
Beneficiary Module

Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης



Σε ποιες χώρες μπορώ να υλοποιήσω κινητικότητα;

Οι οργανισμοί υποδοχής πρέπει πάντοτε να είναι σε Χώρες του Προγράμματος

Οι Χώρες του Προγράμματος είναι οι χώρες που μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε
όλες τις Δράσεις του και είναι:

• 27 Κράτη – Μέλη ΕΕ

• Χώρες ΕΟΧ – Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

• Υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες - Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας,

Σερβία

Τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα– Μόνο στην περίπτωση της

ΕΕΚ για Διαπιστευμένους Οργανισμούς – Regions 1-14 - Συμπεριλαμβάνεται το Ηνωμένο

Βασίλειο (Αγγλικός Οδηγός Προγράμματος σελ. 32-34 & Ελληνικός Οδηγός Προγράμματος σελ. 36-38)

https://idep.org.cy/wp-content/uploads/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en.pdf
https://idep.org.cy/wp-content/uploads/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-2022-%E2%80%93-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-1%CE%B7-%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CE%B7%CE%BC.-24112021.pdf


Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε κινητικότητες;

Κινητικότητα Προσωπικού 

• Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ)
• Εκπαιδευτές σε ιδρύματα/κέντρα αρχικής και συνεχούς ΕΕΚ
• Μη διδακτικό προσωπικό ΤΕΣΕΚ και ιδρυμάτων/κέντρων αρχικής και συνεχούς ΕΕΚ
o Διοικητικό/Διευθυντικό Προσωπικό
o Λειτουργοί Διεθνούς Κινητικότητας (International Mobility Officers)
o Σύμβουλοι κ.τ.λ.   
• Άτομα που συνεργάζονται σε μόνιμη βάση με οργανισμούς που είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε Σχέδια ΕΕΚ, 

π.χ. εξωτερικοί εμπειρογνώμονες

Κινητικότητα Εκπαιδευομένων
• Εκπαιδευόμενοι και Μαθητευόμενοι αρχικής και συνεχούς ΕΕΚ (εγγεγραμμένοι σε επιλέξιμο πρόγραμμα

αρχικής ή συνεχούς ΕΕΚ)

• Πρόσφατοι απόφοιτοι επιλέξιμων προγραμμάτων αρχικής ή συνεχούς ΕΕΚ, εντός 12 μηνών μετά την
αποφοίτησή τους

! Στην περίπτωση αποφοίτων που εκτίουν τη στρατιωτική τους θητεία, η περίοδος των 12 μηνών ξεκινά να
μετρά με τη λήξη της θητείας τους

! Fewer opportunities participants” Προτεραιότητες Ένταξη και Πολυμορφίας - Προβλέπεται επιπλέον 
επιχορήγηση για τη συμμετοχή αυτών των ατόμων

https://idep.org.cy/wp-content/uploads/protereotites_entaksis_poliomorfias.pdf


Επιλέξιμες Δραστηριότητες Κινητικότητας Προσωπικού

Δραστηριότητα Διάρκεια
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ς Συμμετοχή σε σεμινάρια 

επιμόρφωσης
2 – 30 ημέρες* (max 10 ημέρες 

Δίδακτρα Σεμιναρίων)

Άσκηση καθηκόντων 
διδασκαλίας

2 – 365 ημέρες*

Job shadowing 2 – 60 ημέρες*

* Διάρκεια φυσικής κινητικότητας. Οι δραστηριότητες μπορούν σε όλες τις περιπτώσεις να 
συνδυαστούν με επιπλέον διαδικτυακές δραστηριότητες (“blended activities”)

! Η επιλογή των σεμιναρίων και των εκπαιδεύσεων είναι αποκλειστική ευθύνη του   
αιτητή. Εντούτοις, ειδικά σχεδιασμένα πρότυπα ποιότητας βοηθούν τους αιτητές

