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ΜΕΡΟΣ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Σε ποιους απευθύνεται ο Οδηγός;  

Ο Πρακτικός Οδηγός απευθύνεται σε νέες/ους ηλικίας 18 εώς 30 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να 

υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση ενός Έργου Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Επιπλέον, ο Oδηγός αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί από 

Οργανισμούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να στηρίξουν ομάδες νέων στη διαδικασία υποβολής της 

αίτησης τους.   

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης; 

Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρέχει στους 

νέους και τις νέες, συμπεριλαμβανομένων των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες 

ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και εθελοντισμού, οι οποίες επιφέρουν 

θετικές κοινωνικές αλλαγές, τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, μέσω του 

προγράμματος οι νέες/νέοι βελτιώνουν τις ικανότητές τους και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ως 

ενεργοί πολίτες. 

Τι είναι ένα Έργο Αλληλεγγύης;  

Ένα Έργο Αλληλεγγύης είναι μία δραστηριότητα αλληλεγγύης η οποία σχεδιάζεται, αναπτύσσεται 

και υλοποιείται από μία ομάδα πέντε τουλάχιστον νέων ηλικίας 18 εώς 30 ετών. Το έργο μπορεί 

να διαρκέσει από 2 έως 12 μήνες και υλοποιείται στη χώρα διαμονής της ομάδας των νέων. Ένα 

τέτοιο έργο καλείται να ανταποκριθεί σε βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική κοινότητα 

στην οποία θα υλοποιηθεί, όπως είναι για παράδειγμα η προστασία του περιβάλλοντος, η 

συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες, η υγεία και ευημερία, η ομαλή ένταξη μεταναστών στην 

κοινωνία, οι τέχνες και ο αθλητισμός. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναδεικνύεται και η ευρωπαϊκή 

διάσταση και αξία του έργου μέσω της επιλογής θεματικών που αποτελούν προτεραιότητες σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω της υλοποίησης του έργου, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της ομάδας 

να αποκτήσουν και να βελτιώσουν την προσωπική και κοινωνική τους ζωή, την ικανότητα 

επιχειρηματικότητας και γραμματισμού όπως επίσης και τις ψηφιακές τους δεξιότητες. 

 

Ένα Έργο Αλληλεγγύης περιλαμβάνει συνήθως τις ακόλουθες φάσεις:   

● σχεδιασμός 

● προετοιμασία 

● υλοποίηση δραστηριοτήτων 

● επόμενες ενέργειες (περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και τη διάδοση 

των αποτελεσμάτων του έργου). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Έργα Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, πατήστε εδώ. 

 

https://eusolidaritycorps.onek.org.cy/
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Ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν σε ένα Έργο Αλληλεγγύης; 

Ένα Έργο Αλληλεγγύης υλοποιείται από μία ομάδα αποτελούμενη από 5 τουλάχιστον νέους 

ηλικίας 18 - 30 ετών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στη χώρα που αναμένεται να πραγματοποιηθούν 

οι δραστηριότητες του έργου και έχουν εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης.  

Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης; 

Η ομάδα η οποία υλοποιεί το Έργο Αλληλεγγύης λαμβάνει 500 ευρώ για κάθε μήνα υλοποίησης 

του έργου, η διάρκεια του οποίου μπορεί να κυμανθεί μεταξύ δύο (2) εώς και δώδεκα (12) μηνών. 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται κατά την υποβολή της αίτησης και η χρηματοδότηση υπολογίζεται 

αυτόματα. Εάν, για παράδειγμα, η διάρκεια του έργου οριστεί στους δώδεκα (12) μήνες, η ομάδα 

θα λάβει συνολικά 6000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή καλύπτει έξοδα που αφορούν τη διαχείριση 

και υλοποίηση του έργου.  
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Εγγραφή ομάδας / οργανισμού  

Η υποβολή ενός Έργου Αλληλεγγύης μπορεί να γίνει είτε μέσω της άτυπης ομάδας νέων είτε 

μέσω ενός εγγεγραμμένου οργανισμού, ο οποίος θα αναλάβει να υποβάλει την αίτηση εκ μέρους 

της ομάδας.  

 

Για να δικαιούται μία ομάδα νέων ή ένας οργανισμός να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση 

Έργου Αλληλεγγύης, απαιτείται η εγγραφή στο Organisation Registration System, ακολουθώντας 

τα πιο κάτω βήματα: 

 

● Δημιουργία λογαριασμού στο EU Login χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση 

(μόνο σε περίπτωση που η ομάδα ή ο οργανισμός δεν διαθέτει λογαριασμό) πατώντας 

εδώ ή πατώντας την επιλογή Register or Login μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+ and 

European Solidarity Corps ή μέσω της Εθνικής Ιστοσελίδας του Προγράμματος  πατώντας 

το κουμπί Σύνδεση/Εγγραφή. 

● Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης του EU Login στην Πλατφόρμα Erasmus+ and 

European Solidarity Corps, μεταβείτε στην ενότητα Organisations > Register my 

Organisation και καταχωρήστε το όνομα της ομάδας σας. Σε περίπτωση που το όνομα 

που έχετε επιλέξει δεν έχει ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα από κάποιο άλλο οργανισμό, 

τότε μπορείτε πατώντας την επιλογή Register a New Organisation να καταχωρήσετε την 

ομάδα σας. 

● Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η ομάδα θα λάβει στην ηλεκτρονική της 

διεύθυνση ένα κωδικό ταυτοποίησης οργανισμού (Organisation ID), τον οποίο θα 

χρησιμοποιήσετε κατά την υποβολή της αίτησης (π.χ. Ε12345678). 

● Η διαδικασία απόκτησης του κωδικού ταυτοποίησης της ομάδας του έργου δεν ισχύει στην 

περίπτωση κατά την οποία η αίτηση θα υποβληθεί από έναν ήδη εγγεγραμμένο 

οργανισμό. 

