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ΔΙΑΠΊΣΤΕΥΣΗ ERASMUS

ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΟΥ ERASMUS+
Το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο ξεκίνησε το 2014, έχει δημιουργήσει
πολυάριθμες ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας στους τομείς
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.
Έχει προσφέρει στους συμμετέχοντες πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρίες,
ενώ έχει συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της κατάρτισης
και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το νέο Πρόγραμμα (2021-2027) θα είναι ακόμη πιο συμπεριληπτικό,
προσβάσιμο και βιώσιμο. Η στήριξη της ψηφιακής μετάβασης στην
Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση και η συμβολή στην οικοδόμηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικούς στόχους.
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, το νέο Πρόγραμμα σχεδιάστηκε
ώστε η πρόσβαση των οργανισμών σε αυτό να είναι ευκολότερη από
ποτέ. Κλειδί στη διαδικασία αυτή είναι η διαπίστευση Erasmus.
Η διαπίστευση Erasmus είναι ένας νέος τρόπος πρόσβασης
σε δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του νέου
Προγράμματος. Το φυλλάδιο αυτό εξηγεί πώς λειτουργεί η διαπίστευση,
ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση και ποια είναι τα οφέλη της.

Κατά τη διάρκεια των επτά
ετών του Προγράμματος
οι οργανισμοί χρειάζεται
να διαπιστευτούν μόνο μία
φορά για να λαμβάνουν
χρηματοδότηση για
δραστηριότητες
κινητικότητας στο πλαίσιο
της Βασικής Δράσης 1.

Η διαπίστευση Erasmus
προσομοιάζει με μια κάρτα
μέλους για τις δράσεις
κινητικότητας του
Προγράμματος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ • ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
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ΤΙ ΚΑΛΎΠΤΕΙ
Η ΔΙΑΠΊΣΤΕΥΣΗ
ERASMUS;
Η διαπίστευση Erasmus παρέχει στους οργανισμούς
πρόσβαση σε ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας στο
πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του Προγράμματος.
Η Βασική Δράση 1 στηρίζει τους οργανισμούς στην
παροχή ευκαιριών επαγγελματικής και προσωπικής
ανάπτυξης για εκπαιδευόμενους, διδάσκοντες,
εκπαιδευτές και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό.
Κάθε διαπίστευση Erasmus καλύπτει έναν από τους
τρεις τομείς εκπαίδευσης:

Εγγύηση ποιότητας
Με την υποβολή της αίτησης για
διαπίστευση Erasmus, οι οργανισμοί
δεσμεύονται να τηρούν τα πρότυπα
ποιότητας του προγράμματος
Erasmus. Για τους διαπιστευμένους
οργανισμούς τα πρότυπα αυτά
αποτελούν συνταγή επιτυχίας. Για τους
συμμετέχοντες αποτελούν εγγύηση
ποιότητας. Μπορείτε να βρείτε
τα πρότυπα ποιότητας στην πρόσκληση
υποβολής αίτησης για διαπίστευση
ή στο έντυπο της αίτησης.

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΊΚΩΝ
Περιλαμβάνει την τυπική,
την άτυπη και τη μη τυπική
εκπαίδευση ενηλίκων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ
Περιλαμβάνει την αρχική και
τη συνεχιζόμενη επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και
τη μάθηση στον χώρο εργασίας
σε όλες τις μορφές της.

Κινητικότητα προσωπικού στη
σχολική εκπαίδευση, στην
επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση, καθώς και στην
εκπαίδευση ενηλίκων
Κινητικότητα των εκπαιδευομένων
στο πλαίσιο της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
Ομαδική και ατομική κινητικότητα
μαθητών στο πλαίσιο της σχολικής
εκπαίδευσης

ΣΧΟΛΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Περιλαμβάνει την προσχολική,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
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ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΊ
ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΙ
ΑΊΤΗΣΗ;
Η υποβολή αιτήσεων είναι ανοικτή
σε οργανισμούς από χώρες του
Προγράμματος. Δηλαδή από όλα
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και από ορισμένες άλλες χώρες
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Ο πλήρης κατάλογος των χωρών του
Προγράμματος και των Εθνικών τους
Μονάδων είναι διαθέσιμος εδώ:
https://www.ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/contact_el

ΕΠΙΛΈΞΙΜΟΙ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΛΟΊ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΊ ΤΎΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ,
ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ:

Οργανισμοί που παρέχουν σχολική
εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση, ή εκπαίδευση ενηλίκων

Τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές,
συντονιστικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί
που εμπλέκονται στη σχολική εκπαίδευση,
την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση ή την εκπαίδευση ενηλίκων

Εταιρείες και άλλοι οργανισμοί που
φιλοξενούν, εκπαιδεύουν ή συνεργάζονται
με άλλον τρόπο με εκπαιδευόμενους και
μαθητευόμενους στον τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Για να διαπιστώσετε
αν ο οργανισμός σας
μπορεί να υποβάλει
αίτηση, επισκεφθείτε
τον ιστότοπο του
Εθνικής σας Μονάδας!