να επιλέξουν τους κατάλληλους παρόχους τέτοιων σεμιναρίων και 
εκπαιδεύσεων

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en


Επιλέξιμες Δραστηριότητες Κινητικότητας Εκπαιδευομένων

Δραστηριότητα
Διάρκεια
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Συμμετοχή σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων 1 – 10 ημέρες*

Συμμετοχή σε σύντομης διάρκειας κινητικότητες 10 - 89 ημέρες**

Συμμετοχή σε μεγάλης διάρκειας κινητικότητες 90 – 365 ημέρες**
(ErasmusPro)

*Διάρκεια φυσικής 
κινητικότητας. Οι 
δραστηριότητες 

μπορούν σε όλες τις 
περιπτώσεις να 

συνδυαστούν με 
επιπλέον διαδικτυακές 

δραστηριότητες 
(“blended activities”)

** Για άτομα από 
ευάλωτες ομάδες η 

κινητικότητα μπορεί να 
είναι 2 – 89 ημέρες

Δραστηριότητα Διάρκεια

Εξερχόμενη 
Κινητικότητα

Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις
Δεν υπάρχει περιορισμός

(1 – 2 μέρες περίπου)
Max 3 άτομα

Δραστηριότητα Διάρκεια

Εισερχόμενες 
Κινητικότητες

Προσκεκλημένοι ειδικοί στον τομέα τους 
(“invited experts”)

2 – 60 ημέρες

Φιλοξενία εκπαιδευτικών & εκπαιδευτών
για κατάρτιση*

10 – 365 ημέρες

*Προβλέπονται 
οργανωτικά έξοδα για 

τον οργανισμό 
υποδοχής. Διαμονή και 
διατροφή καλύπτονται 

από τον οργανισμό 
αποστολής.



Αλλαγές στις εγκριθείσες Κινητικότητες

• H EY δεν υποδεικνύει ποιες χώρες/κινητικότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν.

• H EY ορίζει ένα συγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης, το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε

όπως θεωρείτε καλύτερα για την επίτευξη των στόχων του Erasmus plan σας.

• Η επιλογή των χωρών, της διάρκειας και του είδους των κινητικοτήτων, όπως αυτά

είχαν συμπεριληφθεί στην αίτησή σας, είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν χωρίς να

ενημερωθεί η ΕΥ, εφόσον οι κινητικότητες αυτές παραμένουν πάντα σχετικές με τους

στόχους και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Πλάνου Ανάπτυξης του Οργανισμού το

οποίο είναι δεσμευτικό (βλ. Αίτηση).

• Για οποιεσδήποτε μεταφορές κονδυλίων επιθυμείτε να υλοποιήσετε, συμβουλεύεστε

πάντοτε το συμβόλαιο που έχετε υπογράψει με το ΙΔΕΠ.



Υπογραφή Συμφωνιών

• Grant Agreement: Συμφωνία μεταξύ του συμμετέχοντα και του ιδρύματος αποστολής

• Learning agreement / Learning Programme Provided by an invited expert: Συμφωνία μεταξύ του
συμμετέχοντα, του ιδρύματος αποστολής και του ιδρύματος υποδοχής πριν την κινητικότητα.

• Learning Agreement Complement: Υπογράφεται μεταξύ του συμμετέχοντα, του ιδρύματος αποστολής και
του ιδρύματος υποδοχής μετά την κινητικότητα.

Όλα τα υπόλοιπα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής, course fees, τιμολόγια κλπ.) τηρούνται στο αρχείο του
σχολείου/οργανισμού για σκοπούς διαφάνειας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

• Οι Βασικές Συμφωνίες υπογράφονται πριν από την έναρξη των κινητικοτήτων!

• Τα ποσά που αναγράφονται στη Συμφωνία μεταξύ Οργανισμού Αποστολής και των συμμετεχόντων είναι αυτά

που ορίζει η Πρόσκληση του έτους για το Πρόγραμμα – τα ίδια ποσά δηλώνονται και στο Beneficiary Module

• Όλες οι κινητικότητες καταχωρούνται στο εργαλείο διαχείρισης του Σχεδίου πριν την υλοποίησή τους.

