
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΘΑ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΕΙΤΑΙ.

 ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ CHAT, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΔΕ 
ΘΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ.

 ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΘΑ 
ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ. 

 ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΕΥΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΕ ΘΑ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΕΙΤΑΙ.  

 ΟΣΟΙ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ, ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΙΔΕΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ 
ΑΡΧΕΙΟ

 UM

1. LOREM IPSUM



Οδηγίες για Υποβολή Αιτήσεων
Σχέδια Κινητικότητας Προσωπικού στον Τομέα του Αθλητισμού

Δέσπω Δημητρίου 
Λειτουργός Προγραμμάτων ΒΔ1  

Αθλητισμός & Εκπαίδευση Ενηλίκων

ERASMUS+ 2021 – 2027
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1



ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1. Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+
o Στόχοι 
o Διαχείριση και Δομή 
o Προτεραιότητες
o Συμμετέχουσες χώρες
o Διαθέσιμα Κονδύλια

2. Βασική Δράση 1 - Τομέας Αθλητισμού
o Στόχοι
o Επιλέξιμοι Οργανισμοί
o Επιλέξιμες Δραστηριότητες
o Επιχορήγηση

3. Οδηγίες για υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο Κινητικότητας Προσωπικού στον 
τομέα του Αθλητισμού (ΒΔ1) 
o Δημιουργία EU Login Account
o Εγγραφή στο ORS και λήψη OID
o Πεδία και συμπλήρωση αίτησης
o Χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ERASMUS+;

Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό



ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2021 - 2027Να υποστηρίξει, μέσα από τη διά βίου μάθηση, την εκπαιδευτική, επαγγελματική

και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της

νεολαίας και του αθλητισμού, στην Ευρώπη και πέραν της Ευρώπης, δημιουργώντας τις

προϋποθέσεις για:

 Βιώσιμη Ανάπτυξη

 Δημιουργία Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας

 Κοινωνική Συνοχή

 Προώθηση καινοτομίας

 Ενδυνάμωση ευρωπαϊκής ταυτότητας

 Ενεργό συμμετοχή στα κοινά



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2021 - 2027
Erasmus +

Αποκεντρωμένες 
Δράσεις

Εθνική Υπηρεσία 
(CY01)

ΙΔΕΠ Διά Βίου 
Μάθησης

Εθνική Υπηρεσία 
(CY02)

ONEK

Κεντρικές Δράσεις

Education And 
Culture Executive 
Agency – (EACEA)

ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. LOREM IPSUM

2. LOREM IPSUM

3. LOREM IPSUM

Συμπερίληψη και Ποικιλομορφία

Ψηφιακή Μεταρρύθμιση

Περιβάλλον και καταπολέμηση της 
Κλιματικής Αλλαγής

Συμμετοχή στη Δημοκρατική Ζωή



ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. LOREM IPSUM

2. LOREM IPSUM

3. LOREM IPSUM

Οι χώρες που μπορούν να συμμετέχουν ως οργανισμοί αποστολής και

οργανισμοί υποδοχής:

 27 Χώρες - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Οι χώρες που είναι συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα, δηλαδή:

 Ισλανδία

 Λιχτενστάιν

 Νορβηγία

 Τουρκία

 Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονία

 Σερβία



ΚΟΝΔΥΛΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. LOREM IPSUM

2. LOREM IPSUM

3. LOREM IPSUM

Συνολικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2021 – 2027: 
28,4 δισεκατομμύρια Ευρώ

Προϋπολογισμός για κινητικότητα στον τομέα του Αθλητισμού – Κύπρος (2023): 

Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση: 49. 505 €

Εθνική Συγχρηματοδότηση 30. 000 €



ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1
EUROPEAN UNION



ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ERASMUS+ ΒΔ 1

Μαζικός αθλητισμός (Grassroots sports) είναι οι σωματικές δραστηριότητες 

αναψυχής που ασκούνται τακτικά σε μη επαγγελματικό επίπεδο από άτομα όλων 

των ηλικιών για λόγους υγείας, εκπαιδευτικούς ή κοινωνικούς σκοπούς.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Προσωπικό αθλητικών οργανώσεων είναι τα άτομα που εμπλέκονται στην 

