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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Τον Ιούνιο του 2010 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικύρωσε τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», ένα σχέδιο µεταρρυθµίσεων που θα βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάµψει από 
την κρίση και να βγει από αυτήν ισχυρότερη, µέσω συντονισµένης και συνολικής 
στρατηγικής για έξυπνη, χωρίς αποκλεισµούς και διατηρήσιµη ανάπτυξη.  

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, καθώς και των 
ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση και τους γενικούς 
προσανατολισµούς οικονοµικής πολιτικής των κρατών µελών1. Αναµφίβολα, 
κανένας από τους στόχους και τις πρωταρχικές επιδιώξεις της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» δεν θα επιτευχθεί χωρίς σηµαντικές επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 
Πέντε από τις εµβληµατικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
εξαρτώνται από τον εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης: η 
πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», η «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις 
εργασίας», καθώς και το «Ψηφιακό θεµατολόγιο», η «Ένωση καινοτοµίας» και η 
«Πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας».  

Στην ανακοίνωσή της µε τίτλο: «Προϋπολογισµός για την Ευρώπη»2, η Επιτροπή 
επισηµαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια για να αυξήσει η Ένωση την υποστήριξή της 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ώστε να αναβαθµιστούν οι δεξιότητες των 
πολιτών και να αντιµετωπιστούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων σε πολλά 
κράτη µέλη. Επίσης, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι στις εξωτερικές της δράσεις θα 
επικεντρώνεται στην προώθηση και υπεράσπιση των αξιών της Ένωσης στο 
εξωτερικό, θα προωθεί τη βοήθεια προς τις µεταβατικές και δηµοκρατικές 
διαδικασίες και θα προβάλλει την εξωτερική διάσταση των εσωτερικών πολιτικών. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

 ∆ιαβουλεύσεις 

Από τις αρχές 2010 έως τα µέσα του 2011 πραγµατοποιήθηκαν µεγάλης κλίµακας 
δηµόσιες διαβουλεύσεις και διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους παράγοντες 
στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισµού. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, σηµειώθηκε µεγάλη 
σύγκλιση απόψεων µεταξύ των διαφόρων οµάδων ενδιαφερόµενων φορέων που 
πήραν µέρος στις διαβουλεύσεις. Τα κοινά στοιχεία των εισηγήσεων µπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής:  

                                                 
1 COM(2010) 2020 τελικό, 3.3.2010. 
2 COM(2011) 500 τελικό, 29.6.2011. 



 

EL 3   EL 

• Είναι πολύ θετική η αποτίµηση των αποτελεσµάτων που έχουν 
επιτευχθεί από τα προγράµµατα διά βίου µάθησης, «Νεολαία σε δράση» 
και Erasmus Mundus· 

• Είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση µεταξύ 
των διαφόρων τοµέων της εκπαίδευσης, µε τα άλλα προγράµµατα που 
αφορούν τη νεολαία και µεταξύ των διαφόρων υφιστάµενων 
προγραµµάτων της Ένωσης για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, είτε είναι 
σε επίπεδο ευρωπαϊκό (Erasmus), παγκόσµιο (Erasmus Mundus), 
περιφερειακό (Tempus, Alfa, Edulink) ή διµερές (π.χ. µε τις ΗΠΑ και 
τον Καναδά)· 

• Είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι δεσµοί µεταξύ των εξελίξεων της 
πολιτικής και των υποστηριζόµενων δραστηριοτήτων των 
προγραµµάτων· 

• Είναι σηµαντικό να συνεχιστεί η επικέντρωση στην ποιότητα, ιδίως στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ένωση και πέραν αυτής· 

• Είναι σηµαντικό να διατηρηθούν τα ενωσιακά µέσα για την υποστήριξη 
τόσο της τυπικής όσο και της µη τυπικής µάθησης για τους νέους, και 
είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η αναγνώριση των αποτελεσµάτων της 
µάθησης· 

• Είναι αναγκαία η διοικητική απλούστευση και η βελτίωση των ενεργειών 
και των προτεραιοτήτων· 

• Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η προβολή του προγράµµατος. 

Όσον αφορά τον αθλητισµό, τα κύρια σηµεία που τονίστηκαν από τους 
εµπλεκόµενους παράγοντες µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

• Είναι ανεπαρκείς οι δυνατότητες αθλητικών δραστηριοτήτων και 
σωµατικής άσκησης σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης· 

• Έλλειψη αναγνώρισης της εθελοντικής δραστηριότητας στον τοµέα του 
αθλητισµού· 

• Η φαρµακοδιέγερση (ντόπινγκ) αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή για την 
ισότιµη συµµετοχή των αθλητών στους αθλητικούς αγώνες· 

• Έλλειψη προσοχής στην κοινωνική αξία του αθλητισµού σε σύγκριση µε 
τις εµπορικές του πτυχές· 

• Η εµπορική πίεση θέτει σε κίνδυνο το αρχικό πνεύµα του αθλητισµού, 
που βασίζεται στο ευ αγωνίζεσθαι. 

 Αποτελέσµατα των εκτιµήσεων αντικτύπου 

Στο πλαίσιο τεσσάρων εκτιµήσεων αντικτύπου εξετάστηκε η λειτουργία τριών 
υφιστάµενων προγραµµάτων στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
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νεολαίας (δηλ. το πρόγραµµα διά βίου µάθησης, το πρόγραµµα «Νεολαία σε δράση» 
και το πρόγραµµα Erasmus Mundus) και, στον τοµέα του αθλητισµού, οι 
προπαρασκευαστικές δράσεις που ενέκρινε η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή.  

Εξαιτίας της οµοιότητας των στόχων, της νοµικής βάσης και των αρµοδιοτήτων της 
Ένωσης σε αυτούς τους τοµείς, κάθε εκτίµηση αντικτύπου εξετάζει παρόµοιες 
επιλογές: διακοπή των υφιστάµενων δράσεων ή προγραµµάτων· συνέχισή τους µε τη 
σηµερινή τους µορφή· ουσιαστική ενίσχυση του επικέντρου της πολιτικής τους· και 
συγκέντρωση των προγραµµάτων διά βίου µάθησης, «Νεολαία σε δράση» και 
Erasmus Mundus σε ένα ενιαίο, βελτιωµένο πρόγραµµα.  

Η προτιµώµενη επιλογή που προσδιορίστηκε σε καθεµία από τις εκτιµήσεις 
αντικτύπου είναι η συγχώνευση σε ένα ενιαίο πρόγραµµα, πράγµα που 
ευθυγραµµίζεται µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για το πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο, που εκδόθηκε στις 29 Ιουνίου 2011. Η επιλογή αυτή θα είναι η πιο 
συνεκτική και οικονοµικά αποδοτική, κυρίως για τους ακόλουθους λόγους: 

– Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να επενδύσει περισσότερο η Ένωση στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση στην παρούσα περίοδο της χρηµατοπιστωτικής 
και οικονοµικής κρίσης, επειδή µια αναπτυσσόµενη οικονοµία εξαρτάται από 
τη διαθεσιµότητα εργαζοµένων υψηλής ειδίκευσης και την αξιοποίηση των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ανέργων· 

– Εστιάζεται και αναπτύσσει εκείνες τις δράσεις των σηµερινών προγραµµάτων 
που διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέµενη 
αξία και τα πιο έντονα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, έχουν άµεσο 
αντίκτυπο στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και, κατά 
συνέπεια, σηµαντικά αυξηµένες αποδόσεις των επενδύσεων·  

– Η επικέντρωση των προσπαθειών στο πλαίσιο της νέας βελτιωµένης 
αρχιτεκτονικής του προγράµµατος θα επιτρέψει µεγαλύτερες συνέργειες 
µεταξύ των υφιστάµενων προγραµµάτων και στους διάφορους εκπαιδευτικούς 
τοµείς, µε αποτέλεσµα την υποστήριξη της προσέγγισης της διά βίου µάθησης 
στην εκπαίδευση, την αύξηση της συνοχής και τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
πιθανούς δικαιούχους µέσω βελτιωµένης δέσµης βασικών εγκάρσιων 
ενεργειών· 

