interim Report): ζκκεςθ και οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν 

υλοποίθςθ ενόσ ςχεδίου ςτο μζςον τθσ διάρκειασ του ςχεδίου. Υποβάλλεται βάςει τθσ 

προκεςμίασ που αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ.  

Επιςτολζσ Εξουςιοδότηςησ (Mandate letters): διμερισ ςυμφωνία μεταξφ του οργανιςμοφ 

ςυντονιςτι και κακενόσ οργανιςμοφ που ςυμμετζχει ςε ζνα ςχζδιο Erasmus+, με τθν οποία 

ο οργανιςμόσ μζλοσ τθσ ςφμπραξθσ εξουςιοδοτεί τον οργανιςμό ςυντονιςτι να ενεργεί για 

λογαριαςμό. Πλοι οι οργανιςμοί που είναι μζλθ μιασ Σφμπραξθσ υπογράφουν μία 
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εξουςιοδότθςθ που υποβάλλεται με τθν αίτθςθ και αποτελεί παράρτθμα τθσ ςφμβαςθσ 

επιχοριγθςθσ. 

Εργαλείο κινητικότητασ (Mobility Τool+) : διαδικτυακι πλατφόρμα που λειτουργεί ωσ 

εργαλείο για τθ ςυνεργαςία, τθ διαχείριςθ και τθν υποβολι εκκζςεων.  

Ρλατφόρμα Διάδοςησ Αποτελεςμάτων: θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθ διάδοςθ και τθν 

αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου. 

Ρολλαπλαςιαςτικζσ Εκδηλϊςεισ (Multiplier Events): ςτοχευμζνεσ εκδθλϊςεισ για τθ 

διάδοςθ και τθν αξιοποίθςθ των πνευματικϊν προϊόντων και των αποτελεςμάτων ενόσ 

ςχεδίου.  

Ρνευματικά Ρροϊόντα  (Intellectual outputs): πνευματικά προϊόντα/απτά προϊόντα (όπωσ 

πχ. προγράμματα ςπουδϊν, παιδαγωγικό υλικό, οδθγοί κλπ), τα οποία παράγονται ςτο 

πλαίςιο υλοποίθςθσ του επιχορθγοφμενου ςχεδίου.  

Σφμβαςη Επιχορήγηςησ (Grant Agreement): τυπικι ςυμφωνία μεταξφ τθσ Εκνικισ 

Μονάδασ και των υποψθφίων που ζχουν επιλεγεί για τθν απονομι τθσ επιχοριγθςθσ. 

Συντονιςτήσ/Οργανιςμόσ ςυντονιςμοφ (Coordinator/Coordinating Organisation): ο 

ςυμμετζχων οργανιςμόσ που υποβάλλει αίτθςθ επιχοριγθςθσ Erasmus+ εξ ονόματοσ μιασ 

ςφμπραξθσ. 

Σχζδιο (Project):  Ζνα ςυνεκτικό ςφνολο δραςτθριοτιτων που διοργανϊνονται με ςτόχο τθν 

επίτευξθ κακοριςμζνων ςτόχων και αποτελεςμάτων. 

Τελική ζκθεςη (Final Report): ζκκεςθ για τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδίου  και τθν οικονομικι 

διλωςθ που καλφπτει ολόκλθρθ τθν περίοδο του ςχεδίου.  

Τροποποίηςη (Amendment): γραπτι ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ που τροποποιεί τθν 

ςφμβαςθ επιχοριγθςθσ. 
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1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

O παρϊν οδθγόσ ζχει ςυνταχκεί ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ και απευκφνεται 

ςτουσ δικαιοφχουσ οργανιςμοφσ που ζχουν λάβει επιχοριγθςθ το 2017 για τα ςχζδια 

Στρατθγικϊν Συμπράξεων (ΚΑ2) ςτουσ τομείσ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, τθσ Σχολικισ 

Εκπαίδευςθσ, τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ και τθσ Εκπαίδευςθσ 

Ενθλίκων και φιλοδοξεί να χρθςιμεφςει ωσ βοικθμα για τουσ δικαιοφχουσ οργανιςμοφσ, 

αλλά και ωσ ζνα εργαλείο διαχείριςθσ για τουσ ςυντονιςτζσ ςχεδίων. Οι βαςικοί ςτόχοι του 

είναι: 

 θ παροχι βοικειασ ςτουσ ςυντονιςτζσ για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των 

ςχεδίων τουσ, 

 θ αποςαφινιςθ  ηθτθμάτων που προκφπτουν από τθ ςφμβαςθ επιχοριγθςθσ και τα 

παραρτιματά τθσ, 

 θ παροχι πρακτικϊν πλθροφοριϊν που μπορεί να αφοροφν όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ηωισ των ςχεδίων, 

 θ υπόδειξθ μεκόδων παρακολοφκθςθσ των ςχεδίων και πλθροφόρθςθσ ςχετικά με 

τθ διάδοςθ και αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τουσ, 

 θ παροχι οδθγιϊν ορκισ και αποδοτικισ διαχείριςθσ του οικονομικοφ 

αντικειμζνου, 

 θ ενκάρρυνςθ για τθν ομαλι ςχζςθ μεταξφ των εταίρων που εμπλζκονται ςτο 

ςχζδιο κακϊσ και ο κακοριςμόσ του επιχειρθςιακοφ πλαιςίου για το ζργο. 

Άλλα έγγραφα 

Ο οδθγόσ κα πρζπει να διαβάηεται ςε ςυνδυαςμό με τθ ςφμβαςθ επιχοριγθςθσ, τθν 

αντίςτοιχθ πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων και τον Οδθγό του Ρρογράμματοσ Erasmus+.  
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2. ΡΟΓΑΜΜΑ ERASMUS+ 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα τθσ ΕΕ που αφορά ςτουσ τομείσ τθσ Εκπαίδευςθσ, τθσ 

Κατάρτιςθσ, τθσ Νεολαίασ και του Ακλθτιςμοφ για τθν περίοδο 2014-2020 και αποτελεί τθ 

ςυνζχεια των προγραμμάτων τθσ ΕΕ που υλοποιικθκαν κατά τθν αμζςωσ προθγοφμενθ 

περίοδο 2007-2013. 

Το πρόγραμμα κα διαρκζςει ςυνολικά επτά ζτθ και ο προχπολογιςμόσ του κα ανζλκει ςε 

14,7 δις. ευρϊ. 

Το Erasmus+ διαρκρϊνεται ςε τρεισ βαςικζσ δράςεισ (Key actions), οι οποίεσ καλφπτουν 

όλουσ τουσ τομείσ τθσ Εκπαίδευςθσ, τθσ Κατάρτιςθσ και τθσ Νεολαίασ (Ανϊτατθ 

Εκπαίδευςθ, Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ, Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, Σχολικι 

Εκπαίδευςθ) με τουσ ίδιουσ βαςικοφσ κανόνεσ εφαρμογισ: 

Βαςική Δράςη 1/ΚΑ1: Μακθςιακι κινθτικότθτα ατόμων 

Βαςική Δράςη 2/ΚΑ2: Συνεργαςία για τθν καινοτομία και τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν.  

Βαςική δράςη 3/ΚΑ3: Ενίςχυςθ ςε κζματα μεταρρυκμίςεων πολιτικισ.  

Το Μδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν/ΛΚΥ αποτελεί τθν Εκνικι Μονάδα Συντονιςμοφ των 

αποκεντρωμζνων δράςεων ΚΑ1 και ΚΑ2 ςτουσ τομείσ τθσ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ. 

2.1 ΒΑΣΛΚΘ ΔΑΣΘ 2/KA2 - ΣΤΑΤΘΓΛΚΕΣ ΣΥΜΡΑΞΕΛΣ 

Στοχεφοντασ ςε κετικά και μακροπρόκεςμα οφζλθ ςε επίπεδο ςυςτθμάτων πολιτικισ, 

ςυμμετεχόντων φορζων, αλλά και για τα ίδια τα άτομα που επωφελοφνται άμεςα ι ζμμεςα 

από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα προγράμματα, θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αναμζνεται να ςυμβάλει 

ςτθν ανάλθψθ κοινϊν πρωτοβουλιϊν, τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ και καλϊν πρακτικϊν, 

τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ, τθν ανάπτυξθ και επικφρωςθ δεξιοτιτων, τθν ενκάρρυνςθ 

του ενεργοφ πολίτθ και τθσ επιχειρθματικότθτασ κ.ο.κ. 

Τα επιχορθγοφμενα ςχζδια χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ, ωσ ακολοφκωσ. Για κάκε 

κατθγορία προβλζπονται διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ-κατθγορίεσ χρθματοδότθςθσ: 
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1. Σχζδια ςτρατθγικϊν ςυμπράξεων υποςτιριξθσ καινοτομίασ (Strategic Partnerships 

supporting innovation), 

2. Σχζδια ςτρατθγικϊν ςυμπράξεων υποςτιριξθσ ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν (Strategic 

Partnerships supporting exchange of good practices). 

2.2 ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 

Οι δραςτθριότθτεσ που υποςτθρίηουν οι ςτρατθγικζσ ςυμπράξεισ είναι οι εξισ:   

Project Management (Διαχείριςη και Υλοποίηςη του ςχεδίου)  

Υλοποιείται ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων, όπωσ θ εκπόνθςθ ςχεδίου ποιότθτασ 

(quality plan), εκκζςεων προόδου, ενδιάμεςων και τελικϊν εκκζςεων, θ πιλοτικι 

εφαρμογι, θ οργάνωςθ τοπικϊν δραςτθριοτιτων κατάρτιςθσ και διάχυςθσ, θ δθμιουργία 

ιςτοςελίδασ, θ  ζκδοςθ φυλλαδίων, θ δθμιουργία μικρισ κλίμακασ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 

κ.α. καλφπτονται από τθν κατθγορία project management. Θ κοινοτικι επιχοριγθςθ 

υπολογίηεται με βάςθ ςυγκεκριμζνο μοναδιαίο κόςτοσ ανά φορζα/ίδρυμα/οργανιςμό ανά 

μινα. 

Transnational Project Meetings (Διεθνικζσ ςυναντήςεισ για το ςχζδιο)  

Συμμετοχι ςε διεκνικζσ ςυναντιςεισ μεταξφ των εταίρων που διοργανϊνονται από 

ςυμμετζχοντεσ ςτθ ςφμπραξθ οργανιςμοφσ για ςκοποφσ διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ του 

ςχεδίου. Ο τόποσ διεξαγωγισ των διεκνικϊν ςυναντιςεων για το ςχζδιο πρζπει να 

βρίςκεται ςτθν περιοχι, ςτθν οποία εδρεφει ο εκάςτοτε δικαιοφχοσ-εταίροσ, ςφμφωνα με 

τα προβλεπόμενα ςτθν αίτθςθ επιχοριγθςθσ και όπωσ αυτι εγκρίνεται από τθν Εκνικι 

Μονάδα. Τυχόν εξαιρζςεισ πρζπει να τεκμθριϊνονται από το δικαιοφχο και να εγκρίνονται 

επιςιμωσ από τθν Εκνικι Μονάδα πριν από τθ διεξαγωγι τθσ ςχετικισ ςυνάντθςθσ.  

Transnational Learning, Teaching and Training Activities (διεθνικζσ 

δραςτηριότητεσ μάθηςησ, διδαςκαλίασ και κατάρτιςησ)  

Οι διεκνικζσ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ, διδαςκαλίασ και κατάρτιςθσ πραγματοποιοφνται 

ςτισ χϊρεσ, ςτισ οποίεσ εδρεφουν οι δικαιοφχοι και οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ δραςτθριότθτεσ 

αυτζσ είναι άτομα που ςυνδζονται άμεςα ι ζμμεςα με το δικαιοφχο-οργανιςμό, μζςω 

αποδεικνυόμενθσ τυπικισ ςχζςθσ.  
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Ρροχπόκεςθ για να κεωρθκεί επιλζξιμθ θ ςυμμετοχι ατόμων ςε διεκνικζσ δραςτθριότθτεσ 

μάκθςθσ, διδαςκαλίασ και κατάρτιςθσ, οι οποίεσ πραγματοποιοφνται ςτθ χϊρα των εν λόγω 

ςυμμετεχόντων είναι να λαμβάνουν μζροσ ςυμμετζχοντεσ προερχόμενοι από οργανιςμοφσ-

δικαιοφχουσ από δφο τουλάχιςτον διαφορετικζσ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα, 

ενϊ θ χιλιομετρικι απόςταςθ μεταξφ του τόπου αναχϊρθςθσ και του τόπου άφιξθσ είναι 

τουλάχιςτον 100 χλμ., βάςει του υπολογιςμοφ που πραγματοποιείται από τον online 

μετρθτι απόςταςθσ.  

ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΔΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Intellectual Outputs (Παραγωγή Πνευματικών Προϊόντων)  

Στο πλαίςιο μίασ Στρατθγικισ Σφμπραξθσ επιχορθγείται θ παραγωγι πνευματικϊν 

προϊόντων, απτϊν δθλαδι παραδοτζων του ςχεδίου. Τα πνευματικά προϊόντα κα πρζπει να 

είναι ουςιαςτικά ςε ποςότθτα και ποιότθτα, να αποδεικνφουν τθ δυναμικι τουσ για τθν 

ευρφτερθ αξιοποίθςθ τουσ και τον αντίκτυπο τουσ ςε περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτό 

που αναπτφχκθκαν και μετά το πζρασ του ςχεδίου, διαςφαλίηοντασ ζτςι τθ βιωςιμότθτα 

του ζργου.  

Τα πνευματικά προϊόντα, τα ολοκλθρωμζνα τελικά αποτελζςματα μίασ προςπάκειασ 

ανίχνευςθσ και ικανοποίθςθσ ςυγκεκριμζνων αναγκϊν ςτο πλαίςιο μιασ διακρατικισ 

ςυνεργαςίασ, μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τον τφπο και τισ ομάδεσ-ςτόχουσ του 

ςχεδίου. Ενδεικτικά, παρακζτουμε τα εξισ παραδείγματα:  

 Εκπαιδευτικό υλικό 

 Ρρογράμματα ςπουδϊν 

 Ζρευνεσ-Μελζτεσ-Αναλφςεισ 

 Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (OER) 

 Εργαλεία διδαςκαλίασ με χριςθ ΤΡΕ 

 Μζκοδοι μάκθςθσ μεταξφ ομοτίμων  (peer learning activities) κ.ο.κ. 

Διευκρινίηεται ότι θ εκπόνθςθ ακαδθμαϊκϊν εργαςιϊν (papers), θ διοργάνωςθ workshops 

και δραςτθριοτιτων πιλοτικισ εφαρμογισ προγραμμάτων κακϊσ και θ δθμιουργία 

ιςτοςελίδασ δεν αποτελοφν πνευματικά προϊόντα. 
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Multiplier events (Πολλαπλαςιαςτικζσ Εκδηλώςεισ)  

Οι πολλαπλαςιαςτικζσ εκδθλϊςεισ μποροφν να διοργανωκοφν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε 

μία Στρατθγικι Σφμπραξθ υπό τθν αίρεςθ ότι ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνο/α πνευματικό/ά 

προϊόν/τα. Στόχοσ των ενεργειϊν διάχυςθσ (τοπικά και διεκνικά ςυνζδρια, ςεμινάρια, 

εκδθλϊςεισ κ.ο.κ.) είναι θ διάδοςθ και θ γνωςτοποίθςθ των πνευματικϊν προϊόντων ςε 

δυνθτικοφσ χριςτεσ, μεμονωμζνα άτομα και οργανιςμοφσ εκτόσ εταιρικισ ςχζςθσ, πζραν 

δθλαδι των άμεςα επωφελουμζνων του ζργου. Θ ποιότθτα, το αντικείμενο των 

εκδθλϊςεων, θ εναρμόνιςθ τουσ με τα διάφορα ςτάδια του ςχεδίου και θ αξιολόγθςθ τουσ 

από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τουσ 

εμπλεκομζνουσ ςτθ ςφμπραξθ. Επιςθμαίνουμε ότι οι εκδθλϊςεισ διάδοςθσ ζχουν πολφ 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό και πλαίςιο υλοποίθςθσ που αποκλείει τθ διοργάνωςθ focus groups, 

workshops, pilot activities, evaluation activities κ.ο.κ., τα οποία μποροφν να αποτελζςουν 

αντικείμενο των διεκνικϊν δραςτθριοτιτων μάκθςθσ, διδαςκαλίασ και κατάρτιςθσ, όπωσ 

περιγράφονται κάτωκι. 