Σημείωση: Αυτό ισχύει ακόμη και όταν ο πραγματικός διαμοιρασμός χρημάτων ανάμεσα στους συμμετέχοντες

είναι διαφορετικός



Έγγραφα Προγράμματος

Activity Type Learning agreement Learning agreement complement
Learning programme for gorup 

activities & participants list
Attendance certificate**** Europass Mobility Participant report

Job-shadowing Qualitative obligation (EQS) Supporting document (Annex III) Not applicable Optional Recommended Requested

Teaching or training assignments Qualitative obligation (EQS) Supporting document (Annex III) Not applicable Optional Recommended Requested

Courses and training Optional* Supporting document (Annex III) Not applicable Optional Recommended Requested

Short-term learning mobility of VET learners Qualitative obligation (EQS) Supporting document (Annex III) Not applicable Optional Recommended Requested
Long-term learning mobility of VET learners 

(ErasmusPro)
Qualitative obligation (EQS) Supporting document (Annex III) Not applicable Optional Recommended Requested

Short-term learning mobility of pupils Qualitative obligation (EQS) Supporting document (Annex III) Not applicable Optional Recommended Requested

Long-term learning mobility of pupils Qualitative obligation (EQS) Supporting document (Annex III) Not applicable Optional Recommended Requested

Individual learning mobility of adult learners Qualitative obligation (EQS) Supporting document (Annex III) Not applicable Optional Recommended Requested

Hosting teachers and educators in training Qualitative obligation (EQS)** Supporting document (Annex III) Not applicable Optional Recommended Requested

Invited experts Not applicable Supporting document (Annex III)*** Not applicable Optional Not applicable Not applicable

Participation in VET skills competitions Not applicable Supporting document (Annex III) Not applicable Optional Recommended Requested

Group mobility of school pupils Not applicable Not applicable Supporting document (Annex III) Optional Not applicable Requested from the lead acc. person

Group mobility of adult learners Not applicable Not applicable Supporting document (Annex III) Optional Not applicable Requested from the lead acc. person

Preparatory visits Not applicable Not applicable Not applicable
Supporting document (Annex III) 

together with an agenda
Not applicable Not applicable

Accompanying persons Not applicable Not applicable Not applicable Recommended Not applicable Not applicable



Μην ξεχνάτε ότι παρόλο που υλοποιείτε κινητικότητες, αυτές πραγματοποιούνται στα 

πλαίσια ενός Σχεδίου  διάφορες επιπρόσθετες δραστηριότητες

Όλες οι δραστηριότητες που υλοποιούνται θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα 

ποιότητας: Erasmus quality standards

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en


Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων  - Ιστοσελίδα ΙΔΕΠ



Beneficiary Module



Εισαγωγή: Βeneficiary Module

1. LOREM IPSUM
To νέο εργαλείο διαχείρισης των Σχεδίων για την 
προγραμματική περίοδο 2021- 2027

Το ΜΤ με την ολοκλήρωση των σχεδίων της 
Πρόσκλησης 2020 παύει να υφίσταται.

Το ΒΜ ακολουθεί την ίδια λογική για τη διαχείριση 
των κινητικοτήτων του οργανισμού σας όπως και 
το ΜΤ

Έχετε πρόσβαση στο ΒΜ από την πλατφόρμα 
Erasmus+ and European Solidary Corps – Single 
Entry Point για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν 
στο πρόγραμμα Erasmus+ για την προγραμματική 
περίοδο 2021-2027



Erasmus+ and European Solidary Corps Platform 

Πλατφόρμα EESCP

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ EESCP – TOP MENU

1. Πλοήγηση στην πλατφόρμα

2. Εγγραφή – Σύνδεση/Αποσύνδεση με προσωπικό λογαριασμό 

3. Προεπιλεγμένη γλώσσα: Αγγλικά. Mπορείτε να μετατρέψετε τη γλώσσα στα Ελληνικά

4. Ειδοποιήσεις της πλατφόρμας προς τον χρήστη



Σημείο Εισόδου: Erasmus+ and European Solidary Corps

Πλατφόρμα EESCP “Single Entry Point”