Άτυπη ομάδα και νόμιμος εκπρόσωπος 

Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση θα υποβληθεί από μια άτυπη ομάδα νέων, τότε ένας 

από τους νέους καλείται να αναλάβει τον ρόλο του νόμιμου εκπροσώπου και ταυτόχρονα την 

ευθύνη υποβολής της αίτησης. Συγκεκριμένα, ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι το άτομο που θα 

αναλάβει την νομική υποχρέωση για εκπροσώπηση ολόκληρης της ομάδας σε όλα τα στάδια του 

έργου. Στο πλαίσιο αυτό, ο νόμιμος εκπρόσωπος θα υπογράψει μεταξύ άλλων την Υπεύθυνη 

Δήλωση (Declaration of honor), η οποία συνοδεύει την αίτηση κατά την υποβολή του σχεδίου, θα 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-108307655-YHQ6o5el9ExaBhD7FzbLTfLhR0QKo6ysUDdwA94h3RHY12N7IsGYECJx1MApEqNekD5Z8fHAuArwfRVYWTfQUy-jpJZscgsw0K68Q0yFbKMqm-PXkJCshSJhazHmzrYd8CupX6COUaACUZLbt8quDFcJRBbQhtrI0Fs6ytjhRNEkIy6lUjZQrvqFxYXTMSFdsB9u
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://eusolidaritycorps.onek.org.cy/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
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υποβάλει το σχέδιο και θα υπογράψει το συμβόλαιο με την Εθνική Υπηρεσία σε περίπτωση 

χρηματοδότησης του σχεδίου. 

Υποστηρικτικός οργανισμός 

Όπως σχολιάστηκε παραπάνω, η ομάδα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να υποβληθεί η αίτηση 

από κάποιο εγγεγραμμένο οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή, και όπως διευκρινίζεται στον Οδηγό 

του Προγράμματος, ο εν λόγω οργανισμός αναλαμβάνει ένα διοικητικό κατά κύριο ρόλο 

υποστηρίζοντας την ομάδα στα διάφορα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα που προκύπτουν 

κατά την προετοιμασία, υποβολή, υλοποίηση και αξιολόγηση του έργου. Ως εκ τούτου, ο 

υποστηρικτικός οργανισμός δεν αναλαμβάνει τη συγγραφή της αίτησης ούτε επίσης την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου. Στην περίπτωση επιλογής ενός οργανισμού για 

εκπροσώπηση της ομάδας, ο νόμιμος εκπρόσωπος του έργου θα προέρχεται από τον οργανισμό 

και όχι από την ομάδα των 5 νέων.  

Καθοδηγητής 

Τέλος, για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου, το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στην ομάδα 

του έργου να λάβει υποστήριξη από ένα τουλάχιστον καθοδηγητή με γνώση και εμπειρία σε 

θέματα νεολαίας. Ο καθοδηγητής αναλαμβάνει την υποστήριξη της ομάδας των νέων στις 

διάφορες φάσεις του έργου, από την προετοιμασία και υποβολή της αίτησης μέχρι την αξιολόγηση 

του έργου και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του, ενώ σημαντικός είναι ο ρόλος του στην 

υποστήριξη για τη διενέργεια αυτοαξιολόγησης σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα του κάθε 

μέλους της ομάδας. Επισημαίνεται ότι, ο καθοδηγητής δεν αναλαμβάνει οποιονδήποτε ρόλο ή 

καθήκοντα στην υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων του έργου. Η συμβολή του αντιθέτως 

περιορίζεται στην παροχή συμβουλών για την διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων και 

των δραστηριοτήτων, η οποία θα μπορούσε να λάβει τη μορφή τακτικών συναντήσεων μέσω των 

οποίων η ομάδα θα συζητά μαζί με τον καθοδηγητή την πορεία του έργου. 

Εγγραφή μελών στην πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ομάδα ενός Έργου Αλληλεγγύης αποτελείται από τουλάχιστον 5 

νέους ηλικίας 18 - 30 ετών. Τονίζεται ότι, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο 

έτος και να μην είναι άνω των 30 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης του έργου. Για να μπορούν 

οι νέοι αυτοί να συμμετάσχουν στο έργο, το κάθε μέλος ξεχωριστά είναι υποχρεωμένο να εγγραφεί 

μέσω της Πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης πατώντας στην επιλογή > I am a 

young person > Register / Login και ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

● Δημιουργία λογαριασμού στο EU Login (σε περίπτωση που δε διαθέτει αντίστοιχο 

λογαριασμό το κάθε μέλος). 

● Καταχώρηση ημερομηνίας γέννησης, χώρας διαμονής και προσωπικών πληροφοριών 

μέσω της Πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το κάθε μέλος αποκτά ένα μοναδικό αριθμό - Personal 

Reference Number (PRN) - ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή της αίτησης  

Έντυπα που απαιτούνται για την εγγραφή της ομάδας / οργανισμού 

Αφού αποκτήσει η ομάδα / οργανισμός τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, έπειτα θα πρέπει να 

μεταβείτε στην ενότητα Organisations > My Organisations μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+ and 

European Solidarity Corps προκειμένου να αναφορτώσετε τα ακόλουθα έντυπα: 

 

Για άτυπη ομάδα νέων, απαιτούνται τα ακόλουθα: 

 

● Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου της ομάδας. 

● Επίσημο έγγραφο ΦΠΑ (αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένος στον ΦΠΑ) ή 

απόδειξη απαλλαγής από τον ΦΠΑ. 

● Νομική Οντότητα (για Φυσικό πρόσωπο) (διαθέσιμο εδώ). 

● Έντυπο Οικονομικών Στοιχείων (διαθέσιμο εδώ). 

● Αντίγραφο IBAN ή Τραπεζικού λογαριασμού (χωρίς να φαίνονται συναλλαγές) για 

επιβεβαίωση τραπεζικών στοιχείων. 

● Έντυπο εξουσιοδότησης για άτυπες ομάδες νέων (διαθέσιμο εδώ). 

 

Για ιδιωτικό οργανισμό, απαιτούνται τα ακόλουθα: 

 

● Αντίγραφο επίσημων εγγράφων νομικής υπόστασης (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής του 

οργανισμού με το νόμιμο όνομα, τη διεύθυνση, τον εθνικό αριθμό εγγραφής και το 

Διοικητικό Συμβούλιο, βεβαίωση εναρμόνισης με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και 

για άλλα συναφή θέματα Νόμο του 2017(104(I)/2017) και τον (Τροποποιητικό) Νόμο του 

2020 – όπου ισχύει). 

● Kαταστατικό Οργανισμού. 

● Πρόσφατη βεβαίωση από τον Έφορο για σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς 

επιβεβαίωση Νόμιμου Εκπροσώπου. 

● Επίσημο έγγραφο ΦΠΑ (αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένος στον ΦΠΑ) ή 

απόδειξη απαλλαγής από τον ΦΠΑ. 