3. ΚΥΚΛΟΣ ΗΩΘΣ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΛΟΥ ΚΑ2 

3.1 ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ υλοποίθςθ ενόσ ςχεδίου ERASMUS+/ KA2 ξεκινά με τθν υπογραφι τθσ «ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΕΡΛΧΟΘΓΘΣΘΣ Σχεδίου με Ρολλοφσ Δικαιοφχουσ ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ 

ERASMUS+» (multibeneficiary grant agreement). Θ Σφμβαςθ Επιχοριγθςθσ υπογράφεται 

ανάμεςα ςτθν Εκνικι Μονάδα/ ΛΚΥ και το νόμιμο εκπρόςωπο του Συντονιςτι εταίρου τθσ 

Στρατθγικισ Σφμπραξθσ. Οι λοιποί δικαιοφχοι δεςμεφονται πλιρωσ για όλεσ τισ νομικζσ, 

διοικθτικζσ και οικονομικζσ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθν υπογραφι τθσ 

Σφμβαςθσ μζςω των εξουςιοδοτιςεων (mandates) που υπογράφουν με το Συντονιςτι-

οργανιςμό. Οι εξουςιοδοτιςεισ υποβάλλονται υποχρεωτικά   ωσ παράρτθμα τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ. Οι λοιποί δικαιοφχοι που αποκαλοφνται ςτο ζντυπο τθσ ςφμβαςθσ 

ςυλλογικά ωσ «οι Δικαιοφχοι», ορίηονται ςτο ςχετικό Ραράρτθμα τθσ Σφμβαςθσ 

Επιχοριγθςθσ που περιλαμβάνει τον Αναλυτικό Κατάλογο Δικαιοφχων του Σχεδίου και 

αποτελοφν μαηί με το Συντονιςτι-οργανιςμό (ο οποίοσ καλείται για τουσ ςκοποφσ τθσ 

Σφμβαςθσ μεμονωμζνα ωσ «ο Δικαιοφχοσ») το ςϊμα τθσ Στρατθγικισ Σφμπραξθσ που είναι 

υπεφκυνο για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ αίτθςθ 

χρθματοδότθςθσ .  
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Για τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ επιχοριγθςθσ κα πρζπει να ζχουν αποςταλεί ςτθν Εκνικι 

Μονάδα τα εξισ: 

 Επιςτολι αποδοχισ τθσ επιχοριγθςθσ από τον ςυντονιςτι υπογεγραμμζνθ από τον 

νόμιμο εκπρόςωπο του φορζα. 

 Υπεφθυνη διλωςθ τθσ αίτθςθσ με πρωτότυπθ υπογραφι και ςφραγίδα του 

νομίμου εκπροςϊπου του φορζα. Επίςθμο ζγγραφο περί εκπροςϊπηςησ του 

φορζα (για τα Λδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ απαιτείται μόνο ςτθν περίπτωςθ 

αλλαγισ των αρχϊν του ιδρφματοσ). 

 Στοιχεία του υπεφθυνου επικοινωνίασ ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο 

υπεφκυνοσ επικοινωνίασ του ςχεδίου (contact person) είναι διαφορετικόσ ςε ςχζςθ 

με τθν εγκεκριμζνθ αίτθςθ (ονοματεπϊνυμο, ιδιότθτα/κζςθ, επωνυμία φορζα, 

πλιρθσ επίςθμθ διεφκυνςθ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ δικαιοφχου φορζα και 

υπεφκυνου επικοινωνίασ). 

 Το «Ζντυπο Οικονομικϊν Στοιχείων» Σθμειϊνεται ότι δικαιοφχοσ του ωσ άνω 

τραπεηικοφ λογαριαςμοφ πρζπει να είναι ο αιτϊν φορζασ και ότι ο λογαριαςμόσ κα 

πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο για τθν εξυπθρζτθςθ των κινιςεων του προσ 

χρθματοδότθςθ ςχεδίου. Σθμειϊνεται ότι για τα ιδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ θ 

διαχείριςθ των κονδυλίων γίνεται μζςω του ΕΛΚΕ. 

 Οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ζχει ηθτθκεί ςτο ζγγραφο ανακοίνωςθσ του 

αποτελζςματοσ επιλογισ του φορζα, όπωσ ζχει αποςταλεί από τθν Εκνικι Μονάδα 

ςε ςυνζχεια τθσ δθμοςιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων. Ειδικά για τουσ ιδιωτικοφσ 

οργανιςμοφσ, μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, απαιτείται επιπρόςκετα θ 

προςκόμιςθ  αποδεικτικϊν διλωςθσ ςτοιχείων επιχορθγιςεων και δαπανϊν ςτο 

πρόγραμμα ΔΛΑΥΓΕΛΑ. 

Θ ΕΜ αποςτζλλει τθ Σφμβαςθ Επιχοριγθςθσ ςτο Συντονιςτι-οργανιςμό για υπογραφι από 

το νόμιμο εκπρόςωπο, ι από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο για το ςκοπό αυτό άτομο.  

Ο ςυντονιςτισ κζτει τθ ςφραγίδα, ςτθν οποία αναφζρονται τα ςτοιχεία του ςυντονιςτι 

φορζα, κάτω από το όνομα και τθν υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου, και ςτα δυο 

πρωτότυπα, ενϊ μονογράφονται όλεσ οι μονζσ ςελίδεσ τθσ ςφμβαςθσ και των δυο 

πρωτοτφπων.  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm#el
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Θ Σφμβαςθ Επιχοριγθςθσ ςυντάςςεται και υπογράφεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Εφόςον 

υπάρχει διαφωνία ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ μετάφραςθσ τθσ Σφμβαςθσ Επιχοριγθςθσ 

υπεριςχφει πάντα θ πρωτότυπθ ςφμβαςθ που είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα.   

ΜΕΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ Σφμβαςθ επιχοριγθςθσ αποτελείται από το Μζροσ I, όπου περιγράφονται οι «Ειδικοί 

Προι» που διζπουν τθ ςφμβαςθ, το Μζροσ ΛΛ όπου περιγράφονται οι «Γενικοί Προι» τθσ 

ςφμβαςθσ  κακϊσ και από μια ςειρά από διατάξεισ που περιγράφονται ςτα Ραραρτιματα 

αυτισ. Οι διατάξεισ των Ειδικϊν Πρων υπεριςχφουν ζναντι των διατάξεων των Γενικϊν 

Πρων, και οι διατάξεισ των Ειδικϊν και των Γενικϊν Πρων υπεριςχφουν ζναντι των 

διατάξεων των Ραραρτθμάτων. 

Μζροσ I-«Ειδικοί Προι» 

Στισ διατάξεισ των Ειδικϊν Πρων, περιγράφονται μεταξφ άλλων, θ διάρκεια υλοποίθςθσ του 

εγκεκριμζνου ςχεδίου, το ανϊτατο ποςό και θ μορφι τθσ επιχοριγθςθσ, όπωσ ζχουν 

διαμορφωκεί μετά τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ και τθν αναμόρφωςθ του 

αιτοφμενου προχπολογιςμοφ από τθν Εκνικι Μονάδα, και οι ρυκμίςεισ για τθν υποβολι 

των εκκζςεων και τισ καταβολζσ τθσ χρθματοδότθςθσ.  

Θ χρθματοδότθςθ διατίκεται ςε δόςεισ, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί ρευςτότθτα για τουσ 

δικαιοφχουσ και να εξαςφαλιςτεί εκ μζρουσ τθσ Εκνικισ Μονάδασ θ ορκι υλοποίθςθ του 

φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ςχεδίου. Θ διάρκεια ενόσ ςχεδίου Στρατθγικϊν 

Συμπράξεων  ΚΑ2 μπορεί να κυμαίνεται από 1 ζωσ 3 ζτθ. Ανάλογα με τθ διάρκεια του 

ςχεδίου, ορίηονται κατά περίπτωςθ οι ρυκμίςεισ που αφοροφν τισ θμερομθνίεσ για τθν 

υποβολι των εκκζςεων για κάκε περίοδο αναφοράσ.  

Μζροσ ΙΙ Ραραρτήματα 

Ραράρτημα Ι -  «Γενικοί Προι» 

Οι διατάξεισ των Γενικϊν Πρων ιςχφουν, όπωσ δθμοςιεφονται ςτθ διεφκυνςθ 

http://www.iky.gr/erasmus-plus-evrwpaiki-prosklisi/genikoi-oroi-erasmusplus και αφοροφν 

τισ νομικζσ, διοικθτικζσ και οικονομικζσ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ.  

Ραράρτημα ΙΙ  

Ρεριγραφι του Σχεδίου, εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ, αναλυτικόσ κατάλογοσ των 

Δικαιοφχων του Σχεδίου 

http://www.iky.gr/erasmus-plus-evrwpaiki-prosklisi/genikoi-oroi-erasmusplus
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Στο παράρτθμα II περιγράφεται αναλυτικά ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ, όπωσ 

διαμορφϊκθκε μετά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ και όπωσ 

διατίκεται, με τθ μορφι του Μοναδιαίου Κόςτουσ, ςε ςυςχετιςμό με τισ δραςτθριότθτεσ 

που κα υλοποιθκοφν από κάκε εταίρο τθσ Στρατθγικισ Σφμπραξθσ ςφμφωνα με τθν 

εγκεκριμζνθ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ.  

Ραράρτημα ΙΙΙ  

 Χρθματοοικονομικοί και Συμβατικοί Κανόνεσ, τουσ οποίουσ οφείλετε να μελετιςετε πολφ 

καλά προκειμζνου να εφαρμοςτοφν απαρεγκλίτωσ. 

Ραράρτημα ΙV Λςχφοντα μοναδιαία ποςά επιχοριγθςθσ  

Ραράρτημα V  Εντολζσ εξουςιοδότθςθσ των λοιπϊν δικαιοφχων προσ τον Συντονιςτι 

Τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σφμβαςθσ 

Επιχοριγθςθσ.  

 3.2 ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

 Θ ςφμβαςθ επιχοριγθςθσ δφναται να τροποποιθκεί, αφοφ προθγουμζνωσ ζχει ενθμερωκεί 

εγκαίρωσ και με επίςθμο ζγγραφο θ Εκνικι Μονάδα πριν τθν υλοποίθςθ των αλλαγϊν. 

Ρρζπει να γίνει ςαφζσ ότι θ Εκνικι Μονάδα κα εξετάςει το αίτθμα και εάν και εφόςον 

κρίνει ότι οι αιτοφμενεσ αλλαγζσ είναι ςθμαντικζσ για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ του 

εγκεκριμζνου ςχεδίου και τθν ευόδωςθ των ςτόχων αυτοφ, κα ενθμερϊςει εγγράφωσ τον 

ςυντονιςτι για τθν ζγκριςθ τθσ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο ςυντονιςτήσ οργανιςμόσ 

και οι εταίροι του ςχεδίου δεν δφνανται να προβοφν ςε καμιά αλλαγή πριν τη ςχετική 

ζγγραφη ζγκριςη από την Εθνική Μονάδα.  

O ςυντονιςτισ οργανιςμόσ οφείλει να υποβάλει εγγράφωσ προσ τθν ΕΜ αίτθμα 

τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ πριν τθ λιξθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ 

τθσ ςφμβαςθσ. Ο κάτωκι πίνακασ αποτυπϊνει τισ πικανζσ περιπτϊςεισ αιτοφμενων 

τροποποιιςεων: 

Αιτοφμενθ 

τροποποίθςθ 

Μορφι υποβολισ αιτιματοσ τροποποίθςθσ 

Μζςω θλεκτρονικοφ 

μθνφματοσ 

Επίςθμο αίτθμα 

υπογεγραμμζνο από 

τον νόμιμο 

εκπρόςωπο 
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Άτομο επικοινωνίασ   

Νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ 

  

Στοιχεία 

επικοινωνίασ 

ςυντονιςτι και 

εταίρων 

  

Στοιχεία τραπεηικοφ 

λογαριαςμοφ 

  

Δραςτθριότθτεσ 

ςχεδίου  

  

Επωνυμία 

δικαιοφχου 

οργανιςμοφ 

  

Ραραίτθςθ εταίρου   

Αντικατάςταςθ 

εταίρου 

  

Διάρκεια ςχεδίου (1)   

Ρροχπολογιςμόσ 

ςχεδίου 

  

 

Τονίηεται ότι οι ςυμβάςεισ επιχοριγθςθσ διάρκειασ τριϊν ετϊν δεν δφνανται να 

παρατακοφν ςφμφωνα με τον Οδθγό του Ρρογράμματοσ. Επιπλζον, αίτθμα τροποποίθςθσ 

προχπολογιςμοφ, δεν δφναται να αυξάνει τον εγκεκριμζνο. Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ 

μπορείτε να διαβάςετε ςτθν παράγραφο «4.2.2. Τροποποίηςη προχπολογιςμοφ». 

4. ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΣΧΕΔΛΟΥ 

Θ κοινοτικι επιχοριγθςθ πρζπει να κεωρείται ωσ «ςυμβολι» ςτισ δαπάνεσ του ςχεδίου, 

κακϊσ δεν προορίηεται να καλφψει το ςυνολικό κόςτοσ αυτοφ. Το μοντζλο χρθματοδότθςθσ 

περιλαμβάνει διάφορα ςτοιχεία δαπανϊν που επιλζγονται  ανάλογα με τον τφπο του 

ςχεδίου και τα αναμενόμενα αποτελζςματα. 
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4.1 ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 

Τα μζτρα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ υλοποίθςθσ είναι απαραίτθτα και πρζπει να διζπουν 

το ςφνολο του ςχεδίου. Κατά ςυνζπεια, είναι ςθμαντικό να ζχουν λθφκεί ιδθ από τθν 

φάςθ προετοιμαςίασ τα κατάλλθλα μζτρα, ϊςτε να είναι ςε κζςθ ο ςυντονιςτισ να ελζγξει 

αποτελεςματικά τθν πορεία υλοποίθςθσ και να διορκϊςει εγκαίρωσ τυχόν παρεκκλίςεισ 

από το αρχικά εγκεκριμζνο ςχζδιο.  

Θ ποιότθτα του ςχεδίου βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτον ορκό ςχεδιαςμό και τθν ιςόρροπθ 

κατανομι κακθκόντων. Κατά ςυνζπεια, ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ (Kick off meeting) μεταξφ 

των εταίρων του ςχεδίου, κα πρζπει να διατρζξετε το ςχζδιο, όπωσ αυτό ζχει εγκρικεί από 

τθν Εκνικι Μονάδα, να διαςαφθνίςετε ςθμεία που δεν είναι ξεκάκαρα και να 

επικοινωνιςετε τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και των χρθματοοικονομικϊν κανόνων τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Επιπλζον, ωσ ςυντονιςτζσ κα πρζπει να διαςφαλίςετε μια δίκαιθ 

κατανομι ρόλων, να ανακζςετε τισ εργαςίεσ και να επιβεβαιϊςετε ποιοσ εταίροσ κα πρζπει 

να κάνει τι και μζχρι πότε. Είναι επίςθσ απαραίτθτο να κακορίςετε ςαφι μζτρα 

επικοινωνίασ μεταξφ των εταίρων.  

Θ ποιότθτα υλοποίθςθσ του ςχεδίου διαπιςτϊνεται από τθν Εκνικι Μονάδα με τον ζλεγχο 

των ενδιάμεςων εκκζςεων και του τελικοφ απολογιςμοφ κακϊσ και ςε ενδεχόμενουσ 

επιτόπιουσ επιπλζον ελζγχουσ (για αναλυτικζσ οδθγίεσ, παρακαλοφμε δείτε και τθν ενότθτα 

του παρόντοσ οδθγοφ ςχετικά με τουσ ελζγχουσ). 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

Ενδεικτικά ςασ παρακζτουμε μια ςειρά ενεργειϊν προσ διευκόλυνςι ςασ ωσ ςυντονιςτισ 

του ςχεδίου:  

Θζματα διαςφάλιςησ ποιότητασ του ςχεδίου 

 Διαςφάλιςθ τθσ δζςμευςθσ και τθσ προςιλωςθσ τθσ ςφμπραξθσ ςτουσ ςτόχουσ του 

ςχεδίου. 

 Μελζτθ των εγχειριδίων που αφοροφν ςε όλα τα θλεκτρονικά εργαλεία του 

προγράμματοσ (Mobility Tool+, Ρλατφόρμα διάδοςθσ Αποτελεςμάτων, κλπ). 

 Διαςφάλιςθ πωσ όλοι οι εταίροι ζχουν κατανοιςει πλιρωσ το ρόλο τουσ και τθ 

μεκοδολογία διαχείριςθσ του ςχεδίου. 

 Επικοινωνία ςτουσ εταίρουσ ότι το ςχζδιο αξιολογείται και αποπλθρϊνεται βάςει 

των κανόνων του προγράμματοσ Erasmus+ και των εξειδικευμζνων αρχϊν τθσ 

Εκνικισ Μονάδασ. 
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 Εξαςφάλιςθ τθσ φπαρξθσ ενόσ αξιόπιςτου εςωτερικοφ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ, ςτο 

οποίο κα καταχωροφνται με διαφανι και αξιόπιςτο τρόπο οι δαπάνεσ του ςχεδίου. 

 Σχεδιαςμόσ και ανάλυςθ των πνευματικϊν προϊόντων και των παραδοτζων, 

λαμβάνοντασ υπόψθ νζουσ ενδογενείσ και εξωγενείσ παράγοντεσ. 