– Εκτός από τη συνεργασία µεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 
δίνει έµφαση στον ζωτικής σηµασίας ρόλο της εκπαίδευσης και του 
ανθρώπινου κεφαλαίου για την καινοτοµία, προωθώντας τις συµπράξεις 
εκπαίδευσης-επιχειρήσεων, και θέτοντας ως στόχο την αριστεία στη 
διδασκαλία και τη µάθηση, την απασχολησιµότητα και την 
επιχειρηµατικότητα· 

– Τέλος, συνεπάγεται εξορθολογισµό και απλούστευση των διαδικασιών 
εφαρµογής και διαχείρισης, προσφέροντας σηµαντικές δυνατότητες για τη 
µείωση των δαπανών εφαρµογής σε σύγκριση µε το ποσό των δαπανών 
εφαρµογής των τρεχόντων προγραµµάτων (δηλ. πρόγραµµα διά βίου µάθησης, 
πρόγραµµα «Νεολαία σε δράση» και προγράµµατα συνεργασίας στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση µε τις τρίτες χώρες.) 
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 Απλούστευση  

Στο πλαίσιο του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου (Π∆Π), µία από τις 
προτεραιότητες αυτού του προγράµµατος είναι να δοθεί έµφαση στη βελτίωση, την 
απλούστευση και την κατανοµή των κεφαλαίων βάσει της απόδοσης. Για να 
εφαρµοστεί αυτή η προσέγγιση στο πρόγραµµα «Erasmus για όλους», αυτό 
βασίζεται στους κανόνες του δηµοσιονοµικού κανονισµού.  

Το πρόγραµµα θα µειώσει τον αριθµό των υποστηριζόµενων δραστηριοτήτων. Θα 
χρησιµοποιεί σε µεγαλύτερο βαθµό επιχορηγήσεις βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστών 
για να αυξηθεί η αποδοτικότητα· για τις ενέργειες κινητικότητας 
φοιτητών/σπουδαστών Erasmus θα χρησιµοποιηθούν ευρέως επιτυχή παραδείγµατα 
όπως οι επιχορηγήσεις βάσει κατ’ αποκοπή ποσών. Οι εθνικοί οργανισµοί δεν θα 
διαχειρίζονται πλέον την κινητικότητα των ατόµων και, µε τον τρόπο αυτόν, θα 
µειωθεί ο διοικητικός φόρτος εργασίας. 

Οι εθνικοί οργανισµοί θα µετατραπούν σε κύριο σηµείο επαφής για τις 
δραστηριότητες µαθησιακής κινητικότητας, που θα είναι ανοικτό στους νέους, 
ανεξάρτητα από το αν συµµετέχουν ως φοιτητές/σπουδαστές, ως ασκούµενοι ή ως 
εθελοντές. Η φιλικότητα προς τον χρήστη θα ενισχυθεί επίσης για τα συµµετέχοντα 
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο µε την ενοποίηση των 
διάσπαρτων διεθνών προγραµµάτων συνεργασίας. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η αιτιολόγηση του προγράµµατος «Erasmus για όλους», δηλαδή του ενιαίου 
προγράµµατος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισµό, 
βασίζεται στους στόχους που ορίζονται στα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στην αρχή της επικουρικότητας. 

Το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λαµβάνει µέτρα για να 
«συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη 
συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και 
συµπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα 
των κρατών µελών για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους 
πολυµορφία.»  

Στο άρθρο 166 αναφέρεται ότι η «Ένωση εφαρµόζει πολιτική επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και συµπληρώνει τις δράσεις των κρατών µελών, 
σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών για το 
περιεχόµενο και την οργάνωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης.» 

Στα δύο άρθρα αναφέρεται ότι η Ένωση και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία 
µε τις τρίτες χώρες και τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα παιδείας και 
αθλητισµού, (άρθρο 165 παράγραφος 3) και σε θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
(άρθρο 166 παράγραφος 3). 

Όπως υπογραµµίζεται στις ενδιάµεσες αξιολογήσεις των προγραµµάτων διά βίου 
µάθησης, «Νεολαία σε δράση» και Erasmus Mundus, η ευρωπαϊκή προστιθέµενη 
αξία του προγράµµατος παράγεται από τον καινοτόµο και διακρατικό χαρακτήρα 
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των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται και από τα αποτελέσµατα και τις 
συµπράξεις που συµβάλλει να αναπτυχθούν σε όλη την Ευρώπη. Η ενθάρρυνση 
επιτυχούς συνεργασίας µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
κρατών µελών καθώς και στους τοµείς της νεολαίας και του αθλητισµού θα 
βοηθήσει στον προσδιορισµό και την εφαρµογή πολιτικών και πρακτικών που 
λειτουργούν και ενθαρρύνουν την αµοιβαία µάθηση.  

Κατά την έκδοση εκτελεστικών µέτρων, ιδίως εκείνων που αναφέρονται στην 
κατανοµή των κονδυλίων, ο κανονισµός προβλέπει την εφαρµογή της διαδικασίας 
εξέτασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. Παρ’ όλα αυτά, οι αποφάσεις επιλογής θα εξακολουθήσουν να 
αποστέλλονται για πληροφόρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην επιτροπή. 

Ο κανονισµός θεσπίζει επίσης την ανάθεση εξουσιών βάσει του άρθρου 290 της 
ΣΛΕΕ. Η χρησιµοποίηση αυτού του νέου νοµικού µέσου περιορίζεται στην 
τροποποίηση των διατάξεων σχετικά µε τα κριτήρια απόδοσης και τις δράσεις τις 
οποίες διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισµοί. 

Η πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο προηγούµενων προγραµµάτων έδειξε ότι οι 
διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 7 και του άρθρου 22 παράγραφος 2 που 
αφορούν, αντίστοιχα, τα κριτήρια απόδοσης και τις διατάξεις σχετικά µε τις δράσεις 
τις οποίες διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισµοί, ίσως χρειαστεί να επανεξεταστούν 
κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. Η έλλειψη ευελιξίας των προγραµµάτων διά 
βίου µάθησης, «Νεολαία σε δράση» και Erasmus Mundus και η έλλειψη µέσων για 
την προσαρµογή του προγράµµατος στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της κοινωνίας µας 
επικρίθηκαν από τους κύριους εµπλεκόµενους παράγοντες των σχετικών τοµέων.  

Η γνώµη των κρατών µελών λαµβάνεται δεόντως υπόψη µέσω των συστηµατικών 
διαβουλεύσεων µε εµπειρογνώµονες. Οι διαβουλεύσεις θα επεκταθούν σε 
εµπειρογνώµονες που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο αντιπροσωπευτικότητας. Επίσης, η Επιτροπή θα 
ζητήσει, αν χρειαστεί, τη γνώµη φορέων στους σχετικούς τοµείς. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

Η πρόταση της Επιτροπής για ένα πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 προβλέπει 17 299 000 000 ευρώ (τρέχουσες τιµές) για ένα ενιαίο 
πρόγραµµα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισµό και 
ένα πρόσθετο ποσό προερχόµενο από τα µέσα του τοµέα 4, που αντιστοιχεί σε 
1 812 100 000 ευρώ (τρέχουσες τιµές). 

Ελάχιστη κατανοµή κονδυλίων κατά τοµέα 

Για να εξασφαλιστεί ότι τα επίπεδα χρηµατοδότησης που διατίθενται στις κύριες 
κατηγορίες εµπλεκοµένων και δικαιούχων δεν θα µειωθούν κάτω από τα εγγυηµένα 
επίπεδα που προβλέπουν τα προγράµµατα διά βίου µάθησης, «Νεολαίας σε δράση» 
και Erasmus Mundus για την περίοδο 2007-2013, η εφαρµογή του προγράµµατος 
δεν µπορεί να καταλήξει σε κατανοµή στους κύριους τοµείς της εκπαίδευσης που να 
είναι χαµηλότερη από τα εξής ποσοστά: 

– Τριτοβάθµια εκπαίδευση: 25% 
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– Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων: 17%, 
από το οποίο η εκπαίδευση ενηλίκων: 2% 

– Σχολική εκπαίδευση: 7% 

– Νεολαία: 7% 

5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο κανονισµός περιλαµβάνει τις διατάξεις για ένα νέο ενιαίο πρόγραµµα που 
καλύπτει τους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισµού, το οποίο ονοµάζεται «Erasmus για όλους». Αξιοποιώντας την ευρεία 
αναγνώριση του τοµεακού προγράµµατος Erasmus, το πρόγραµµα αποσκοπεί στην 
υποστήριξη όλων των τοµέων της εκπαίδευσης (δηλαδή της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, της σχολικής εκπαίδευσης και της νεολαίας), σε µια προοπτική διά βίου 
µάθησης.  