● Νομική Οντότητα (για Ιδιωτικό Οργανισμό) (διαθέσιμο εδώ) 

● Έντυπο Οικονομικών Στοιχείων (διαθέσιμο εδώ) 

● Αντίγραφο IBAN ή Τραπεζικού λογαριασμού (χωρίς να φαίνονται συναλλαγές) για 

επιβεβαίωση τραπεζικών στοιχείων. 

● Έντυπο εξουσιοδότησης για οργανισμούς (διαθέσιμο εδώ). 

 

Για οργανισμό δημοσίου δικαίου / δημόσιο οργανισμό, απαιτούνται τα ακόλουθα: 

 

● Αντίγραφο ψηφίσματος του νόμου, του διατάγματος, κανονισμού ή της απόφασης για τη 

σύσταση του δημόσιου οργανισμού ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που 

αποδεικνύει την ιδιότητά του ως δημόσιου οργανισμού. 

● Kαταστατικό Οργανισμού (αν υπάρχει). 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/legent_indiv_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/fich_sign_ba_gb_el.pdf
https://eusolidaritycorps.onek.org.cy/wp-content/uploads/%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%9A-%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-%CE%95%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%86%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%82-%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%9D%CE%AD%CF%89%CE%BD.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/legent_privcomp_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/fich_sign_ba_gb_el.pdf
https://eusolidaritycorps.onek.org.cy/wp-content/uploads/%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F-%CE%95%CE%9E%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3.pdf
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● Αντίγραφο επίσημης δημοσίευσης ή απόφασης για σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

προς επιβεβαίωση Νόμιμου Εκπροσώπου. 

● Επίσημο έγγραφο ΦΠΑ (αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένος στον ΦΠΑ) ή 

απόδειξη απαλλαγής από τον ΦΠΑ. 

● Νομική Οντότητα (για Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου) (διαθέσιμο εδώ). 

● Έντυπο Οικονομικών Στοιχείων (διαθέσιμο εδώ). 

● Αντίγραφο IBAN ή αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (χωρίς να φαίνονται συναλλαγές) 

για επιβεβαίωση τραπεζικών στοιχείων. 

● Έντυπο εξουσιοδότησης για οργανισμούς (διαθέσιμο εδώ). 

Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα κριτήρια που θα πρέπει το Έργο Αλληλεγγύης να πληροί 

προκειμένου να θεωρηθεί επιλέξιμο για χρηματοδότηση:  

 

Ποιος υλοποιεί 

το έργο; 

Μια ομάδα τουλάχιστον 5 νέων ηλικίας 18 έως 30 ετών, οι οποίοι διαμένουν 

νομίμως σε ένα και μόνο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη 

με το πρόγραμμα και είναι εγγεγραμμένοι στη διαδικτυακή πύλη του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

Ποιος μπορεί να 

υποβάλει 

αίτηση;  

Η ομάδα που θα υλοποιήσει το Έργο Αλληλεγγύης. Ένας από τους νέους 

που συμμετέχουν στην ομάδα αναλαμβάνει τον ρόλο του νόμιμου 

εκπροσώπου και την ευθύνη να υποβάλει την αίτηση. Οποιοσδήποτε 

δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, νομίμως εγκατεστημένος σε κράτος μέλος 

της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, εξ ονόματος της 

ομάδας που θα υλοποιήσει το έργο. 

Αριθμός μελών  Τουλάχιστον 5. Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός μελών της ομάδας. 

Τόπος 

διεξαγωγής του 

έργου 

Το Έργο Αλληλεγγύης θα πρέπει να υλοποιηθεί στη χώρα του αιτούντος. 

Στις περιπτώσεις στις οποίες το έργο αντιμετωπίζει διασυνοριακές 

προκλήσεις, οι δραστηριότητες του έργου μπορούν επίσης να 

πραγματοποιηθούν σε διασυνοριακές περιοχές των κρατών μελών της ΕΕ, 

σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και σε τρίτες χώρες μη 

συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, οι οποίες έχουν κοινά σύνορα με τη χώρα 

του αιτούντος. 

Διάρκεια έργου 2 - 12 μήνες  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/legent_public_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/fich_sign_ba_gb_el.pdf
https://eusolidaritycorps.onek.org.cy/wp-content/uploads/%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F-%CE%95%CE%9E%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3.pdf
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Πότε 

υποβάλλεται η 

αίτηση; 

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ως τις ακόλουθες 

ημερομηνίες:   

● 23 Φεβρουαρίου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα 

έργα που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Ιουνίου και της 31ης Δεκεμβρίου 

του ίδιου έτους. 

● (προαιρετικός γύρος) 4 Μαΐου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα 

Βρυξελλών) για τα έργα που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Αυγούστου και 

της 31ης Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. 

● 4 Οκτωβρίου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα έργα 

που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαΐου του 

επόμενου έτους.  

 

Οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν να διοργανώνουν τρεις γύρους επιλογής 

καθορίζοντας τρεις προθεσμίες ως άνω ή μόνο την πρώτη (23 

Φεβρουαρίου) και την τελευταία (4 Οκτωβρίου).  

 

Οι πληροφορίες αυτές θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του Εθνικού 

Οργανισμού. 

Άλλα κριτήρια 

Στο έντυπο της αίτησης πρέπει να προσαρτάται επίσης Υπεύθυνη Δήλωση 

(Declaration on Honor) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο με 

χρήση του διαθέσιμου υποδείγματος. 
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Κριτήρια αξιολόγησης αίτησης έργου 

Η αίτηση για Έργο Αλληλεγγύης, αξιολογείται από ανεξάρτητους εξωτερικούς αξιολογητές του 

Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στη βάση των ακόλουθων κριτηρίων: 

 

Συνάφεια, 

σκεπτικό και 

αντίκτυπος 

 

● Το έργο σχετίζεται με τους στόχους και τις προτεραιότητες του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

● Το έργο λαμβάνει υπόψη τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης. 

● Το έργο δημιουργεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με την 

αντιμετώπιση σχετικών ζητημάτων. 

● Το έργο συνδέεται με τις ανάγκες των μελών της ομάδας. 

● Το έργο συνδέεται με τις ανάγκες της ομάδας-στόχου (εάν 

υπάρχουν) και των κοινοτήτων. 

● Ο πιθανός αντίκτυπος του έργου στα μέλη της ομάδας, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεξιοτήτων, της 

επιχειρηματικότητας και της συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

● Ο δυνητικός αντίκτυπος στην ομάδα-στόχο (εάν υπάρχει) και στις 

κοινότητες. 

 

Ποιότητα 

σχεδιασμού 

του έργου 

 

● Η συνέπεια μεταξύ των στόχων του έργου και των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων. 

● Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και 

υλοποιείται από νέους. 

● Η σύνθεση της ομάδας επιτρέπει την επίτευξη των στόχων του 

έργου. 

● Η συμβολή των μελών της ομάδας στις διάφορες φάσεις του έργου 

● Η σαφήνεια, η πληρότητα και η ποιότητα όλων των φάσεων του 

έργου (σχεδιασμός, προετοιμασία, υλοποίηση, αξιολόγηση και 

διαμοιρασμός των αποτελεσμάτων). 

● Ο βαθμός στον οποίο μελετώνται διεξοδικά, αναγνωρίζονται και 

τεκμηριώνονται η μαθησιακή διαδικασία και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, ιδιαίτερα μέσω του Youthpass. 

● Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο ενσωματώνει βιώσιμες και φιλικές 

προς το περιβάλλον πρακτικές, προσβάσιμες δραστηριότητες 

χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και 

μεθόδων για συμπλήρωσης και βελτίωσης των δραστηριοτήτων. 

 

Ποιότητα της 

διαχείρισης 

του έργου 

 

● Οι πρακτικές διαδικασίες, η διαχείριση, η συνεργασία και η 

επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας. 

● Τα μέτρα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου. 

● Τα μέτρα για την προβολή του έργου σε άλλους που δεν 

συμμετέχουν στο έργο. 

● Τα μέτρα για τον διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων του έργου. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΑΙΤΗΣΗ 

Το τρίτο μέρος του Οδηγού επικεντρώνεται στην αναλυτική παρουσίαση της διαδικτυακής αίτησης 

έργου αλληλεγγύης παρέχοντας στους υποψήφιους αιτητές κατευθυντήριες οδηγίες για κάθε 

ερώτημα της αίτησης προκειμένου να αποκτήσουν ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με το τι 

αναμένεται να γράψουν σε κάθε ερώτημα. Τονίζεται ότι τα ερωτήματα της αίτησης προβάλλονται 

στην Αγγλική γλώσσα καθώς η αίτηση δεν έχει μεταφραστεί επίσημα στις υπόλοιπες γλώσσες.  

Πρόσβαση στη διαδικτυακή αίτηση  

Η πρόσβαση στην αίτηση εξασφαλίζεται μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+ and European 

Solidarity Corps αφού πρώτα συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το EU Login. Πατώντας στο πεδίο 

Opportunities > European Solidarity Corps, μπορείτε να δείτε τις ευκαιρίες για υποβολή αίτηση 

έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης”. Για να ξεκινήσετε την 

υποβολή αίτησης Έργου Αλληλεγγύης, θα πρέπει να επιλέξετε το πεδίο ESC30-SOL Solidarity 

Projects, στο οποίο αναγράφεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του έργου, πατώντας 

ακολούθως Apply.  

Περιεχόμενα αίτησης έργου και γενικές πληροφορίες 

Η αίτηση Έργου Αλληλεγγύης αποτελείται από τις ακόλουθες εννέα ενότητες οι οποίες αναλύονται 

εκτενώς στο υπόλοιπο του Οδηγού και οι οποίες προβάλλονται στο αριστερό μέρος της αίτησης 

κάτω από την ένδειξη Content Menu:  

● Context 

● Applicant Organisation 

● About Your Project 

● About Your Group 

● About the Coach 

● About Your Project Budget 

● Project Summary 

● Annexes 

● Checklist 

 

Για όσους υποβάλλουν αίτηση έργου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Προγράμματος για 

πρώτη φορά, είναι σημαντικό να γνωρίζουν τις παρακάτω γενικές πληροφορίες που διέπουν την 

αίτηση: 

● Υποχρεωτικά πεδία: Τα υποχρεωτικά πεδία στην αίτηση είναι μαρκαρισμένα με κόκκινο 

αστερίσκο. Μόλις συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία σε μια ενότητα, τότε η 

ενότητα μαρκάρεται με πράσινο τικ (tick). Εάν η ενότητα στο Content Menu παραμένει 

μαρκαρισμένη με κόκκινο Χ σημαίνει ότι δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία στη 

συγκεκριμένη ενότητα.   

● Χαρακτήρες: Για κάθε πεδίο, αναγράφεται στο πάνω δεξιά μέρος ο συνολικός αριθμός 

χαρακτήρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απαντηθεί το ερώτημα. Στον 

αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα κενά μεταξύ των λέξεων. 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
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Context 

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να καταχωρηθούν γενικές πληροφορίες για το έργο και για την 

Εθνική Υπηρεσία η οποία θα παραλάβει και θα αξιολογήσει την αίτηση έργου.  

 

Project Title: Καταχώρηση του τίτλου του έργου 

 

Project Start Date (dd/mm/yyyy): Επιλογή ημερομηνίας έναρξης του έργου. Ανάλογα με την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το σύστημα έχει προεπιλεγμένη την πρώτη 

επιλέξιμη ημέρα έναρξης του έργου την οποία ωστόσο μπορείτε να τροποποιήσετε πατώντας στο 

ημερολόγιο.  

 

Project total Duration (Months): Διάρκεια υλοποίησης του έργου σε μήνες. Ένα έργο 

αλληλεγγύης μπορεί να διαρκέσει από 2 μέχρι 12 μήνες. Κατά την επιλογή της συνολικής 

διάρκειας υλοποίησης του έργου, λάβετε υπόψη τις διαφορετικές φάσεις ενός έργου στις οποίες 

περιλαμβάνονται η προετοιμασία, η υλοποίηση, η παρακολούθηση, η διάχυση και η αξιολόγηση. 

Η επιλογή της διάρκειας υλοποίησης του έργου κατά την υποβολή της αίτησης είναι δεσμευτική 

και δεν μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση έγκρισης του έργου.  

 

National Agency of the Applicant Organisation: Καθώς το έργο αλληλεγγύης θα υλοποιηθεί 

από μία ομάδα νέων με έδρα την Κύπρο, το πεδίο αυτό θα πρέπει να φέρει την επιλογή CY02 - 

Youth Board of Cyprus καθώς η αρμόδια αρχή για αξιολόγηση και χρηματοδότηση έργων που 

υποβάλλονται στην Κύπρο είναι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου. 

 

Language used to fill in the form: Η ομάδα μπορεί να επιλέξει να συμπληρώσει τα πεδία της 

αίτησης είτε στην Αγγλική είτε στην Ελληνική καθώς το έργο θα υποβληθεί για αξιολόγηση στον 

Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.  
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Applicant  

Applicant Organisation 

Πληροφορίες που αφορούν στην ομάδα του έργου ή/και στον οργανισμό που στηρίζει την 

υποβολή της αίτησης καταχωρούνται στη συγκεκριμένη ενότητα.  