 Κατάςτρωςθ και ςυμφωνία των τρόπων επικοινωνίασ μεταξφ τθσ ςφμπραξθσ. 

 Κακιζρωςθ μιασ κοινισ προςζγγιςθσ εντόσ τθσ ςφμπραξθσ για τθν αντιμετϊπιςθ 

τυχόν προβλθμάτων. 

 Δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου πλάνου διάδοςθσ και αξιοποίθςθσ 

αποτελεςμάτων. 

 Ζναρξθ διαδικαςιϊν διάχυςθσ του ςχεδίου από τα αρχικά ςτάδια υλοποίθςθσ . 

Θζματα διαχείριςησ 

 Σφνταξθ ςυμφωνιϊν μεταξφ ςυντονιςτι και εταίρου, προκειμζνου να είναι ςαφείσ 

οι υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματά τουσ (επιςυνάπτεται υπόδειγμα). 

 Ξεχωριςτόσ Τραπεηικόσ Λογαριαςμόσ ι χωριςτόσ κωδικόσ υπάρχοντοσ λογαριαςμοφ 

του ιδρφματοσ αποκλειςτικά για τθ Στρατθγικι Σφμπραξθ, ϊςτε να φαίνονται 

ξεκάκαρα οι κινιςεισ του λογαριαςμοφ (διαχείριςθ από τον ΕΛΚΕ για τα Λδρφματα 

Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ). 

 Κατάςτρωςθ ενόσ πλάνου διαχείριςθσ εργαςιϊν για όλθ τθ διάρκεια του ςχεδίου 

για να διαςφαλίηεται θ τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων. 

 Επαρκισ και ορκι ανταπόκριςθ ςτο χρονοδιάγραμμα υποβολισ των εκκζςεων, 

όπωσ αποτυπϊνονται ςτθ ςφμβαςθ ΕΜ-Συντονιςτι φορζα. 

 Συμμόρφωςθ με τισ υποδείξεισ τθσ ΕΜ και αποτελεςματικι ανταπόκριςθ ςτα 

αιτιματα τθσ ΕΜ για ςυμπλθρωματικι υποβολι ςτοιχείων, διευκρινίςεων, κ.ο.κ. 

  Εξαςφάλιςθ τθσ απαιτοφμενθσ επιχειρθςιακισ επάρκειασ (π.χ. προςωπικό), ϊςτε θ 

διαχείριςθ του ςχεδίου να γίνεται ςωςτά και αποτελεςματικά. 

 Διαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ μεταφοράσ τθσ κοινοτικισ χρθματοδότθςθσ μζςω 

τραπεηικϊν εμβαςμάτων ςτουσ εταίρουσ. 

 Ζγγραφθ ενθμζρωςθ τθσ ΕΜ για κάκε αλλαγι ι γεγονόσ που μπορεί να 

κακυςτεριςει τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου. 

 Συγκζντρωςθ απαραίτθτων εγγράφων και δικαιολογθτικϊν ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα. 

 Εξζταςθ, αξιολόγθςθ των εγγράφων και κάκε είδουσ πλθροφορίασ που 

αποςτζλλεται από τουσ εταίρουσ πριν υποβλθκεί ςτθν ΕΜ. 
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 Μζριμνα για τθ διαφφλαξθ των πρωτότυπων παραςτατικϊν δαπανϊν και  

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι/αγγλικι γλϊςςα των παραςτατικϊν των ξζνων εταίρων, 

εφόςον δεν ζχει γίνει από τουσ ίδιουσ. 

Ο ςυντονιςτισ είναι υπόλογοσ για όλθ τθν ςτρατθγικι ςφμπραξθ, κατά ςυνζπεια κα πρζπει 

να ζχει ςυχνι επικοινωνία με τουσ εταίρουσ για να μθν υπάρχουν κακυςτεριςεισ, να 

γίνονται ςεβαςτζσ οι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ και να τθρείται το πλάνο εργαςιϊν, τόςο 

για τισ δραςτθριότθτεσ όςο και για τισ δαπάνεσ του ςχεδίου.  

Οι υποχρεϊςεισ των εταίρων 

 Υλοποίθςθ του ςχεδίου ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ επιχοριγθςθσ. 

 Άμεςθ ενθμζρωςθ του ςυντονιςτι για αλλαγζσ που αφοροφν ςτθν επωνυμία του 

εταίρου οργανιςμοφ, ςε ςτοιχεία επικοινωνίασ, ςε αλλαγι του νομίμου 

εκπροςϊπου, ςε αλλαγι τθσ ομάδασ ζργου, κ.ο.κ. 

 Συμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ του ςυντονιςτι και άμεςθ ανταπόκριςθ ςτα αιτιματα 

που υποβάλει ο ςυντονιςτισ οργανιςμόσ, ωσ ενδιάμεςοσ οργανιςμόσ, για τθν 

υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων. Οι εταίροι κα πρζπει να γνωρίηουν ότι κάκε 

αίτθμα για υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων/διευκρινίςεων εκπορεφεται από 

τθν Εκνικι Μονάδα, ςυνεπϊσ θ ανταπόκριςθ των εταίρων κα πρζπει να είναι 

άμεςθ και ορκι. 

 Τιρθςθ του ςυμφωνθκζντοσ χρονοδιαγράμματοσ εργαςιϊν και επικοινωνία με τον 

ςυντονιςτι για περιπτϊςεισ κακυςτζρθςθσ εκτζλεςθσ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ι 

υποβολισ παραδοτζων. 

 Τιρθςθ των απαιτοφμενων παραςτατικϊν, όπωσ ζχουν ηθτθκεί από το ςυντονιςτι 

 Μετάφραςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα οικονομικϊν παραςτατικϊν ι άλλων εγγράφων, 

όπωσ απαιτοφνται από τθ ςφμβαςθ επιχοριγθςθσ και ηθτοφνται από τθν Εκνικι 

Μονάδα. 

 Οργάνωςθ των απαραίτθτων πρακτικϊν διευκετιςεων ςτθν περίπτωςθ που 

δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ/κατάρτιςθσ/διάδοςθσ αποτελεςμάτων διοργανϊνονται 

από το ίδρυμα εταίρο. 
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4.2 ΕΓΑΛΕΛΟ ΚΛΝΘΤΛΚΟΤΘΤΑΣ MOBILITY TOOL+ 

Το Εργαλείο Κινθτικότθτασ Mobility Tool+ 

(http://ec.europa.eu/education/resources/mobility-tool_el) είναι ζνα Σφςτθμα 

Ρλθροφοριϊν και Επικοινωνίασ το οποίο επιτρζπει ςτουσ δικαιοφχουσ οργανιςμοφσ του 

Ρρογράμματοσ Erasmus+ να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ του ςχεδίου τουσ, να τισ 

διαχειρίηονται και να υποβάλλουν εκκζςεισ ςτθν Εκνικι Μονάδα τθσ χϊρασ τουσ. Ο 

ςυντονιςτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί το διαδικτυακό Εργαλείο Κινθτικότθτασ (Mobility 

Tool+) για τθν καταγραφι του ςυνόλου των πλθροφοριϊν και των ςτοιχείων που αφοροφν 

ςτισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ςχεδίου κακ’ όλθ τθ διάρκειά 

του κακϊσ και για τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι των Ενδιάμεςων και Τελικϊν Εκκζςεων.  

Στο Εργαλείο Κινθτικότθτασ (Mobility Tool+) οι χριςτεσ κα βρουν κάποιεσ από τισ 

πλθροφορίεσ του ςχεδίου που διαχειρίηονται (όπωσ αυτζσ περιζχονται ςτθ Σφμβαςθ 

Επιχοριγθςθσ που ζχει υπογραφεί με τθν Εκνικι Μονάδα/ΛΚΥ) και μποροφν να 

προςδιορίςουν ςε αυτό ςυμμετζχοντεσ, αποτελζςματα, κακϊσ και να δθμιουργιςουν τισ 

εκκζςεισ δικαιοφχων βάςει των δεδομζνων που οι ίδιοι οι χριςτεσ ειςάγουν ςτο Εργαλείο 

Κινθτικότθτασ (Mobility Tool+). 

Πςον αφορά ςτισ εκκζςεισ των δικαιοφχων, ο ςυντονιςτισ ςυντάςςει ςτο Εργαλείο 

Κινθτικότθτασ (Mobility Tool+) τθν Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ αναφορικά με τθν υλοποίθςθ του 

Σχεδίου για τθν περίοδο αναφοράσ που εκτείνεται από τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ του Σχεδίου, 

ζωσ τθν θμερομθνία όπωσ ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. Πςον αφορά ςτθν Τελικι Ζκκεςθ, ο 

ςυντονιςτισ τθν ςυντάςςει ςτο Εργαλείο Κινθτικότθτασ (Mobility Tool+) και τθν υποβάλλει 

εντόσ 60 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του Σχεδίου. Στθν 

Ζκκεςθ αυτι παρζχονται όλεσ οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθν τεκμθρίωςθ του 

αιτοφμενου ποςοφ επιχοριγθςθσ. 

4.3. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ 

4.3.1 ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΕΡΛΛΕΞΛΜΩΝ ΔΑΡΑΝΩΝ  

Project Management (Διαχείριςη και Υλοποίηςη του Σχεδίου)  

Μοναδιαίο κόςτοσ ανά ίδρυμα/φορζα/οργανιςμό. Το ανϊτατο ςυνολικό επιλζξιμο ποςό 

ανζρχεται ςτα 2.750,00 Ευρϊ το μινα ανά ςχζδιο και αντιςτοιχεί ςε δζκα εταίρουσ 

(μζγιςτοσ αρικμόσ εταίρων ςε μια ςφμπραξθ για να λάβει επιχοριγθςθ από τθ 
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ςυγκεκριμζνθ κατθγορία δαπάνθσ). Ο ςυντονιςτήσ λαμβάνει επιχοριγθςθ 500,00 Ευρϊ το 

μήνα, ενϊ οι εταίροι επιχορθγοφνται με 250,00 Ευρϊ το μινα αντιςτοίχωσ.  

Transnational Project Meetings (Διεθνικζσ Συναντήςεισ για το ςχζδιο)  

Θ κοινοτικι επιχοριγθςθ καλφπτει τα ζξοδα ταξιδίου και διαβίωςθσ ανά ςυμμετζχοντα και 

ανά ςυνάντθςθ και υπολογίηεται με βάςθ κλίμακα μοναδιαίου κόςτοσ. Ρροβλζπονται δφο 

ποςά ανάλογα με τθ χιλιομετρικι απόςταςθ3:  

575,00 € για απόςταςθ μεταξφ 100-1999 km  

720,00 € για απόςταςθ ≥ 2000 km 

Intellectual Outputs (Πνευματικά προϊόντα)  

Για τθν παραγωγι των πνευματικϊν προϊόντων προβλζπεται επιχοριγθςθ για αμοιβι 

προςωπικοφ με βάςθ κάκε παραχκζν προϊόν. Θ χρθματοδότθςθ ζχει τθ μορφι μοναδιαίου 

κόςτουσ ανά κατθγορία προςωπικοφ (manager, researcher/teacher/trainer, technician, 

administrative staff) που ιςχφει ανά θμζρα για τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία προςωπικοφ και 

για τθ χϊρα εγκατάςταςθσ του δικαιοφχου4. Τα πνευματικά προϊόντα κα πρζπει να είναι 

άρτια και ποιοτικά και να αναπτφςςονται όπωσ ζχουν εγκρικεί από τθν Εκνικι Μονάδα. 

 Τα πνευματικά προϊόντα κα πρζπει να είναι διακζςιμα ςε θλεκτρονικι μορφι.  

Κατά τθν υποβολι των ενδιάμεςων εκκζςεων υποβάλλεται ςτθν Εκνικι Μονάδα 

αντίγραφο των παραδοτζων του ςχεδίου που ζχουν ολοκλθρωκεί κατά τθν πρϊτθ 

περίοδο πραγματοποίθςθσ του ςχεδίου. Επιπλζον και το αργότερο κατά τθν 

υποβολι τθσ τελικισ ζκκεςθσ, αναρτϊνται ςτθν Ρλατφόρμα Διάδοςθσ 

Αποτελεςμάτων τα τελικά παραδοτζα, προϊόντα/αποτελζςματα που αποδεικνφουν 

τθν εργαςία τθσ ςφμπραξθσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του.  

 Ο ςυντονιςτισ δθλϊνει ςτο εργαλείο κινθτικότθτασ (mobility tool) , για κάκε ζναν 

από τουσ δικαιοφχουσ, τισ θμζρεσ κατά τισ οποίεσ εργάςτθκε το εκάςτοτε μζλοσ του 

προςωπικοφ, ανά κατθγορία προςωπικοφ, βάςει αναλυτικισ κατάςταςθσ ωρϊν 

απαςχόλθςθσ κατ’ άτομο (time sheet), ςτθν οποία κα αναγράφεται το 

ονοματεπϊνυμο του ατόμου, θ κατθγορία προςωπικοφ ςτθν οποία ανικει, οι 

                                                           
3
 Οι αποςτάςεισ υπολογίηονται με βάςθ τον μετρθτι χιλιομετρικισ απόςταςθσ που υποςτθρίηεται 

από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm  
4
 Βλ. Οδθγό του Ρρογράμματοσ για ποςά ανά θμζρα 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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θμερομθνίεσ και ο ςυνολικόσ αρικμόσ θμερϊν που απαςχολικθκε ο εργαηόμενοσ 

για τθν ανάπτυξθ κάκε πνευματικοφ προϊόντοσ.  

 Θ ςχζςθ των εμπλεκομζνων μελϊν τθσ ομάδασ ζργου ςτθ δθμιουργία των 

παραδοτζων με το δικαιοφχο φορζα κα πρζπει να διζπεται από επίςθμο κακεςτϊσ 

(ςυμβάςεισ εργαςίασ, ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ), είτε το πρόςωπο αυτό ςυμμετζχει 

ςτο ςχζδιο ωσ επαγγελματίασ, είτε ωσ εκελοντισ5.  

Multiplier events (Πολλαπλαςιαςτικζσ Εκδηλώςεισ)  

Θ επιχοριγθςθ για τθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων διάδοςθσ υπολογίηεται με βάςθ κλίμακα 

μοναδιαίου κόςτουσ ανά ςυμμετζχοντα και αποτυπϊνεται ωσ εξισ: 

Local participants (τοπικοί ςυμμετζχοντεσ): 

ςυμμετζχοντεσ από τθ χϊρα, ςτθν οποία 

διεξάγεται θ εκδιλωςθ: 

100,00 Ευρϊ ανά 

ςυμμετζχοντα  

Foreign participants (διεκνείσ 

ςυμμετζχοντεσ): οι ςυμμετζχοντεσ από 

άλλεσ χϊρεσ: 

200,00 Ευρϊ ανά 

ςυμμετζχοντα 

Ρροςοχή! Οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ πολλαπλαςιαςτικζσ δράςεισ προζρχονται από 

φορείσ εκτόσ των δικαιοφχων, είτε είναι τοπικοί, είτε διεκνείσ ςυμμετζχοντεσ. Θ 

δαπάνθ τθσ ςυμμετοχισ προςωπικοφ (ζξοδα ταξιδίου και διαμονισ) των 

οργανιςμϊν-εταίρων και του ςυντονιςτι τθσ ςφμπραξθσ δεν είναι επιλζξιμθ 

χρθματοδότθςθσ από αυτι τθν κατθγορία δαπάνθσ. Το κόςτοσ ςυμμετοχισ τουσ 

μπορεί να καλυφκεί από τθν κατθγορία Οργάνωςθ/Διαχείριςθ Σχεδίου-Project 

Management. 

Επιςημαίνεται ότι: Θ επιχοριγθςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία είναι επιλζξιμθ μόνο εάν 

οι πολλαπλαςιαςτικζσ δράςεισ ςυνδζονται άμεςα με ςυγκεκριμζνα πνευματικά προϊόντα. 

Το ςχζδιο που δεν επιχορθγείται για τθν παραγωγι πνευματικϊν προϊόντων δεν μπορεί να 

λάβει ςτιριξθ για τθν οργάνωςθ εκδθλϊςεων διάδοςθσ αποτελεςμάτων. Τα ανωτζρω ποςά 

(100 και 200 ευρϊ ανά τοπικό και διεκνι ςυμμετζχοντα αντιςτοίχωσ) δεν αποδίδονται 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, αλλά ςτο φορζα που διοργανϊνει τθν εκδιλωςθ για να καλφψει 

δαπάνεσ όπωσ: ενοικίαςθ χϊρου, catering, κ.ο.κ. 