“HOME” : Επιστροφή στο Homepage

1. “ORGANISATIONS”:

- Εξεύρεση οργανισμών

- Εγγραφή νέου οργανισμού (Απαιτείται Login)

2. “OPPORTUNITIES”: Πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες αιτήσεις 

του Προγράμματος

3. “APPLICATIONS”: Διαχείριση αιτήσεων σε status “draft/submitted”

4. “PROJECTS”: Διαχείριση εγκεκριμένων σχεδίων μέσω Beneficiary 

Module

5. “SUPPORT”: Τεχνική Υποστήριξη

6. “RESOURCES”: Πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετική με το 

Πρόγραμμα

1

2
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4
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https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/OID+How+to+search+for+organisations
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EESCP

1. Εγγραφή ή Login
2. EU Login
3. Welcome message με το μήνυμα χρήστη

1

2

3



Ταυτοποίηση χρήστη & οργανισμού

Για να έχετε πρόσβαση στο σύστημα θα πρέπει προηγουμένως το σύστημα 

να μπορεί να σας ταυτοποιήσει:

1. Ως χρήστη μέσω του ΕU Login Account

2. Ως οργανισμό μέσω του OID - Οrganization Identification

Με λογαριασμό EU Login έχετε 
πρόσβαση στο ORS και στο Web Form

ΟRS

Web 
Form



EU LOGIN

• Θα πρέπει να εντοπίσετε το email που χρησιμοποιήθηκε από τον οργανισμό σας κατά

τη διάρκεια εγγραφής του οργανισμού στο ORS. To EU Login Account πρέπει να

συνδέεται με email κοινής χρήσης του οργανισμού και όχι προσωπικό!

• Εάν δε γνωρίζετε το email με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο οργανισμός σας,

επικοινωνήστε έγκαιρα με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

• Εάν ο οργανισμός σας ήταν συνδεδεμένος με προσωπικό email στο οποίο δεν έχετε

πρόσβαση (π.χ. λόγω αλλαγής contact person) επικοινωνήστε έγκαιρα με το ΙΔΕΠ Διά

Βίου Μάθησης

• Στη συνέχεια για σκοπούς διαχείρισης της αίτησης μπορείτε να προσθέσετε και άλλα

emails που έχουν συνδεθεί με λογαριασμό EU Login και να τους εκχωρήσετε

διαφορετικά δικαιώματα

•EU Login Σύνδεσμος| Οδηγός

•Organisation Registration System Σύνδεσμος| Οδηγός

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-7053598-UIDOQHwzHE3LebtAjezGrKwyVGNU1liFxos0hnNWK9mzPFnrS2B6dAYtMX7Szvck6M2mTp8e4sOmov04caA01FW-Jj71zxYb8yr4y2PmkPZ2PC-UajDEHhOF8n1rT1IBjnih5OY8qMvyHQFDWDkNc4bX8i
https://idep.org.cy/wp-content/uploads/eu-login-ecas-erasmus-jun2020_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://idep.org.cy/wp-content/uploads/ORS_Guide.pdf


Eνημέρωση ORS/OID

• Προηγούμενες εγγραφές στο ORS δεν μπορούν να διαγραφούν από τoν χρήστη

• Αλλαγές στα στοιχεία ενός οργανισμού γίνονται μόνο στο ORS και ενημερώνεται

η ΕΥ μέσω email από εσάς

• Απαιτείται μόνο η επικαιροποίηση των στοιχείων του οργανισμού για τις πιο κάτω

περιπτώσεις:

1. Aλλαγή legal representative

2. Aλλαγή τραπεζικών στοιχείων

3. Έντυπο χρηματοοικονομικής ικανότητας (για οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου που 

η επιχορήγηση ξεπερνά τις 60.000€)

4. Εάν είστε σωματείο ή ίδρυμα, θα πρέπει να ενημερώσετε την πλατφόρμα με 

επικαιροποιημένα έντυπα (πιστοποιητικό εγγραφής, πιστοποιητικό σύνθεσης ΔΣ)



Projects & Μy Projects- Beneficiary Module 
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• Past Programmes – είσοδος στο Mobility Tool+

4



MY PROJECTS

MY PROJECTS - Το Σημείο Διαχείρισης των Σχεδίων σας!