 

Applicant organisation OID: Κωδικός ταυτοποίησης (Organisation ID) της ομάδας του έργου, 

σε περίπτωση που η ομάδα υποβάλλει το έργο ως άτυπη ομάδα νέων ή ο αντίστοιχος κωδικός 

του οργανισμού που στηρίζει την ομάδα. Τονίζεται ότι μόνο ένας κωδικός ταυτοποίησης μπορεί 

να καταχωρηθεί. 

 

Applicant Organisation Details - Profile: Οι πληροφορίες που αφορούν τα δύο αυτά σημεία 

είναι ήδη συμπληρωμένες από το σύστημα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε οποιαδήποτε αλλαγή, 

τότε θα πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα Organisations > My organisations και να ανανεώσετε 

τις σχετικές πληροφορίες. 

 

Associated Persons: Τα βασικά άτομα της ομάδας του έργου ή του οργανισμού που στηρίζει 

την υποβολή του έργου θα πρέπει να συμπληρωθούν στο σημείο αυτό. Συγκεκριμένα, η αίτηση 

ζητάει πληροφορίες για τον Νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας ή του οργανισμού: άτομο το οποίο 

έχει την εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την ομάδα ή τον οργανισμό στις νομικές συμφωνίες και 

στην υπογραφή του συμβολαίου και το Βασικό άτομο επικοινωνίας: το άτομο που θα αναλάβει 

τον συντονισμό του έργου και το οποίο θα αποτελεί το βασικό σημείο επαφής και επικοινωνίας 

για οτιδήποτε αφορά το έργο. Περισσότερα από ένα άτομα επικοινωνίας μπορούν να 

καταχωρηθούν. 

 

Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση υποβάλλεται με την στήριξη ενός άλλου οργανισμού, 

τότε τα στοιχεία του Νόμιμου εκπροσώπου του οργανισμού αυτού θα καταχωρηθούν στη σχετική 

ενότητα ενώ αναφορικά με το άτομο επικοινωνίας, μπορείτε να επιλέξετε ένα άτομο από την 

ομάδα του έργου μαζί με ένα άτομο από τον οργανισμό. Επισημαίνεται ότι το πεδίο των 

Associated Persons είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνει τα στοιχεία δύο ξεχωριστών ατόμων.  

 

Background and experience: Το υπόβαθρο και η εμπειρία της ομάδας ή του οργανισμού που 

στηρίζει την υποβολή θα πρέπει να καταχωρηθούν στο σημείο αυτό. Σε περίπτωση που πρόκειται 

για άτυπη ομάδα νέων η οποία μόλις έχει δημιουργηθεί, μπορείτε να δηλώσετε τους στόχους της 

ομάδας και ένα σύντομο προφίλ των ατόμων που την συνθέτουν.  

 

Composition of the Group: Το Personal Reference Number (PRN) των μελών της ομάδας έργου 

θα συμπληρωθεί στο πεδίο αυτό. Καταχωρώντας τον μοναδικό αριθμό για το κάθε μέλος, το 

σύστημα εμφανίζεται αυτόματα την ημερομηνία γέννησης του ατόμου και τη χώρα διαμονής.  
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About Your Project 

Στην ενότητα αυτή, η ομάδα του έργου καλείται να εξηγήσει τους στόχους και τους σκοπούς του 

έργου, να παρουσιάσει την αλλαγή που αναμένεται να δημιουργήσει το έργο σε τοπικό επίπεδο 

και να αναφερθεί στη διαχείριση του έργου. Για τη δική σας καθοδήγηση, το κάθε ερώτημα 

επεξηγείται στο πλαίσιο υπο-ερωτημάτων.  

 

Why do you want to carry out this project? Why is it important to you? Where did the 

idea come from? 

 

● Για ποιο λόγο επιθυμείτε να υλοποιήσετε το συγκεκριμένο έργο; Ποια είναι η 

ανάγκη και ποιους στόχους επιδιώκει να καλύψει το έργο; 

● Γιατί είναι σημαντικό για εσάς; Πώς η ανάγκη αυτή σχετίζεται με εσάς τους ίδιους; 

● Πώς προέκυψε η ιδέα για υλοποίηση του έργου αυτού; Τι παρατηρήσατε στην 

κοινότητά σας και σας οδήγησε στην ανάγκη να προτείνετε ένα τέτοιο έργο;  

 

What change do you want to achieve with your project? Do you target a specific group? 

How will your project benefit your local community? 

 

● Σε ποιους τομείς αναμένεται να επιφέρει αλλαγή το έργο; Με ποιο τρόπο το έργο 

θα αντιμετωπίσει την ανάγκη που έχει εντοπιστεί; Τι αναμένεται να αλλάξει σε 

σχέση με την ανάγκη αυτή; Η αλλαγή μπορεί να σχετίζεται με την ομάδα στόχο, με 

την ίδια την κοινωνία, με το περιβάλλον στο οποίο υλοποιείται το έργο. Ποια 

αλλαγή αναμένεται να επιφέρει το έργο στην αντιμετώπιση της ανάγκης που έχει 

εντοπίσει το έργο; Ποιος αναμένεται να είναι ο αντίκτυπος και τα αποτελέσματα 

του έργου; 

● Ποια είναι η ομάδα στόχος του έργου; Ποια ομάδα επιθυμείτε να στηρίξετε μέσω 

της υλοποίησης του έργου; Μολονότι ένα έργο αλληλεγγύης σχεδιάζεται και 

υλοποιείται από μία ομάδα νέων ηλικίας μέχρι 30 ετών, η ομάδα στόχος του έργου 

δεν περιορίζεται σε νέους. Αντιθέτως, ως ομάδα στόχος μπορεί να οριστούν 

διάφορες κατηγορίες ατόμων: παιδιά, ενήλικες, γονείς, συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι, 

επαγγελματικές ομάδες, άτομα με αναπηρίες κλπ. 

● Ποιο αναμένεται να είναι το όφελος του έργου για την τοπική κοινότητα; Πώς θα 

αξιοποιηθεί το έργο προς όφελος της κοινότητας μέσα στην οποία θα υλοποιηθεί; 

 

Will you need a special support for participation of people with fewer opportunities from 

your target group for whom it may be more difficult to participate without extra budget? 