                                                           
5
 Στθν περίπτωςθ απαςχόλθςθσ εκελοντι από οργανιςμό-εταίρο ςτθ ςφμπραξθ, ο εκελοντισ πρζπει 

να ζχει καταχωρθκεί ςε επίςθμα ζγγραφα-ςτοιχεία του φορζα παροχισ εκελοντικισ εργαςίασ, ο 
οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφάλιςθ για ατφχθμα ι αςκζνεια του εκελοντι, κακϊσ και για τθν 
αςτικι ευκφνθ, για πράξεισ που ςυνδζονται άμεςα με τθν παροχι τθσ εκελοντικισ απαςχόλθςθσ. Θ 
δε καταβολι τθσ αμοιβισ ςτον εκελοντι κα γίνεται όπωσ ορίηεται με βάςθ το εκνικό φορολογικό 
κεςμικό πλαίςιο. 
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Transnational Training, Teaching and Learning Activities (Διεθνικζσ 

δραςτηριότητεσ μάθηςησ, διδαςκαλίασ και κατάρτιςησ)  

Για τισ διεκνικζσ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ, διδαςκαλίασ και κατάρτιςθσ, θ κοινοτικι 

επιχοριγθςθ υπολογίηεται με τθ μορφι κλίμακασ μοναδιαίου κόςτουσ και καλφπτει: 

Travel (Επιχορήγηςη για την κάλυψη των δαπανϊν ταξιδίου): τα ζξοδα ταξιδίου με βάςθ 

τθ χιλιομετρικι απόςταςθ όπωσ αναφζρονται ςτον Οδθγό του Ρρογράμματοσ.6 

Subsistence/individual support (Επιχορήγηςη για την κάλυψη των ατομικϊν δαπανϊν): 

θμεριςια αποηθμίωςθ για κόςτοσ διαμονισ και διαβίωςθσ ανά ςυμμετζχοντα και είδοσ 

δραςτθριότθτασ, ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ πίνακεσ ςτον οδθγό του προγράμματοσ. 

Linguistic Support (Γλωςςική Ρροετοιμαςία): Ρροβλζπεται επιχοριγθςθ για τθ γλωςςικι 

προετοιμαςία, 150 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα, μόνο ςε περιπτϊςεισ δραςτθριοτιτων 

εκπαίδευςθσ, διδαςκαλίασ και μάκθςθσ μεγάλησ διάρκειασ (2-12 μινεσ), με τθν 

προχπόκεςθ ότι αφορά γλϊςςεσ που δεν προςφζρονται από τθ Διαδικτυακι Γλωςςικι 

Υποςτιριξθ (OLS). 

 Ο Συντονιςτισ καταγράφει ςτο Εργαλείο Κινθτικότθτασ (mobility tool) όλεσ τισ 

διεκνικζσ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ, διδαςκαλίασ και κατάρτιςθσ. Εάν είναι 

απαραίτθτο, μπορείτε να προςκζςετε μια θμζρα για μετακίνθςθ ακριβϊσ πριν από 

τθν πρϊτθ θμζρα τθσ δραςτθριότθτασ που πραγματοποιείται ςτο εξωτερικό, κακϊσ 

επίςθσ και μια μζρα για μετακίνθςθ αμζςωσ μετά από τθν τελευταία θμζρα τθσ 

δραςτθριότθτασ που  πραγματοποιείται ςτο εξωτερικό. Αυτζσ οι επιπλζον θμζρεσ 

για μετακίνθςθ λαμβάνονται υπόψθ κατά τον υπολογιςμό τθσ επιχοριγθςθσ για 

τθν κάλυψθ των ατομικϊν δαπανϊν. Εξ οριςμοφ, ωσ τόποσ προζλευςθσ νοείται ο 

τόποσ ςτον οποίο εδρεφει ο οργανιςμόσ αποςτολισ, ενϊ ωσ τόποσ άφιξθσ νοείται ο 

τόποσ ςτον οποίο εδρεφει ο οργανιςμόσ υποδοχισ. Σε περίπτωςθ που δθλϊνεται 

διαφορετικόσ τόποσ προζλευςθσ ι άφιξθσ, ο ςυντονιςτισ αιτιολογεί αυτι τθ 

διαφοροποίθςθ ςτο Εργαλείο Κινθτικότθτασ (Mobility Tool). Οφείλει ωςτόςο να 

ζχει ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Εκνικι Μονάδα για τθν αλλαγι πριν τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ, θ οποία δφναται να λάβει χϊρα υπό τθν 

αίρεςθ τθσ ζγκριςθσ τθσ ΕΜ. 

                                                           
6
 Οι αποςτάςεισ υπολογίηονται με βάςθ το μετρθτι χιλιομετρικισ απόςταςθσ που υποςτθρίηεται από 

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

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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 Οι δικαιοφχοι πρζπει να είναι ςε κζςθ να αποδείξουν ότι θ ςχζςθ μεταξφ του 

εκάςτοτε δικαιοφχου και όςων ςυμμετζχουν ςε διεκνικζσ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ, 

διδαςκαλίασ και επιμόρφωςθσ διζπεται από επίςθμο κακεςτϊσ, είτε πρόκειται για 

άτομα που ςυμμετζχουν ςτο Σχζδιο ωσ προςωπικό (επαγγελματίεσ ι εκελοντζσ) 

είτε ωσ εκπαιδευόμενοι.  

 Στθν περίπτωςθ που θ διαδικτυακι γλωςςικι υποςτιριξθ παρζχεται απευκείασ 

από το δικαιοφχο, μία διλωςθ που υπογράφεται από το ςυμμετζχοντα όπου 

αναγράφεται θ θμερομθνία από τον ίδιο και ςτθν οποία αναφζρεται το 

ονοματεπϊνυμο του ςυμμετζχοντα, θ ξζνθ γλϊςςα που αποτζλεςε αντικείμενο 

διδαςκαλίασ, θ μορφι και θ διάρκεια τθσ διαδικτυακισ γλωςςικισ προετοιμαςίασ. 

 Ειδικά για τισ δραςτθριότθτεσ μακράσ διαρκείασ όπωσ περιγράφονται ανά τομζα 

ςτον Οδθγό του Ρρογράμματοσ, απαιτείται ςφνταξθ και υπογραφι του 

τυποποιθμζνου υποδείγματοσ ςφμβαςθσ ( το οποίο αποτελεί Ραράρτθμα τθσ 

ςφμβαςθσ ΕΜ-δικαιοφχου φορζα-ςυντονιςτι) μεταξφ του ςυντονιςτι φορζα και 

των ςυμμετεχόντων και ζκκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ με το πζρασ τθσ 

δραςτθριότθτασ. 

 

Exceptional costs (Ειδικζσ κατηγορίεσ δαπανών κατ’ εξαίρεςη)  

Οι ειδικέσ κατηγορίεσ δαπανών κατ’ εξαίρεςη αφορούν ςτη 

συγχρηματοδότηση δραςτηριοτήτων που ςχετίζονται με 

υπεργολαβικέσ αναθέςεισ και την αγορά αγαθών ή/και υπηρεςιών 

απαραίτητων για την υλοποίηςη του ςχεδίου, καθώσ και με δαπάνεσ για 

την παροχή χρηματικήσ εγγύηςησ. Η υπεργολαβία απαιτείται όταν μία 

υπηρεςία δε μπορεί να προςφερθεί από κανένα μέλοσ τησ Στρατηγ ικήσ 

Σύμπραξησ για ςαφώσ τεκμηριωμένουσ λόγουσ. Αποπληρώνονται μόνον 

υπεργολαβίεσ για τισ οποίεσ η αιτούμενη χρηματοδότηςη αποτυπώνεται 

ςτην αίτηςη επιχορήγηςησ και έχουν εγκριθεί από την ΕΜ . Οι δαπάνεσ 

για την αγορά εξοπλιςμού δε μπορεί να καλύπτουν πάγιεσ ανάγκεσ των 

φορέων/οργανιςμών ή ςυμβατικό εξοπλιςμό γραφείου. Επιπλέον, οι 

εγκεκριμένεσ δαπάνεσ εξοπλιςμού για τισ ανάγκεσ του ςχεδίου 

καλύπτονται ωσ προσ το κόςτοσ μίςθωςησ ή ωσ προσ το κόςτοσ ετήςιασ 

απόςβεςησ για τη διάρκεια του ςχεδίου, ςτην περίπτωςη τησ αγοράσ 

του εξοπλιςμού.  Σθμειϊνεται ότι θ κοινοτικι επιχοριγθςθ καλφπτει το 75% των 
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πραγματικϊν δαπανϊν βάςει παραςτατικϊν με ανϊτατο όριο χρθματοδότθςθσ ανά ςχζδιο 

τισ 50.000 ευρϊ.  

Special Needs (Επιχορήγηςη για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ)  

Θ ςυμμετοχι ςε μία διακρατικι ςυνεργαςία ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ενκαρρφνεται με 

τθν κάλυψθ του 100% των πραγματικϊν δαπανϊν, βάςει παραςτατικϊν. Ακόμθ κι αν δεν 

ζχουν προβλεφκεί δαπάνεσ για τθ  ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ςε επίπεδο αίτθςθσ μποροφν 

οι δικαιοφχοι κατά τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου να μεταφζρουν κονδφλια από οποιαδιποτε 

άλλθ κατθγορία προχπολογιςμοφ και να καλφψουν δαπάνεσ που ςχετίηονται με ειδικζσ 

ανάγκεσ. 

Οι δικαιοφχοι κα πρζπει να διαςφαλίηουν ότι οι δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται 

μζςω τθσ διατεκείςασ κοινοτικισ επιχοριγθςθσ για το ςχζδιο είναι επιλζξιμεσ ςφμφωνα με 

τουσ κανόνεσ που ορίηονται ςτον Οδθγό του Ρρογράμματοσ Erasmus+. Σε περιπτϊςεισ 

δραςτθριοτιτων που κρικοφν από τθν Εκνικι Μονάδα μθ επιλζξιμεσ, τα ποςά τθσ 

επιχοριγθςθσ που αντιςτοιχοφν ςτισ εν λόγω δραςτθριότθτεσ κα επιςτραφοφν εξ 

ολοκλιρου. 

4.3.2 ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ  

Ο κανονιςμόσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ Erasmus+ προβλζπει τισ παρακάτω 

δυνατότθτεσ τροποποίθςθσ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ, χωρίσ τθν τροποποίθςθ τθσ 

ςφμβαςθσ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι το ςχζδιο κα υλοποιθκεί όπωσ περιγράφεται ςτθν 

υπογραφείςα ςφμβαςθ: 

 Δυνατότθτα μεταφοράσ  μζχρι και το 20% του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ των 

κατθγοριϊν Project management and implementation, Transnational Project 

Meetings, Intellectual Outputs, Multiplier Events, Learning/teaching/training 

activities και Exceptional costs, ςε οποιαδιποτε κατθγορία δαπάνθσ εκτόσ από τισ 

κατθγορίεσ Project management and implementation και Exceptional costs. 

 Οποιαδιποτε μεταφορά ςτισ επιμζρουσ κατθγορίεσ, μπορεί να αυξιςει τον αρχικό 

προχπολογιςμό τθσ εκάςτοτε κατθγορίασ μζχρι 20% κατά μζγιςτο όριο. 

 Δυνατότθτα μεταφοράσ  προχπολογιςμοφ ςτθν κατθγορία Special  needs support, 

ακόμθ και αν αρχικά δεν προβλεπόταν δαπάνθ ςε αυτι τθν κατθγορία δαπανϊν. Σε 

αυτι τθν περίπτωςθ, ο περιοριςμόσ  του ορίου αφξθςθσ ζωσ 20% δεν υφίςταται. 
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4.3.3 ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑ ΔΑΡΑΝΩΝ 

Επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

Θ επιχοριγθςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ςυνολικό ποςό που κακορίηεται από τθν 

Εκνικι Μονάδα κατά το ςτάδιο τθσ επιλογισ του ςχεδίου με βάςθ τισ εκτιμϊμενεσ 

επιλζξιμεσ δαπάνεσ που προςδιορίηονται ςτθν αίτθςθ. Επιλζξιμεσ κεωροφνται οι δαπάνεσ 

που όντωσ βαρφνουν τον δικαιοφχο επιχοριγθςθσ και ικανοποιοφν όλα τα ακόλουκα 

κριτιρια: 

 πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια ηωισ του ςχεδίου, με εξαίρεςθ τισ δαπάνεσ 

που αφοροφν τελικζσ εκκζςεισ και πιςτοποιθτικά ελζγχου (audit certificates), 

 αποτυπϊνονται ςτον εγκεκριμζνο ςυνολικό προχπολογιςμό και είναι αναγκαίεσ για 

τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου, 

 είναι αναγνωρίςιμεσ, επαλθκεφςιμεσ και αποτυπϊνονται ςτα λογιςτικά βιβλία του 

δικαιοφχου ςφμφωνα με τα ιςχφοντα λογιςτικά πρότυπα τθσ χϊρασ, ςτθν οποία 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ο δικαιοφχοσ και ςφμφωνα με τισ ςυνικεισ πρακτικζσ 

λογιςτικισ κοςτολόγθςθσ που αυτόσ εφαρμόηει, 

 είναι ςφμφωνεσ με τισ απαιτιςεισ τθσ εφαρμοςτζασ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 

νομοκεςίασ, 

 είναι εφλογεσ, δικαιολογθμζνεσ και ςφμφωνεσ με τθν αρχι τθσ χρθςτισ 

δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 δεν καλφπτονται από άλλεσ επιχορθγιςεισ τθσ Ε.Ε. με οποιαδιποτε μορφι 

χρθματοδότθςθσ . 

Οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ δαπανϊν επίςθσ κεωροφνται επιλζξιμεσ: 

 οι δαπάνεσ ζκδοςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, τθν οποία κατακζτει ο δικαιοφχοσ τθσ 

επιχοριγθςθσ, όταν θ κατάκεςι τθσ ηθτείται από τθν Εκνικι Μονάδα, 

 οι αμοιβζσ εξωτερικϊν ελεγκτϊν, όταν ο ζλεγχοσ ηθτείται από τθν Εκνικι Μονάδα. 

 οι αποςβζςεισ παγίων ςτοιχείων, εφόςον βαρφνουν τον δικαιοφχο. 

Οι εςωτερικζσ διαδικαςίεσ λογιςτικισ και ελζγχου του δικαιοφχου πρζπει να επιτρζπουν 

τον άμεςο ζλεγχο τθσ ςυμφωνίασ των δαπανϊν και εςόδων που δθλϊκθκαν ςτο πλαίςιο 

του ςχεδίου με τισ αντίςτοιχεσ λογιςτικζσ καταςτάςεισ και παραςτατικά. 

, 
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Μη επιλζξιμεσ δαπάνεσ  

Οι ακόλουκεσ δαπάνεσ κεωροφνται μθ επιλζξιμεσ: 

 απόδοςθ κεφαλαίων, 

 χρζοσ και ζξοδα εξυπθρζτθςισ του, 

 προβλζψεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων, 

 οφειλόμενοι τόκοι, 

 χρθματοοικονομικζσ απϊλειεσ λόγω ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν, 

 φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΡΑ), εφόςον είναι ανακτιςιμοσ δυνάμει τθσ 

ιςχφουςασ εκνικισ νομοκεςίασ περί ΦΡΑ, 

 ΦΡΑ, ο οποίοσ εκπίπτει και δεν ζχει ανακτθκεί λόγω λάκουσ ι αμζλειασ των 

δικαιοφχων τθσ επιχοριγθςθσ, 

 δαπάνεσ που καλφπτονται από άλλο ςχζδιο, το οποίο λαμβάνει επιχοριγθςθ από 

τθν ΕΕ , 

 υπερβολικζσ ι αλόγιςτεσ δαπάνεσ, 

 ςε περίπτωςθ μίςκωςθσ εξοπλιςμοφ, το κόςτοσ τυχόν εξαγοράσ ςτο τζλοσ τθσ 

περιόδου μίςκωςθσ, 

 το κόςτοσ ανοίγματοσ και διατιρθςθσ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ 

(περιλαμβανομζνου του κόςτουσ εμβαςμάτων από και προσ τθν Εκνικι Μονάδα). 

5. ΟΛ ΕΛΕΓΧΟΛ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΚΕΛΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΕRASMUS+ 

5.1 ΓΕΝΛΚΑ 

Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ ενόσ εγκεκριμζνου ςχεδίου, θ Εκνικι Μονάδα/ΛΚΥ διεξάγει 

κφριουσ περιοδικοφσ ελζγχουσ (primary checks) φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, 

τόςο κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των επιμζρουσ δράςεων του ςχεδίου, όςο και μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τουσ. 

Σε αντιδιαςτολι με τα προθγοφμενα προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θ 

διαδικαςία ελζγχων ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ είναι απλοποιθμζνθ 

αναφορικά με τον ζλεγχο των επιμζρουσ παραςτατικϊν, αφοφ δεν ζχει ωσ ςκοπό τθ 

εξακρίβωςθ του πραγματικοφ φψουσ των δαπανϊν που πραγματοποιικθκαν. 

Χαρακτθρίηεται από κλιμακοφμενθ διαβάκμιςθ του βάκουσ και τθσ λεπτομζρειασ, ςτθν 
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οποία υπειςζρχεται θ ελεγκτικι διαδικαςία, ξεκινϊντασ από τυπικοφσ ελζγχουσ και 

προχωρϊντασ ςε ουςιαςτικοφσ ςχετικά με τα υποςτθρικτικά παραςτατικά.  