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να διαχειριστείτε τα έργα σας που χρηματοδοτούνται 

μέσω δράσεων Erasmus+ που διαχειρίζονται οι Εθνικές Υπηρεσίες και στις οποίες ο 

οργανισμός σας συμμετέχει ως δικαιούχος, συν-δικαιούχος ή συνεργάτης. 

Η ΕΥ έχει επίσης πρόσβαση για την παρακολούθηση και την επικύρωση των πληροφοριών που έχουν 

εισαχθεί από δικαιούχους οργανισμούς.



MY PROJECTS

Προαπαιτούμενες Ενέργειες για να έχετε πρόσβαση:

1

• Να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Erasmus+ and European Solidary 
Corps με το EU login σας

2
• Να έχει υπογραφεί η Συμφωνία επιχορήγησης για το έργο

3

• Να είστε το πρόσωπο επικοινωνίας ή o νόμιμος εκπρόσωπος του 
οργανισμού

4
• Να έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα.



MY PROJECTS

Μέσω της πλατφόρμας, θα έχετε τη δυνατότητα να εκτελείτε τις πιο κάτω 

ενέργειες:

1

• Να επεξεργάζεστε τις πληροφορίες για τον οργανισμό σας και τα άτομα 
επαφής

2
• Να καταχωρείτε τις κινητικότητες των συμμετεχόντων σας

3

• Να παρακολουθείτε τον προϋπολογισμό σας και το ποσοστό 
απορρόφησης ανά κατηγορία εξόδων

4
• Να ζητάτε τις Εκθέσεις των Συμμετεχόντων μετά την κινητικότητά τους

5
• Να υποβάλλετε Τελικές Εκθέσεις στην ΕΥ



Project List and View Rights

• Όλες οι επαφές και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των δικαιούχων οργανισμών που ορίστηκαν
στο αρχικό έντυπο αίτησης ή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της αίτησης έχουν
αυτόματα πρόσβαση για προβολή και διαχείριση των έργων τους.

• Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται επίσης σε αυτά τα άτομα επικοινωνίας μόλις το έργο είναι
διαθέσιμο στην ενότητα MYPROJECTS.

• Μπορούν να υποδείξουν πρόσθετες επαφές και να καθορίσουν τα δικαιώματα
πρόσβασής τους στο έργο.

• Ο κατάλογος των έργων που μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε στο MYPROJECT
εξαρτάται από το αν είστε συνδεδεμένοι με αυτά τα έργα και από τα δικαιώματα
πρόσβασης που σας έχουν παραχωρηθεί.

• Εάν δεν μπορείτε να δείτε το έργο σας στη λίστα, επικοινωνήστε με τον συνάδελφο που
ενεργεί ως κύρια επαφή για το έργο σας εντός του δικαιούχου οργανισμού.

• Εάν πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με την ΕY



Πρόσβαση στη λίστα έργων από το κύριο μενού 1/2

1

• Στο κύριο μενού της πλατφόρμας ΕΕSCP επιλέξτε PROJECTS και στη συνέχεια MYPROJECTS
• Η οθόνη ανοίγει, εμφανίζοντας όλα τα έργα στα οποία συμμετέχει ο οργανισμός σας.
• Από το Project List επιλέγουμε το εικονίδιο Actions για είσοδο σε σχέδιο.