καθοδήγηση, την εκπαίδευση και τη διαχείριση μιας αθλητικής ομάδας ή               

μεμονωμένων αθλητών, είτε σε αμειβόμενη είτε σε εθελοντική βάση 



ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ERASMUS+ ΒΔ 1

Να δοθεί η ευκαιρία στο προσωπικό των αθλητικών οργανώσεων, κυρίως όσων 

ασχολούνται με μαζικό αθλητισμό, να βελτιώσει τις ικανότητες, τα προσόντα και τις 

δεξιότητές του μέσω μαθησιακών κινητικοτήτων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των 

οργανώσεων.

ΣΤΟΧΟΙ

Προώθηση φυσικής δραστηριότητας και ενεργού, υγειούς τρόπου ζωής, φιλικού προς το περιβάλλον

Προώθηση κοινών Ευρωπαϊκών αξιών, κοινωνικής ένταξης και ενεργούς συμμετοχής

Προώθηση ευρωπαϊκής διακρατικής συνεργασίας, διαπροσωπικών σχέσεων, δημιουργία 
Ευρωπαϊκού δικτύου προπονητών και άλλου προσωπικού αθλητικών οργανώσεων



ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (Προσωπικό)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 Δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς (νομικές οντότητες) που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα των αθλητικών και φυσικών δραστηριοτήτων σε μαζικό αθλητισμό ή αθλητικές 

οργανώσεις μη μαζικού αθλητισμού που η συμμετοχή του προσωπικού της ωφελεί τον μαζικό 

αθλητισμό 

 Οι οργανώσεις / σωματεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο Σωματείων και 

Ιδρυμάτων . Οι ιδιωτικοί οργανισμοί πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον Έφορο Εταιρειών

 Προπονητές σε μαζικό αθλητισμό

 Άλλο προσωπικό σε μαζικό αθλητισμό 

 Μέχρι 10 συμμετέχοντες ανά σχέδιο



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

Από 3 μέχρι 18 μήνες

 Job shadowing (σκιώδης εργασία)                                                    2 – 14 μέρες

 Προπονητικές δραστηριότητες ή παροχή εκπαίδευσης               15 – 60 μέρες   

 Προπαρασκευαστικές επισκέψεις                                                     1 – 2 μέρες

- Οι μέρες ταξιδιού δεν συμπεριλαμβάνονται στη διάρκεια της κάθε δραστηριότητας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οργανωτικά έξοδα κινητικότητας
 ανά συμμετέχοντα

350 €

Ταξιδιωτικά έξοδα
 ανά συμμετέχοντα

Το ποσό είναι ανάλογο της απόστασης του ταξιδιού, δηλαδή:
500 – 1999 Χλμ.  275 €
2000 – 2999 Χλμ. 360 €
3000 – 3999 Χλμ. 530 €
4000 – 7999 Χλμ. 820 €
8000 Χλμ. ή περισσότερα  1500 €

Έξοδα ατομικής υποστήριξης (διαβίωση) 
 ανά συμμετέχοντα / ανά μέρα

Ομάδα 1 (Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, 

Φινλανδία, Λιχτενστάιν):  180 € 

Ομάδα 2 (Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, 

Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία): 160 € 



ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στήριξη για συμπερίληψη
 Ανά συμμετέχοντα με λιγότερες 
ευκαιρίες

100 €
*Επιπλέον έξοδα που αφορούν στην συμμετοχή ατόμων με 
λιγότερες ευκαιρίες χρηματοδοτούνται 100%

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις
 ανά συμμετέχοντα

575 €

Ειδικές δαπάνες* 80% των πραγματικών επιλέξιμων εξόδων

Γλωσσική υποστήριξη 150 € ανά συμμετέχοντα

Έξοδα ατομικής υποστήριξης (διαβίωση) 
 ανά συμμετέχοντα / ανά μέρα 

Ομάδα 3 (Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Τσεχία, 

Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Δημοκρατία 

Βορείου Μακεδονίας, Σερβία): 140 €



ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

23 Φεβρουαρίου 2023

13:00 ώρα Κύπρου

Ημερομηνία έναρξης σχεδίων:

1η Ιουνίου – 1η Δεκεμβρίου 2023 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EU LOGIN ACCOUNT

 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ORS



ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση είναι διαθέσιμη μέσω της σελίδας Erasmus+ and European Solidarity Corps (ESC)

3 Απαιτούμενα στάδια πριν τη συμπλήρωση της αίτησης:

1. Δημιουργία 
EU login 
account

2. Απόκτηση 
ΟID για τον 
οργανισμό 

σας -
Εγγραφή στην 

πλατφόρμα 
ESC

3. Ανάρτηση 
εγγράφων 

του 
οργανισμού 

σας στην 
πλατφόρμα

4. 
Συμπλήρωση 
της αίτησης

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


1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EU LOGIN ACCOUNT

 Επισκεφθείτε τη  σελίδα

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login

 Δημιουργήστε έναν λογαριασμό με κάποιο 

γενικό email του οργανισμού/σωματείου σας 

και όχι με προσωπικά emails

 Στο email που δηλώσατε θα λάβετε ένα 

σύνδεσμο για να ολοκληρώσετε την εγγραφή 

σας

1. LOREM IPSUM

2. LOR

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login


2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ OID 

1. Επισκεφτείτε τη σελίδα ESC

2. Συνδεθείτε με το EU Login account σας

3. Eγγράψτε τον οργανισμό σας αν συμμετέχετε για πρώτη φορά σε δράσεις του Erasmus+

4. LOREM IPSUM

5. LOREM IPSUM

6. LOREM IPSUM

2.

3.

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


Από το μενού αριστερά επιλέξτε τα πιο κάτω βήματα:

1. ORGANISATIONS 2. Register my Organization 3. Search 4. Register a new Organisation

4.

2.

1.

3.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ OID 



3. Ανάρτηση εγγράφων 

 Αναλυτικές οδηγίες για τα πεδία που θα συμπληρώσετε κατά την εγγραφή του οργανισμού σας: 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation

 Aφού ολοκληρώσετε την εγγραφή του οργανισμού σας θα χρειαστεί να αναρτήσετε στην 

πλατφόρμα τα πιο κάτω έντυπα:

Τα έντυπα Financial Identification Form & Legal Entity είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-
beneficiaries/forms-contracts_en

1. Financial Identification Form

2. Legal Entity

3. Αποδεικτικά έγγραφα για τη νομική οντότητα του οργανισμού σας 
(εγγραφή στον έφορο εταιρειών/σωματείων)

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en


FINANCIAL IDENTIFICATION FORM – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

2. Στοιχεία κάτοχου λογαριασμού

3. Υπογραφή νομικού εκπρόσωπου

4. Σφραγίδα οργανισμού

5. Αντίγραφο πρόσφατης κατάστασης 

τραπεζικού λογαριασμού 



LEGAL ENTITY FORM – ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

1. Επιλογή σωστού προτύπου

2. Στοιχεία Οργανισμού

3. Υπογραφή νομικού εκπρόσωπου

4. Σφραγίδα οργανισμού

5. Αντίγραφα επίσημων δικαιολογητικών 

οργανισμού: 

 Εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών ή Έφορο 
Σωματείων (*έκδοση μετά το 2017)

 Εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ ή εξαίρεση



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- EU LOGIN ACCOUNT

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

τη διάρκεια εγγραφής του οργανισμού στο ORS

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

επικοινωνήστε έγκαιρα με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

o 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

o Στη συνέχεια για σκοπούς συμπλήρωσης της αίτησης μπορείτε να προσθέσετε και

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

διαφορετικά δικαιώματα



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ORS

o Σε περίπτωση που κάποιος οργανισμός συμμετείχε στο παρελθόν σε Κεντρική/Αποκεντρωμένη Δράση

