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1. Εισαγωγή
Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για διαπιστεύσεις Erasmus δρομολογείται στο πλαίσιο της
προετοιμασίας του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη
νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2021-2027 που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στις 30 Μαΐου 2018 (στο εξής: πρόγραμμα)1.

2. Περιγραφή
Η διαπίστευση Erasmus αποτελεί εργαλείο για τους οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων,
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και σχολικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να
συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία. Η απονομή της διαπίστευσης Erasmus
επιβεβαιώνει ότι ο αιτών έχει καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας
υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης του οργανισμού του. Το εν
λόγω σχέδιο ονομάζεται σχέδιο Erasmus και αποτελεί βασικό μέρος της αίτησης για τη διαπίστευση
Erasmus.
Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ατομική διαπίστευση Erasmus για τον οργανισμό τους
ή για διαπίστευση Erasmus για συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας, όπως εξηγείται στην ενότητα
6 των παρόντων κανόνων. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο Erasmus+ (2014-2020) για την
υποβολή αίτησης.

1 Το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2021-2027, που προτάθηκε από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Μαΐου 2018 (στο εξής: πρόγραμμα), δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τους Ευρωπαίους νομοθέτες. Ωστόσο, η
παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για διαπίστευση δημοσιεύεται προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων από δυνητικούς
δικαιούχους ενωσιακών επιχορηγήσεων μόλις η νομική βάση εγκριθεί από τους Ευρωπαίους νομοθέτες.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για διαπίστευση δεν είναι νομικά δεσμευτική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε περίπτωση
ουσιαστικής τροποποίησης της νομικής βάσης από τους Ευρωπαίους νομοθέτες, η παρούσα πρόσκληση μπορεί να τροποποιηθεί ή να
ακυρωθεί και ενδέχεται να δρομολογηθούν άλλες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για διαπίστευση με διαφορετικό περιεχόμενο και
κατάλληλες προθεσμίες απάντησης.

Γενικότερα, κάθε πράξη που απορρέει από την παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για διαπίστευση υπόκειται στους ακόλουθους
όρους, η υλοποίηση των οποίων υπερβαίνει τα όρια ελέγχου της Επιτροπής:

— την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του τελικού κειμένου της νομικής βάσης για τη
θέσπιση του προγράμματος,
— την έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών του 2021 και των επόμενων ετών και των γενικών κατευθυντήριων γραμμών
εφαρμογής, των κριτηρίων και των διαδικασιών επιλογής, κατόπιν αίτησης γνωμοδότησης εκ μέρους της επιτροπής του προγράμματος, και
— την έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2021 και τα επόμενα έτη από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού
αρχή.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2021-2027 βασίζεται
στα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αρχή της επικουρικότητας.

Σ ε λ ί δ α 3 | 17

Πρόσκληση για Διαπίστευση – EAC/A02/2020
Κανόνες εφαρμογής
Επιπλέον, οι οργανισμοί που διαθέτουν σήμερα έγκυρο Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος
Erasmus+ μπορούν να μεταφέρουν τη διαπίστευσή τους στο μελλοντικό πρόγραμμα υποβάλλοντας
αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Οι εν λόγω οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση
στο πλαίσιο ειδικής απλής διαδικασίας σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στην ενότητα 9 των
παρόντων κανόνων. Όλοι οι άλλοι αιτούντες θα ακολουθήσουν τη συνήθη διαδικασία υποβολής
αιτήσεων που περιγράφεται στις ενότητες 4-8.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, στους σημερινούς κατόχους Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ μπορεί
επίσης να απονεμηθεί σήμα αριστείας ως αναγνώριση του προηγούμενου έργου τους και της
αφοσίωσής τους στην ποιότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενότητα 12.
Οι οργανισμοί με διαπίστευση Erasmus θα έχουν απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 του μελλοντικού προγράμματος (2021-2027), όπως
περιγράφεται στην ενότητα 14 των παρόντων κανόνων.++

3. Στόχοι
Η παρούσα δράση υποστηρίζει τους ακόλουθους στόχους:

3.1 Και στους τρεις τομείς
Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης με τις εξής ενέργειες:
-

προώθηση των αξιών της συμπεριληπτικότητας και της πολυμορφίας, της ανεκτικότητας και της
δημοκρατικής συμμετοχής
προώθηση των γνώσεων σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον πλούτο της
πολυμορφίας
υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη

3.2 Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων
Βελτίωση της ποιότητας της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη με
τις εξής ενέργειες:
▪

▪
▪

βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της επαγγελματοποίησης
του σχετικού προσωπικού και της ανάπτυξης ικανοτήτων των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων με
σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων μάθησης υψηλής ποιότητας
βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης σε όλες τις μορφές της εκπαίδευσης
ενηλίκων και προσαρμογή της στις ανάγκες της κοινωνίας εν γένει
βελτίωση της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων για τις βασικές ικανότητες όπως ορίζονται στο πλαίσιο
της ΕΕ (2018), καθώς και για τις βασικές δεξιότητες (γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, γνώσεις
αριθμητικής, ψηφιακές δεξιότητες) και άλλες δεξιότητες ζωής

Συμβολή στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης με τις εξής ενέργειες:
▪
▪