Το πρόγραµµα «Erasmus για όλους» εστιάζεται σε τρεις τύπους βασικών δράσεων: 
τη διακρατική και διεθνή µαθησιακή κινητικότητα των φοιτητών/σπουδαστών, των 
νέων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού· τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων για την καινοτοµία και τις ορθές πρακτικές και τη συνεργασία µε φορείς 
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και την υποστήριξη σε 
θεµατολόγια πολιτικής, καθώς και την υποστήριξη της δηµιουργίας ικανοτήτων στις 
τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των χωρών της διεύρυνσης, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στις χώρες στις οποίες εφαρµόζεται η πολιτική γειτονίας και στον διεθνή 
πολιτικό διάλογο.  

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση για τον προϋπολογισµό για την «Ευρώπη 2020», στο 
πρόγραµµα «Erasmus για όλους» θα ενσωµατωθούν τα υφιστάµενα διεθνή 
προγράµµατα (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink και Alfa) και προγράµµατα 
συνεργασίας µε βιοµηχανικές χώρες. Για το σκοπό αυτό ο προϋπολογισµός του 
προγράµµατος θα συµπληρωθεί µε κονδύλια προερχόµενα από διάφορους 
εξωτερικούς µηχανισµούς συνεργασίας. Τα κονδύλια θα διατεθούν µε βάση δύο 
πολυετείς χρηµατοδοτήσεις για 4 και 3 έτη αντίστοιχα, ώστε να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η προβλεψιµότητα. Αυτά τα κονδύλια πρέπει να αντανακλούν τις 
προτεραιότητες των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των 
στόχων της ανάπτυξης, κατά περίπτωση. Τα κονδύλια µπορούν να προσαρµοστούν 
σε περίπτωση απρόβλεπτων σοβαρών περιστάσεων ή σηµαντικών πολιτικών 
αλλαγών, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις σηµαντικές αλλαγές στις προτεραιότητες 
της πολιτικής. 

Η αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα στις ευρωπαϊκές σπουδές καλύπτεται από 
ένα ειδικό άρθρο για την πρωτοβουλία «Jean Monnet». Ένα κεφάλαιο είναι 
αφιερωµένο στον αθλητισµό και εστιάζεται στην καταπολέµηση της 
φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ), της βίας και του ρατσισµού και στηρίζει τις 
διακρατικές δραστηριότητες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης των 
αθλητικών οργανώσεων.  
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Θεσπίστηκε ένα νέο χρηµατοδοτικό µέσο – ο µηχανισµός εγγύησης δανείων – για να 
δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν µεταπτυχιακό δίπλωµα (Master) 
σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σήµερα είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση 
για τις σπουδές αυτές, επειδή οι εθνικές επιχορηγήσεις και τα δάνεια συχνά δεν 
µπορούν να µεταφερθούν πέρα από τα εθνικά σύνορα ή δεν είναι διαθέσιµες για 
µεταπτυχιακές σπουδές, και τα δάνεια από ιδιωτικές τράπεζες έχουν απαγορευτικό 
κόστος. Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, η ΕΕ θα παρέχει µερική 
εγγύηση στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (τράπεζες ή οργανισµούς χορήγησης 
φοιτητικών δανείων) τα οποία συµφωνούν να προσφέρουν δάνεια για µεταπτυχιακές 
σπουδές σε άλλες συµµετέχουσες χώρες µε ευνοϊκούς όρους για τους 
φοιτητές/σπουδαστές.  

Η διαχείριση του προγράµµατος θα γίνεται σύµφωνα µε την αρχή της έµµεσης 
διαχείρισης. Την ευθύνη θα αναλάβουν από κοινού τα κράτη µέλη και η Επιτροπή. 
Στους εθνικούς οργανισµούς θα ανατεθεί το κύριο µέρος των κονδυλίων, τα 
περισσότερα από τα οποία θα κατανεµηθούν σε δράσεις κινητικότητας και 
συνεργασίας. Η Επιτροπή θα αναθέσει σε έναν εκτελεστικό οργανισµό τη διαχείριση 
µεγαλύτερων σχεδίων συνεργασίας, τη στήριξη των πολιτικών, το δίκτυο Eurydice, 
καθώς και τις δραστηριότητες Jean Monnet και τον αθλητισµό. Εποµένως, η 
Επιτροπή ενδέχεται να χρησιµοποιήσει, βάσει ανάλυσης κόστους-ωφέλειας, τον 
υπάρχοντα εκτελεστικό οργανισµό για την εφαρµογή του προγράµµατος «Erasmus 
για όλους» για την περίοδο 2014-2020, όπως προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου3 , της 19ης ∆εκεµβρίου 2002, περί θεσπίσεως του 
καταστατικού των εκτελεστικών οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε ορισµένα 
καθήκοντα σχετικά µε τη διαχείριση κοινοτικών προγραµµάτων. 

                                                 
3 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ.1. 
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2011/0371 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη θέσπιση του προγράµµατος «ERASMUS ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 
 

Το πρόγραµµα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 
αθλητισµό 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
165 παράγραφος 4 και το άρθρο 166 παράγραφος 4, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής4,  

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών5,  

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2011 µε τίτλο: «Προϋπολογισµός 
για την Ευρώπη»6 ζητείται ένα ενιαίο πρόγραµµα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, 
τη νεολαία και τον αθλητισµό, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών πτυχών της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε τη συνένωση του προγράµµατος δράσης διά βίου 
µάθησης που θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Νοεµβρίου 20067, του προγράµµατος 
«Νεολαία σε δράση» που θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 1719/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Νοεµβρίου 20068, του 
προγράµµατος δράσης Erasmus Mundus που θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 
1298/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης 

                                                 
4 ΕΕ C της , σ. . 
5 ΕΕ C της , σ. . 
6 COM(2011)500 τελικό, 29.6.2011. 
7 ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 45. 
8 ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 30. 
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∆εκεµβρίου 20089, του προγράµµατος ALFA III που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1905/2006, της 18ης ∆εκεµβρίου 200610, των προγραµµάτων TEMPUS και 
EDULINK, για να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, πιο στοχευµένη 
στρατηγική και συνέργειες µεταξύ των διαφόρων πτυχών του ενιαίου προγράµµατος 
που θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν. Επιπλέον, ο αθλητισµός προτείνεται ως τµήµα 
αυτού του ενιαίου προγράµµατος. 

(2) Οι εκθέσεις ενδιάµεσης αξιολόγησης των υφιστάµενων προγραµµάτων διά βίου 
µάθησης, «Νεολαία σε δράση» και Erasmus Mundus και η δηµόσια διαβούλευση 
σχετικά µε το µέλλον της δράσης της Ένωσης σε θέµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
νεολαίας καθώς και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αποκάλυψαν µια έντονη και, από 
ορισµένες απόψεις, αυξανόµενη ανάγκη για συνέχιση της συνεργασίας και της 
κινητικότητας σε αυτούς τους τοµείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις εκθέσεις 
αξιολόγησης τονίστηκε η σηµασία της δηµιουργίας στενότερων δεσµών µεταξύ των 
προγραµµάτων της Ένωσης και των εξελίξεων της πολιτικής στον τοµέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, διατυπώθηκε η επιθυµία να 
συγκροτηθεί η δράση της Ένωσης κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο 
παράδειγµα της διά βίου µάθησης, και ζητήθηκε να υιοθετηθεί απλούστερη, πιο 
φιλική προς τον χρήστη και πιο ευέλικτη προσέγγιση για την εφαρµογή αυτής της 
δράσης καθώς και να τεθεί ένα τέλος στον κατακερµατισµό των προγραµµάτων 
διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

(3) Το γεγονός ότι στα κράτη µέλη και στις συµµετέχουσες τρίτες χώρες το ευρύ κοινό 
θεωρεί σε µεγάλο βαθµό το όνοµα «Erasmus» συνώνυµο µε την κινητικότητα των 
εκπαιδευοµένων στην Ένωση συνηγορούν για την εκτενέστερη χρήση αυτού του 
ονόµατος από τους κύριους τοµείς εκπαίδευσης που καλύπτει το πρόγραµµα. 