Exceptional costs must be detailed in the Project Budget section. Please explain what you 

would cover with these exceptional costs. 

 

Εάν στην ομάδα στόχο του έργου αναμένεται να συμμετάσχουν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, 

μπορείτε να αιτηθείτε επιπλέον χρηματοδότηση για να καλυφθούν οι ανάγκες τους αφού προβείτε 

σε αναλυτική τεκμηρίωση του ποσού που αιτείστε. Η έννοια “άτομο με λιγότερες ευκαιρίες” 

περικλείει τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων:  
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1. Κοινωνικά προβλήματα: άτομα που αντιμετωπίζουν διακρίσεις (π.χ. εξαιτίας φύλου, 

εθνικότητας, θρησκείας), άτομα με περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες, άτομα με 

αντικοινωνική σεξουαλική ή παραβατική συμπεριφορά, μονογονείς, ορφανοί κλπ.  

 

2. Οικονομικά εμπόδια: άτομα με χαμηλό επίπεδο διαβίωσης ή με χαμηλό εισόδημα, άτομα 

που εξαρτώνται στο σύστημα κοινωνικής μέριμνας, μακροχρόνια άνεργοι, άστεγοι, άτομα 

με οικονομικά προβλήματα ή άνεργοι κλπ. 

 

3. Αναπηρία: άτομα με νοητική, σωματική, αισθητηριακή ή άλλου τύπου αναπηρία. 

 

4. Εκπαιδευτικές δυσκολίες: άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, άτομα που εγκαταλείπουν 

πρόωρα το σχολείο, άτομα με χαμηλή ή καθόλου αναγνωρισμένα προσόντα, άτομα με 

χαμηλή επίδοση στο σχολείο εξαιτίας του πολιτιστικού/γλωσσικού τους υποβάθρου κλπ. 

   

5. Κοινωνικές διαφορές: μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα που ανήκουν σε εθνική 

μειονότητα, άτομα με γλωσσικά ή πολιτισμικά προβλήματα ενσωμάτωσης στην κοινωνία. 

 

6. Προβλήματα υγείας: άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, σοβαρές παθήσεις ή 

ψυχιατρικές καταστάσεις, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας κλπ. 

 

7. Γεωγραφικά εμπόδια: άτομα από απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές, άτομα που 

ζουν σε προβληματικές αστικές ζώνες, άτομα που ζουν σε περιοχές που δεν διαθέτουν 

κατάλληλες υπηρεσίες (π.χ. περιορισμένη δημόσια συγκοινωνία, φτωχές υποδομές) κλπ. 

 

How does your project link to the objectives of the European Solidarity Corps? 

 

Μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί ένα έργο αλληλεγγύης για 

να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του είναι η διασύνδεσή του με τους στόχους του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος 

περιγράφονται λεπτομερώς στον σχετικό Οδηγό ο οποίος ανανεώνεται σε ετήσια βάση από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το 2022, μπορείτε να διαβάσετε τον Οδηγό πατώντας σε αυτό τον 

σύνδεσμο.  

 

Συγκεκριμένα, ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων και 

των οργανώσεων σε προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας, πρωτίστως 

στον εθελοντισμό, ως μέσο ενίσχυσης της συνοχής, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργής συμμετοχής στα κοινά, τόσο εντός της Ένωσης όσο και 

εκτός των συνόρων της, ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών 

προκλήσεων επιτόπου, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών. 

 

Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους νέους και τις νέες, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες 

ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης που επιφέρουν θετικές κοινωνικές αλλαγές 

https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2022.pdf
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στην Ένωση και εκτός των συνόρων της, βελτιώνοντας παράλληλα και επικυρώνοντας δεόντως 

τις ικανότητές τους, καθώς και διευκολύνοντας τη διαρκή συμμετοχή τους ως ενεργών πολιτών. 

 

Μολονότι ένα έργο αλληλεγγύης έχει τοπικό χαρακτήρα καθώς υλοποιείται σε τοπικό επίπεδο, 

καλείστε να αναδείξετε την Ευρωπαϊκή του διάσταση και συγκεκριμένα να σχολιάσετε πώς το 

έργο σας θα επιφέρει αντίκτυπο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.    

 

Please select up to three topics addressed by your project 

 

Στο σημείο αυτό, καλείστε να επιλέξετε μέχρι τρεις θεματικές με τις οποίες καταπιάνεται το έργο 

σας από το ειδικά διαμορφωμένο μενού.  

 

Will your project include sustainable and environmental-friendly practices, accessible and 

inclusive activities, as well as will it make use of digital tools and methods to complement 

and improve activities? If yes, how? 

 

Το ερώτημα αυτό διαιρείται σε τρεις ξεχωριστές κατηγορίες οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν 

ξεχωριστά: 

 

α) Βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές: Έχοντας ως στόχο την ενσωμάτωση 

πράσινων και βιώσιμων πρακτικών στα έργα αλληλεγγύης, το Πρόγραμμα επιδιώκει από τις 

ομάδες νέων να εξηγήσουν με ποιους τρόπους θα προωθήσουν περιβαλλοντικά βιώσιμες και 

υπεύθυνες συμπεριφορές και πρακτικές μέσω της υλοποίησης του έργου τους. Συγκεκριμένα, 

αναμένεται από την ομάδα του έργου να παρουσιάσει μια περιβαλλοντικά φιλική στρατηγική η 

οποία θα εφαρμοστεί στις διάφορες δραστηριότητες του έργου με στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε ζητήματα που αφορούν το 

περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. 

β) Προσβάσιμες δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς: Εάν το έργο περιλαμβάνει τη 

συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, τότε η ομάδα του έργου καλείται να εξηγήσει με ποιο 

τρόπο αναπτύχθηκαν οι διάφορες δραστηριότητες ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της 

συγκεκριμένης ομάδας στόχου. Εάν ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή των ατόμων αυτών 

δεν ληφθούν υπόψη κατά τη φάση σχεδιασμού των δραστηριοτήτων, ενδεχομένως να υπάρχει 

χαμηλή ανταπόκριση από την ομάδα στόχο κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.  

γ) Ψηφιακά εργαλεία: Έχοντας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσει ψηλά στην ατζέντα της τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας, καλείστε να εξηγήσετε πώς το δικό σας έργο 

αλληλεγγύης θα συμβάλει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων 

κάνοντας μεταξύ άλλων αναφορές σε ψηφιακά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε στην 

υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων του έργου.  
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How will you manage your project as a group? (e.g. general coordination between the 

members, distribution of tasks and responsibilities, budget and time management, 

communication etc.)? 

