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       ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

              Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 
              Α.Π. 4663 

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 4710 
Φαξ: 210 37 44 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr  

Προς: 
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του 
Κράτους 
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
β) Δ/νσεις Διοίκησης  
2) Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας 
 

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020: Πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων 2013 — EAC/S11/13 για θέματα εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού 

1. Γενικά  

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την 
Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, στοχεύει στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το 
πρόγραμμα θα διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 
14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή, είναι αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα 
σημερινά επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευσης της ΕΕ να 
επενδύσει στους τομείς αυτούς. Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, 
να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις 
εθελοντισμού στο εξωτερικό. Επίσης, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει 
διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η 
συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της 
εργασίας, με απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που 
αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Το Erasmus+ θα στηρίξει παράλληλα τις 
εθνικές προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και νεολαίας. Στον τομέα του αθλητισμού, θα χρηματοδοτήσει 
τοπικές δράσεις καθώς και διασυνοριακά σχέδια αντιμετώπισης 
προβλημάτων όπως οι στημένοι αγώνες, το ντοπάρισμα, η βία και ο 
ρατσισμός. 

Ελληνική
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Το Erasmus+ συνιστά τη συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων 
της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ 
για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. Δεδομένου ότι 
αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το Erasmus+ παρέχει περισσότερες 
δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
νεολαίας, και του αθλητισμού· εξάλλου, οι όροι συμμετοχής και 
χρηματοδότησης έχουν απλουστευθεί, σε σύγκριση με τα προηγούμενα 
προγράμματα. 

2. Στόχοι του προγράμματος 
 
Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη: 
 

α) των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένου του 
πρωταρχικού στόχου στον τομέα της εκπαίδευσης·  
β) των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση («ΕΚ2020»), συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων κριτηρίων αναφοράς·  
γ) της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης·  
δ) των συνολικών στόχων του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010 -2018)·  
ε) του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, και 
ιδίως στον μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας της Ένωσης 
για τον αθλητισμό· και  
στ) της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
3. Δράσεις παρούσας πρόσκλησης 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις 
ακόλουθες δράσεις του προγράμματος Erasmus+:  

 Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων:  

o Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της νεολαίας. 

o Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης 
κλίμακας. 

 Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία για την καινοτομία και την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών:  

o Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της νεολαίας. 

o Συμμαχίες γνώσης. 

o Συμμαχίες τομέα δεξιοτήτων.  

o Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας.  

 Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής:  

o Διαρθρωμένος διάλογος: Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των 
υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας.  

 Αθλητισμός: 
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o Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού. 

o Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. 

 

4. Επιλεξιμότητα φορέων 
 
Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς 
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να 
υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus+. Επιπλέον, ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται σε εργασίες για 
τη νεολαία, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο οργανώσεων νεολαίας, 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για τη μαθησιακή 
κινητικότητα των νέων και οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία καθώς 
και για στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στον τομέα της νεολαίας.  

Οι ακόλουθες χώρες του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε 
όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+:  

 τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία,  

 οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 

 η Ελβετική Συνομοσπονδία. 

 

5. Κριτήρια για την επιχορήγηση 

Οι αιτήσεις για τις δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:  

 Βασική δράση 1, βασική δράση 3, αθλητισμός (ευρωπαϊκές αθλητικές 
εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα):  

o Συνάφεια του σχεδίου. 

o Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου. 

o Αντίκτυπος και διάδοση 

 Βασική δράση 2, αθλητισμός (συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του 
αθλητισμού):  

o Συνάφεια του σχεδίου. 

o Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου. 

o Ποιότητα της ομάδας σχεδίου και των ρυθμίσεων συνεργασίας. 

o Αντίκτυπος και διάδοση  

 

6. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 1 507,3 εκατομμύρια ευρώ.  

 Εκπαίδευση και κατάρτιση: 1.305,3 εκατ. ευρώ.  

 Νεολαία: 174,2 εκατ. ευρώ. 

 Αθλητισμός: 16,6 εκατ. ευρώ. 
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Το ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν, καθώς και η διάρκεια των 

σχεδίων κυμαίνονται σε συνάρτηση με παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου 

και ο αριθμός των εταίρων που συμμετέχουν.  

7. Προθεσμίες υποβολής προτάσεων 

Βασική δράση 1  

Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα 

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας (όλοι οι τομείς) 

17 Μαρτίου 2014 

Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον  

τομέα της νεολαίας 

30 Απριλίου 2014 

Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον  

τομέα της νεολαίας 

1 Οκτωβρίου 2014 

Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής  

εθελοντικής υπηρεσίας  

μεγάλης κλίμακας 

3 Απριλίου 2014 

Βασική δράση 2  

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα  

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας (όλοι οι τομείς) 

30 Απριλίου 2014 

Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον  

τομέα της νεολαίας 

1 Οκτωβρίου 2014 

Συμμαχίες γνώσης/Τομεακές  

συμμαχίες δεξιοτήτων 

3 Απριλίου 2014 

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα  

της νεολαίας 

3 Απριλίου 2014 

2 Σεπτεμβρίου 2014 

Βασική δράση 3  

Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και 

των υπευθύνων για τη λήψη  

αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας 

30 Απριλίου 2014 

1 Οκτωβρίου 2014 

Δράσεις για τον αθλητισμό  

Συμπράξεις συνεργασίας στον  

τομέα του αθλητισμού 

15 Μαΐου 2014 

Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη  

κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

14 Μαρτίου 2014 

15 Μαΐου 2014 

 

 

8. Περισσότερες πληροφορίες 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, τα έντυπα των αιτήσεων, 

καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να 

αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος:  
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm 

 

καθώς και από το εθνικό σημείο επαφής του προγράμματος:   

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Εθν. Αντιστάσεως 41, 14234 Αθήνα, τηλ: 

2103726300, e-mail: erasmusplus@iky.gr. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

 
. 

                                                         H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
        

              
 
              ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 
Εθν. Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234 Αθήνα 
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ  
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα  
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια  
4) ΠΕΔ της Χώρας  
5) Κ.Ε.Δ.Ε.  
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα  
6) Ε.Ν.Π.Ε.  
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα  
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής  
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ  
8) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),  
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα  
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  
Βας.Σοφίας 2, 10674 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και 
Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη  
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη  
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  
Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο  
(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή 
 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού (υπόψιν κ. Σ. Πλυμάκη & κας Μ. Παπακωνσταντίνου) 
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
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- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών  
-Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site 
του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή 
και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες- Ενημερώσεις-
Ανακοινώσεις) 
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
 

 
 

 

 

 

 