Ο ςκοπόσ των ελζγχων ςτο πρόγραμμα Erasmus+, είναι θ διαπίςτωςθ και θ εξακρίβωςθ του 

«πραγματικοφ γεγονότοσ» (triggering event) το οποίο ζλαβε χϊρα, είτε πρόκειται για 

κάποιο ταξίδι, ι μια δραςτθριότθτα, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν εγκεκριμζνθ αίτθςθ. 

Επιπλζον, εξετάηονται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ αναφορικά με τθν επιλεξιμότθτα και τθν 

ποιότθτά τουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ.  

Ραρακάτω αναφζρονται αναλυτικά τα είδθ των ελζγχων, ςτουσ οποίουσ κα προβεί θ Εκνικι 

Μονάδα/ΛΚΥ, κακϊσ και τα ελεγχόμενα παραςτατικά ανά κατθγορία δράςθσ, με τρόπο 

αναλυτικό και κατανοθτό και με ςκοπό να υποςτθρίξει τουσ δικαιοφχουσ ςτθν καλφτερθ 

προετοιμαςία για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου τουσ.  Ωςτόςο, τα ςτελζχθ τθσ Εκνικισ 

Μονάδασ/ΛΚΥ βρίςκονται πάντα κοντά ςτουσ δικαιοφχουσ φορείσ ϊςτε να παράςχουν 

διευκρινιςεισ ςε απορίεσ, οι οποίεσ δφναται να προκφψουν μετά τθν ανάγνωςθ του 

παρόντοσ οδθγοφ.  

Επιςθμαίνουμε ότι ο δικαιοφχοσ οφείλει να τθρεί όλα τα πρωτότυπα ζγγραφα, ιδίωσ 

λογιςτικά και φορολογικά αρχεία, τα οποία αποκθκεφει με κάκε κατάλλθλο μζςο, 

ςυμπεριλαμβανομζνων ψθφιακϊν πρωτοτφπων, εφόςον αυτό επιτρζπεται από τθν οικεία 

νομοκεςία και υπό τισ προχποκζςεισ που αυτι προβλζπει, για περίοδο πζντε ετϊν από τθν 

θμερομθνία καταβολισ του υπολοίπου ι ανάκτθςι τουσ, εκτόσ αν προβλζπεται από τθν 

εκνικι νομοκεςία θ τιρθςι τουσ για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα. 

5.2 ΕΛΔΘ ΕΛΕΓΧΩΝ 

5. 2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΛΑΜΕΣΘΣ ΕΚΚΕΣΘΣ (INTERIM REPORT CHECK)  

Κατά τθ πορεία υλοποίθςθσ ενόσ εγκεκριμζνου ςχεδίου Erasmus+, οι δικαιοφχοι φορείσ 

υποχρεοφνται να υποβάλλουν ενδιάμεςεσ εκκζςεισ οι οποίεσ, κατά περίπτωςθ, αποτελοφν 

και αιτιματα εκταμίευςθσ μζρουσ επιχοριγθςθσ προσ τθν Εκνικι Μονάδα. Θ ςυχνότθτα 

υποβολισ των ενδιάμεςων εκκζςεων ποικίλει ανάλογα με τθ διάρκεια του ςχεδίου και το 

ποςό τθσ καταβλθκείςασ προχρθματοδότθςθσ.  

Κατά τθν υποβολι τθσ Ενδιάμεςθσ Ζκκεςθσ, υποβάλλεται προσ τθν Εκνικι Μονάδα  

αντίγραφο των παραδοτζων που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί κατά τθν περίοδο αναφοράσ τθσ 

ζκκεςθσ ςε θλεκτρονικι μορφι (CD,DVD, usb stick) . Επιπλζον υποβάλλονται τα αντίγραφα 

των τραπεηικϊν εμβαςμάτων προσ τουσ εταίρουσ.  Αν από τθ Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ προκφψει 
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ότι ο δικαιοφχοσ ζχει δαπανιςει τουλάχιςτον το 70% του ποςοφ τθσ προχρθματοδότθςθσ, θ 

Ζκκεςθ ςυνιςτά αίτθμα για περαιτζρω προχρθματοδότθςθ. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει 

δαπανθκεί το ανωτζρω ποςοςτό μζχρι τθν υποβολι τθσ Ενδιάμεςθσ ζκκεςθσ,  ο δικαιοφχοσ 

ζχει ςτθ διάκεςθ του επιπλζον χρονικό διάςτθμα για να δαπανιςει τουλάχιςτον το 70% τθσ 

πρϊτθσ δόςθσ τθσ προχρθματοδότθςθσ και να υποβάλλει επιπλζον Ενδιάμεςη ζκθεςη 

εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ  ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, θ επιπλζον Ενδιάμεςθ ζκκεςθ ςυνιςτά αίτθμα για περαιτζρω 

προχρθματοδότθςθ.  

Για τθν καταβολι τθσ χρθματοδότθςθσ, οι ιδιωτικοί φορείσ υποβάλλουν πιςτοποιθτικό 

φορολογικισ ενθμερότθτασ για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ κακϊσ 

και πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Και τα δφο πιςτοποιθτικά πρζπει να 

βρίςκονται ςε ιςχφ και να μθν αναφζρουν όρο παρακράτθςθσ. Επιπρόςκετα, τα ιδιωτικά 

νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, υποβάλλουν αποδεικτικά ανάρτθςθσ 

επιχορθγιςεων και δαπανϊν ςτο πρόγραμμα ΔΛΑΥΓΕΛΑ. 

Ανάλογα με τθ διάρκεια του ςχεδίου και τθν οικονομικι επάρκεια του Συντονιςτι, 

ενδζχεται να ηθτθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ εκάςτοτε ςφμβαςθσ επιχοριγθςθσ περιςςότερεσ 

ενδιάμεςεσ εκκζςεισ προόδου (π.χ. ανά εξάμθνο). Για τισ θμερομθνίεσ υποβολισ των 

ανωτζρω εγγράφων, οι δικαιοφχοι πρζπει να ανατρζχουν ςτθ ςφμβαςθ επιχοριγθςθσ που 

ζχουν υπογράψει με τθν ΕΜ.  

Στθν περίπτωςθ μθ υποβολισ τθσ ενδιάμεςθσ ζκκεςθσ κατά το χρονικό διάςτθμα που 

ορίηεται από τθ ςφμβαςθ επιχοριγθςθσ, θ ΕΜ αποςτζλλει υπενκφμιςθ ςτον Συντονιςτι, 

εντόσ 15 θμερϊν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ. Αν θ ζκκεςθ δεν λθφκεί εντόσ 30 

θμερϊν από τθν αποςτολι τθσ υπενκφμιςθσ, θ ΕΜ αποςτζλλει ςτο ςυντονιςτι ενθμζρωςθ 

τερματιςμοφ του ςχεδίου και ανάκτθςθσ τθσ ςυνολικισ προκαταβολισ που χορθγικθκε. 

5.2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΛΚΘΣ ΕΚΚΕΣΘΣ (FINAL REPORT CHECK) 

O ζλεγχοσ διενεργείται από τθν Εκνικι Μονάδα/ΛΚΥ κατά το ςτάδιο τθσ τελικισ ζκκεςθσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ Εκνικισ Μονάδασ, προκειμζνου να κακοριςκεί το ςυνολικό τελικό ποςό 

τθσ επιχοριγθςθσ το οποίο πρζπει να καταβλθκεί ςτον δικαιοφχο. Ο εν λόγω ζλεγχοσ 

διενεργείται ςε όλα τα ςχζδια.  

Κατά τθ διάρκεια του ελζγχου τθσ τελικισ ζκκεςθσ εξετάηεται θ υποβολι τθσ τελικισ 

ζκκεςθσ ςφμφωνα με τισ τυπικζσ προχποκζςεισ του προγράμματοσ, θ ποιότθτα και θ 

επιλεξιμότθτα των δραςτθριοτιτων που περιγράφονται ςτθν τελικι ζκκεςθ κακϊσ και θ 
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πραγματοποίθςθ και θ επιλεξιμότθτα των περιγραφόμενων δαπανϊν. Σθμειϊνεται ότι κατά 

τθν υποβολι τθσ τελικισ ζκκεςθσ υποβάλλεται προσ τθν Εκνικι Μονάδα αντίγραφο αυτισ 

ςε ζντυπθ μορφι, θ πρωτότυπθ Υπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου, κακϊσ και 

αντίγραφο των παραδοτζων του ςχεδίου ςε θλεκτρονικι μορφι (CD, DVD, usb stick).  

θ  ποιότθτα των παραδοτζων ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι αυτά κα πρζπει να αφενόσ να ζχουν 

παραδοκεί μζςα ςτισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ και αφετζρου να είναι τα κατάλλθλα, 

ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται και ζχουν εγκρικεί ςτθν αίτθςθ. Θ αρχι τθσ 

αναλογικότθτασ λαμβάνεται υπόψθ. Κατά ςυνζπεια, ςχζδια που προβλζπουν πιο 

απαιτθτικά παραδοτζα κα κρικοφν αναλόγωσ. Σε κάκε περίπτωςθ, τα πνευματικά προϊόντα 

κα πρζπει να ζχουν καινοτόμο χαρακτιρα (και άρα δεν κα γίνουν δεκτά πνευματικά 

προϊόντα που είναι αντιγραφι παλαιότερων), να ζχουν εκπαιδευτικι αξία και να 

διαςφαλίηεται θ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε αυτά. Επιπλζον, κα πρζπει να ζχουν ςθμαντικό 

αντίκτυπο ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοφσ και τισ ομάδεσ ςτόχουσ. Συνεπϊσ, πνευματικά 

προϊόντα που δεν κα αποτελζςουν ζναυςμα για ςυςτθμικζσ αλλαγζσ ςτο επίπεδο των 

ςυνεργαηόμενων φορζων τουλάχιςτον, κα κεωρθκοφν χαμθλισ ποιότθτασ και κα 

βακμολογθκοφν αναλόγωσ. 

Επιπλζον, ςτθν περίπτωςθ που το ςχζδιο περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ 

μάκθςθσ/κατάρτιςθσ/διδαςκαλίασ, κα εξεταςτεί θ ποιότθτα πρακτικϊν διευκετιςεων με 

ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ (προετοιμαςία, παρακολοφκθςθ, παροχι 

ςυνδρομισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ), κακϊσ και θ διαδικαςία αναγνϊριςθσ των μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων που ςυνδζονται με τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ. 

Τζλοσ, ςθμαντικό ςτοιχείο για τον ζλεγχο ποιότθτασ υλοποίθςθσ τθσ αίτθςθσ αποτελοφν οι 

δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςθσ και διάδοςθσ των αποτελεςμάτων. Για τον ςκοπό αυτό κα 

πρζπει να λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα με τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του ςχεδίου. Στον 

τελικό απολογιςμό, κα ελεγχκεί το αντικείμενο δραςτθριοτιτων διάδοςθσ των 

αποτελεςμάτων που πραγματοποιικθκαν και ο δυνθτικόσ ευρφτεροσ αντίκτυποσ του 

ςχεδίου ςε μεμονωμζνα άτομα και ςε οργανιςμοφσ εκτόσ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ.  

Ευκταίο είναι τα αποτελζςματα του ςχεδίου να γίνουν ευρζωσ γνωςτά και άρα να ζχουν 

προβλεφκεί οι κατάλλθλοι μθχανιςμοί για τον ςκοπό αυτό. Επιπλζον, όςον αφορά ςτθ 

βιωςιμότθτα του ςχεδίου, ηθτοφμενο είναι οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ να διατθρθκοφν και 

μετά το τζλοσ τθσ χρθματοδότθςθσ, ενϊ οι ομάδεσ ςτόχοι κα πρζπει να ςυνεχίςουν να 

επωφελοφνται από τα παραδοτζα (πνευματικά προϊόντα) του ςχεδίου. 
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5.2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΟ ΤΘΣ ΕΚΝΛΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΛΚΥ 

(DESK CHECK) 

Ρρόκειται για ενδελεχι ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, ο οποίοσ πραγματοποιείται ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ Εκνικισ Μονάδασ. Ο εν λόγω ζλεγχοσ διενεργείται ςυνικωσ κατά το 

ςτάδιο τθσ τελικισ ζκκεςθσ ι μετά από το ςτάδιο αυτό, αν θ Σφμβαςθ ςυμπεριλαμβάνεται 

ςτο δείγμα για τθ διενζργεια ελζγχου δικαιολογθτικϊν που απαιτείται από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι, ι αν θ Εκνικι Μονάδα ςυμπεριζλαβε τθ Σφμβαςθ ςτο πλαίςιο τθσ διενζργειασ 

ςτοχευμζνου ελζγχου δικαιολογθτικϊν, βάςει ςχετικισ εκτίμθςθσ κινδφνου.   

Οι ωφελοφμενοι καλοφνται να προςκομίςουν επιπρόςκετα δικαιολογθτικά δαπανϊν με 

ςκοπό να διαπιςτωκεί θ πραγματοποίθςθ των triggering events και ο ορκόσ υπολογιςμόσ 

του ποςοφ τθσ επιχοριγθςθσ που αντιςτοιχεί ςε αυτά, είτε πρόκειται για μοναδιαίο κόςτοσ, 

είτε για πραγματικό.  

 

5.2.4 ΕΡΛΤΟΡΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ (ON THE SPOT 

CHECK DURING PROJECT IMPLEMENTATION) 

Ο ζλεγχοσ πραγματοποιείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του δικαιοφχου φορζα κατά τθ διάρκεια 

τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου, παρουςία εξωτερικοφ εμπειρογνϊμονα πριν  τθν υποβολι τθσ 

τελικισ ζκκεςθσ με ςκοπό τθ διαπίςτωςθ πραγματικϊν γεγονότων in situ. Ο δικαιοφχοσ 

δφναται να υποβλθκεί ςε επιτόπιο ζλεγχο αν θ Σφμβαςθ ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δείγμα 

για τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων που απαιτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ι αν θ 

Εκνικι Μονάδα ςυμπεριζλαβε τθ Σφμβαςθ ςτο πλαίςιο τθσ διενζργειασ ςτοχευμζνου 

επιτόπιου ελζγχου βάςει ςχετικισ εκτίμθςθσ κινδφνου. Ο επιτόπιοσ ζλεγχοσ μπορεί να 

ςυνδυαςτεί και με επιτόπια επίςκεψθ εποπτείασ τθσ εξζλιξθσ του φυςικοφ αντικειμζνου 

(motoring visit). 

Θ Εκνικι Μονάδα/ΛΚΥ δφναται να πραγματοποιιςει επιπλζον ελζγχουσ με ςκοπό τθν 

εξακρίβωςθ τθσ προόδου τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου και τθσ ορκισ χριςθσ τθσ 

επιχοριγθςθσ. Επιπλζον των ενδιάμεςων εκκζςεων, πικανοί ζλεγχοι που ενδζχεται να 

πραγματοποιθκοφν ςτο ςχζδιο που ςυντονίηετε κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςισ του είναι 

οι επιςκζψεισ παρακολοφκθςθσ (monitoring visits) που ζχουν περιςςότερο ςυμβουλευτικό 

χαρακτιρα και οι επιτόπιοι ζλεγχοι (οn the spot checks), κατά τθ διάρκεια των οποίων 

ελζγχεται τόςο θ πορεία υλοποίθςθσ του ςχεδίου όςο και θ οικονομικι του διαχείριςθ. 
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5.2.5 ΕΡΛΤΟΡΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΔΑΣΘ (ON THE SPOT CHECK AFTER THE 

COMPLETION OF THE PROJECT) 

O ζλεγχοσ πραγματοποιείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του δικαιοφχου φορζα, παρουςία 

εξωτερικοφ εμπειρογνϊμονα μετά τθν παραλαβι τθσ τελικισ ζκκεςθσ από τθν Εκνικι 

Μονάδα/ΛΚΥ. Κατά τθ διάρκεια του επιτόπιου ελζγχου μετά τθ δράςθ, πραγματοποιείται 

ενδελεχισ ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου κακϊσ και των 

δικαιολογθτικϊν του φορζα, τα οποία και διαςταυρϊνονται με το πλθροφοριακό λογιςτικό 

του ςφςτθμα, το πλθροφοριακό ςφςτθμα τιρθςθσ μιςκοδοςίασ, κακϊσ και το ςυνολικό 

λογιςτικό, φορολογικό και αςφαλιςτικό αρχείο του επιχορθγοφμενου οργανιςμοφ.  
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5.2.6 ΥΡΟΣΤΘΛΚΤΛΚΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΔΑΡΑΝΘΣ 
1.1   

Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

Διαχείριςη και υλοποίηςη του 

Σχεδίου  

 Ρλθροφορίεσ διακζςιμεσ ςτθν 

τελικι ζκκεςθ. 

 Ανάρτθςθ των αποτελεςμάτων 

ςτθν Ρλατφόρμα Διάδοςθσ. 

 Διακζςιμα τα αποτελζςματα ςε 

θλεκτρονικι μορφι. 