(4) Από τη δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τις στρατηγικές επιλογές της Ένωσης για 
την εφαρµογή της νέας αρµοδιότητας της ΕΕ στον τοµέα του αθλητισµού και την 
έκθεση αξιολόγησης των προπαρασκευαστικών δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού 
προέκυψαν χρήσιµα στοιχεία σχετικά µε τους τοµείς προτεραιότητας για τη δράση της 
Ένωσης και καταδείχθηκε η προστιθέµενη αξία που µπορεί να προσφέρει η Ένωση 
µέσω της υποστήριξης δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη δηµιουργία, ανταλλαγή 
και διάδοση των εµπειριών και της γνώσης όσον αφορά διάφορα θέµατα σχετικά µε 
τον αθλητισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

(5) Η ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη 
(Ευρώπη 2020) ορίζει την αναπτυξιακή στρατηγικής της Ένωσης την επόµενη 
δεκαετία µε σκοπό την υποστήριξη της έξυπνης, διατηρήσιµης και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξης, θέτοντας πέντε φιλόδοξους στόχους που πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2020, ειδικότερα στον τοµέα της εκπαίδευσης για να µειωθούν τα 
ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10% και να δοθεί η 
δυνατότητα τουλάχιστον στο 40% των ατόµων ηλικίας 30 έως 34 ετών να 
ολοκληρώσουν σπουδές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης11. Αυτή η στρατηγική 

                                                 
9 ΕΕ L 340 της 19.1.2008, σ.83. 
10 ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41. 
11 COM(2010) 2020 της 3.3.2010. 
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περιλαµβάνει επίσης τις εµβληµατικές πρωτοβουλίες της, ιδίως την «Νεολαία σε 
κίνηση»12 και την «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»13.  

(6) Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε, στις 12 Μαΐου 2009, ένα στρατηγικό 
πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης (ΕΚ 2020). Το πλαίσιο αυτό καθορίζει τέσσερις στρατηγικούς στόχους για 
να αντιµετωπιστούν τα εµπόδια για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης της γνώσης και για 
να γίνει η διά βίου µάθηση πραγµατικότητα για όλους.  

(7) Σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, το 
πρόγραµµα προάγει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και επιδιώκει να 
καταπολεµήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. 

(8) Το πρόγραµµα θα πρέπει να έχει έντονη διεθνή διάσταση, ιδίως όσον αφορά την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, όχι µόνο για να βελτιωθεί η ποιότητα της ευρωπαϊκής 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της επιδίωξης των γενικότερων στόχων του 
πλαισίου «ET2020», και η ελκυστικότητα της Ένωσης ως προορισµού σπουδών, αλλά 
και για την προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των ανθρώπων και τη 
συµβολή στη βιώσιµη ανάπτυξη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις τρίτες χώρες. 

(9) Το ανανεωµένο πλαίσιο συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας (2010-2018)14 πρέπει 
να αναγνωρίσει το γεγονός ότι όλοι οι νέοι αποτελούν κεφάλαιο για την κοινωνία και 
να υποστηρίξει το δικαίωµα των νέων να συµµετέχουν στην κατάρτιση πολιτικών που 
τους αφορούν, µέσω διαρκούς συγκροτηµένου διαλόγου µεταξύ των υπευθύνων 
λήψης αποφάσεων, των νέων και των οργανώσεων της νεολαίας σε όλα τα επίπεδα. 

(10) Για την υποστήριξη της κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της αριστείας στις 
σπουδές, η Ένωση πρέπει να θεσπίσει ευρωπαϊκό µηχανισµό εγγύησης δανείων ώστε 
να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, ανεξάρτητα από την κοινωνική 
τους προέλευση, να αποκτήσουν το µεταπτυχιακό τους δίπλωµα σε άλλη 
συµµετέχουσα χώρα. Αυτός ο µηχανισµός πρέπει να είναι διαθέσιµος στα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που συµφωνούν να χορηγούν δάνεια για µεταπτυχιακές 
σπουδές σε άλλες συµµετέχουσες χώρες µε ευνοϊκούς όρους για τους φοιτητές.  

(11) Τα κράτη µέλη πρέπει να επιδιώξουν να θεσπίσουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την 
άρση των νοµικών και διοικητικών εµποδίων για την ορθή λειτουργία του 
προγράµµατος. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι οι θεωρήσεις για τους συµµετέχοντες 
πρέπει να χορηγούνται χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι 
συµµετέχοντες θα µπορούν να παρακολουθούν το σύνολο των µαθηµάτων του 
προγράµµατος σπουδών, κατάρτισης ή ανταλλαγών, και να αποφεύγονται οι 
ακυρώσεις δράσεων κινητικότητας και σχεδίων. Σύµφωνα µε το άρθρο 19 της οδηγίας 
2004/114/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 2004, σχετικά µε τις 
προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή 

                                                 
12 COM(2010)477 τελικό, 15.9.2010. 
13 COM(2010)682 τελικό, 26.11.2010. 
14 ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1. Ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2009 για ένα 

ανανεωµένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας (2010-2018). 
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µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία15, τα κράτη µέλη 
ενθαρρύνονται να δηµιουργούν ταχείς διαδικασίες εισδοχής.  

(12) Η ανακοίνωση µε τίτλο «Στήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης – 
ένα θεµατολόγιο για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
της Ευρώπης» περιλαµβάνει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
κράτη µέλη και τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να συνεργαστούν για 
να αυξηθεί ο αριθµός των αποφοίτων, να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και 
να µεγιστοποιηθεί η συµβολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της έρευνας για να 
βοηθηθούν οι οικονοµίες και οι κοινωνίες µας να βγουν ισχυρότερες από την κρίση. 

(13) Η διακήρυξη της Μπολόνιας, την οποία υπέγραψαν οι υπουργοί Παιδείας 29 
ευρωπαϊκών χωρών στις 19 Ιουνίου 1999, θέσπισε διακυβερνητική διαδικασία που 
αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός «ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης», που 
απαιτεί στήριξη σε επίπεδο Ένωσης. 

(14) Η ανανεωµένη διαδικασία της Κοπεγχάγης (2011-2020) όρισε ένα φιλόδοξο και 
συνολικό όραµα για την πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 
Ευρώπη και ζήτησε να υποστηριχθούν από τα προγράµµατα της Ένωσης στον τοµέα 
της εκπαίδευσης οι συµφωνηθείσες προτεραιότητες, συµπεριλαµβανοµένης της 
διεθνούς κινητικότητας και των µεταρρυθµίσεων που εφαρµόζονται από τα κράτη 
µέλη. 

(15) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ένταση και ο όγκος της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
µεταξύ σχολείων και της κινητικότητας του σχολικού προσωπικού και 
εκπαιδευοµένων, προκειµένου να τηρηθούν οι προτεραιότητες που ορίζονται στην 
ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον σχολικό τοµέα για τον 21ο αιώνα16, 
δηλαδή να βελτιωθεί η ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης στην Ένωση στον τοµέα 
της ανάπτυξης των ικανοτήτων και προκειµένου να βελτιωθεί η ισότητα και η ένταξη 
στο πλαίσιο των σχολικών συστηµάτων και ιδρυµάτων, καθώς και να ενισχυθεί το 
επάγγελµα του εκπαιδευτικού και της διεύθυνσης σχολείων17. Σε αυτό το πλαίσιο θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στους στρατηγικούς στόχους για τη µείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, τη βελτίωση της απόδοσης στις βασικές 
δεξιότητες, τη βελτίωση της συµµετοχής και της ποιότητας της προσχολικής 
εκπαίδευσης και φροντίδας18, καθώς και στους στόχους για την ενίσχυση των 
επαγγελµατικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων19, και 
τη βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών των παιδιών που προέρχονται από 

                                                 
15 ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 12. 
16 COM(2008)425 τελικό, 3.7.2008. 
17 ΕΕ C 319 της 13.12.2008, σ. 20. Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε τα σχολεία για τον 21ο 

αιώνα. 
18 ΕΕ C 119 της 28.05.2009, σ. 2. Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την «Εκπαίδευση και 

κατάρτιση 2020». 
19 ΕΕ C 300 της 12.12.2007, σ. 6. Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για τη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικώ 
ΕΕ C 302 της 12.12.2009, σ. 6. Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για την επαγγελµατική εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων. 
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οικογένεια µεταναστών και εκείνων από κοινωνικοοικονοµικά µειονεκτικό 
περιβάλλον20.  