 

Στο συγκεκριμένο ερώτημα καλείστε να παρουσιάσετε πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση 

του έργου και να αναφερθείτε συγκεκριμένα στα ακόλουθα σημεία: 

 

α) Συντονισμός έργου: Ποιο από τα μέλη της ομάδας θα αναλάβει τον συντονισμό του έργου και 

ποια χαρακτηριστικά διαθέτει που του επιτρέπουν την ανάληψη αυτού του ρόλου; 

β) Κατανομή καθηκόντων / ευθυνών: Πώς θα επιτευχθεί η συμβολή ολόκληρης της ομάδας σε 

όλες τις φάσεις του έργου, από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων μέχρι την 

διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων; 

γ) Διαχείριση προϋπολογισμού: Πώς θα διασφαλιστεί η ορθή αξιοποίηση της χρηματοδότησης 

και η παρακολούθηση των εξόδων; 

δ) Διαχείριση χρόνου: Πώς θα διασφαλιστεί η υλοποίηση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με το 

προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα;  

ε) Επικοινωνία: Πώς θα εξασφαλιστεί η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας; 

 

Please describe in detail the activities you will carry out in chronological order, in the table 

below. Think about the different phases: preparation, implementation, evaluation, sharing 

of results. 

 

Στο σημείο αυτό, καλείστε να περιγράψετε για κάθε μήνα υλοποίησης του έργου τις 

δραστηριότητες που σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα 

πρέπει να συνδέονται με τους στόχους του έργου τους οποίους αναπτύξατε σε προηγούμενη 

ερώτηση και να διαφαίνεται με ποιο τρόπο η κάθε δραστηριότητα συμβάλλει στην επίτευξη του 

κάθε στόχου. Επίσης, οι δραστηριότητες θα πρέπει να συνάδουν με τις ανάγκες της ομάδας 

στόχου και της κοινότητας στην οποία θα υλοποιηθούν. Τέλος, οι προτεινόμενες δραστηριότητες 

θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να μπορούν να υλοποιηθούν από την ομάδα του έργου. Σε 

περίπτωση που κάποιες δραστηριότητες εμπλέκουν άλλους φορείς (π.χ. δημιουργία γκράφιτι σε 

δημόσιους τοίχους), η ομάδα θα πρέπει να εξηγήσει με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί ή έχει επιτευχθεί 

η συνεργασία με τον συγκεκριμένο οργανισμό.  

 

Όπως επισημαίνεται και στο ερώτημα, η ανάπτυξη της συγκεκριμένης απάντησης απαιτεί από 

την ομάδα του έργου να λάβει υπόψη τις διαφορετικές φάσεις ενός έργου και συγκεκριμένα: 

α) Προετοιμασία: Ποιες ενέργειες θα γίνουν πριν από την υλοποίηση της δραστηριότητας; 

β) Υλοποίηση: Περιγραφή της δραστηριότητας 

γ) Αξιολόγηση: Τι περιλαμβάνει η διαδικασία αξιολόγησης της δραστηριότητας;  

δ) Διάχυση: Πώς θα διαδοθούν τα αποτελέσματα της δραστηριότητας;  

 

How will you make your project visible to others who are not involved in the project? 

 

Στο ερώτημα αυτό καλείστε να εξηγήσετε πώς θα προβάλετε το έργο στην κοινωνία, πώς θα 

προωθήσετε και θα επικοινωνήσετε τους στόχους και τις δραστηριότητες του έργου στο ευρύ 
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κοινό, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όσο και πρακτικών εκτός 

διαδικτύου. 

 

How will you assess if you have achieved what you have planned and if your project has 

been a success? Which methods and tools will you use for this purpose? 

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός Έργου Αλληλεγγύης απαιτείται η διαρκής αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων με στόχο να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και προβλήματα τα οποία να 

βελτιωθούν στις επόμενες δραστηριότητες. Στο σημείο αυτό, η αίτηση ζητάει από την ομάδα να 

περιγράψει τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου και των δραστηριοτήτων και να παρουσιάσει 

πώς θα ελέγξει εάν οι στόχοι του έργου έχουν επιτευχθεί με την ολοκλήρωση όλων των 

δραστηριοτήτων. Κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις που μπορείτε να λάβετε υπόψη κατά τη 

συμπλήρωση της ερώτησης αυτής είναι: 

● Με ποιους τρόπους θα αξιολογήσετε εάν έχετε πετύχει τους στόχους του έργου; 

● Ποια εργαλεία και μεθόδους θα χρησιμοποιήσετε; 

● Ποιους θα εμπλέξετε στην αξιολόγηση του έργου; 

● Τι θα αξιολογήσετε; 

● Ποια αναμένεται να είναι η συχνότητα αξιολόγησης του έργου; 

 

How will you share the results of your project and with whom? 

 

Σε αντίθεση με το προηγούμενο ερώτημα που αφορούσε την προβολή του έργου στο ευρύτερο 

κοινό, στο σημείο αυτό καλείστε να διαμορφώσετε την στρατηγική διάχυσης των αποτελεσμάτων 

του έργου. Για να απαντηθεί αποτελεσματικά το συγκεκριμένο ερώτημα, θα πρέπει αρχικά να 

παρουσιάσετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, τις ομάδες στόχου που θα θέλατε να 

ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και έπειτα να παραθέσετε τα μέτρα και τις πρακτικές (π.χ. 

ψηφιακά και μη εργαλεία) που θα εφαρμόσετε για να φτάσουν τα αποτελέσματα στις ομάδες που 

επιλέξατε. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα μέτρα που θα προτείνετε θα ανταποκρίνονται στην 

ομάδα στόχο και ότι δεν θα αποκλείουν στο σύνολό τους συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων (π.χ. 

άτομα με λιγότερες ευκαιρίες).  

 

What will you do to make sure that your project continues to have effects also after it ends? 