 

 Αποδεικτικά ςτοιχεία για τισ 

δραςτθριότθτεσ που 

πραγματοποιικθκαν και τα 

αποτελζςματα που 

επετεφχκθςαν κα παρζχονται 

υπό τθ μορφι περιγραφισ 

αυτϊν ςτθν τελικι ζκκεςθ.  

 

 Εξζταςθ τθσ ποιότθτασ των 

δραςτθριοτιτων (αντικείμενο, 

ςκοπόσ, ςυνάφεια με τα 

προςδοκϊμενα αποτελζςματα 

κ.ο.κ.) 

 Εξζταςθ τθσ ποιότθτασ των 

δραςτθριοτιτων (αντικείμενο, 

ςκοπόσ, ςυνάφεια με τα 

προςδοκϊμενα αποτελζςματα 

κ.ο.κ.). 

Διεθνικζσ Συναντήςεισ για το 

Σχζδιο  

 Ρλθροφορίεσ διακζςιμεσ ςτθν 

τελικι ζκκεςθ 

 

 Αποδεικτικό ςυμμετοχισ ςτθ 

διεκνικι ςυνάντθςθ υπό τθ 

μορφι λίςτασ ςυμμετεχόντων, 

υπογεγραμμζνθ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ κακϊσ και από 

τον οργανιςμό υποδοχισ, ςτθν 

οποία κα αναγράφεται θ 

επωνυμία του φορζα υποδοχισ, 

 Ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ των 

υπογεγραμμζνων λιςτϊν 

ςυμμετοχισ (πιςτοποιθτικά 

ςυμμετοχισ). 

 Εξζταςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

διεκνικισ ςυνάντθςθσ 

(αντικείμενο, ςκοπόσ, ςυνάφεια 

με τα προςδοκϊμενα 

 Αποδεικτικό ςυμμετοχισ ςτθ 

διεκνικι ςυνάντθςθ υπό τθ 

μορφι λίςτασ ςυμμετεχόντων, 

υπογεγραμμζνθ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ κακϊσ και από 

τον οργανιςμό υποδοχισ, ςτθν 

οποία κα αναγράφεται θ 

επωνυμία του φορζα υποδοχισ, 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

ο τόποσ υποδοχισ, οι 

θμερομθνίεσ διεξαγωγισ, το 

ονοματεπϊνυμο του 

ςυμμετζχοντα,  θ επωνυμία του 

οργανιςμοφ και ο τόποσ 

προζλευςθσ. 

 Αναλυτικό πρόγραμμα τθσ 

ςυνάντθςθσ κακϊσ και υλικό 

που χρθςιμοποιικθκε και 

διανεμικθκε.   

 Για μετακίνθςθ από τόπο 

διαφορετικό από τον τόπο ςτον 

οποίο βρίςκεται ο οργανιςμόσ 

αποςτολισ ι/και για μετακίνθςθ 

ςε τόπο διαφορετικό από τον 

τόπο ςτον οποίο βρίςκεται ο 

οργανιςμόσ υποδοχισ και από 

τθν οποία προκφπτει 

διαφορετικι χιλιομετρικι 

αποτελζςματα κ.ο.κ.). ο τόποσ υποδοχισ, οι 

θμερομθνίεσ διεξαγωγισ, το 

ονοματεπϊνυμο του 

ςυμμετζχοντα,  θ επωνυμία του 

οργανιςμοφ και ο τόποσ 

προζλευςθσ. 

 Εξζταςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

διεκνικισ ςυνάντθςθσ 

(αντικείμενο, ςκοπόσ, ςυνάφεια 

με τα προςδοκϊμενα 

αποτελζςματα κ.ο.κ.). 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

απόςταςθ,  θ μετακίνθςθ 

τεκμθριϊνεται μζςω ειςιτθρίων 

ι τιμολογίων όπου κα 

αναγράφεται ο τόποσ 

αναχϊρθςθσ και ο τόποσ 

μετάβαςθσ. Σε δεόντωσ 

αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ κατ’ 

εξαίρεςθ, όπου δεν είναι 

διακζςιμα παραςτατικά, θ 

μετακίνθςθ αποδεικνφεται από 

ενυπόγραφθ διλωςθ του 

ςυμμετζχοντοσ οργανιςμοφ με 

αναφορά ςτον  τόπο 

προοριςμοφ και προζλευςθσ. 

 

 

Ρνευματικά Ρροϊόντα    Ρλθροφορίεσ διακζςιμεσ ςτθν 

τελικι ζκκεςθ. 

 Ανάρτθςθ των αποτελεςμάτων 

 Τελικι ζκκεςθ 

 Αποδεικτικά ςτοιχεία για τα 

πνευματικά προϊόντα που 

 Ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ μζςω 

διαςταφρωςθσ του προφίλ και 

τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ των 

 Διαςταφρωςθ των αποδεικτικϊν 

εγγράφων  και τθσ κατθγορίασ 

προςωπικοφ με το λογιςτικό, 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

ςτθν Ρλατφόρμα Διάδοςθσ. 

 Διακζςιμα τα αποτελζςματα ςε 

θλεκτρονικι μορφι. 

αναπτφχκθκαν, τα οποία κα 

αναρτθκοφν ςτθν Ρλατφόρμα 

Διάδοςθσ Αποτελεςμάτων ι/και, 

αναλόγωσ τθσ φφςθσ του, 

μπορεί να αποτελζςει 

αντικείμενο λογιςτικϊν και 

άλλων ελζγχων ςτθν ζδρα του 

δικαιοφχου ι των οργανιςμϊν-

εταίρων . 

 Αποδεικτικά ςτοιχεία του χρόνου 

που αφιερϊκθκε από το 

προςωπικό για τθν ανάπτυξθ 

των πνευματικϊν προϊόντων, 

υπό μορφι αναλυτικισ 

κατάςταςθσ ωρϊν απαςχόλθςθσ 

κατ’ άτομο (time sheet), ςτθν 

οποία κα αναγράφεται το 

ονοματεπϊνυμο του ατόμου, θ 

κατθγορία προςωπικοφ ςτθν 

εργαηομζνων με το ςχετικό 

αρχείο του φορζα. 

 Ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των 

πνευματικϊν προϊόντων 

ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ 

πρόταςθ και τα προςδοκϊμενα 

αποτελζςματα. 

φορολογικό και το αρχείο 

μιςκοδοςίασ και ωραρίου του 

εγκεκριμζνου φορζα 

(διαπίςτωςθ γεγονότων και όχι 

κόςτουσ). 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

οποία ανικει, οι θμερομθνίεσ 

εργαςίασ και ο ςυνολικόσ 

αρικμόσ θμερϊν που 

απαςχολικθκε. 

 Αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ ςχζςθσ 

με τθν οποία ςυνδζεται ο 

εργαηόμενοσ και ο δικαιοφχοσ 

(π.χ. είδοσ ςφμβαςθσ εργαςίασ), 

όπωσ καταγράφεται ςτα 

επίςθμα αρχεία του δικαιοφχου. 

Σε κάκε περίπτωςθ, οι 

δικαιοφχοι κα πρζπει να είναι ςε 

κζςθ να αποδείξουν τθν επίςθμθ 

εργαςιακι ςχζςθ που υφίςταται 

με τον εργαηόμενο ςτθν 

παραγωγι πνευματικϊν 

προϊόντων. Θ επιλεξιμότθτα 

ατόμων  που απαςχολοφνται με 

ςφμβαςθ ανεξάρτθτων 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

υπθρεςιϊν κα εξετάηεται ςτθ 

βάςθ τθσ εκάςτοτε εκνικισ 

νομοκεςίασ. Λοιποί ανεξάρτθτοι 

(ελεφκεροι) επαγγελματίεσ 

(μεταφραςτζσ, ςχεδιαςτζσ 

ιςτοςελίδων κ.ο.κ.) δεν 

κεωροφνται επιλζξιμοι ωσ 

προςωπικό και θ δαπάνθ τουσ 

μπορεί να κεωρθκεί επιλζξιμθ 

κάτω από τθν κατθγορία 

δαπανϊν «δαπάνεσ κατ’ 

εξαίρεςθ», όπωσ παρουςιάηεται 

παρακάτω. 

Ρολλαπλαςιαςτικζσ εκδηλϊςεισ   Ρλθροφορίεσ διακζςιμεσ ςτθν 

τελικι ζκκεςθ. 

 Θμερολόγιο (agenda) τθσ 

εκδιλωςθσ, ςτο οποίο κα 

παρουςιάηεται ο 

πολλαπλαςιαςτικόσ τθσ ρόλοσ 

 Ρεριγραφι τθσ 

πολλαπλαςιαςτικισ δράςθσ ςτθν 

Τελικι Ζκκεςθ. 

 Αποδεικτικό ςυμμετοχισ ςτθν 

πολλαπλαςιαςτικι δράςθ υπό 

μορφι καταλόγου 

 Ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ όλων 

των υπογεγραμμζνων 

καταςτάςεων ςυμμετοχισ 

αναφορικά με τθν ορκι και 

πλιρθ ςυμπλιρωςι τουσ. 

 Ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ του 

 Αντιπαραβολι των 

δικαιολογθτικϊν με τον φορζα 

οργάνωςθσ τθσ εκδιλωςθσ όςον 

αφορά ςτισ  δαπάνεσ για τθ 

διοργάνωςι τθσ (ζλεγχοσ 

περιςτατικϊν, όχι φψουσ 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

και θ ςφνδεςθ με ςυγκεκριμζνα 

πνευματικά προϊόντα 

ςυμμετεχόντων, υπογεγραμμζνο 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ, ςτο 

οποίο κα αναγράφονται όςον 

αφορά α) τθν πολλαπλαςιαςτικι 

δράςθ: ο τίτλοσ, θ θμερομθνία 

και ο τόποσ διεξαγωγισ τθσ, και 

β) για κάκε ςυμμετζχοντα: το 

ονοματεπϊνυμο,  θ υπογραφι 

του κακϊσ και θ επωνυμία και θ 

διεφκυνςθ του οργανιςμοφ 

αποςτολισ του ςυμμετζχοντα. 

 Λεπτομερζσ πρόγραμμα 

εργαςιϊν και κάκε είδουσ 

ζγγραφο που χρθςιμοποιικθκε 

ι διανεμικθκε κατά τθ διάρκεια 

τθσ πολλαπλαςιαςτικισ δράςθσ. 

 

 

περιεχομζνου τθσ 

πολλαπλαςιαςτικισ δράςθσ 

αναφορικά με τθ ςυνάφειά τθσ 

με τθν εγκεκριμζνθ πρόταςθ, τα 

προςδοκϊμενα αποτελζςματα 

και τα αποτελζςματα τθσ 

ζρευνασ ικανοποίθςθσ των 

ςυμμετεχόντων κ.ο.κ. 

 

δαπανϊν). 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

Διεθνικζσ δραςτηριότητεσ 

μάθηςησ, διδαςκαλίασ, κατάρτιςησ   

 Ρλθροφορίεσ διακζςιμεσ ςτθν 

τελικι ζκκεςθ. 

 

 Επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ 

Δαπανϊν Ταξιδιϊν: 

Για μετακίνθςθ μεταξφ του 

οργανιςμοφ αποςτολισ και του 

οργανιςμοφ υποδοχισ: 

αποδεικτικό ςυμμετοχισ ςτθ 

δραςτθριότθτα που 

πραγματοποιικθκε ςτο 

εξωτερικό υπό μορφι 

βεβαίωςθσ, υπογεγραμμζνο από 

τον οργανιςμό υποδοχισ, ςτο 

οποίο κα αναγράφεται το 

ονοματεπϊνυμο του 

ςυμμετζχοντα, το αντικείμενο 

τθσ δραςτθριότθτασ που 

πραγματοποιικθκε ςτο 

εξωτερικό, κακϊσ και θ 

θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ 

τθσ εν λόγω δραςτθριότθτασ. 

 Στθν περίπτωςθ 

δραςτθριοτιτων μικρισ 

διάρκειασ: 

 Ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ των 

υπογεγραμμζνων καταςτάςεων 

ςυμμετοχισ και εξακρίβωςθ του 

εφρουσ απόςταςθσ 

(πιςτοποιθτικά ςυμμετοχισ), τθσ 

διάρκειασ (παραςτατικά 

διαμονισ) και τθσ γλωςςικισ 

προετοιμαςίασ (τιμολόγιο, 

μακθςιακό υλικό, ςθμειϊςεισ 

κ.ο.κ.). 

 Ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ του 

περιεχομζνου τθσ Διεκνικισ 

δραςτθριότθτασ (ζλεγχοσ 

ποιότθτασ μακθςιακοφ υλικοφ) 

αναφορικά με τθ ςυνάφειά τθσ 

με τθν εγκεκριμζνθ πρόταςθ. 

 Στθν περίπτωςθ 

δραςτθριοτιτων μικρισ 

διάρκειασ: 

 Ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ 

απόςταςθσ για κάκε 

ςυμμετζχοντα και 

υπογεγραμμζνθσ λίςτασ : για 

πραγματικό κόςτοσ, ειςιτιρια, 

κάρτεσ επιβίβαςθσ, τιμολόγια 

ταξιδιϊν, άλλωσ ζλεγχοσ 

πιςτοποιθτικοφ ςυμμετοχισ από 

τον οργανιςμό υποδοχισ 

(απόςταςθ, προοριςμόσ, 

θμερομθνίεσ). 

 Ζλεγχοσ γλωςςικισ 

προετοιμαςίασ: τιμολόγια, 

μακθςιακό υλικό, ςθμειϊςεισ 

κ.ο.κ.).  

 Ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ του 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

 Για μετακίνθςθ από τόπο 

διαφορετικό από τον τόπο ςτον 

οποίο βρίςκεται ο οργανιςμόσ 

αποςτολισ ι/και για μετακίνθςθ 

ςε τόπο διαφορετικό από τον 

τόπο ςτον οποίο βρίςκεται ο 

οργανιςμόσ υποδοχισ και από 

τθν οποία προκφπτει 

διαφορετικι χιλιομετρικι 

απόςταςθ,  θ μετακίνθςθ 

τεκμθριϊνεται μζςω ειςιτθρίων 

ι τιμολογίων όπου κα 

αναγράφεται ο τόποσ 

αναχϊρθςθσ και ο τόποσ 

μετάβαςθσ. Σε δεόντωσ 

αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ κατ’ 

εξαίρεςθ, όπου δεν είναι 

διακζςιμα παραςτατικά, θ 

μετακίνθςθ αποδεικνφεται από 

 περιεχομζνου τθσ Διεκνικισ 

δραςτθριότθτασ (ζλεγχοσ 

ποιότθτασ μακθςιακοφ υλικοφ) 

αναφορικά με τθ ςυνάφειά τθσ 

με τθν εγκεκριμζνθ πρόταςθ 

 Επιπλζον για τισ δραςτθριότθτεσ 

μακράσ διαρκείασ, διαπίςτωςθ 

τθσ πραγματικισ παροχισ τθσ 

γλωςςικισ προετοιμαςίασ με 

κάκε πρόςφορο μζςο. 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

ενυπόγραφθ διλωςθ του 

ςυμμετζχοντοσ οργανιςμοφ με 

αναφορά ςτον  τόπο 

προοριςμοφ και προζλευςθσ. 

 Επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ 

Ατομικϊν Δαπανϊν: 

Αποδεικτικό ςυμμετοχισ ςτθ 

δραςτθριότθτα που 

πραγματοποιικθκε ςτο 

εξωτερικό υπό μορφι 

υπογεγραμμζνθσ βεβαίωςθσ 

από τον οργανιςμό υποδοχισ, 

ςτθν οποία κα αναγράφεται το 

ονοματεπϊνυμο του 

ςυμμετζχοντα, το αντικείμενο 

τθσ δραςτθριότθτασ που 

πραγματοποιικθκε ςτο 

εξωτερικό, κακϊσ και θ 

θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

τθσ. 

 Επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ 

Δαπανϊν Διαδικτυακισ 

γλωςςικισ Ρροετοιμαςίασ: 

Αποδεικτικό ςυμμετοχισ ςτα 

μακιματα υπό μορφι 

βεβαίωςθσ, υπογεγραμμζνο από 

τον υπεφκυνο φορζα 

διοργάνωςθσ αυτϊν και ςτο 

οποίο κα αναγράφεται το 

ονοματεπϊνυμο του 

ςυμμετζχοντα, θ ξζνθ γλϊςςα 

που αποτζλεςε αντικείμενο 

διδαςκαλίασ, το είδοσ και θ 

διάρκεια τθσ γλωςςικισ 

προετοιμαςίασ που 

παραςχζκθκε ή απόδειξθ/ 

τιμολόγιο αγοράσ εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ και εξόφλθςθ αυτοφ, 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

ςτθν οποία κα αναγράφεται θ 

ξζνθ γλϊςςα που αφορά το 

εκπαιδευτικό υλικό, θ επωνυμία 

και θ διεφκυνςθ του φορζα που 

εκδίδει τθν απόδειξθ/ τιμολόγιο, 

το ποςό τθσ απόδειξθσ/ 

τιμολογίου και το νόμιςμα 

ςυναλλαγισ, κακϊσ και θ 

θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 

απόδειξθσ/ τιμολογίου. Στθν 

περίπτωςθ που θ διαδικτυακι 

γλωςςικι υποςτιριξθ παρζχεται 

απευκείασ από το δικαιοφχο: 

Διλωςθ που υπογράφεται από 

τον ςυμμετζχοντα, όπου θ 

θμερομθνία αναγράφεται από 

τον ίδιο και ςτθν οποία 

αναφζρεται το ονοματεπϊνυμο 

του ςυμμετζχοντα, θ ξζνθ 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

γλϊςςα που αποτζλεςε 

αντικείμενο διδαςκαλίασ, θ 

μορφι και θ διάρκεια τθσ 

διαδικτυακισ γλωςςικισ 

προετοιμαςίασ. 