του Προγράμματος δε χρειάζεται να γίνει ξανά εγγραφή του οργανισμού

o Τα παλιά PICs έχουν μετατραπεί σε ΟΙDs

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

o Αλλαγές στα στοιχεία ενός οργανισμού γίνονται μόνο στο ORS – Η αίτηση αντλεί τα στοιχεία από το

ORS

o Απαιτείται μόνο η επικαιροποίηση των στοιχείων του οργανισμού για τις πιο κάτω περιπτώσεις:

 Aλλαγή legal representative

 Aλλαγή τραπεζικών στοιχείων

 Έντυπο χρηματοοικονομικής ικανότητας (για οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου που η επιχορήγηση 

ξεπερνά τις 60.000€)



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ORS (1/2)

1. Μέσω του EESC < Organisations < My organisations

2. Επιλογή του OID του οργανισμού που θέλετε να τροποποιήσετε



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ORS (2/2)

1. Επιλογή της ενότητας που χρήζει τροποποίησης

2. Ενημέρωση των πεδίων

3. Αποθήκευση μέσω της επιλογής “Update my

organisation”

4. Uploading απαραίτητων εγγραφών

i. Έντυπο Νομικής Οντότητας (Απαραίτητο)

ii. Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων του οργανισμού 

(Απαραίτητο)

iii. Έντυπα για έλεγχο χρηματοοικονομικής 

ικανότητας 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ & 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 Συμπλήρωση της αίτησης είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά. Σε περίπτωση που
θα συμπληρωθεί στα Ελληνικά, συγκεκριμένα κομμάτια (π.χ Title, Project
Summary) θα πρέπει να συμπληρωθούν και στα Αγγλικά

 Η αίτηση γίνεται saved αυτόματα

 Τα πεδία που είναι γκρίζα συμπληρώνονται αυτόματα

 Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά να συμπληρωθούν και κοκκινίζουν αν
δεν έχουν συμπληρωθεί

 Συγκεκριμένα πεδία της αίτησης έχουν περιορισμό χαρακτήρων

 Η αίτηση συχνά σας ενημερώνει με διάφορες ειδοποιήσεις



ΑΙΤΗΣΗ Mobility of Sports Staff -KA182 - SPO

 Πρόσβαση στην αίτηση: Erasmus+ and European Solidarity Corps 

 Στην επιλογή OPPORTUNIES υπάρχουν όλες οι προσκλήσεις κάτω από το Ε+ 

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


CONTEXT

o Project Title
o Project Start Date: Επιλογή ημερομηνίας έναρξης και διάρκειας σχεδίου. Η ημερομηνία λήξης εισάγεται 

αυτόματα
o National Agency of the applicant organisation: Επιλέγετε CY01 Κύπρος



PARTICIPATING ORGANISATIONS

o Applicant Organization: Χρειάζεστε αποκλειστικά το OID σας

o Hosting Organization: Πρέπει να δηλώσετε τους οργανισμούς Φιλοξενίας (με ή χωρίς ΟID)

o Εάν δεν έχετε εντοπίσει ακόμα τους οργανισμούς υποδοχής, εξηγείστε ποια διαδικασία θα 

ακολουθήσετε 



PROJECT OBJECTIVES 1/3

o Καταγράψτε τις ανάγκες και προκλήσεις του οργανισμού σας (όσον αφορά στο προσωπικό)

o Διατυπώστε τους στόχους σας συνδέοντας τους πάντοτε με τις ανάγκες του προσωπικού. Οι στόχοι

σας θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι, συγκεκριμένοι, ρεαλιστικοί, μετρήσιμοι και να μπορούν να

επιτευχθούν στα χρονικά πλαίσια του σχεδίου

o Εξηγήστε πως οι στόχοι σας συνεισφέρουν στους στόχους του Σχεδίου με βάση τον Οδηγό του

Προγράμματος



PROJECT OBJECTIVES 2/3

o Εξηγήστε πως οι κινητικότητές σας θα ωφελήσουν τον οργανισμό  

o Εξηγήστε πως οι κινητικότητές σας θα ωφελήσουν τους συμμετέχοντες (το προσωπικό που θα 