ανάπτυξη της ικανότητας των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων να εκτελούν σχέδια κινητικότητας
υψηλής ποιότητας
ενίσχυση της συμμετοχής ενηλίκων κάθε ηλικίας και κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου στην
εκπαίδευση ενηλίκων, ιδίως μέσω της προώθησης της συμμετοχής οργανισμών που εργάζονται με
μειονεκτούντες εκπαιδευομένους, της συμμετοχής μικρών παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων,
νεοεισερχομένων στο πρόγραμμα και οργανισμών σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων.
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3.3 Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
Βελτίωση της ποιότητας της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
(ΑΕΕΚ και ΣΕΕΚ) στην Ευρώπη με τις εξής ενέργειες:
▪
▪
▪

ενίσχυση βασικών ικανοτήτων και οριζόντιων δεξιοτήτων, ιδίως της εκμάθησης γλωσσών
υποστήριξη της ανάπτυξης ειδικών για κάθε επάγγελμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην
υφιστάμενη και τη μελλοντική αγορά εργασίας
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και προώθηση της χρήσης νέων και καινοτόμων παιδαγωγικών
μεθόδων και τεχνολογιών, και υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, των
εκπαιδευτών, των καθοδηγητών και άλλου προσωπικού που απασχολείται στην ΕΕΚ.

Συμβολή στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης με τις εξής ενέργειες:
▪

▪

▪

ανάπτυξη της ικανότητας των παρόχων ΕΕΚ να εκτελούν σχέδια κινητικότητας υψηλής ποιότητας,
καθώς και της ικανότητάς τους να συγκροτούν ποιοτικές συμπράξεις στο πλαίσιο της ανάπτυξης της
οικείας στρατηγικής για διεθνοποίηση
μέριμνα ώστε η κινητικότητα να αποτελεί ρεαλιστική δυνατότητα για κάθε εκπαιδευόμενο σε ΑΕΕΚ
και ΣΕΕΚ, και αύξηση της μέσης διάρκειας της κινητικότητας για τους εκπαιδευομένους ΕΕΚ με
σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας και του αντίκτυπού της
προώθηση της ποιότητας, της διαφάνειας και της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων
των περιόδων κινητικότητας στο εξωτερικό, ιδίως με τη χρήση ευρωπαϊκών εργαλείων και μέσων
για τον σκοπό αυτό

3.4 Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης
Βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στη σχολική εκπαίδευση με τις εξής
ενέργειες:
▪
▪
▪
▪

υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και άλλου
προσωπικού των σχολείων
προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας
βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας στα σχολεία
υποστήριξη της ανταλλαγής και μεταφοράς βέλτιστων πρακτικών στη διδασκαλία και στην
ανάπτυξη των σχολείων

Συμβολή στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης με τις εξής ενέργειες:
▪
▪
▪

ανάπτυξη της ικανότητας των σχολείων να συμμετέχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και
συνεργασία και να εκτελούν σχέδια κινητικότητας υψηλής ποιότητας
μέριμνα ώστε η μαθησιακή κινητικότητα να αποτελεί ρεαλιστική δυνατότητα για κάθε μαθητή στη
σχολική εκπαίδευση
προώθηση της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μαθητών και προσωπικού που
συμμετέχουν σε περιόδους κινητικότητας στο εξωτερικό

4. Πώς υποβάλλεται η αίτηση;
Έντυπο αίτησης

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται με χρήση του επίσημου ηλεκτρονικού εντύπου
αίτησης: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home

Πού υποβάλλεται η
αίτηση;

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Εθνική Μονάδα της χώρας στην οποία είναι
εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.
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Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν κωδικό ταυτοποίησης οργανισμού (OID) για να
υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
Οι αιτούντες που έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020) θα
πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον υφιστάμενο κωδικό τους OID και να μην εγγραφούν
ξανά.
Οι αιτούντες που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν αριθμό PIC (κωδικός
αναγνώρισης συμμετέχοντος) δεν θα πρέπει να εγγραφούν ξανά. Οι εν λόγω αιτούντες
έχουν λάβει αυτομάτως κωδικό OID, τον οποίο μπορούν να βρουν στο σύστημα
εγγραφής οργανισμών ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Εγγραφή
οργανισμού

Οι αιτούντες που δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ στο πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020)
πρέπει να εγγραφούν για να λάβουν κωδικό OID μέσω του συστήματος εγγραφής
οργανισμών:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
Γλώσσα στην οποία
συντάσσεται
η
αίτηση

Οι αιτήσεις πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ ή τις
επίσημες γλώσσες επιλέξιμων τρίτων χωρών. Οι συγκεκριμένες γλώσσες που γίνονται
δεκτές σε κάθε χώρα θα καθοριστούν από την αρμόδια Εθνική Μονάδα.

Προθεσμία
υποβολής

29 Οκτωβρίου 2020 στις 12:00 (το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών)

Πρότυπα ποιότητας
του προγράμματος
Erasmus

Οι αιτούντες διαπίστευση Erasmus πρέπει να πληρούν τα πρότυπα ποιότητας του
προγράμματος Erasmus που καθορίζονται στο παράρτημα Ι των παρόντων κανόνων.
Τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus μπορεί να επικαιροποιηθούν κατά
τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της διαπίστευσης. Στην περίπτωση αυτή, θα ζητηθεί
από τους διαπιστευμένους οργανισμούς να συμφωνήσουν με τα επικαιροποιημένα
πρότυπα για να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για την επόμενη επιχορήγησή τους.

Αριθμός αιτήσεων

Ένας οργανισμός μπορεί να υποβάλει μία αίτηση σε καθέναν από τους τρεις τομείς
που καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση: εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση και σχολική εκπαίδευση. Οι οργανισμοί που υποβάλλουν
αίτηση για περισσότερους του ενός τομείς πρέπει να υποβάλουν χωριστές αιτήσεις για
κάθε τομέα.