(16) Το ανανεωµένο ευρωπαϊκό θεµατολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων που 
περιλαµβάνεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου της [….]21 ,αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
και διεύρυνση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του συνόλου των ενηλίκων σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους, και αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της παροχής 
εκπαίδευσης για τον µεγάλο αριθµό Ευρωπαίων µε ανεπαρκείς δεξιότητες, τους 
οποίους στοχεύει η στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

(17) Η δράση του ευρωπαϊκού φόρουµ νεολαίας, των εθνικών κέντρων ακαδηµαϊκής 
αναγνώρισης (NARIC), των δικτύων Eurydice, Euroguidance και Eurodesk, καθώς 
και η δράση των εθνικών υπηρεσιών υποστήριξης της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, 
των εθνικών κέντρων Europass και των εθνικών γραφείων ενηµέρωσης στις χώρες 
στις οποίες εφαρµόζεται η πολιτική γειτονίας είναι σηµαντική για την υλοποίηση των 
στόχων του προγράµµατος, κυρίως µέσω της τακτικής παροχής επικαιροποιηµένων 
πληροφοριών όσον αφορά τους διάφορους τοµείς της δραστηριότητάς τους και της 
γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων του προγράµµατος στην Ένωση και στις 
συµµετέχουσες τρίτες χώρες.  

(18) Η συνεργασία µεταξύ του προγράµµατος και διεθνών οργανισµών στον τοµέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισµού, ειδικότερα µε το 
Συµβούλιο της Ευρώπης, πρέπει να ενισχυθεί. 

(19) Το πρόγραµµα πρέπει να συµβάλει στην προώθηση της αριστείας στις σπουδές για 
την ευρωπαϊκή ενοποίηση παγκοσµίως και πρέπει ιδίως να υποστηρίζει τα ιδρύµατα 
που έχουν ευρωπαϊκή δοµή διακυβέρνησης, καλύπτουν όλο το φάσµα των τοµέων 
πολιτικής που ενδιαφέρουν την Ένωση, είναι µη κερδοσκοπικές οργανώσεις και 
απονέµουν αναγνωρισµένους ακαδηµαϊκούς τίτλους. 

(20) Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης 
στον αθλητισµό»22 , της 18ης Ιανουαρίου 2011, αναφέρει τις απόψεις της Επιτροπής 
για τη δράση της Ένωσης στον τοµέα του αθλητισµού µετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και προτείνει κατάλογο συγκεκριµένων δράσεων για την 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη σε τρία µεγάλα κεφάλαια: ο κοινωνικός ρόλος του 
αθλητισµού, η οικονοµική διάσταση του αθλητισµού και η οργάνωση του 
αθλητισµού.  

(21) Η βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων και η 
αύξηση της αποδοχής των µέσων της Ένωσης θα διευκολύνουν την κινητικότητα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη για σκοπούς διά βίου µάθησης και, κατά συνέπεια, θα 
συµβάλουν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας και θα 
διευκολύνουν την κινητικότητα για επαγγελµατικούς σκοπούς µεταξύ χωρών και 
µεταξύ διαφόρων κλάδων. Η δυνατότητα πρόσβασης των νεαρών 
φοιτητών/σπουδαστών (συµπεριλαµβανοµένων των σπουδαστών επαγγελµατικής 

                                                 
20 ΕΕ C 301 της 11.12.2009, σ. 5. Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την εκπαίδευση παιδιών 

που προέρχονται από οικογένειες µεταναστών ΕΕ C 135 της 26.5.2010, σ. 2. Συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου σχετικά µε την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

21 ΕΕ C της , σ. . 
22 COM(2011)12 τελικό, 18.11.2011. 
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εκπαίδευσης και κατάρτισης) στις µεθόδους, τις πρακτικές και τις τεχνολογίες που 
χρησιµοποιούνται σε άλλες χώρες θα βοηθήσει να βελτιώσουν την απασχολησιµότητά 
τους σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία: αυτό µπορεί επίσης να συµβάλει στην 
αύξηση της ελκυστικότητας των θέσεων απασχόλησης οι οποίες, µε βάση τα 
χαρακτηριστικά τους, µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά εργασίας. 

(22) Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται να επεκταθεί η χρήση του ενιαίου πλαισίου για τη 
διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass), δυνάµει της 
απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 15ης ∆εκεµβρίου 200423, του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων, 
δυνάµει της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Απριλίου 200824, του ευρωπαϊκού συστήµατος ακαδηµαϊκών µονάδων για την 
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), δυνάµει της σύστασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 200925 και του 
ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS). 

(23) Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενηµέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες 
συνέργειες µεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται µε 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής 
προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού συµβάλλουν επίσης στην κάλυψη 
της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον βαθµό που αυτές συνδέονται µε τους γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισµού. 

(24) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία όλων των δράσεων 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράµµατος καθώς και η συµπληρωµατικότητα µε 
τις δραστηριότητες των κρατών µελών σύµφωνα µε το άρθρο 167 παράγραφος 4 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες δραστηριότητες, ιδίως 
στον τοµέα του πολιτισµού, της έρευνας, της βιοµηχανικής πολιτικής και της 
πολιτικής της συνοχής, της πολιτικής της διεύρυνσης και των εξωτερικών σχέσεων. 

(25) Η αποτελεσµατική διαχείριση της απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης 
και της παρακολούθησης, απαιτεί ανάπτυξη ειδικών δεικτών απόδοσης οι οποίοι 
µπορούν να µετρηθούν µε το πέρασµα του χρόνου, είναι ρεαλιστικοί αλλά και 
αντανακλούν τη λογική της παρέµβασης και είναι σχετικοί µε την κατάλληλη 
ιεράρχηση των στόχων και των δραστηριοτήτων.  

(26) Ο παρών κανονισµός ορίζει, για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράµµατος, ένα 
χρηµατοδοτικό κονδύλιο το οποίο αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, κατά την 
έννοια του σηµείου (17) της διοργανικής συµφωνίας της XX/YY/201Z µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τη 
δηµοσιονοµική συνεργασία και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση, για την αρµόδια 
για τον προϋπολογισµό αρχή κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού. 

(27) Πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια απόδοσης στα οποία θα βασιστεί η κατανοµή του 
προϋπολογισµού στα κράτη µέλη για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι εθνικοί 
οργανισµοί.  

                                                 
23 ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 6.  
24 ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1.  
25 ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 11.  



 

EL 15   EL 

(28) Οι υποψήφιες χώρες για προσχώρηση στην Ένωση και οι χώρες ΕΖΕΣ που είναι µέλη 
του ΕΟΧ µπορούν να συµµετάσχουν στα προγράµµατα της Ένωσης µε βάση τις 
συµφωνίες πλαίσια, τις αποφάσεις του Συµβουλίου Σύνδεσης ή παρόµοιες συµφωνίες. 

(29) Η Ελβετική Συνοµοσπονδία µπορεί να συµµετάσχει στα προγράµµατα της Ένωσης 
σύµφωνα µε τη συµφωνία η οποία θα υπογραφεί µεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω 
χώρας.  

(30) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στην κοινή ανακοίνωσή τους 
για «Μια νέα απάντηση σε µια γειτονιά που αλλάζει»26 περιέγραψαν, µεταξύ άλλων, 
το στόχο να διευκολυνθεί περαιτέρω η συµµετοχή των χωρών στις οποίες 
εφαρµόζεται η πολιτική γειτονίας στις δράσεις της Ένωσης για την κινητικότητα και 
τη δηµιουργία ικανοτήτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και το άνοιγµα του 
µελλοντικού εκπαιδευτικού προγράµµατος στις χώρες στις οποίες εφαρµόζεται η 
πολιτική γειτονίας. 