συμμετάσχει)

o Εάν δεν είστε οργανισμός μαζικού αθλητισμού, εξηγήστε πως η συμμετοχή του οργανισμού θα ωφελήσει 

τον μαζικό αθλητισμό



PROJECT OBJECTIVES 3/3

o Επιλογή 1 – 3 βασικών θεμάτων με τα οποία σχετίζεται το σχέδιο. Τα θέματα επιλέγονται από 

drop-down menu

o Εξηγήστε πως οι δραστηριότητες και το σχέδιο ως σύνολο θα προσεγγίσουν τις 4 οριζόντιες 

προτεραιότητες του E+



ACTIVITIES (1/4)

o Περιγραφή δραστηριοτήτων και προφίλ συμμετεχόντων. Ισορροπημένη συμμετοχή φύλων.

o Υποστήριξη συμμετεχόντων κατά τις κινητικότητες (Erasmus Quality Standards) 

o Μαθησιακά αποτελέσματα



ACTIVITIES (2/4)

o Επιλογή τύπου δραστηριότητας από drop-down menu 

o Τίτλος δραστηριότητας και χώρα στην οποία έχει τη βάση του ο οργανισμός υποδοχής



ACTIVITIES (3/4)

1. Με την προσθήκη μιας νέας δραστηριότητας, 

δημιουργείται νέο tab

2. Κάτω από κάθε δραστηριότητα υπάρχουν 2 πεδία: 

 Budget summary – Συμπληρώνεται αυτόματα αφού 

συμπληρωθούν οι υπόλοιπες πληροφορίες

 Flows Summary – Συμπληρώνεται από τον αιτητή

Επιλέξτε το flow summary για να ανοίξει νέα σελίδα



ACTIVITIES (3/4)

Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία ώστε 

να συμπληρωθεί σωστά ο προϋπολογισμός. 

 To Green Travel δεν εφαρμόζεται στην 

περίπτωση της Κύπρου

FLOW SUMMARY



Preparation, Support, Management and Follow up

Περιγράψτε τα βήματα που θα ακολουθήσετε για τον σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδίου σας

o Προετοιμασία συμμετεχόντων 

o Τρόποι αξιοποίησης και ενσωμάτωσης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των κινητικοτήτων σας, στην καθημερινή λειτουργία του
οργανισμού σας. Ποια βήματα/διαδικασίες θα ακολουθήσετε για αυτόν το σκοπό;

o Πώς σκοπεύετε να διαδώσετε/μοιραστείτε τα αποτελέσματα του σχεδίου σας και τις γνώσεις σας σχετικά με το Πρόγραμμα: εντός του
οργανισμού σας / με άλλους οργανισμούς και το κοινό;

o Πώς σκοπεύετε να κάνετε γνωστό προς το κοινό ότι τα οφέλη που αποκομίσατε μέσω του σχεδίου σας είναι αποτέλεσμα Ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης;



PROJECT SUMMARY

Σύντομη περιγραφή του σχεδίου (ζητείται και αγγλική μετάφραση εάν η αίτηση συμπληρώνεται στα ελληνικά) 

o Υπόβαθρο οργανισμού – ανάγκες οργανισμού 

o Στόχοι που θέλετε να πετύχετε μέσω του σχεδίου – Συνδέονται με τις ανάγκες

o Δραστηριότητες που θα υλοποιήσετε – Για την επίτευξη των στόχων 

o Αναμενόμενα αποτελέσματα και ο αντίκτυπός τους



Budget

Ο προϋπολογισμός συμπληρώνεται αυτόματα εφόσον συμπληρωθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες στην 
κάθε δραστηριότητα



Annexes

o Απαραίτητο έγγραφο για την αίτηση: Declaration of Honour
 Λήψη από την αίτηση
 Εκτύπωση
 Υπογραφή νομικού εκπρόσωπου
 Σφραγίδα οργανισμού (εάν υφίσταται)
 Σάρωση και επισύναψη στην αίτηση

o Άλλα υποστηρικτικά και σχετικά έγγραφα – εάν κρίνετε απαραίτητο για υποστήριξη της αίτησης 