Λεπτομέρειες λίστας έργου και γενική λειτουργικότητα



Λεπτομέρειες λίστας έργου και γενική λειτουργικότητα

• Εάν έχετε ήδη ανοίξει ένα έργο, μπορείτε να επιστρέψετε στη λίστα έργων από οπουδήποτε μέσα στο έργο σας 
επιλέγοντας Project List στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

• Η ΕΥ έχει επίσης πρόσβαση για την παρακολούθηση και την επικύρωση των πληροφοριών που θα εισάγονται από 
δικαιούχους



Αρχική Σελίδα Έργου

Μενού περιεχομένου 
Σας επιτρέπει να 
πλοηγηθείτε στις διάφορες 
ενότητες του έργου.

Φίλτρο
Προκαθορισμένες-
ενδείξεις, επιτρέπουν την 
πρόσβαση σε μια 
συγκεκριμένη ενότητα των 
λεπτομερειών του έργου

Λεπτομέρειες
Εμφανίζει τις λεπτομέρειες 
του έργου, προαιρετικά 
φιλτραρισμένες. 



Οργανισμοί του Έργου



Οργανισμοί του Έργου



Οργανισμοί του Έργου



Αν ο οργανισμός δεν διαθέτει ΟΙD:

• Εμφανίζεται μήνυμα ότι ένας οργανισμός δεν μπορεί να έχει τον ίδιο κωδικό ταυτότητας 
στα πλαίσια μιας συνεργασίας

• Αλλάζετε το τελευταίο ψηφίο του Οrganisation ID
• Όλα τα υποχρεωτικά πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν, σημειώνονται με κόκκινο 

αστερίσκο (*)

Κάτω δεξιά υπάρχει η επιλογή back & save! Mην ξεχνάτε να κάνετε save τις πληροφορίες που 
καταχωρείτε.

Οργανισμοί του Έργου



Άτομα Επικοινωνίας



Άτομα Επικοινωνίας



Τουλάχιστον 2 επαφές για τον οργανισμό Δικαιούχο θα είναι διαθέσιμες στη λίστα από προεπιλογή, ο Contact 

Person και ο Legal Representative όπως υποβάλλονται κατά την Αίτηση.

Εάν απαιτούνται άλλες επαφές για πρόσβαση στο έργο, οι υπάρχοντες δικαιούχοι χρήστες μπορούν να τις 

προσθέσουν.

Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη:

• Μπορεί να υπάρχει μόνο ένας Νόμιμος Εκπρόσωπος

• Η λίστα επαφών πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επαφή που έχει επισημανθεί ως κύρια επαφή. Αυτό θα 

διασφαλίσει ότι οι αυτόματες ειδοποιήσεις μπορούν πάντα να φτάσουν σε έναν έγκυρο παραλήπτη. 

• Η λίστα επαφών πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επαφή με πλήρη πρόσβαση στο έργο (δηλαδή πρόσβαση 

Επεξεργασία). 

• Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται για μια επαφή πρέπει να είναι μοναδική σε όλους 

τους οργανισμούς στο ίδιο έργο, 

• Από προεπιλογή, όλες οι επαφές από τους άλλους συμμετέχοντες οργανισμούς έχουν πρόσβαση επεξεργασίας στα 

δεδομένα του έργου, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει από τις επαφές των δικαιούχων σε πρόσβαση προβολής. 

Άτομα Επικοινωνίας



Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις



Δραστηριότητες Κινητικότητας – Καταχώριση

Όλες οι κινητικότητες καταχωρούνται στο εργαλείο διαχείρισης του Σχεδίου πριν

την έναρξή τους, ακόμη και όταν ο πραγματικός διαμοιρασμός χρημάτων ανάμεσα

στους συμμετέχοντες είναι διαφορετικός



Δραστηριότητες Κινητικότητας – Καταχώριση



Δραστηριότητες ΚινητικότηταςΔραστηριότητες Κινητικότητας – Καταχώριση



Δραστηριότητες Κινητικότητας – Μobility Activity



Δραστηριότητες Κινητικότητας – Participant



Δραστηριότητες Κινητικότητας – Participant Survey & Recognition

Το e-mail της πρόσκλησης για συμπλήρωση του PR
αποστέλλεται μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας.
Στο παρόν στάδιο ενδέχεται να βρείτε κενό το σχετικό 

πεδίο.