(31) Τα οικονοµικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προστατευθούν µέσω 
αναλογικών µέτρων που να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο δαπανών, 
συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης, του εντοπισµού και της διερεύνησης των 
παρατυπιών και της ανάκτησης των κονδυλίων που απωλέσθηκαν, καταβλήθηκαν 
αχρεωστήτως ή δεν χρησιµοποιήθηκαν σωστά, και, όπου ενδείκνυται, µέσω 
κυρώσεων. Ενώ η ανάγκη χρηµατοδότησης για την εξωτερική βοήθεια της Ένωσης 
αυξάνεται, η οικονοµική και δηµοσιονοµική κατάσταση της Ένωσης περιορίζει τους 
διαθέσιµους πόρους γι’ αυτή τη βοήθεια. Η Επιτροπή θα πρέπει εποµένως να 
επιδιώξει την πιο αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων πόρων, ιδίως µέσω της 
χρήσης χρηµατοδοτικών µέσων µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα.  

(32) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2011 µε τίτλο: Προϋπολογισµός 
για την «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή υπογράµµισε τη δέσµευσή της να απλοποιήσει 
τη χρηµατοδότηση της Ένωσης. Η δηµιουργία ενός ενιαίου προγράµµατος για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισµό πρέπει να προβλέπει 
σηµαντική απλούστευση, εξορθολογισµό και συνέργειες στο πλαίσιο της διαχείρισης 
του προγράµµατος. Η εφαρµογή πρέπει να απλουστευθεί περαιτέρω µε τη χρήση κατ’ 
αποκοπή ποσού, κόστος µονάδας ή χρηµατοδότησης βάσει κατ’ αποκοπή ποσών, 
καθώς και µε τη µείωση των τυπικών απαιτήσεων για τους δικαιούχους και τα κράτη 
µέλη. 

(33) Για να εξασφαλιστεί ταχεία ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες ανάγκες σε όλη τη 
διάρκεια του προγράµµατος, η εξουσία έκδοσης νοµικών πράξεων σύµφωνα µε το 
άρθρων 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά διατάξεις σχετικά µε τα κριτήρια απόδοσης και 
τις δράσεις που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισµοί. Είναι πολύ σηµαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων, 
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει, κατά 
την προετοιµασία και σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και απαραίτητη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

                                                 
26 COM(2001) 303 τελικό της 25.05.2011. 
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(34) Για να επιτευχθούν ενιαίοι όροι για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, πρέπει 
να µεταβιβαστούν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην Επιτροπή. 

(35) Οι εκτελεστικές αρµοδιότητες σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας πρέπει να 
ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τον καθορισµό 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της 
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή27. 

(36) Κρίνεται σκόπιµο να εξασφαλιστεί η ορθή λήξη του προγράµµατος, ιδίως όσον αφορά 
τη συνέχιση των πολυετών ρυθµίσεων για τη διαχείρισή του, όπως η χρηµατοδότηση 
της τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης. Από την 1η Ιανουαρίου 2014, η τεχνική και 
διοικητική υποστήριξη θα πρέπει να εξασφαλίσουν, εάν κριθεί αναγκαίο, τη 
διαχείριση δράσεων που δεν έχουν ακόµη οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο των 
προγενέστερων προγραµµάτων έως το τέλος του 2013, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος 

1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει πρόγραµµα για δράση της Ένωσης στον τοµέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισµού, το οποίο 
ονοµάζεται «Erasmus για όλους» (εφεξής «το πρόγραµµα»).  

2. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2020. 

3. Το πρόγραµµα καλύπτει όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, σε µια προοπτική διά βίου 
µάθησης, ιδίως την τριτοβάθµια εκπαίδευση, την επαγγελµατική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, τη σχολική εκπαίδευση και τη νεολαία. 

4. Το πρόγραµµα έχει διεθνή διάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 21 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες στον τοµέα του 
αθλητισµού. 

                                                 
27 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ.13. 
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Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

1. «διά βίου µάθηση»: όλα τα είδη γενικής εκπαίδευσης, επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, µη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης µάθησης που 
πραγµατοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του βίου και έχουν ως αποτέλεσµα τη 
βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε µια προσωπική 
προοπτική, προοπτική του πολίτη, κοινωνική προοπτική και/ή προοπτική σχετική µε 
την απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών προσανατολισµού 
και συµβουλευτικής· 

2. «µη τυπικό πλαίσιο»: µαθησιακό πλαίσιο το οποίο συχνά είναι προγραµµατισµένο 
και οργανωµένο συχνά αλλά δεν αποτελεί µέρος του τυπικού συστήµατος 
εκπαίδευσης και κατάρτισης· 

3. «µαθησιακή κινητικότητα»: η µετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας µόνιµης 
κατοικίας, µε σκοπό την πραγµατοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή άλλης 
µαθησιακής δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένης της πρακτικής άσκησης και της 
µη τυπικής µάθησης, ή τη διδασκαλία ή τη συµµετοχή σε διακρατικές 
δραστηριότητες επαγγελµατικής εξέλιξης. Μπορεί να περιλαµβάνει 
προπαρασκευαστική κατάρτιση στη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Η µαθησιακή 
κινητικότητα καλύπτει επίσης τις ανταλλαγές νέων και τις διακρατικές 
δραστηριότητες επαγγελµατικής εξέλιξης στις οποίες συµµετέχουν εργαζόµενοι νέοι·  

4. «συνεργασία για καινοτοµία και ορθές πρακτικές»: σχέδια διακρατικής συνεργασίας 
στα οποία συµµετέχουν οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και/ή της νεολαίας και µπορεί να περιλαµβάνουν άλλες 
οργανώσεις·  

5. «υποστήριξη για πολιτικές µεταρρυθµίσεις»: κάθε είδος δραστηριότητας που 
αποσκοπεί στην υποστήριξη και διευκόλυνση του εκσυγχρονισµού των συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µέσω της διαδικασίας συνεργασίας σε θέµατα πολιτικής 
µεταξύ των κρατών µελών, ιδίως των ανοιχτών µεθόδων συντονισµού· 

6. «εικονική κινητικότητα»: σύνολο δραστηριοτήτων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
της πληροφορίας και των επικοινωνιών, που διοργανώνονται σε θεσµικό επίπεδο και 
καθιστούν δυνατές ή διευκολύνουν τις διεθνείς εµπειρίες συνεργασίας σε σχέση µε 
τη διδασκαλία και/ή τη µάθηση· 

7. «προσωπικό»: άτοµα τα οποία, είτε σε επαγγελµατική είτε σε εθελοντική βάση, 
ασχολούνται µε την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή τη µη τυπική εκπαίδευση των 
νέων. Μπορεί να περιλαµβάνει εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, διευθυντές σχολείων, 
εργαζόµενους νέους και µη εκπαιδευτικό προσωπικό· 

8. «εργαζόµενος νέος»: επαγγελµατίας ή εθελοντής που συµµετέχει σε µη τυπική 
µάθηση· 

9. «νέοι»: άτοµα ηλικίας από δεκατριών έως τριάντα ετών· 
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10. «ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης»:  

α) κάθε είδος ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία ή πρακτική, το οποίο απονέµει αναγνωρισµένα πτυχία ή άλλους 
αναγνωρισµένους τίτλους τριτοβάθµιου επιπέδου, όποια και αν είναι η 
ονοµασία των ιδρυµάτων αυτών· 

β) κάθε ίδρυµα, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή πρακτική, το οποίο παρέχει 
επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση σε τριτοβάθµιο επίπεδο· 

11. «σχολείο»: όλα τα είδη ιδρυµάτων που παρέχουν γενική (προσχολική, πρωτοβάθµια 
ή δευτεροβάθµια), επαγγελµατική και τεχνική εκπαίδευση· 

12. «ακαδηµαϊκό ίδρυµα»: κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα που προορίζεται για εκπαίδευση 
και έρευνα· 

13. «επαγγελµατική κατάρτιση»: κάθε µορφή αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, στην οποία περιλαµβάνεται η τεχνική και επαγγελµατική διδασκαλία 
και µαθητεία, που συµβάλλει στην απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων 
αναγνωρισµένων από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο 
χορηγούνται, καθώς και συνεχής επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση που 
παρακολουθεί ένα πρόσωπο κατά τη διάρκεια της ενεργού επαγγελµατικής ζωής του· 

14. «εκπαίδευση ενηλίκων»: όλες οι µορφές µη επαγγελµατικής εκπαίδευσης ενηλίκων, 
που µπορεί να έχει τυπικό, µη τυπικό ή άτυπο χαρακτήρα. 