2

1

3



Checklist 

Βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας

και ότι όλα τα πεδία είναι σωστά συμπληρωμένα



Sharing

o Πρόσκληση ατόμων με 
πρόσβαση στην αίτηση

1

2

o Συμπλήρωση 
στοιχείων και 
δυνατότητα 
εκχώρησης 
διαφορετικών 
δικαιωμάτων (read / 
write / submit)



Submission History

o Ιστορικό υποβολής της 
αίτησης

o Το σύστημα κρατά 
αυτόματα την τελευταία 
υποβολή της αίτησης 
(εντός της καταληκτικής 
ημερομηνίας)



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

o Επιλεξιμότητα οργανισμού, συμμετεχόντων και δραστηριοτήτων

o Οι αιτήσεις βαθμολογούνται επί συνόλου 100 και πρέπει να συγκεντρώσουν τις ακόλουθες ελάχιστες 

βαθμολογίες: 

- Τουλάχιστον 60 επί συνόλου των 100 βαθμών

- Τουλάχιστον το μισό της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις κατηγορίες κριτηρίων  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

o ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ – Μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί

o ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – Μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί

o ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – Μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί

Τα αναλυτικά κριτήρια αξιολόγησης βρίσκονται στον Οδηγό του Προγράμματος



ΑΙΤΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόχειρη αίτηση (draft)

Υποβολή αίτησης



Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform

1. HOME: Επιστροφή στο Homepage

2. ORGANISATIONS:
- Εξεύρεση οργανισμών
- Εγγραφή νέου οργανισμού (Απαιτείται Login)
- Λίστα οργανισμών συνδεδεμένη με το χρήστη (Απαιτείται Login)

3. OPPORTUNITIES: Πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες αιτήσεις του Προγράμματος

4. APPLICATIONS: Διαχείριση αιτήσεων σε status “draft/submitted”, Διαχείριση ατόμων 
επαφής του χρήστη (Απαιτείται Login)

5. PROJECTS: Διαχείριση εγκεκριμένων σχεδίων μέσω του Mobility Tool (Απαιτείται Login)

6. NATIONAL AGENCIES: Πληροφορίες για την Εθνική Υπηρεσία

7. SUPPORT: Τεχνική Υποστήριξη

8. RESOURCES: Πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετική με το Πρόγραμμα
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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
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/My+Contacts


ΜΥ APPLICATIONS (1/4)

1. Search and filter: Επιλογή φίλτρων για εξεύρεση αιτήσεων

2. Search Results: Φίλτρα που έχουν επιλεγεί

3. Λίστα αποτελεσμάτων

4. Επιλέγοντας το Form ID ανοίγει η αίτηση

1 2
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ΜΥ APPLICATIONS (2/4)

1. Διαθέσιμες μέρες πριν την καταληκτική 
προθεσμία

2. Application Status

3. Actions button: 

-Edit: Επεξεργασία της αίτησης

-Preview: αντί για edit μετά την υποβολή

-Delete: Διαγραφή της αίτησης. Δεν είναι 
διαθέσιμη ως επιλογή μετά την υποβολή της 
αίτησης

-Submission History: Ιστορικό υποβολής της 
αίτησης

-Sharing: Αποστολή της αίτησης σε άλλα άτομα 
και εκχώρηση δικαιωμάτων για 
Ανάγνωση/Επεξεργασία/Υποβολή

1 2 3



ΜΥ APPLICATIONS (3/4)

1. Draft: Η αίτηση δεν έχει συμπληρωθεί ή συμπληρώθηκε, αλλά δεν υποβλήθηκε ακόμα

Reopened & draft: ο αιτητής έχει ανοίξει την αίτηση εκ νέου πριν την προθεσμία

Reopened by NA and only Submit Allowed: έχει επέλθει η προθεσμία υποβολής, αλλά η Εθνική Υπηρεσία επιτρέπει την
υποβολή εκ νέου χωρίς αλλαγές

Reopened by NA and Edit/Submit Allowed: έχει επέλθει η προθεσμία υποβολής, αλλά η Εθνική Υπηρεσία επιτρέπει την
επεξεργασία λόγω τεχνικών προβλημάτων ή κατόπιν οδηγιών της ΕΕ και υποβολή εκ νέου της αίτησης