Δραστηριότητες Κινητικότητας – From - To

Distance Calculator

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


Δραστηριότητες Κινητικότητας - Duration

Η πρώτη και η τελευταία μέρα της εκπαίδευσης 
χωρίς τις μέρες ταξιδιού. Σε ξεχωριστό 

πεδίο 
δηλώνονται οι 
μέρες ταξιδίου



Δραστηριότητες Κινητικότητας - Budget



Δραστηριότητες Κινητικότητας – Mobility Activity Comments



Διευκρινήσεις σχετικά με Κινητικότητες

Force Majeure - Εάν έχει οριστεί η σημαία Ανωτέρας Βίας, επηρεάζονται τα ακόλουθα πεδία 

διάρκειας και επιχορήγησης:

1

•Διάρκεια της περιόδου δραστηριότητας κινητικότητας (ημέρες): ο επιχειρηματικός 
κανόνας που ελέγχει την ελάχιστη διάρκεια δεν θα ισχύει πλέον σε περίπτωση Ανωτέρας 
Βίας.

2
•Υποστήριξη ταξιδιού: το πεδίο γίνεται επεξεργάσιμο. Εάν υπήρχαν ήδη τιμές, διατηρούνται

3

•Ατομική υποστήριξη: το πεδίο γίνεται επεξεργάσιμο. Εάν υπήρχαν ήδη τιμές, 
διατηρούνται.

4

•Inclusion Support for Organisation: το πεδίο γίνεται επεξεργάσιμο. Εάν υπήρχαν ήδη 
τιμές, διατηρούνται.

5

•Participant Report: δεν απαιτείται για δραστηριότητες κινητικότητας που επισημαίνονται 
ως ανωτέρα βία και έχουν διάρκεια 1 ημέρας (δηλ. ακυρωμένες δραστηριότητες 
κινητικότητας, για τις οποίες η ημερομηνία έναρξης και λήξης είναι η ίδια).



Διευκρινήσεις σχετικά με Κινητικότητες

OLS - Η σημαία για Γλωσσική Υποστήριξη

• Αυτή η σημαία υποδηλώνει ότι το άτομο δικαιούται γλωσσική υποστήριξη καθότι δεν είναι μητρικός ομιλητής 
της γλώσσας εκπαίδευσης

• Στην περίπτωση που δεν σημειωθεί η ένδειξη γλωσσικής υποστήριξης  το άτομο θα πρέπει  να φέρει 
αιτιολογημένους λόγους για εξαίρεση από τη γλωσσική αξιολόγηση.

Η πλατφόρμα για την διαχείριση των αδειών για το OLS 
πρόκειται να κλείσει στις 30/06/2022.

Η τρέχουσα πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Γλωσσικής Υποστήριξης 
θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2022.

Καλείστε να κατεβάσετε τα στατιστικά στοιχεία και το σύνολο 
των δεδομένών από την πλατφόρμα. Οι συμμετέχοντες έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν τα επιτεύγματά τους από την πλατφόρμα 

μέχρι και τη μέρα της λήξης της. 

Θα υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης ενός ολοκαίνουργιου 
εργαλείου γλωσσικής υποστήριξης για συμμετέχοντες των 

οποίων η κινητικότητα θα λάβει χώρα μετά τον Ιούνιο του 2022.

ΝΕW TOOL – EU ACADEMY - https://academy.europa.eu/

Περισσότερες πληροφορίες θα έρθουν σύντομα!

https://academy.europa.eu/
https://academy.europa.eu/




Διευκρινήσεις σχετικά με Κινητικότητες

Participant Report – Έκθεση Συμμετέχοντα:

1

•Αποστέλλεται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες για να 
συμπληρώσουν την έκθεση της ΕΕ σχετικά με την εμπειρία και την εκπαίδευση που είχαν.