15. «κοινά πτυχία»: ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα σπουδών το οποίο προσφέρεται από 
τουλάχιστον δύο ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και καταλήγει σε ενιαίο τίτλο 
σπουδών τον οποίο εκδίδουν και υπογράφουν από κοινού όλα τα συµµετέχοντα 
ιδρύµατα και ο οποίος αναγνωρίζεται επίσηµα στις χώρες όπου βρίσκονται τα 
συµµετέχοντα ιδρύµατα·  

16. «διπλό πτυχίο/πολλαπλό πτυχίο»: πρόγραµµα σπουδών που προσφέρεται από 
τουλάχιστον δύο (διπλό) ή περισσότερα (πολλαπλό) ιδρύµατα τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, ενώ ο φοιτητής/σπουδαστής λαµβάνει µετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών χωριστό τίτλο σπουδών από το καθένα από τα συµµετέχοντα ιδρύµατα· 

17. «δραστηριότητα νέων»: µια εξωσχολική δραστηριότητα (όπως ανταλλαγή νέων, 
εθελοντισµός) που πραγµατοποιείται από έναν νέο, είτε ατοµικά είτε οµαδικά, και 
βασίζεται σε µη τυπική προσέγγιση της µάθησης· 

18. «σύµπραξη»: συµφωνία µεταξύ µιας οµάδας ιδρυµάτων ή οργανώσεων σε διάφορα 
κράτη µέλη για την πραγµατοποίηση κοινών ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων στον 
τοµέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή για τη δηµιουργία 
τυπικού ή άτυπου δικτύου σε ένα σχετικό πεδίο. Όσον αφορά τον αθλητισµό, 
πρόκειται για µια συµφωνία µε ένα ή περισσότερα τρίτα µέρη, όπως επαγγελµατικές 
αθλητικές οργανώσεις ή χορηγούς σε διάφορα κράτη µέλη, για την προσέλκυση 
πρόσθετων πηγών υποστήριξης για την επίτευξη των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων 
του προγράµµατος· 

19. «επιχείρηση»: κάθε είδος επιχείρησης που αναπτύσσει οικονοµική δραστηριότητα 
στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ανεξάρτητα από το µέγεθός της, το νοµικό της 
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καθεστώς ή τον οικονοµικό τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται, 
συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής οικονοµίας· 

20. «δεξιότητες»: η ικανότητα εφαρµογής γνώσεων και αξιοποίησης της τεχνογνωσίας 
για την εκτέλεση εργασιών και την επίλυση προβληµάτων·  

21. «ικανότητα»: η αποδεδειγµένη δυνατότητα αξιοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και 
συµπεριφορών µε τρόπο υπεύθυνο και αυτόνοµο σε µαθησιακά, κοινωνικά και 
επαγγελµατικά περιβάλλοντα·  

22. «βασικές ικανότητες»: σύνολο βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και συµπεριφορών 
που χρειάζονται όλα τα άτοµα για προσωπική ολοκλήρωση και ανέλιξη, ενεργή 
συµµετοχή στα κοινά, κοινωνική ένταξη και απασχόληση· 

23. «αποτελέσµατα»: κάθε στοιχείο, γνώση και πληροφορία, ανεξάρτητα από τη µορφή 
και τη φύση τους,, είτε είναι δυνατόν να προστατευθούν είτε όχι, τα οποία 
παράγονται στο πλαίσιο της δράσης, καθώς και όλα τα αντίστοιχα δικαιώµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

24. «διάδοση των αποτελεσµάτων»: η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων του 
προγράµµατος και των προκατόχων του, µε όλα τα κατάλληλα µέσα, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσµατα αναγνωρίζονται, επιδεικνύονται και 
εφαρµόζονται κατάλληλα σε ευρεία κλίµακα· 

25. «ανοιχτή µέθοδος συντονισµού»: διακυβερνητική µέθοδος που προβλέπει ένα 
πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών, των οποίων οι εθνικές πολιτικές 
µπορούν κατά τον τρόπο αυτό να προσανατολιστούν προς ορισµένους κοινούς 
στόχους. Στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος η ΑΜΣ εφαρµόζεται στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία·  

26. «µέσα διαφάνειας της ΕΕ»: µέσα που βοηθούν τους ενδιαφερόµενους να 
κατανοήσουν, να εκτιµήσουν και ενδεχοµένως να αναγνωρίσουν τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα και τα προσόντα σε ολόκληρη την Ένωση· 

27. «χώρες στις οποίες εφαρµόζεται η πολιτική γειτονίας»: οι χώρες και τα εδάφη που 
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού XX/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της X YY 201228 για τη θέσπιση του 
ευρωπαϊκού µηχανισµού γειτονίας: Αλγερία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, 
Αίγυπτος, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, 
Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη, Συρία, Τυνησία και Ουκρανία. Επιπλέον, όσον 
αφορά τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται στον τοµέα της νεολαίας, η Ρωσία 
θεωρείται επίσης χώρα στην οποία εφαρµόζεται η πολιτική γειτονίας· 

28. «διπλή σταδιοδροµία»: ο συνδυασµός αθλητικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου µε 
γενική εκπαίδευση ή εργασία. 

                                                 
28 ΕΕ L της , σ. .  
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Άρθρο 3 

Ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία 

1. Το πρόγραµµα υποστηρίζει µόνο εκείνες τις δράσεις και δραστηριότητες µε πιθανή 
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και συµβολή στην επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 4. 

2. Η ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία των δράσεων και των δραστηριοτήτων του 
προγράµµατος εξασφαλίζεται ιδίως µέσω: 

α) του διακρατικού χαρακτήρα τους, και κυρίως της διακρατικής 
κινητικότητας και συνεργασία µε σκοπό µακροπρόθεσµο συστηµικό 
αντίκτυπο· 

β) της συµπληρωµατικότητας και της συνέργειάς τους µε άλλα 
προγράµµατα και πολιτικές σε εθνικό, διεθνές και ενωσιακό επίπεδο, 
πράγµα που επιτρέπει να επιτευχθούν σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας 
και να δηµιουργηθεί κρίσιµη µάζα·  

γ) της συµβολής τους στην αποτελεσµατική χρήση των µέσων της Ένωσης 
για την αναγνώριση των προσόντων και για τη διαφάνεια. 

Άρθρο 4 

Γενικός στόχος του προγράµµατος 

1. Σκοπός του προγράµµατος είναι να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του στρατηγικού πλαισίου για την εκπαίδευση και 
την επαγγελµατική κατάρτιση 2020 (EΚ 2020), συµπεριλαµβανοµένων των 
αντίστοιχων στόχων αναφοράς που καθορίστηκαν στα εν λόγω µέσα, στο 
ανανεωµένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας (2010-
2018), στη βιώσιµη ανάπτυξη των τρίτων χωρών στον τοµέα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισµό.  