2. Submitted: η αίτηση έχει υποβληθεί

3. Unsubmitted

Deadline Expired: η αίτηση δεν υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας

Deleted: η αίτηση δεν υποβλήθηκε και έχει διαγραφεί (Μπορεί πάντοτε να γίνει Reopened εντός της προθεσμίας)

APPLICATION STATUSES



ΜΥ APPLICATIONS (3/4)

1.Delete  από το Action button της αίτησης

2.Warning message: Επιβεβαίωση διαγραφής

3.Confirmation message

4.Αλλαγή status σε deleted

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

1

2

4



ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

o Συνεχής σύνδεση με το Διαδίκτυο – Δεν υπάρχει δυνατότητα να επεξεργαστείτε την 
αίτηση offline

o Για το Declaration of Honour: εκτυπωτή και scanner για να τυπώσετε και να κάνετε 
scan την υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου του Οργανισμού σας

o Εγκατάσταση του Adobe Reader στη συσκευή σας

o Δεν υποβάλλεται εκτυπωμένη αίτηση στο ΙΔΕΠ!



ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Εξαίρεση ΜΟΝΟ αν μπορεί να αποδειχθεί ότι προσπαθήσατε να υποβάλετε την αίτηση πριν από την
προθεσμία και δεν ήταν εφικτό για τεχνικούς λόγους ενώ πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Η ημερομηνία και ώρα της τελευταίας απόπειρας υποβολής, (ιστορικό υποβολής/history

submission) είναι πριν από την ισχύουσα προθεσμία

2. Έχετε ενημερώσει το ΙΔΕΠ εντός 2 ωρών μετά την προθεσμία

3. Έχετε αποστείλει στο ΙΔΕΠ εντός 2 ωρών μέσω email την αίτηση χωρίς τροποποιήσεις μετά την

απόπειρα υποβολής (σε pdf)

 Το ΙΔΕΠ θα αποφασίσει εάν μπορεί να δεχτεί την αίτηση και ενδεχομένως να την ανοίξει εκ νέου
για υποβολή ή ακόμα και για επεξεργασία. Η ΕΥ θα ενημερώσει τον οργανισμό για τη νέα
καταληκτική ημερομηνία και οι διαθέσιμες ημέρες θα φαίνονται από το tab “My applications”

Οι αιτήσεις για να θεωρούνται επιλέξιμες, πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας: 
23 Φεβρουαρίου 2023, 13:00 ώρα Κύπρου



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. LOREM IPSUM

2. LOREM IPSUM

3. LOREM IPSUM

 Ιστοσελίδα ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης: Erasmus+ – IDEP

 Ιστοσελίδα Erasmus+ στην Κύπρο:  Erasmus+ (erasmusplus.cy)

 Οδηγός Προγράμματος: Οδηγός Προγράμματος – Erasmus+ – IDEP

https://idep.org.cy/
https://www.erasmusplus.cy/
https://idep.org.cy/erasmus/odigos-programmatos/


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. LOREM IPSUM

2. LOREM IPSUM

3. LOREM IPSUM

ΙΔΕΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2, 1090, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ: +357 22448888 | Fax: +357 22678787 

Email: info@idep.org.cy

Website: www.idep.org.cy

FB: https://www.facebook.com/diavioumathisis/

Twitter: https://twitter.com/Erasmus_CY

Instagram: https://www.instagram.com/idep_erasmusplus/?hl=en

Δέσπω Δημητρίου, Λειτουργός Προγραμμάτων ΒΔ1, Εκπαίδευση 

Ενηλίκων / Αθλητισμός 

Τηλ: +357 22448853

Email: ddemetriou@idep.org.cy

mailto:info@idep.org.cy
http://www.idep.org.cy/
https://www.facebook.com/diavioumathisis/
https://twitter.com/Erasmus_CY
https://www.instagram.com/idep_erasmusplus/?hl=en
mailto:ddemetriou@idep.org.cy