Ο οργανισμός σας
διαθέτει ήδη Χάρτη
Κινητικότητας ΕΕΚ;
Τώρα έχετε την ευκαιρία
να παρατείνετε την ισχύ του έως
το 2027 υποβάλλοντας αίτηση
για διαπίστευση Erasmus.
Για τους οργανισμούς που
διαθέτουν Χάρτη Κινητικότητας
ΕΕΚ έχει προβλεφθεί απλούστερη διαδικασία επαναδιαπίστευσης. Περισσότερες
πληροφορίες θα βρείτε
στην πρόσκληση ή μέσω της
Εθνικής σας Μονάδας!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ • ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
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ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΔΙΑΠΊΣΤΕΥΣΗΣ
ERASMUS;
Για να λάβουν διαπίστευση, οι οργανισμοί πρέπει
να καταρτίσουν σχέδιο για την υλοποίηση
δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας,
τις οποίες θα αξιοποιήσουν για να βελτιώσουν την
εκπαίδευση και κατάρτιση που προσφέρουν. Αφού
λάβουν τη διαπίστευση, οι οργανισμοί μπορούν
να επωφεληθούν από τα ακόλουθα:

ΣΤΑΘΕΡΉ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ
Ο οργανισμός σας μπορεί
να βασιστεί στο ότι κάθε
χρόνο θα λαμβάνει από
το Πρόγραμμα κονδύλια για
νέες δραστηριότητες
κινητικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗΣ ΝΈΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ/
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΏΝ
Μπορείτε να δοκιμάσετε νέους
τύπους δραστηριοτήτων
ή συνεργασιών με νέους
οργανισμούς-εταίρους – χωρίς
να χρειάζεται να συντάσσετε
νέα αίτηση κάθε φορά.

ΑΝΑΠΤΎΞΤΕ ΤΗ ΔΙΚΉ
ΣΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ
Η διαπίστευση Erasmus σας
δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε
τους δικούς σας στόχους και
την ελευθερία να επιλέξετε
την ταχύτητα με την οποία
επιθυμείτε να κινηθείτε.
Στην πορεία μπορείτε επίσης
να αναπροσαρμόζετε το σχέδιό
σας ώστε να ανταποκρίνεται
συνεχώς στις ανάγκες σας.

ΕΠΕΝΔΎΣΤΕ ΣΤΟ
ΜΈΛΛΟΝ
Χάρη στη χρηματοδοτική
σταθερότητα μπορείτε να
εστιάσετε σε μακροπρόθεσμους
στόχους. Με τις δραστηριότητες
κινητικότητας μπορείτε να
βελτιώσετε την ποιότητα της
διδασκαλίας και της μάθησης
στον οργανισμό σας.
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ΔΎΟ ΕΊΔΗ
ΔΙΑΠΊΣΤΕΥΣΗΣ
ERASMUS
Εάν αποφασίσετε να υποβάλετε
αίτηση διαπίστευσης Erasmus,
οι επιλογές σας είναι δύο:

ΔΙΑΠΊΣΤΕΥΣΗ ERASMUS ΓΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΈΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΏΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΊΣΤΕΥΣΗ ERASMUS ΓΙΑ
ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ
Αυτή είναι η βασική επιλογή –
ο οργανισμός σας υποβάλλει αίτηση για
να λάβει χρηματοδότηση για το
προσωπικό ή τους εκπαιδευομένους του.
Μόλις αποκτήσετε επαρκή εμπειρία
μπορείτε να αναβαθμίσετε την
διαπίστευση για μεμονωμένους
οργανισμούς σε διαπίστευση για
συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας!

Οι διαπιστευμένοι συντονιστές
κοινοπραξιών κινητικότητας μπορούν
να ηγηθούν ομάδας οργανισμών που
εργάζονται με βάση ένα κοινό σχέδιο και
οργανώνουν δραστηριότητες κινητικότητας
στο εξωτερικό.
Τα μέλη της κοινοπραξίας σας δεν χρειάζεται
να διαθέτουν τα ίδια διαπίστευση Erasmus,
αλλά πρέπει να προέρχονται από την ίδια
χώρα με τον οργανισμό σας.