Είδη αιτήσεων

Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως μεμονωμένοι οργανισμοί ή ως
συντονιστές κοινοπραξίας κινητικότητας. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης και για
τα δύο είδη διαπίστευσης στον ίδιο τομέα.

Διαπίστευση
Erasmus
συντονιστές
κοινοπραξιών
κινητικότητας

Κοινοπραξία κινητικότητας είναι μια ομάδα οργανισμών από την ίδια χώρα που
υλοποιούν δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο ενός κοινού σχεδίου Erasmus.
Υπεύθυνος για τον συντονισμό κάθε κοινοπραξίας κινητικότητας είναι ένας
επικεφαλής οργανισμός: ο διαπιστευμένος συντονιστής κοινοπραξίας κινητικότητας.
για

Ο διαπιστευμένος συντονιστής κοινοπραξίας κινητικότητας μπορεί να διοργανώνει ο
ίδιος δραστηριότητες (όπως και κάθε οργανισμός με ατομική διαπίστευση) και
επιπλέον μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας σε άλλους οργανισμούς-μέλη
της κοινοπραξίας του.
Με την επιφύλαξη του κειμένου της εκάστοτε ισχύουσας ετήσιας πρόσκλησης, στο
μελλοντικό πρόγραμμα θα απαιτείται διαπίστευση Erasmus για όλους τους
συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας, αλλά όχι για τα μέλη των κοινοπραξιών.
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Οι αιτούντες ως συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας θα πρέπει να περιγράφουν
τον σκοπό και την προβλεπόμενη σύνθεση της κοινοπραξίας τους στην αίτηση. Όλοι οι
οργανισμοί που προβλέπεται να είναι μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται
από την ίδια χώρα με τον συντονιστή της κοινοπραξίας κινητικότητας. Ωστόσο, σε αυτό
το στάδιο δεν απαιτείται ακριβής κατάλογος των μελών της κοινοπραξίας.
Περαιτέρω κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή σε κοινοπραξίες κινητικότητας θα
καθορίζονται σε ετήσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που θα δημοσιεύονται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Κριτήρια επιλεξιμότητας
Μόνο οι αιτούντες που διαθέτουν νομικό καθεστώς που έχει καθοριστεί από τον ισχύοντα κανονισμό
Erasmus+ (2014-2020) 2 μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Για
καθέναν από τους τρεις τομείς θα ισχύουν περαιτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία περιγράφονται
κατωτέρω.
Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων:
(1) Οργανισμοί που παρέχουν τυπική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων 3
(2) Τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, συντονιστικοί φορείς και άλλοι
οργανισμοί που επιτελούν κάποιον ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων
Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
(1) Οργανισμοί που παρέχουν αρχική ή συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση
Ποιοι μπορούν να
υποβάλουν αίτηση;
Επιλέξιμοι
αιτούντες
οργανισμοί

(2) Τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, συντονιστικοί φορείς και άλλοι
οργανισμοί που επιτελούν κάποιον ρόλο στον τομέα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
(3) Εταιρείες και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που φιλοξενούν, καταρτίζουν
ή εργάζονται με άλλον τρόπο με εκπαιδευομένους και μαθητευομένους στον
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης:
(1) Σχολεία που παρέχουν γενική εκπαίδευση σε προσχολικό, πρωτοβάθμιο ή
δευτεροβάθμιο επίπεδο
(2) Τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, συντονιστικοί φορείς και άλλοι
οργανισμοί που επιτελούν κάποιον ρόλο στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης
Εφαρμοστέοι ορισμοί και αρχές και στους τρεις τομείς

2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του
προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση
των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK
3 Με την επιφύλαξη των ορισμών που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή, σημειώνεται ότι οι οργανισμοί που παρέχουν επαγγελματική

εκπαίδευση και κατάρτιση σε ενήλικες εκπαιδευομένους θεωρούνται γενικά πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και όχι
πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τους ισχύοντες ορισμούς στον ιστότοπο της εθνικής
υπηρεσίας σας.
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Η επιλεξιμότητα οργανισμών που εμπίπτουν στο σημείο 1) θα καθοριστεί βάσει των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που παρέχουν. Ένας οργανισμός
μπορεί να είναι επιλέξιμος σε περισσότερους του ενός τομείς εάν παρέχει διάφορα
εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες.
Η αρμόδια εθνική αρχή σε κάθε χώρα θα καθορίσει:
▪

τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δραστηριότητες χάρη στα οποία οι
οργανισμοί είναι επιλέξιμοι βάσει του σημείου 1), και

▪

τους οργανισμούς που είναι επιλέξιμοι βάσει του σημείου 2).

Οι εφαρμοστέοι ορισμοί και παραδείγματα επιλέξιμων οργανισμών θα δημοσιευτούν
στον ιστότοπο της αρμόδιας Εθνικής Μονάδας.
Οι αιτούντες οργανισμοί πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε μία από τις παρακάτω
χώρες:
Eπιλέξιμες χώρες

Υποστηρικτικοί
οργανισμοί

▪
▪

Οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
νομική βάση4

Όλοι οι άλλοι οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και
κατάρτιση μπορούν να συμμετάσχουν ως υποστηρικτικοί οργανισμοί των
διαπιστευμένων δικαιούχων. Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των υποστηρικτικών
οργανισμών πρέπει να καθορίζονται επισήμως μεταξύ των ίδιων και του
διαπιστευμένου δικαιούχου. Κάθε συνεισφορά των υποστηρικτικών οργανισμών
πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus.
Περαιτέρω κανόνες για τη συμμετοχή των υποστηρικτικών οργανισμών θα
καθορίζονται σε ετήσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που θα δημοσιεύονται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Κριτήρια αποκλεισμού
Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση κατά την έννοια του άρθρου 137
του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ5, η οποία να πιστοποιεί τα εξής:



ότι δεν τελούν σε καμία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 και
στο άρθρο 141 του ίδιου κανονισμού,
ότι το υποβληθέν σχέδιο Erasmus περιέχει πρωτότυπο περιεχόμενο που έχει συνταχθεί από τον
αιτούντα οργανισμό και ότι κανένας άλλος οργανισμός ή εξωτερικό πρόσωπο δεν έχει συντάξει την
αίτηση έναντι αμοιβής.