2

•Ο συμμετέχων λαμβάνει ένα e-mail με έναν αποκλειστικό σύνδεσμο για την υποβολή του 
Participant Report.

3

•To Participant Report συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο EU Survey και προσφέρεται σε διάφορες 
γλώσσες.

4

•Ο συμμετέχοντας μπορεί να αποθηκεύσει την έρευνα ως προσχέδιο draft και να την υποβάλει
αργότερα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κινητικότητάς του.

5

•Μετά την υποβολή, ο συμμετέχοντας μπορεί να κατεβάσει μια έκδοση PDF των σχολίων του, 
αλλά δεν μπορεί να επεξεργαστεί ξανά τη φόρμα.



Διευκρινήσεις σχετικά με Κινητικότητες

Participant Report – Participant report statuses in Beneficiary module

• Ready - e-mail πρόσκλησης έτοιμο για 

αποστολή

• Requested - εστάλη πρόσκληση μέσω email

• Undelivered - Το e-mail της πρόσκλησης δεν 

στάλθηκε

• Error - υπήρξε τεχνικό σφάλμα στη διαδικασία

• Submitted – το participant report έχει 

υποβληθεί από τον χρήστη

Το παράδειγμά μας δείχνει την κατάσταση ως 

Έτοιμη (Ready) , που σημαίνει ότι η πρόσκληση 

μέσω email είναι έτοιμη για αποστολή από το 

σύστημα.



Διευκρινήσεις σχετικά με Κινητικότητες

Fewer Opportunities - Συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες

1

• Για κάθε συμμετέχοντα με λιγότερες ευκαιρίες, πρέπει να σημειώνεται η 
σημαία Inclusion Support for participants στην οθόνη δραστηριότητας 
κινητικότητας.

2

• Θα πρέπει επίσης να συμπληρώνεται η ενότητα Λιγότερες Ευκαιρίες/Fewer 
Opportunities του έργου σας.

3

• Λόγω των κανόνων προστασίας δεδομένων, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά 
με λιγότερες ευκαιρίες που συναντούν οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να 
συνδέεται άμεσα με έναν συγκεκριμένο συμμετέχοντα. 

4

• Επομένως, εάν έχετε δηλώσει ότι το έργο σας περιλαμβάνει συμμετέχοντες με 
λιγότερες ευκαιρίες, θα πρέπει να παρέχετε μια επισκόπηση του αριθμού των 
συμμετεχόντων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες υποδεικνύοντας τους λόγους



Access "Fewer opportunities" in the Content menu

Προκαθορισμένη λίστα 
με λόγους (reasons)
στην αριστερή στήλη. 
Από προεπιλογή, όλα 
τα πεδία στη στήλη 
Αριθμός 
συμμετεχόντων
ορίζονται στο μηδέν.



Type the number of participants matching each reason

Για καθέναν από τους λόγους λιγότερων ευκαιριών στη στήλη Αιτίες, κάνετε κλικ στο αντίστοιχο πεδίο 
στη στήλη Αριθμός συμμετεχόντων και δηλώστε τον σχετικό αριθμό. 

Εάν πρέπει να αφαιρέσετε μια τιμή που εισαγάγατε προηγουμένως, διαγράψτε την τιμή και 
πληκτρολογήστε 0 στο πεδίο.



Συμπλήρωση και Υποβολή Τελικής Έκθεσης



Συμπλήρωση και Υποβολή Τελικής Έκθεσης



Συμπλήρωση και Υποβολή Τελικής Έκθεσης



Προϋπολογισμός



Προϋπολογισμός



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ



EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΙΔΕΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στέφανη Αψερού

Λειτουργός Προγραμμάτων 

Βασικής Δράσης 1

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Τηλέφωνο: (+357) - 22448892

email: sapserou@idep.org.cy

Σας Ευχαριστούμε!

mailto:sapserou@llp.org.cy