Επιχορήγηςη για άτομα με ειδικζσ 

ανάγκεσ  

 Ρλθροφορίεσ διακζςιμεσ ςτθν 

τελικι ζκκεςθ. 

 

 Αποδείξεισ/ τιμολόγια των 

δαπανϊν που 

πραγματοποιικθκαν, κακϊσ και 

παραςτατικά εξόφλθςθσ τθσ 

δαπάνθσ. 

 Λοιπά αποδεικτικά όπωσ 

ζγγραφα απόδειξθσ τθσ 

αναπθρίασ. 

 Ζλεγχοσ τθσ ςυμμετοχισ των 

ατόμων με αναπθρία ςτθν 

υλοποίθςθ του ςχεδίου. 

 Διαςταφρωςθ των 

παραςτατικϊν με τισ ςχετικζσ 

εγγραφζσ δαπανϊν ςτο 

λογιςτικό ςφςτθμα του 

δικαιοφχου. 

 

 

 

 

Ειδικζσ κατηγορίεσ δαπανϊν κατ’ 

εξαίρεςη   

 Ρλθροφορίεσ διακζςιμεσ ςτθν 

τελικι ζκκεςθ. 

 Τιμολόγια ι άλλα αποδεικτικά 

ζγγραφα ςυνοδευόμενα από 

απόδειξθ πλθρωμισ. 

 Συμβάςεισ υπεργολαβίασ: 

τιμολόγια των πραγματικϊν 

δαπανϊν που ζλαβαν χϊρα, ςτισ 

οποίεσ αναγράφεται θ επωνυμία 

και θ διεφκυνςθ του φορζα που 

 Ζλεγχοσ φπαρξθσ ςυμβάςεων 

παροχισ υπθρεςιϊν, 

ςυμφωνθτικϊν προμθκειϊν και 

/ι τθσ φυςικισ παρουςίασ των 

αγακϊν που προμθκεφτθκε ο 

 Διαςταφρωςθ των 

παραςτατικϊν με τισ ςχετικζσ 

εγγραφζσ δαπανϊν ςτο 

λογιςτικό ςφςτθμα του 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

εκδίδει το  τιμολόγιο, το ποςό 

και το νόμιςμα ςυναλλαγισ, 

κακϊσ και θ θμερομθνία 

ζκδοςθσ. 

 Οικονομικι Εγγφθςθ (εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ): αποδεικτικό 

ζγγραφο του φψουσ τθσ 

εγγφθςθσ, το οποίο εκδίδεται 

από το φορζα που εγγυάται 

υπζρ του δικαιοφχου και ςτο 

οποίο αναγράφεται θ επωνυμία 

και θ διεφκυνςθ του φορζα που 

εκδίδει τθν εγγφθςθ, το φψοσ 

τθσ εγγφθςθσ και το νόμιςμα, 

ενϊ  υπογράφεται και τίκεται θ 

θμερομθνία ζκδοςθσ του 

εγγράφου από το νόμιμο 

εκπρόςωπο του φορζα ζκδοςθσ 

τθσ εγγφθςθσ. 

δικαιοφχοσ. δικαιοφχου. 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

 Δαπάνεσ απόςβεςθσ: 

αποδεικτικό ζγγραφο αγοράσ, 

ενοικίαςθσ ι χρθματοδοτικισ 

μίςκωςθσ (lease) πάγιου 

εξοπλιςμοφ, όπωσ απεικονίηεται 

ςτισ λογιςτικζσ καταςτάςεισ του 

δικαιοφχου, από το οποίο 

τεκμθριϊνεται ότι το εν λόγω 

κόςτοσ αντιςτοιχεί ςτθν περίοδο 

που ορίηεται ςτο άρκρο I.2.2 και 

ότι το ποςοςτό ςτο οποίο ο 

πάγιοσ εξοπλιςμόσ 

χρθςιμοποιικθκε ςτο πλαίςιο 

τθσ δράςθσ μπορεί να λθφκεί 

υπόψθ. 

 Στθν περίπτωςθ κόςτουσ 

ταξιδίου ςυμμετεχόντων από 

άκρωσ απόκεντρεσ περιφζρειεσ 

και υπερπόντιεσ χϊρεσ και 
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Κατηγορία προχπολογιςμοφ 

Ζλεγχοσ τελικήσ ζκθεςησ 

(Μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιςυναπτόμενων αρχείων:5, 

μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου: 10MB) 

Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν 
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά τη 

διάρκεια τησ δράςησ 

 

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ μετά τη δράςη 

εδάφθ, παραςτατικό πλθρωμισ 

υπό τθν ζννοια τθσ φπαρξθσ 

τιμολογίου με αναφορά ςτθν 

επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του 

οργανιςμοφ ζκδοςθσ, το ποςό 

και το νόμιςμα κακϊσ και τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ. 
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5.2.7 ΚΑ2 Στρατθγικζσ Συμπράξεισ: Κριτιρια Αξιολόγθςθσ για τισ τελικζσ 

εκκζςεισ των δικαιοφχων 

 

Βαθμολόγηςη τησ τελικήσ ζκθεςησ του ςχεδίου 

Θ μζγιςτθ βακμολογία είναι 100 βακμοί. 

 Άνω των 75 βακμϊν: το ςχζδιο κεωρείται από πολφ καλό ζωσ εξαιρετικό ςε όρουσ 

ποιοτικϊν και ποςοτικϊν αποτελεςμάτων και αυτά τα αποτελζςματα είναι άξια 

ευρφτερθσ διάχυςθσ. 

 Μεταξφ 50 και 75 βακμϊν: το ςχζδιο κεωρείται μζτριο ζωσ καλό. 

 Κάτω των 50 βακμϊν: υπάρχουν ςοβαρζσ ανθςυχίεσ ςχετικά με τθν ποιότθτα τθσ 

υλοποίθςθσ και τθν οργάνωςθ των δραςτθριοτιτων του ςχεδίου. Μια τζτοια 

χαμθλι βακμολογία κα πρζπει να εφαρμόηεται ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. 

Επιπτϊςεισ τθσ χαμθλισ βακμολογίασ περιγράφονται ςτθ ςφμβαςθ επιχοριγθςθσ, 

παράρτθμα ΛΛΛ, ενότθτα Β. 

Κριτήρια αξιολόγηςησ 

Το ςχζδιο (τελικι ζκκεςθ, προϊόντα και αποτελζςματα και κάκε άλλθ ςχετικι πθγι 

πλθροφορίασ) κα αξιολογθκεί από τθν Εκνικι Μονάδα, χρθςιμοποιϊντασ τα ακόλουκα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ: 

1. Συνάφεια του ςχεδίου – ο βακμόσ ςτον οποίο οι αρχικοί ςτόχοι του ςχεδίου 

επιτεφχκθςαν, κατά πόςο το ςχζδιο παριγαγε μακθςιακά αποτελζςματα υψθλισ 

ποιότθτασ για τουσ ςυμμετζχοντεσ, κατά πόςο το ςχζδιο  ενίςχυςε τισ δυνατότθτεσ 

και τθ διεκνι ςτόχευςθ των ςυμμετεχόντων οργανιςμϊν – Μέγιστο 20 βαθμοί. 

Ροια ιταν τα επιτεφγματα του ςχεδίου; 

Υπάρχουν αρχικοί ςτόχοι που τελικά δεν επιτεφχκθκαν; 

Σε ποιο βακμό  το ςχζδιο ιταν ςε κζςθ : 

 Να ανταποκρικεί επιτυχϊσ ςτουσ αρχικοφσ ςτόχουσ και προτεραιότθτεσ; 

 Να αντιμετωπίςει εντοπιςμζνεσανάγκεσ και ηθτιματα που ςχετίηονται με τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοφσ και τισ ομάδεσ – ςτόχουσ; 

 Ππου ιςχφει, να ενιςχφςει ςυνζργειεσ μεταξφ διαφόρων τομζων εκπαίδευςθσ, 

κατάρτιςθσ και νεολαίασ; 

 Να είναι καινοτόμο/ να δρα ςυμπλθρωματικά με άλλεσ ςχετικζσ πρωτοβουλίεσ 

και να ςυνειςφζρει ςτθν υπάρχουςα γνϊςθ, τθν τεχνογνωςία και τισ πρακτικζσ 

των ςυμμετεχόντων, ςε ατομικό επίπεδο, αλλά και ςε επίπεδο ςυμμετεχόντων 

οργανιςμϊν; 
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 Να ζχει προςτικζμενθ αξία ςε επίπεδο Ε.Ε. μζςω αποτελεςμάτων που δεν κα 

μποροφςαν να επιτευχκοφν με δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ κα διεξάγονταν ςε 

μία μόνο χϊρα; 

 

2. Ροιότητα τησ υλοποίηςησ του ςχεδίου – ο βακμόσ ςτον οποίο θ δράςθ 

υλοποιικθκε ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ αίτθςθ επιχοριγθςθσ·θ ποιότθτα των 

δραςτθριοτιτων που πραγματοποιικθκαν και θ ςυνάφειατουσ με τουσ ςτόχουσ του 

ςχεδίου· θ ποιότθτα των προϊόντων και των αποτελεςμάτων που παριχκθςαν – 

Μέγιστο 25 βαθμοί. 

Ροια ιταν θ ποιότθτα τθσ μεκοδολογίασ που εφαρμόςτθκε; 

Ροια ιταν θ ποιότθτα των δραςτθριοτιτων που πραγματοποιικθκαν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των Διακρατικϊν Συναντιςεων του ςχεδίου και κατά πόςο ιταν 

ςυναφείσ με τουσ ςτόχουσ του ςχεδίου; 

Εάν το ςχζδιο παριγαγε Ρνευματικά Ρροϊόντα, ςε ποιο βακμό αυτά: 

 ςυνζβαλαν ςτουσ ςτόχουσ του ςχεδίου; 

 είναι υψθλισ ποιότθτασ και περιλαμβάνουν ςτοιχεία καινοτομίασ, δθλαδι τα 

αποτελζςματα του ςχεδίου εκτείνονται πζραν των ςυνικων αποτελεςμάτων 

και παραδοτζων που υλοποιοφνται από ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοφσ ωσ μζροσ 

των κανονικϊν δραςτθριοτιτων/ υποχρεϊςεϊν τουσ; 

Με ποιο τρόπο παρακολουκείται και αξιολογείται θ ποιότθτα, θ αποτελεςματικότθτα 

και θ αποδοτικότθτα του ςχεδίου (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςχζςθσ κόςτουσ-

ωφελείασ, τθσ διαχείριςθσ του χρόνου και τθσ κατανομισ των κατάλλθλων πόρων ςε 

κάκε δραςτθριότθτα); 

Εάν ςτο πλαίςιο του ςχεδίου πραγματοποιικθκαν δραςτθριότθτεσ Κατάρτιςθσ, 

εκπαίδευςθσ ι μάκθςθσ: 

 Κατά πόςο ζχουν ςυνειςφζρει ςτουσ ςτόχουσ του ςχεδίου; 

 Ροια ιταν θ ποιότθτα των πρακτικϊν διευκετιςεων που παραςχζκθκαν ςε 

όρουσ προετοιμαςίασ, παρακολοφκθςθσ και υποςτιριξθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ κινθτικότθτάσ τουσ; 

 Σε ποιο βακμόοι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει αναγνϊριςθ και επικφρωςθ των 

μακθςιακϊν τουσ αποτελεςμάτων; Σε ποιο βακμό χρθςιμοποιικθκαν 

Ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειασ και αναγνϊριςθσ; 

 

3. Ροιότητα τησ ομάδασ του ςχεδίου και των διευθετήςεων ςυνεργαςίασ – Μέγιστο 

15 βαθμοί. 
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Σε ποιο βακμό το ςχζδιο ιταν ςε κζςθ 

 Να ςυμπεριλάβει κατάλλθλο ςυνδυαςμό ςυμπλθρωματικϊν ςυμμετεχόντων 

οργανιςμϊν με το αναγκαίο προφίλ, εμπειρία και ειδθμοςφνθ για να 

ανταποκρικοφν με επιτυχία ςε όλεσ τισ πλευρζσ του ςχεδίου; 

 Να κατανείμει τισ αρμοδιότθτεσ και τα κακικοντα ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 

δζςμευςθ και θ ενεργι ςυνειςφορά όλων των ςυμμετεχόντων οργανιςμϊν και 

να γίνεται χριςθ τθσ εμπειρίασ τουσ και των ικανοτιτων τουσ; 

 εφόςον είναι ςχετικό, να ςυμπεριλάβει ςυμμετοχι οργανιςμϊν από 

διαφορετικά πεδία εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ, νεολαίασ και άλλουσ κοινωνικο-

οικονομικοφσ τομείσ; 

Σε ποια βακμό οι μθχανιςμοί του ςυντονιςμοφ και τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων οργανιςμϊν, κακϊσ και με άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ, αποδείχτθκαν 

αποτελεςματικοί; 

Εφ’ όςον ιςχφει, ςε ποιο βακμό θ ςυμμετοχι οργανιςμοφ από μία Χϊρα Εταίρο 

απζδωςε μια ςθμαντικι προςτικζμενθ αξία ςτο ςχζδιο; 

4. Αντίκτυποσ και διάδοςη – ο αντίκτυποσ ςε ςυμμετζχοντεσ και ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

οργανιςμοφσ· θ ποιότθτα και ο ςκοπόσ των δραςτθριοτιτων διάδοςθσ που 

ανελιφκθςαν· θ δυνατότθτα μεγαλφτερου αντίκτυπου του ςχεδίου ςε άτομα και 

οργανιςμοφσ πζρα από τουσ δικαιοφχουσ – Μέγιστο 40 βαθμοί: 

Σε - ποιο βακμό ζχει ο δικαιοφχοσ διενεργιςει επαρκι αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων του ςχεδίου;  

Σε ποιό βακμό το ςχζδιο είχε αντίκτυπο: 

 ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοφσ; 

 ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, ειδικά όςον αφορά ςτα μακθςιακά τουσ αποτελζςματα; 

 εκτόσ των οργανιςμϊν και των φυςικϊν προςϊπων που ςυμμετζχουν άμεςα 

ςτο ςχζδιο, ςε τοπικό, περιφερειακό, εκνικό και/ ι ευρωπαϊκό επίπεδο; 

Σε ποιο βακμό οι δραςτθριότθτεσ και τα αποτελζςματα κα διατθρθκοφν μετά το πζρασ 

τθσ ευρωπαϊκισ χρθματοδότθςθσ και πϊσ αυτά κα υλοποιθκοφν και κα 

υποςτθριχτοφν; 

Ιταν θ ποιότθτα και θ ςτόχευςθ των δραςτθριοτιτων διάδοςθσ που υλοποιικθκαν 

εντόσ και εκτόσ των ςυμμετεχόντων οργανιςμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων, εφόςον 

ιςχφει, των Ρολλαπλαςιαςτικϊν Δραςτθριοτιτων, κατάλλθλοι και καλισ ποιότθτασ 

(τφποσ δραςτθριοτιτων, δίαυλοι διάδοςθσ, ςτοχευμζνο κοινό ςε τοπικό/ 

περιφερειακό/ εκνικό/ ευρωπαϊκό/ διεκνζσ επίπεδο κ.τ.λ.); 
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Εφόςον  ιςχφει, ςε ποιό βακμό το υλικό, τα ζγγραφα και τα μζςα που παριχκθςαν 

κατζςτθςαν ελεφκερα διακζςιμα και προωκικθκαν μζςω ανοιχτϊν αδειϊν; 

Ροια είναι θ δυνατότθτα χριςθσ τθσ προςζγγιςθσ που ακολοφκθςε το ςχζδιο ςε άλλα 

ςχζδια μεγαλφτερθσ κλίμακασ και/ ι ςε άλλο πεδίο ι τομζα; 

Σε ποιο βακμό τα αποτελζςματα του ςχεδίου μποροφν να μεταφερκοφν ςε άλλο 

πλαίςιο; 

6. ΔΛΑΔΟΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Οι οργανιςμοί που υποβάλλουν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Βαςικισ Δράςθσ 2 

του προγράμματοσ Erasmus+ πρζπει να προγραμματίηουν κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ για 

τθν αποτελεςματικι διάδοςθ και αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τόςο κατά τθ διάρκεια 

όςο και μετά τθν περίοδο χρθματοδότθςθσ. Θ προβολι του ςχεδίου κα ζχει αντίκτυπο ςε 

άλλουσ οργανιςμοφσ ςτο μζλλον και κα ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ του 

οργανιςμοφ που υλοποιεί το ςχζδιο. Για τθν αποτελεςματικι διάδοςθ των αποτελεςμάτων, 

πρζπει να ςχεδιαςτεί μια κατάλλθλθ διαδικαςία κατά τθν ζναρξθ του ςχεδίου.  