Η Εθνική Μονάδα μπορεί να αποκλείσει τον αιτούντα από τη διαδικασία διαπίστευσης ή να τερματίσει
μια χορηγηθείσα διαπίστευση ανά πάσα στιγμή εάν κρίνει ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην

4 Εκκρεμεί η έγκριση της νομικής βάσης. Στο πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020, ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τις ακόλουθες χώρες:

Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.
5 Κανονισμός

(ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ)
αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ)
αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012, ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1
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υπεύθυνη δήλωση δεν είναι ορθές (για παράδειγμα, εάν το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο
χρησιμοποιείται σε αιτήσεις από διαφορετικούς οργανισμούς).
Παράλληλα, επιτρέπεται και ενθαρρύνονται οι αιτούντες να αναζητήσουν συμβουλές πολιτικής από
σχετικές εκπαιδευτικές αρχές και ειδικούς, ή να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές με οργανισμούς
παρόμοιους με τους δικούς τους οι οποίοι διαθέτουν μεγαλύτερη πείρα στο πρόγραμμα Erasmus+. Οι
αιτούντες διαπίστευση συντονιστή κοινοπραξίας κινητικότητας μπορούν να ζητούν τη γνώμη δυνητικών
μελών της κοινοπραξίας κατά τη σύνταξη της αίτησής τους. Οι αιτούντες μπορούν να υποστηρίξουν την
αίτησή τους με στρατηγικά έγγραφα τα οποία είναι συναφή προς το οικείο σχέδιο Erasmus, όπως μια
στρατηγική διεθνοποίησης ή μια στρατηγική που έχει αναπτυχθεί από τα εποπτικά ή συντονιστικά
όργανά τους.

7. Κριτήρια επιλογής
7.1 Επιχειρησιακή ικανότητα
Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν επαρκή επιχειρησιακή και επαγγελματική ικανότητα για την
υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου Erasmus ιδίως όσον αφορά τα εξής:




Πείρα: οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον διετή πείρα στην υλοποίηση δραστηριοτήτων
που τους καθιστούν επιλέξιμους για την παρούσα πρόσκληση (όπως ορίζονται στην ενότητα 5).
Πείρα που έχει αποκτηθεί πριν από συγχωνεύσεις ή παρόμοιες διαρθρωτικές αλλαγές σε δημόσιες
οντότητες (π.χ. σχολεία ή εκπαιδευτικά κέντρα) θα λαμβάνεται υπόψη ως συναφής πείρα στον
τομέα.
Για τους συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας: ο αιτών οργανισμός πρέπει να διαθέτει την
ικανότητα να συντονίσει την κοινοπραξία σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο Erasmus, τον σκοπό
της κοινοπραξίας, την προβλεπόμενη κατανομή καθηκόντων και τα πρότυπα ποιότητας του
προγράμματος Erasmus.

Η επιχειρησιακή ικανότητα θα επαληθεύεται βάσει της αίτησης (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών
σχετικά με την προηγούμενη συμμετοχή του αιτούντος στο πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020) και των
εγγράφων που υποβλήθηκαν στο σύστημα εγγραφής οργανισμών. Αιτούντες που δεν συμπληρώνουν
τις πληροφορίες που ζητούνται στο έντυπο της αίτησης μπορεί να αποκλειστούν από τη διαδικασία για
τον λόγο αυτό. Η Εθνική Μονάδα μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά έγγραφα για την
επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

7.2 Χρηματοοικονομική ικανότητα
Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης για τη διατήρηση των
τακτικών δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου Erasmus.
Ωστόσο, η χρηματοοικονομική ικανότητα δεν θα ελεγχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για την
παρούσα πρόσκληση. Θα ελεγχθεί όταν οι διαπιστευμένοι οργανισμοί υποβάλουν αίτηση για
επιχορήγηση, σύμφωνα με τους κανόνες που θα καθορίζονται στις ετήσιες προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων που θα δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

8. Κριτήρια χορήγησης
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν χωριστά για την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση και τη σχολική εκπαίδευση. Η ποιότητα των αιτήσεων θα αξιολογηθεί με την απόδοση
βαθμών επί συνόλου 100, βάσει των παρακάτω κριτηρίων και συντελεστών στάθμισης.
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Για να επιλεγούν προς χορήγηση, οι αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώσουν τις ακόλουθες ελάχιστες
βαθμολογίες:
▪
▪

Τουλάχιστον 70 επί συνόλου 100 βαθμών και
Τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες
κριτηρίων χορήγησης
Ο βαθμός στον οποίο:
▪

το προφίλ, η πείρα, οι δραστηριότητες του αιτούντος και ο πληθυσμός-στόχος των
εκπαιδευομένων είναι συναφή με τον τομέα της αίτησης και τους στόχους της
παρούσας πρόσκλησης