 

Όπως έχει ειπωθεί, ένα Έργο Αλληλεγγύης μπορεί να διαρκέσει μέχρι 12 μήνες όπου για κάθε 

μήνα υλοποίησης, η ομάδα του έργου λαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 500 ευρώ για κάλυψη των 

εξόδων του έργου. Τι γίνεται όμως με την ολοκλήρωση του έργου και τον τερματισμό της 

χρηματοδότησης; Το έργο οδηγείται ταυτόχρονα στον τερματισμό του ή μήπως η ομάδα θα 

μπορούσε να προτείνει ένα υγιές πλάνο βιωσιμότητας μέσω του οποίου κάποιες από τις 

δραστηριότητες θα εξακολουθούσαν να υλοποιούνται; Στο σημείο αυτό, η ομάδα καλείται να 

παρουσιάσει ένα αντικειμενικό πλάνο βιωσιμότητας, το οποίο θα επέτρεπε στο έργο να συνεχίσει 

να δημιουργεί αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία ακόμη και μετά την επίσημη ολοκλήρωση της 

χρηματοδότησης. Ο στόχος δηλαδή είναι να μπορεί να αξιοποιηθεί η γνώση και τα αποτελέσματα 

του έργου από την τοπική κοινωνία για τα επόμενα χρόνια.  
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About your group 

 

Στην ενότητα αυτή καλείστε να παρουσιάσετε αναλυτικά την ομάδα του έργου. 

How did you create your group? 

 

Καλείστε να περιγράψετε την πραγματική ιστορία πίσω από τη δημιουργία της ομάδας. Πώς 

δημιουργήσατε την ομάδα και πώς προέκυψε η συγκεκριμένη ομάδα και τα μέλη της; 

 

What are the profiles of each member and what does each one of you bring to the project? 

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, στο σημείο αυτό θα πρέπει να δώσετε πληροφορίες 

σχετικά με το προφίλ του κάθε μέλους της ομάδας. Συγκεκριμένα, με τι ασχολείται το κάθε μέλος, 

ποια είναι τα ενδιαφέροντά του, πώς σχετίζονται τα ενδιαφέροντά του με τη θεματική του έργου; 

Επίσης, η ερώτηση απαιτεί από την ομάδα να περιγράψει τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και 

τις γνώσεις του κάθε μέλους για να διαφανεί πώς ο καθένας συμβάλλει στις διάφορες 

δραστηριότητες του έργου.  

 

Why did you choose this specific organisation to help you in applying? 

 

Στο ερώτημα αυτό καλείστε να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τον συγκεκριμένο 

οργανισμό για να σας στηρίξει στην υποβολή της αίτησης. Αναμένεται να περιγράψετε εν 

συντομία, για παράδειγμα, τη σχετικότητα του οργανισμού με τη θεματική του έργου σας ή τη 

γενικότερη φιλοσοφία του οργανισμού αναφορικά με τα έργα εθελοντισμού και την εμπλοκή των 

νέων σε αυτά. 

 

Σε περίπτωση που η ομάδα υποβάλλει το έργο ως άτυπη ομάδα έργου, μπορείτε να περιγράψετε 

την ομάδα του έργου στο σημείο αυτό.  

 

What do you, as members of the group, expect to learn from this project? 

 

Κατά την υλοποίηση του έργου, η ομάδα αναμένεται να αποκτήσει διάφορες γνώσεις, δεξιότητες 

και ικανότητες οι οποίες αφορούν είτε άμεσα είτε ακόμη και έμμεσα τη συγκεκριμένη θεματική 

στην οποία εστιάζει το έργο. Στο σημείο αυτό, μπορείτε να αναφερθείτε και να εξηγήσετε πώς το 

έργο θα συμβάλει στο να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τα άτομα της ομάδας Βασικές Δεξιότητες 

Διά Βίου Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:  

 

α) Προσωπική, κοινωνική, μεταγνωστική ικανότητα 

β) Πολυγλωσσική ικανότητα 

γ) Ικανότητα επιχειρηματικότητας 

δ) Ικανότητα πολιτότητας 

ε) Ψηφιακή ικανότητα 

στ) Πολιτισμική επίγνωση και ικανότητα έκφρασης 
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ζ) Ικανότητα γραμματισμού 

η) Μαθηματική ικανότητα & ικανότητα στην επιστήμη,τεχνολογία και μηχανική  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 8 Βασικές Ικανότητες, πατήστε εδώ. 
 

Will you document these learning outcomes? How? (e.g by using recognition tools such 

as Youthpass or Europass)? 

 

Για την καταγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων του έργου μπορείτε να αξιοποιήσετε, μεταξύ 

άλλων, το Youthpass, ένα Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αναγνώρισης της μη τυπικής μάθησης στο 

οποίο το κάθε μέλος της ομάδας έχει τη δυνατότητα να καταγράψει τις δεξιότητες, γνώσεις και 

ικανότητες που απέκτησε ή βελτίωσε μέσω της συμμετοχής του στο έργο. Πατώντας στον 

ακόλουθο σύνδεσμο, μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πιστοποιητικό 

Youthpass.  

 

About the coach 

Η τελευταία ενότητα της αίτησης επικεντρώνεται στην περιγραφή του μέντορα της ομάδας. 

 

Please describe briefly the profile of the coaches you would wish to have or of the ones 

you have already found. How could they help you?  

 

Η ομάδα ενός έργου αλληλεγγύης έχει τη δυνατότητα να λάβει υποστήριξη από ένα ή 

περισσότερους καθοδηγητές κατά την προετοιμασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του 

έργου. Ο καθοδηγητής δεν μπορεί να είναι μέλος της ομάδας και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 

ηλικιακό όριο για τη συμμετοχή του στο έργο.  

 

Στο ερώτημα αυτό, η ομάδα καλείται να περιγράψει το προφίλ, τα βασικά χαρακτηριστικά και 

δεξιότητες του καθοδηγητή και να επικεντρωθεί στον ρόλο που θα αναλάβει κατά την υλοποίηση 

και αξιολόγηση του έργου. Για παράδειγμα, αναμένεται ότι ο καθοδηγητής θα έχει υποστηρικτικό 

ρόλο στην υλοποίηση του έργου ενισχύοντας τους νέους στη διαδικασία αξιολόγησης των 

δραστηριοτήτων και στην αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων που ενδεχομένως να 

προκύψουν. Ο καθοδηγητής δεν έχει ρόλο και ευθύνες στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

αλλά θα μπορούσε να συζητήσει μαζί με την ομάδα διάφορα ζητήματα που αφορούν στις 

προτεινόμενες δραστηριότητες και να υποστηρίζει τους νέους στη διαδικασία απόκτησης και 

καταγραφής των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ο καθοδηγητής δύναται να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του στο έργο για συνολικά 12 ημέρες και αμοίβεται 137 ευρώ για κάθε ημέρα.  

 

 

 

https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-420/Leaflet%20-%20revised%20key%20competences.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rnQWZKStM7c&ab_channel=SALTOTrainingandCooperationResourceCentre