6.1. ΡΛΑΤΦΟΜΑ ΔΛΑΔΟΣΘΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ERASMUS+  

Ο ςυντονιςτισ καταχωρεί τα παραδοτζα του Σχεδίου ςτθν Ρλατφόρμα Διάδοςθσ 

Αποτελεςμάτων Erasmus+, θ οποία είναι διακζςιμθ ςτον ςφνδεςμο 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που 

δίδονται ςτθν Ρλατφόρμα. 

Θ καταχϊριςθ των παραδοτζων του Σχεδίου ςτθν Ρλατφόρμα Διάδοςθσ Αποτελεςμάτων 

Erasmus+ πριν από τθν υποβολι τθσ Τελικισ Ζκκεςθσ ςυνιςτά απαραίτθτθ προχπόκεςθ για 

τθν ζγκριςι τθσ. 

H online πλατφόρμα προςφζρει μια ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ όλων των ςχεδίων που 

χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Erasmus+ κακϊσ και οριςμζνα ςχζδια 

που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο των προθγοφμενων προγραμμάτων (Ρρόγραμμα διά 

βίου μάκθςθ, Νεολαία ςε Δράςθ κ.λπ.). Ο ςκοπόσ τθσ πλατφόρμασ είναι να παρζχει ζνα 

εργαλείο πλθροφόρθςθσ του κοινοφ, αναδεικνφοντασ τα ζργα, τισ καλζσ πρακτικζσ και τισ 

ιςτορίεσ επιτυχίασ, προκειμζνου να γίνει πθγι ζμπνευςθσ και να χρθςιμεφςει ωσ βάςθ 

δεδομζνων των ςχεδίων. Οι διαχειριςτζσ των εγκεκριμζνων ςχεδίων υποχρεοφνται λοιπόν 

να ανεβάςουν τα προϊόντα / παραδοτζα που ζχουν υλοποιιςει κατά τθ διάρκεια του 

Τελικοφ απολογιςμοφ των Σχεδίων. Εν ςυνεχεία το ΛΚΥ ζχει δικαίωμα να εγκρίνει ι να 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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προτείνει ςτουσ υπεφκυνουσ των ςχεδίων να γίνουν κάποιεσ αλλαγζσ ςτα προϊόντα/ 

παραδοτζα και να αποςταλοφν εκ νζου. Κάποια από αυτά τα ςχζδια κα επιλεγοφν από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ καλζσ πρακτικζσ και κα διαδοκοφν περαιτζρω. 

6.2 ΟΡΤΛΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΚΕΛΜΕΝΟ ‘’ΑΡΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΥΚΥΝΩΝ 

(DISCLAIMER)’’ 

Για κάκε ζκδοςθ, αφίςα, υλικό κ.λπ. που δθμιουργείται με τθν υποςτιριξθ του 

προγράμματοσ Erasmus+, οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να χρθςιμοποιοφν το επίςθμο 

λογότυπο και τθ γραφικι ταυτότθτα του προγράμματοσ Erasmus+ και του ΛΚΥ. Σε 

περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, το ποςό τθσ τελικισ επιχοριγθςθσ ενδζχεται να μειωκεί.   

Οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να αναγνωρίηουν δθμοςίωσ τθ ςτιριξθ που λαμβάνουν από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ προτιμϊμενθ επιλογι για τθ δθμόςια αναγνϊριςθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ ΕΕ είναι θ αναγραφι τθσ πρόταςθσ «Με τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» δίπλα ςτο ζμβλθμα τθσ ΕΕ ςτο ενθμερωτικό υλικό . Δεν προβλζπονται 

ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ όςον αφορά ςτθ κζςθ του κειμζνου ςε ςχζςθ με το ζμβλθμα τθσ ΕΕ, 

ωςτόςο, ςε κάκε περίπτωςθ, το κείμενο δεν κα πρζπει να καλφπτει το ζμβλθμα. 

Επίςθσ οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να χρθςιμοποιοφν το εξισ κείμενο αποποίθςθσ 

ευκυνϊν ςτο υλικό που αφορά τθν επικοινωνία και τθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων 

ςχεδίων που ζχουν χρθματοδοτθκεί από το Erasmus+ : 

"Θ υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι τθσ παροφςασ *ζκδοςθσ, 

ιςτοςελίδασ, ταινίασ κλπ+ δεν ςυνιςτά αποδοχι του περιεχομζνου, το οποίο αντανακλά τισ 

απόψεισ μόνον των δθμιουργϊν, και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δεν φζρει ουδεμία ευκφνθ για 

οποιαδιποτε χριςθ των πλθροφοριϊν που εμπεριζχονται ςε αυτό". 

"The European Commission support for the production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and 

the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein". 

Πλεσ οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και οδθγίεσ διατίκενται ςτουσ ακόλουκουσ ςυνδζςμουσ:  

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en 

http://www.iky.gr/iky-rss/item/1984-logotypa 

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en
http://www.iky.gr/iky-rss/item/1984-logotypa
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6.3 ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ ΤΘ ΧΘΣΘ ΤΩΝ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΤΘΝ ΑΔΕΛΑ ΧΘΣΘΣ ΚΑΛ ΤΑ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ 

ΡΝΕΥΜΑΤΛΚΘΣ ΛΔΛΟΚΤΘΣΛΑΣ 

Τυχόν εκπαιδευτικό υλικό που αναπτφςςεται από τουσ δικαιοφχουσ ςτο πλαίςιο του 

Σχεδίου διατίκεται μζςω του διαδικτφου δωρεάν και βάςει άδειασ χρήςησ ανοικτοφ 

λογιςμικοφ9. 

Επιπλζον, οι δικαιοφχοι διατθροφν τθν κυριότθτα επί των αποτελεςμάτων του Σχεδίου, 

ςυμπεριλαμβανόμενων των δικαιωμάτων πνευματικήσ και βιομηχανικήσ ιδιοκτηςίασ, 

κακϊσ και επί των εκκζςεων και λοιπϊν εγγράφων που ςχετίηονται με αυτι, εκτόσ εάν 

προβλζπεται άλλωσ ςτθ Σφμβαςθ Επιχοριγθςθσ.  

Αναφορικά με τθν χριςθ προχφιςτάμενου υλικοφ, οι δικαιοφχοι πρζπει να 

διαςφαλίηουν ότι οι ίδιοι ι οι ςυνδεδεμζνεσ με αυτοφσ οντότθτεσ ζχουν κάκε δικαίωμα 

να χρθςιμοποιοφν τυχόν προχφιςτάμενα δικαιϊματα. Επιπλζον, οι δικαιοφχοι πρζπει 

να διαςφαλίηουν ότι θ Ζνωςθ ζχει το δικαίωμα χριςθσ τυχόν προχφιςτάμενων 

δικαιωμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται ςτα αποτελζςματα του Σχεδίου. Τα 

προχφιςτάμενα δικαιϊματα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για τουσ ίδιουσ ςκοποφσ και 

υπό τουσ ίδιουσ όρουσ που ιςχφουν για τα δικαιϊματα χριςθσ των αποτελεςμάτων του 

Σχεδίου. 

Οι δικαιοφχοι χορηγοφν ςτην Ζνωςη τα ακόλουθα δικαιϊματα χρήςησ των 

αποτελεςμάτων του Σχεδίου για τουσ ακόλουκουσ ςκοποφσ: 

α) χριςθ για ίδιουσ ςκοποφσ, και ειδικότερα διάκεςθ ςε πρόςωπα που εργάηονται για τθν 

Επιτροπι ι για άλλα κεςμικά όργανα, οργανιςμοφσ και υπθρεςίεσ τθσ Ζνωςθσ και κεςμικά 

όργανα των κρατϊν μελϊν, κακϊσ και για ςκοποφσ αντιγραφισ και αναπαραγωγισ, εν όλω 

ι εν μζρει και ςε απεριόριςτο αρικμό αντιτφπων, 

                                                           
9
 Άδεια χριςθσ ανοικτοφ λογιςμικοφ - Μζςο με το οποίο ο κφριοσ ενόσ ζργου παρζχει ςε τρίτουσ 

άδεια χριςθσ του ςυγκεκριμζνου πόρου. Κάκε άδεια ιςχφει για ζνα ςυγκεκριμζνο πόρο. Υπάρχουν 
διάφορα είδθ αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ ανάλογα με το εφροσ των παρεχόμενων δικαιωμάτων ι των 
επιβαλλόμενων περιοριςμϊν, ενϊ ζγκειται ςτθν ελεφκερθ προαίρεςθ του δικαιοφχου να επιλζξει τθν 
άδεια που κα ιςχφει για το ζργο του. Θ άδεια χριςθσ ανοικτοφ λογιςμικοφ πρζπει να ιςχφει 
μεμονωμζνα για τον κάκε πόρο που αναπτφςςεται. Θ άδεια χριςθσ ανοικτοφ λογιςμικοφ δεν 
ςυνιςτά μεταβίβαςθ ι δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.   
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β) αναπαραγωγι: το δικαίωμα να επιτρζπει τθν άμεςθ ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ 

αναπαραγωγι των αποτελεςμάτων με οποιοδιποτε μζςο (μθχανικό, ψθφιακό ι άλλο) και 

υπό οποιαδιποτε μορφι, εν όλω ι εν μζρει, 

γ) κοινοποίθςθ ςτο κοινό: το δικαίωμα να επιτρζπει κάκε προβολι, παρουςίαςθ ι 

κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων ςτο κοινό, με ενςφρματα ι αςφρματα μζςα, κακϊσ και να 

κακιςτά προςιτά τα αποτελζςματα ςτο κοινό κατά τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει 

πρόςβαςθ ςε αυτά όπου και όταν επιλζγει ο ίδιοσ, το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει επίςθσ 

τθν κοινοποίθςθ και αναμετάδοςθ μζςω καλωδιακισ ι μζςω δορυφορικισ λιψθσ, 

δ) διανομι: το δικαίωμα να επιτρζπει κάκε μορφι διανομισ των αποτελεςμάτων ι 

αντιγράφων των αποτελεςμάτων ςτο κοινό, 

ε) προςαρμογι: το δικαίωμα τροποποίθςθσ των αποτελεςμάτων, 

ςτ) μετάφραςθ, 

η) το δικαίωμα αποκικευςθσ και αρχειοκζτθςθσ των αποτελεςμάτων ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ διαχείριςθσ εγγράφων που ιςχφουν για τθν Επιτροπι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

ψθφιοποίθςθσ ι τθσ μετατροπισ του μορφοτφπου για λόγουσ διατιρθςθσ ι περαιτζρω 

χριςθσ,  

θ) όταν τα αποτελζςματα είναι ζγγραφα, το δικαίωμα να επιτρζπει τθν περαιτζρω 

χριςθ των εγγράφων ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 2011/833/ΕΕ τθσ Επιτροπισ, τθσ 

12θσ Δεκεμβρίου 2011, για τθν περαιτζρω χριςθ εγγράφων τθσ Επιτροπισ, εφόςον 

θ εν λόγω απόφαςθ είναι εφαρμοςτζα και εφόςον τα ζγγραφα εμπίπτουν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ τθσ και δεν εξαιροφνται από αυτό βάςει διατάξεων τθσ εν λόγω 

απόφαςθσ.  

6.4 ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΔΛΑΧΥΣΘΣ  

 Τιρθςθ και τακτικι ενθμζρωςθ ιςτοςελίδασ και μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ με 

ςκοπό τθν άμεςθ ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων για τισ δυνατότθτεσ του 

Ρρογράμματοσ Erasmus+ και τθν προϊκθςθ καλϊν πρακτικϊν όςον αφορά ςτο 

ςχζδιο που ςυντονίηεται. 

 Δθμιουργία και προϊκθςθ ενθμερωτικοφ και προωκθτικοφ υλικοφ ςχετικοφ με το 

Ρρόγραμμα Erasmus+ και το ςχζδιο Στρατθγικισ Σφμπραξθσ που ςυντονίηετε. 
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 Αποςτολι δελτίων τφπου ςχετικϊν με τα ςχζδια και καλϊν πρακτικϊν ςτθν Εκνικι 

Μονάδα για περαιτζρω διάχυςθ και διάδοςθ των αποτελεςμάτων ςε εκνικό, 

περιφερειακό και διεκνζσ επίπεδο.  

 Σφνδεςθ με τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ του ΛΚΥ για περαιτζρω προβολι των 

δραςτθριοτιτων των ςχεδίων: 

Facebook: https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/iky-hellenic-national-agency 

Twitter: @IKY_erasmusplus/ https://twitter.com/IKY_Erasmusplus  

YouTube: https://www.youtube.com/user/LLPIKY  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου, 

παρακαλοφμε να ανατρζξετε ςτον Οδθγό Διάδοςθσ & Αξιοποίθςθσ των Αποτελεςμάτων των 

Σχεδίων Εrasmus+ που δθμοςιεφεται ςτην ιςτοςελίδα του ΙΚΥ.  

 

7.ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ 

Κάκε επικοινωνία αναφορικά με τθ ςφμβαςθ επιχοριγθςθσ ι τθν εκτζλεςι τθσ γίνεται 

εγγράφωσ (ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι), κα πρζπει να αναγράφει τον αρικμό τθσ 

Σφμβαςθσ και να πραγματοποιείται βάςει των ςτοιχείων επικοινωνίασ που ορίηονται ςτο 

άρκρο I.6 τθσ ςφμβαςθσ επιχοριγθςθσ. 

Στοιχεία επικοινωνίασ ςτελεχϊν των τομζων Βαςικήσ Δράςησ 2 (ΚΑ2) 

Τμήμα Ρρογραμμάτων Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ: Δρ. Ειρινθ Ντροφτςα, τθλ 210 3726323, edroutsa@iky.gr  

Ρληροφορίεσ για την Ανϊτατη Εκπαίδευςη: 

Συντονίςτρια: Βαςιλικι Γιαννοφλθ, τθλ.: 210 3726307, vgiannouli@iky.gr 

Ελζνθ Μαυρογιϊργου, τθλ.: 210 3726388, elinamav@iky.gr  

Μαρία Ραναγιάρθ, τθλ. 210-3726398, mpanagiari@iky.gr 

Αλίκθ Φιλανδριανοφ, τθλ.: 210 3726401, afilandrianou@iky.gr 

Ρληροφορίεσ για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη: 

Συντονίςτρια: Αλεξάνδρα Μπάκα, τθλ.: 210-3726339, abaka@iky.gr 

https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation
https://www.linkedin.com/company/iky-hellenic-national-agency
https://twitter.com/IKY_Erasmusplus
https://www.youtube.com/user/LLPIKY
https://www.iky.gr/images/odigos-diadosis-kai-axiopoiisis-erasmusplus-v2-1.pdf
mailto:edroutsa@iky.gr
mailto:vgiannouli@iky.gr
mailto:elinamav@iky.gr
mailto:mpanagiari@iky.gr
mailto:afilandrianou@iky.gr
mailto:abaka@iky.gr
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Κανελλίνα- Ελζνθ Δαγρζ, τθλ.: 210 3726310, edagre@iky.gr  

Ευκυμία Χατηι, τθλ.: 210 3726315, echatzi@iky.gr  

Μαρία Κατζχθ, τθλ 210 3726365, mkatechi@iky.gr 

Ρληροφορίεσ για τη Σχολική Εκπαίδευςη: 

Συντονίςτρια: Μαρία Ξαρχουλάκου, τθλ.: 210 3726348, mxarhou@iky.gr  

Μαρία Αδαμοποφλου, τθλ.: 210 3726333, madamopoulou@iky.gr  

Ελζνθ Καϊμακοφδθ, τθλ.: 210 3726359, ekaimakoudi@iky.gr  

Ευφροςφνθ Μαγουλά, τθλ.: 210 3726317, emagoula@iky.gr 

Ρληροφορίεσ για την Εκπαίδευςη Ενηλίκων: 

Συντονίςτρια: Μαρία Φραγκουλοποφλου τθλ.: 210 3726349, gfragou@iky.gr  

Γεωργία Κελαϊδι, τθλ.: 210 3726389, gkelaidi@iky.gr  

 

mailto:edagre@iky.gr
mailto:echatzi@iky.gr
mailto:mkatechi@iky.gr
mailto:mxarhou@iky.gr
mailto:madamopoulou@iky.gr
mailto:ekaimakoudi@iky.gr
mailto:emagoula@iky.gr
mailto:gfragou@iky.gr
mailto:gkelaidi@iky.gr