▪

επιπλέον, για τους συντονιστές κοινοπραξιών:
 το προφίλ των προβλεπόμενων μελών της κοινοπραξίας είναι συναφές για τον
σκοπό και τους στόχους της κοινοπραξίας όπως καθορίζονται στην αίτηση, για τον
τομέα της αίτησης και τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης
 η δημιουργία της κοινοπραξίας αποφέρει σαφή προστιθέμενη αξία για τα μέλη
της όσον αφορά στους στόχους της παρούσας πρόσκλησης

Συνάφεια
Μέγιστη
βαθμολογία
10 βαθμοί

Ο βαθμός στον οποίο:
▪

το προτεινόμενο σχέδιο Erasmus συνάδει με τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης

▪

οι στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου Erasmus ανταποκρίνονται στις ανάγκες του
αιτούντος οργανισμού, του προσωπικού του και των εκπαιδευομένων με σαφή και
συγκεκριμένο τρόπο

Σχέδιο Erasmus:
Στόχοι
Μέγιστη
βαθμολογία
40 βαθμοί



για τους συντονιστές κοινοπραξιών, το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται σε ολόκληρη
τη σχεδιαζόμενη κοινοπραξία και απαιτεί οι στόχοι του σχεδίου Erasmus να είναι
συνεκτικοί με τον σκοπό της κοινοπραξίας όπως καθορίζεται στην αίτηση

▪

οι στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου Erasmus και το χρονοδιάγραμμά τους είναι
ρεαλιστικά και επαρκώς φιλόδοξα για την επίτευξη θετικού αντίκτυπου για τον
οργανισμό (ή την κοινοπραξία)

▪

τα προτεινόμενα μέτρα για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου ως
προς την επίτευξη των στόχων του σχεδίου Erasmus είναι κατάλληλα και συγκεκριμένα

▪

εάν ο αιτών έχει επισυνάψει στρατηγικά έγγραφα στην αίτησή του: υπάρχει σαφής
επεξήγηση της σύνδεσης μεταξύ του προτεινόμενου σχεδίου Erasmus και των
περιληφθέντων εγγράφων
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Ο βαθμός στον οποίο:
▪



Σχέδιο Erasmus:
Δραστηριότητες
Μέγιστη
βαθμολογία
20 βαθμοί

ο προτεινόμενος αριθμός συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κινητικότητας είναι
ανάλογος προς το μέγεθος και την πείρα του αιτούντος οργανισμού
για τους συντονιστές κοινοπραξιών, θα ληφθεί υπόψη το προβλεπόμενο μέγεθος
της κοινοπραξίας

▪

ο προτεινόμενος αριθμός συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κινητικότητας είναι
ρεαλιστικός και ανάλογος προς τους στόχους που καθορίζονται στο σχέδιο Erasmus

▪

τα προφίλ των προβλεπόμενων συμμετεχόντων είναι συναφή με τον τομέα της
αίτησης, το προτεινόμενο σχέδιο Erasmus και τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης

▪

στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, ο βαθμός στον οποίο ο αιτών σχεδιάζει να διοργανώσει δραστηριότητες
κινητικότητας για εκπαιδευομένους: συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες

Ο βαθμός στον οποίο:

Σχέδιο Erasmus:
Διαχείριση
Μέγιστη
βαθμολογία
30 βαθμοί

▪

ο αιτών έχει προτείνει συγκεκριμένους τρόπους συμβολής στις βασικές αρχές της
διαπίστευσης Erasmus που περιγράφονται στα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος
Erasmus

▪

ο αιτών έχει προτείνει μια σαφή και ολοκληρωμένη κατανομή καθηκόντων σύμφωνα
με τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus

▪

ο αιτών έχει διαθέσει κατάλληλους πόρους για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων
Erasmus σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus

▪

υπάρχει κατάλληλη συμμετοχή σε επίπεδο διαχείρισης του οργανισμού

▪

έχουν καθοριστεί κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας των
δραστηριοτήτων του προγράμματος σε περίπτωση αλλαγών στο προσωπικό ή στη
διαχείριση του αιτούντος οργανισμού

▪

ο αιτών έχει προτείνει συγκεκριμένα και λογικά βήματα για την ενσωμάτωση των
αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων κινητικότητας στις τακτικές εργασίες του
οργανισμού


για τους συντονιστές κοινοπραξιών, το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται σε ολόκληρη
τη σχεδιαζόμενη κοινοπραξία

8.1 Μέγιστος αριθμός χορηγούμενων διαπιστεύσεων Erasmus
Σε χώρες στις οποίες υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για διαπιστεύσεις Erasmus, η Εθνική Μονάδα
μπορεί να ορίσει μέγιστο αριθμό χορηγούμενων διαπιστεύσεων. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί χωριστά
για καθέναν από τους τρεις τομείς και θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο της Εθνικής Μονάδας μαζί με την
παρούσα πρόσκληση.