Δεν είστε σίγουροι αν θέλετε
να υποβάλετε αίτηση;
Υπάρχουν και άλλες επιλογές!
Η διαπίστευση Erasmus δεν είναι υποχρεωτική.
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι συμμετοχής
στο Πρόγραμμα. Ας δούμε ορισμένες
εναλλακτικές λύσεις:
• υποβολή αίτησης για συμμετοχή σε σύντομης
διάρκειας σχέδιο στο πλαίσιο της Βασικής
Δράσης 1
• συμμετοχή σε υφιστάμενη κοινοπραξία
κινητικότητας
• υποδοχή συμμετεχόντων από
οργανισμό-εταίρο του εξωτερικού

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ • ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ
ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ
ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ;
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Εθνική Μονάδα
της χώρας σας.
Κεντρικό στοιχείο της αίτησης αποτελεί
η δημιουργία του δικού σας σχεδίου Erasmus.
Στο σχέδιο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο
σχεδιάζετε να οργανώσετε δραστηριότητες
κινητικότητας, καθώς και το τι σκοπεύει να επιτύχει
ο οργανισμός σας μέσω της υλοποίησής τους.
Το σχέδιο Erasmus θα πρέπει να καλύπτει
τουλάχιστον δύο έτη. Για την παράταση του
σχεδίου δεν θα χρειαστεί νέα αίτηση.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι απλή.
Το έντυπο της αίτησής σας παρέχει ένα πλαίσιο για
την ανάπτυξη του δικού σας σχεδίου Erasmus.
Κάθε ενότητα περιέχει επεξηγήσεις και οδηγίες.
Δείτε το έντυπο της αίτησης εδώ:
https://webgate.ec.europa.eu/
erasmus-applications

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΛΆΒΩ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ;
Εάν η αίτησή σας εγκριθεί, θα αποκτήσετε
πρόσβαση στην ειδική ταχεία διαδικασία
χρηματοδότησης της Βασικής Δράσης 1. Στη
συνέχεια, μπορείτε κάθε έτος να αιτείστε
χρηματοδότηση – υποβάλλοντας απλώς αίτηση
χρηματοδότησης στην Εθνική σας Μονάδα.
Το θετικό είναι ότι μια αίτηση χρηματοδότησης
διαφέρει αρκετά από μια κανονική αίτηση. Για τον
υπολογισμό των κονδυλίων που θα χρειαστείτε
αρκεί να συμπληρώσετε βασικές πληροφορίες,
όπως τον αριθμό των συμμετεχόντων και το είδος
των δραστηριοτήτων.
Η Εθνική Μονάδα κατανέμει κάθε χρόνο
τα διαθέσιμα κονδύλια στους διαπιστευμένους
οργανισμούς. Λεπτομέρειες σχετικά με τη
διαδικασία για τις αιτήσεις χρηματοδότησης και την
κατανομή αυτής περιγράφονται στον ιστότοπο της
Εθνικής Μονάδας και στον Οδηγό Προγράμματος,
ο οποίος δημοσιεύεται κάθε χρόνο.

7

ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΑΝ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ
ΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΊΤΑΙ
ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΥΣ ΑΠΌ ΈΝΑΝ
ΤΟΜΕΊΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ;
Ο οργανισμός σας μπορεί να είναι διαπιστευμένος
σε περισσότερους από έναν τομείς! Στην περίπτωση
αυτή, θα πρέπει να υποβάλετε χωριστή αίτηση για
κάθε τομέα στον οποίο επιθυμείτε να λάβετε
διαπίστευση.

ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ
ΕΆΝ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΜΟΥ ΔΕΝ
ΈΧΕΙ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΣΤΟ ERASMUS+;
Ναι, μπορείτε! Οι διαπιστεύσεις Erasmus είναι
διαθέσιμες για όλους τους ενδιαφερόμενους
οργανισμούς.
Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο
Erasmus+. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολία,
ενημερωθείτε από την Εθνική Μονάδα της χώρας
σας αν ο οργανισμός σας είναι επιλέξιμος.

ΤΙ ΙΣΧΎΕΙ ΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΊΑ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΊ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΩ
ΤΟ ERASMUS ΣΧΈΔΙΌ ΜΟΥ;
Οι συνθήκες αλλάζουν και όλα τα σχέδια χρειάζονται
κατά καιρούς αναπροσαρμογή. Με τη διαπίστευση
Erasmus, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.
Πρακτικές λεπτομέρειες – όπως ο ακριβής αριθμός
συμμετεχόντων, η τοποθεσία ή η διάρκεια των
δραστηριοτήτων – μπορούν να τροποποιηθούν κατά
την υλοποίηση. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε
τους στόχους του Erasmus σχεδίου σας, εάν
χρειαστεί. Η Εθνική σας Μονάδα θα σας καθοδηγήσει
σχετικά με το πότε και πώς μπορείτε να το κάνετε.

ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ;
Ναι, μπορείτε! Κάθε χρόνο θα προκηρύσσεται
νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για
διαπιστεύσεις Erasmus.
Ωστόσο, εφόσον ο οργανισμός σας διαθέτει ήδη
Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος
Erasmus+, πρέπει να υποβάλετε αίτηση το 2020
εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την απλή
διαδικασία επαναδιαπίστευσης.

NC-03-20-588-EL-N

ΘΈΛΕΤΕ ΝΑ ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ;
Περισσότερες πληροφορίες και πηγές
διατίθενται παρακάτω:
Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_el

Δείτε το έντυπο της αίτησης:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications

Επικοινωνήστε με την Εθνική σας Μονάδα:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_el
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