Εάν η Εθνική Μονάδα δεν ορίσει μέγιστο αριθμό εγκεκριμένων διαπιστεύσεων για έναν
συγκεκριμένο τομέα, θα εγκριθούν όλες οι αιτήσεις που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που
καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
Εάν η Εθνική Μονάδα ορίσει μέγιστο αριθμό εγκεκριμένων διαπιστεύσεων για έναν συγκεκριμένο
τομέα, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των αιτήσεων που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια.
Οι διαπιστεύσεις θα χορηγηθούν ξεκινώντας από την αίτηση με την υψηλότερη βαθμολογία και
συνεχίζοντας έως ότου συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός διαπιστεύσεων. Σε περίπτωση που
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περισσότερες από μία αιτήσεις ισοβαθμούν στην τελευταία θέση της κατάταξης, ο μέγιστος αριθμός
των χορηγούμενων διαπιστεύσεων θα αυξηθεί, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι αιτήσεις με τη
συγκεκριμένη βαθμολογία.
Κατ’ εξαίρεση, οι διαπιστεύσεις που χορηγούνται σε αιτούντες στο πλαίσιο της απλής διαδικασίας
για τους κατόχους Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ δεν θα προσμετρηθούν στον μέγιστο αριθμό των
διαπιστεύσεων που ορίζεται από την Εθνική Μονάδα για τον τομέα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

9. Απλή διαδικασία για τους κατόχους Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ
Τα ακόλουθα κριτήρια εφαρμόζονται μόνο στους κατόχους Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ που υποβάλλουν
αίτηση στο πλαίσιο της απλής διαδικασίας.
Για να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της απλής διαδικασίας, ο αιτών οργανισμός πρέπει
να διαθέτει έγκυρο Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+.
Κριτήρια
επιλεξιμότητας

Κατ’ εξαίρεση, οργανισμοί οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι με τον τρέχοντα Χάρτη
Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+ και επιθυμούν να αλλάξουν σημαντικά τη
στρατηγική διεθνοποίησής τους (για παράδειγμα, με τη μετατροπή μιας ατομικής
διαπίστευσης σε διαπίστευση για συντονιστή κοινοπραξίας κινητικότητας) δεν μπορούν
να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της απλής διαδικασίας.
Το προτεινόμενο σχέδιο Erasmus πρέπει να είναι συνεκτικό, σαφές και να συνάδει με τη
στρατηγική διεθνοποίησης του οργανισμού.

Κριτήρια
επιλογής

Κριτήρια
αποκλεισμού

Κριτήρια
χορήγησης

Η χρηματοοικονομική ικανότητα δεν θα ελεγχθεί στο πλαίσιο της απλής διαδικασίας. Θα
αξιολογηθεί όταν οι διαπιστευμένοι οργανισμοί υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση,
σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στις ετήσιες προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι αιτούντες στο πλαίσιο της απλής διαδικασίας θα αξιολογηθούν βάσει των ίδιων
κριτηρίων αποκλεισμού με τους αιτούντες που συμμετέχουν στη συνήθη διαδικασία,
όπως περιγράφεται στην ενότητα 6 των παρόντων κανόνων.
Οι αιτήσεις στο πλαίσιο της απλής διαδικασίας δεν θα αξιολογηθούν βάσει κριτηρίων
χορήγησης.
Η διαπίστευση Erasmus θα χορηγηθεί σε όλους τους αιτούντες στο πλαίσιο της απλής
διαδικασίας οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, επιλογής και μη αποκλεισμού.

10. Χορήγηση της διαπίστευσης Erasmus
Οι επιτυχόντες αιτούντες θα λάβουν τη διαπίστευση Erasmus υπό μορφή πιστοποιητικού που
επιβεβαιώνει το καθεστώς τους και φέρει τον λογότυπο του προγράμματος και τα σύμβολα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι αιτούντες συμφωνούν ότι η
ταυτότητά τους (συμπεριλαμβανομένων όλων των δημόσιων πληροφοριών που διατίθενται στο
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σύστημα εγγραφής οργανισμών) και το αποτέλεσμα της επιλογής μπορούν να δημοσιευτούν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές Μονάδες.

11. Διάρκεια ισχύος
Η διαπίστευση Erasmus χορηγείται για την περίοδο 2021-2027. Προκειμένου να διασφαλιστεί
ρεαλιστικός προγραμματισμός, το σχέδιο Erasmus που υποβάλλεται στο πλαίσιο της αίτησης θα
καλύπτει μικρότερο χρονικό διάστημα, διάρκειας δύο έως πέντε ετών, και θα επικαιροποιείται
περιοδικά όπως εξηγείται στην ενότητα 12.
Σε περίπτωση που απαιτείται διαπίστευση Erasmus για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δράση μετά το
τέλος της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027, η Εθνική Μονάδα μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια
ισχύος της διαπίστευσης υπό όρους που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η διαπίστευση μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που ο οργανισμός παύσει να
υφίσταται ή βάσει συμφωνίας μεταξύ της Εθνικής Μονάδας και του διαπιστευμένου οργανισμού.
Η Εθνική Μονάδα ή ο διαπιστευμένος οργανισμός μπορεί να τερματίσει μονομερώς τη διαπίστευση
εάν δεν υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο αυτής της διαπίστευσης εντός διαστήματος
τουλάχιστον τριών ετών.

12. Υποβολή εκθέσεων, παρακολούθηση, διασφάλιση της ποιότητας και
αναγνώριση

Τελικές Εκθέσεις
κατά τη λήξη
κάθε συμφωνίας
επιχορήγησης

Κατά τη λήξη κάθε συμφωνίας επιχορήγησης που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της
διαπίστευσης Erasmus, ο διαπιστευμένος οργανισμός θα υποβάλει τελική έκθεση σχετικά
με τις δραστηριότητες και τους στόχους που υλοποιήθηκαν.
Για τους κατόχους Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ που υποβάλλουν με επιτυχία αίτηση στο
πλαίσιο της απλής διαδικασίας, οι τελικές εκθέσεις των συμφωνιών επιχορήγησης που
υλοποιήθηκαν βάσει του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ (2014-2020) θα θεωρούνται
ισοδύναμες με τις τελικές εκθέσεις των συμφωνιών επιχορήγησης στο πλαίσιο της
διαπίστευσης Erasmus και, επομένως, θα λαμβάνονται υπόψη από την Εθνική Μονάδα
κατά τη μέτρηση των επιδόσεων του οργανισμού.
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Βάσει του περιεχομένου του εγκεκριμένου σχεδίου Erasmus, και τουλάχιστον μία φορά
εντός διαστήματος πέντε ετών, οι διαπιστευμένοι οργανισμοί θα πρέπει:




Εκθέσεις
προόδου σχετικά
με
τη
διαπίστευση

να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουν διασφαλίσει την
τήρηση των προτύπων ποιότητας του προγράμματος Erasmus
να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων του
σχεδίου Erasmus
να επικαιροποιήσουν το οικείο σχέδιο Erasmus

Η εθνική Μονάδα μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει την υποβολή έκθεσης προόδου
σχετικά με τα διάφορα στοιχεία που παρατίθενται ανωτέρω ταυτόχρονα ή χωριστά.
Η εθνική μονάδα μπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει έκθεση προόδου σχετικά με
τη διαπίστευση με διαρθρωμένη επίσκεψη παρακολούθησης.
Βάσει των επιδόσεων του διαπιστευμένου οργανισμού που προκύπτουν από την
υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και τους ελέγχους διασφάλισης της ποιότητας,
ή ως αποτέλεσμα σημαντικών αλλαγών στον οργανισμό, η Εθνική Μονάδα μπορεί να
τροποποιήσει τον αριθμό και το χρονοδιάγραμμα των εκθέσεων προόδου.
Επιπλέον, οι διαπιστευμένοι οργανισμοί μπορούν να ζητήσουν οικειοθελώς να προβούν
σε επικαιροποίηση του οικείου σχεδίου Erasmus. Βάσει της αιτιολόγησης του
οργανισμού, η εθνική μονάδα θα αποφασίσει αν η επικαιροποίηση είναι
δικαιολογημένη. Η επικαιροποίηση σχεδίου Erasmus μπορεί να περιλαμβάνει αίτημα
μετατροπής της διαπίστευσης από ατομική διαπίστευση οργανισμού σε διαπίστευση για
συντονιστή κοινοπραξίας κινητικότητας, ή το αντίστροφο.
Η εθνική μονάδα
μπορεί να διοργανώσει επίσημους ελέγχους, επισκέψεις
παρακολούθησης ή άλλες δραστηριότητες για την παρακολούθηση της προόδου και των
επιδόσεων των διαπιστευμένων οργανισμών, τη διασφάλιση της τήρησης των
συμφωνηθέντων προτύπων ποιότητας και την παροχή στήριξης.

Παρακολούθηση
και έλεγχοι

Οι επίσημοι έλεγχοι μπορούν να λάβουν τη μορφή ελέγχων βάσει εγγράφων ή
επισκέψεων στον διαπιστευμένο οργανισμό, σε μέλη της κοινοπραξίας, σε
υποστηρικτικούς οργανισμούς και σε οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις όπου
λαμβάνουν χώρα οι σχετικές δραστηριότητες. Η εθνική μονάδα μπορεί να ζητήσει τη
βοήθεια εθνικών μονάδων άλλων χωρών για τον έλεγχο και την παρακολούθηση
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εκεί.

Κατόπιν έκθεσης ή δραστηριότητας παρακολούθησης, η εθνική μονάδα θα παρέχει ανατροφοδότηση
στον διαπιστευμένο οργανισμό. Η εθνική μονάδα μπορεί επίσης να παράσχει στον διαπιστευμένο
οργανισμό υποχρεωτικές ή συμβουλευτικές οδηγίες σχετικά με τρόπους βελτίωσης των επιδόσεών του.

12.1 Αναγνώριση αριστείας
Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί που σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις θα τυγχάνουν αναγνώρισης
μέσω απονομής σημάτων αριστείας.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα απονεμηθεί σήμα αριστείας στους κατόχους Χάρτη
Κινητικότητας ΕΕΚ που υποβάλλουν με επιτυχία αίτηση στο πλαίσιο της απλής διαδικασίας επιλογής και
οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει μέση βαθμολογία τουλάχιστον 85 βαθμών στην αξιολόγηση των δύο
τελευταίων τελικών εκθέσεών τους για σχέδια Erasmus+ που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Χάρτη
Κινητικότητας ΕΕΚ. Τα σήματα αριστείας που απονέμονται θα ισχύουν για τρία έτη.

Σ ε λ ί δ α 14 | 17

Πρόσκληση για Διαπίστευση – EAC/A02/2020
Κανόνες εφαρμογής
Οι προϋποθέσεις απονομής σημάτων αριστείας σε νεοδιαπιστευθέντες οργανισμούς και στους τρεις
τομείς θα καθορίζονται σε ετήσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που θα δημοσιεύονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

12.2 Διορθωτικά μέτρα
Σε περίπτωση νεοδιαπιστευθέντων οργανισμών και οργανισμών υψηλού κινδύνου ή σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης με τις οδηγίες και τις προθεσμίες της Εθνικής Μονάδας, πολύ χαμηλών επιδόσεων που
προκύπτουν από την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και τους ελέγχους διασφάλισης της
ποιότητας, ή παραβάσεων των κανόνων του προγράμματος (μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο άλλης
δράσης), η Εθνική Μονάδα μπορεί να λάβει τα ακόλουθα διορθωτικά μέτρα:
▪

Επιτήρηση: η Εθνική Μονάδα μπορεί να περιορίσει το επίπεδο χρηματοδότησης για το οποίο μπορεί
να υποβάλει αίτηση ο διαπιστευμένος οργανισμός σε δράσεις στις οποίες η διαπίστευση Erasmus
συνιστά απαίτηση.
Νεοδιαπιστευθέντες οργανισμοί μπορεί να τεθούν υπό επιτήρηση εάν εντοπιστεί κίνδυνος
ανεπαρκούς υλοποίησης στο πλαίσιο του ελέγχου της επιχειρησιακής ικανότητας, ή εάν οι
υπεύθυνοι αξιολόγησης αιτήσεων επισημάνουν σοβαρές αδυναμίες στο σχέδιο Erasmus του
αιτούντος.

▪

Αναστολή: οργανισμοί των οποίων η διαπίστευση έχει ανασταλεί δεν μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για χρηματοδότηση σε δράσεις για τις οποίες η διαπίστευση Erasmus συνιστά απαίτηση. Η
Εθνική Μονάδα μπορεί επίσης να καταγγείλει ορισμένες ή όλες τις ισχύουσες συμφωνίες
επιχορήγησης που ανατέθηκαν βάσει της ανασταλείσας διαπίστευσης.

Η περίοδος επιτήρησης ή αναστολής συνεχίζεται έως ότου η Εθνική Μονάδα κρίνει ότι όλες οι
προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση πληρούνται και
πάλι, και ότι ο κίνδυνος χαμηλών επιδόσεων έχει αντιμετωπιστεί από τον διαπιστευμένο οργανισμό.
Οι οργανισμοί υπό αναστολή ή επιτήρηση δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για νέα διαπίστευση στον
ίδιο τομέα.
Σε περίπτωση συνεχούς μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες και τις προθεσμίες της Εθνικής Μονάδας, πολύ
χαμηλών επιδόσεων, ή σε περίπτωση επανειλημμένων ή σημαντικών παραβάσεων των κανόνων του
προγράμματος (μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο άλλης δράσης), η Εθνική Μονάδα μπορεί να τερματίσει
την διαπίστευση.

13. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
Δημοσίευση
πρόσκλησης

της

Μάιος 2020

Προθεσμία υποβολής

29 Οκτωβρίου 2020

Περίοδος αξιολόγησης

Νοέμβριος 2020 - Φεβρουάριος 2021

Απόφαση περί χορήγησης

Φεβρουάριος 2021
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Ενημέρωση των αιτούντων

Έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2021

14. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους επιτυχόντες αιτούντες
Οι επιτυχόντες αιτούντες διαπίστευση Erasmus θα αποκτήσουν απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 στον αντίστοιχο τομέα τους για τη διάρκεια ισχύος
της διαπίστευσης6.
Οι ετήσιες επιχορηγήσεις για τους διαπιστευμένους αιτούντες θα βασίζονται σε διάφορα κριτήρια,
συμπεριλαμβανομένων των εξής: επιδόσεις που προκύπτουν από τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων
και παρακολούθησης, δραστηριότητες που ζητούνται από τον αιτούντα, προτεραιότητες που
καθορίζονται σε ετήσια βάση και διαθέσιμος προϋπολογισμός για το σχετικό είδος δράσης.
Ο ανωτέρω κατάλογος κριτηρίων είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός. Τα τελικά κριτήρια για την
πρόσβαση των διαπιστευμένων οργανισμών σε χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις θα καθορίζονται σε
ετήσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που θα δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

15. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ή στην απόφαση
χορήγησης υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εθνική μονάδα σύμφωνα με:




τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.)
δευτερευόντως και μόνο στον βαθμό που δεν έχει εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 – τον
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016) ή την εθνική νομοθεσία
για την προστασία των δεδομένων σε περίπτωση μη εφαρμογής του ΓΚΠΔ (τρίτες χώρες).

Με εξαίρεση τις ερωτήσεις που επισημαίνονται ως προαιρετικές, οι απαντήσεις των αιτούντων στις
ερωτήσεις της αίτησης είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και την περαιτέρω επεξεργασία της
αίτησης επιχορήγησης σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό από το αρμόδιο τμήμα ή μονάδα
(οντότητα που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων).
Με βάση την αρχή της ανάγκης για γνώση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να
διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην αξιολόγηση των αιτήσεων ή στις επακόλουθες
διαδικασίες διαχείρισης των επιχορηγήσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας διαβίβασής τους στους
αρμόδιους για την παρακολούθηση και την επιθεώρηση φορείς σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή στους φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούν αξιολογήσεις του
προγράμματος ή των δράσεών του. Συγκεκριμένα, για λόγους προστασίας των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβάζονται σε υπηρεσίες
εσωτερικού ελέγχου, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην υπηρεσία δημοσιονομικών παρατυπιών

6 Με την επιφύλαξη της ρήτρας επιφύλαξης της παρούσας πρόσκλησης.
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Πρόσκληση για Διαπίστευση – EAC/A02/2020
Κανόνες εφαρμογής
ή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, καθώς και μεταξύ των διατακτών της
Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών.
Ο αιτών διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που τον
αφορούν. Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ο αιτών
μπορεί να απευθυνθεί στον οργανισμό που έχει επιλέξει την αίτηση. Σε περίπτωση διαφορών, ο αιτών
διατηρεί επίσης το δικαίωμα προσφυγής, ανά πάσα στιγμή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων.
Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+, στον ιστότοπο της Επιτροπής διατίθεται λεπτομερής δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, καθώς
και στοιχεία επικοινωνίας.

Παραρτήματα


Παράρτημα I: Πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus
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