2. Αποσκοπεί ειδικότερα να συµβάλει στην επίτευξη των ακόλουθων πρωταρχικών 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: 

α) µείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· 

β) αύξηση του ποσοστού των ατόµων ηλικίας 30 έως 34 ετών τα οποία έχουν 
ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία 

Άρθρο 5 

Ειδικοί στόχοι  

Το πρόγραµµα επιδιώκει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους στους τοµείς της εκπαίδευσης, 
της κατάρτισης και της νεολαίας:  

α) βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων όσον αφορά κυρίως 
τη σηµασία τους για την αγορά εργασίας και την κοινωνία, καθώς και τη συµµετοχή 
των νέων στη δηµοκρατική ζωή στην Ευρώπη, ιδίως µέσω αυξηµένων ευκαιριών 
µαθησιακής κινητικότητας για νέους, εκπαιδευόµενους, προσωπικό και 
εργαζόµενους νέους, και µέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας µεταξύ των τοµέων 
της εκπαίδευσης, της νεολαίας και των παραγόντων της αγοράς εργασίας· 

–  σχετικοί δείκτες:  

– ποσοστό των συµµετεχόντων οι οποίοι αύξησαν τις βασικές ικανότητες 
και/ή δεξιότητές τους που είναι χρήσιµες για την απασχολησιµότητά 
τους· 

– ποσοστό των συµµετεχόντων νέων που δηλώνουν ότι είναι καλύτερα 
προετοιµασµένοι για να συµµετάσχουν στην κοινωνική και την πολιτική 
ζωή·  

β) βελτίωση της ποιότητας, προαγωγή της αριστείας στην καινοτοµία και της 
διεθνοποίησης στο επίπεδο των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, καθώς και στις 
δραστηριότητες για νέους, κυρίως µέσω της ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας 
µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης/οργανώσεων νεολαίας 
και άλλων εµπλεκόµενων µερών· 

– σχετικός δείκτης: ποσοστό των οργανώσεων οι οποίες συµµετείχαν στο 
πρόγραµµα και ανέπτυξαν/υιοθέτησαν καινοτόµες µεθόδους· 

γ) προώθηση της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού χώρου διά βίου µάθησης, έναρξη 
πολιτικών µεταρρυθµίσεων σε εθνικό επίπεδο, υποστήριξη του εκσυγχρονισµού των 
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένης της µη τυπικής 
µάθησης, και υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας, 
κυρίως µέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέµατα πολιτικής, της καλύτερης 
χρήσης των µέσων αναγνώρισης και διαφάνειας και της διάδοσης ορθών πρακτικών· 

– σχετικός δείκτης: αριθµός κρατών µελών που χρησιµοποιούν τα αποτελέσµατα 
των ανοιχτών µεθόδων συντονισµού για την ανάπτυξη της εθνικής τους 
πολιτικής  
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δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, 
ιδίως στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µέσω της αύξησης της ελκυστικότητας των 
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Ένωσης και της υποστήριξης των 
εξωτερικών δράσεων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των αναπτυξιακών της 
στόχων, µέσω της προώθησης της κινητικότητας και της συνεργασίας µεταξύ των 
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ΕΕ και των τρίτων χωρών και της 
στοχευµένης δηµιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες. 

– σχετικός δείκτης: αριθµός ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των τρίτων 
χωρών που συµµετέχουν στις δράσεις κινητικότητας και συνεργασίας 

ε) βελτίωση της διδασκαλίας και της εκµάθησης γλωσσών και προώθηση της 
γλωσσικής πολυµορφίας·  

– σχετικός δείκτης: ποσοστό των συµµετεχόντων που αύξησαν τις γλωσσικές 
τους δεξιότητες 

στ) προώθηση της αριστείας στις δραστηριότητες διδασκαλίας και έρευνας για την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, µέσω των δραστηριοτήτων Jean Monnet παγκοσµίως 
σύµφωνα µε το άρθρο 10. 

– σχετικοί δείκτες: αριθµός φοιτητών/σπουδαστών που παρακολουθούν 
κατάρτιση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Jean Monnet  

Άρθρο 6 

∆ράσεις του προγράµµατος 

1. Στον τοµέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας το πρόγραµµα 
επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του µέσω των ακόλουθων τριών τύπων δράσεων: 

α) µαθησιακή κινητικότητα των ατόµων,  

β) συνεργασία για καινοτοµία και ορθές πρακτικές,  

γ) υποστήριξη πολιτικών µεταρρυθµίσεων. 

2. Οι ειδικές δραστηριότητες Jean Monnet περιγράφονται στο άρθρο 10. 

Άρθρο 7 

Μαθησιακή κινητικότητα των ατόµων 

1. Στο πλαίσιο της δράσης της µαθησιακής κινητικότητας των ατόµων υποστηρίζονται 
τα ακόλουθα: 

α) διακρατική κινητικότητα των φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης καθώς και νέων που 
συµµετέχουν σε µη τυπικές δραστηριότητες µεταξύ των συµµετεχουσών 
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χωρών που ορίζονται στο άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα µπορεί να πάρει τη 
µορφή σπουδών σε ίδρυµα-εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό ή 
συµµετοχής σε δραστηριότητες στον τοµέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισµό. 
Η κινητικότητα για µεταπτυχιακές σπουδές (Master) υποστηρίζεται µέσω του 
µηχανισµού εγγύησης φοιτητικών δανείων που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 3. 

β) διακρατική κινητικότητα του προσωπικού, στις συµµετέχουσες χώρες που 
ορίζονται στο άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα µπορεί να έχει τη µορφή 
διδασκαλίας ή συµµετοχής σε δραστηριότητες επαγγελµατικής ανέλιξης στο 
εξωτερικό. 

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών, των νέων και του προσωπικού προς τις τρίτες χώρες ή από 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης 
της κινητικότητας που οργανώνεται µε βάση κοινά, διπλά ή πολλαπλά πτυχία 
υψηλής ποιότητας ή κοινές προσκλήσεις, καθώς και τη µη τυπική µάθηση.  

Άρθρο 8 

Συνεργασία για καινοτοµία και ορθές πρακτικές 

1. Στο πλαίσιο της δράσης «Συνεργασία για καινοτοµία και ορθές πρακτικές» 
υποστηρίζονται τα ακόλουθα:  

α) διακρατικές στρατηγικές συµπράξεις µεταξύ των οργανώσεων που 
συµµετέχουν σε δραστηριότητες στους τοµείς της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και/ή της νεολαίας ή σε άλλους σχετικούς τοµείς που αναπτύσσουν 
και εφαρµόζουν κοινές πρωτοβουλίες και προωθούν ανταλλαγές εµπειριών και 
τεχνογνωσίας· 

β) διακρατικές συµπράξεις µεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε 
τη µορφή: 

– «συµµαχιών γνώσης» µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 
επιχειρήσεων για την προώθηση της δηµιουργικότητας, της καινοτοµίας 
και της επιχειρηµατικότητας µέσω της παροχής κατάλληλων ευκαιριών 
µάθησης, µεταξύ άλλων της ανάπτυξης νέων προγραµµάτων σπουδών· 

– «τοµεακών συµµαχιών δεξιοτήτων» µεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και επιχειρήσεων µε σκοπό την προώθηση της 
απασχολησιµότητας, τη διαµόρφωση νέων προγραµµάτων σπουδών για 
επιµέρους τοµείς, την ανάπτυξη καινοτόµων µορφών επαγγελµατικής 
διδασκαλίας και κατάρτισης και την πανενωσιακή εφαρµογή των µέσων 
για την αναγνώριση των προσόντων. 

γ) «πλατφόρµες υποστήριξης βασισµένες στην ΤΠ (τεχνολογία της 
πληροφορίας)», συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, που 
καλύπτουν τους τοµείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας και καθιστούν 
δυνατή την εκµάθηση µέσω οµοτίµων, την εικονική κινητικότητα και τις 
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ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, καθώς και το άνοιγµα της πρόσβασης σε 
χώρες στις οποίες εφαρµόζεται η πολιτική γειτονίας. 

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη, τη δηµιουργία ικανοτήτων, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση, την ανταλλαγή γνώσεων και τη διαδικασία 
εκσυγχρονισµού µέσω συµπράξεων µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
της Ένωσης και αντίστοιχων ιδρυµάτων των τρίτων χωρών καθώς και στον τοµέα 
της νεολαίας, κυρίως για την εκµάθηση µέσω οµοτίµων και για κοινά εκπαιδευτικά 
προγράµµατα, προάγοντας την περιφερειακή συνεργασία, ιδίως µε χώρες στις οποίες 
εφαρµόζεται η πολιτική γειτονίας. 

Άρθρο 9 

Υποστήριξη πολιτικών µεταρρυθµίσεων 

1. Στο πλαίσιο της δράσης για την υποστήριξη πολιτικών µεταρρυθµίσεων 
περιλαµβάνονται δραστηριότητες που ξεκίνησαν σε επίπεδο Ένωσης και αφορούν:  

α) τις δραστηριότητες σχετικά µε την εφαρµογή του πολιτικού προγράµµατος 
στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (ανοιχτές 
µέθοδοι συντονισµού), καθώς και τις διαδικασίες της Μπολόνιας και της 
Κοπεγχάγης και τον συγκροτηµένο διάλογο µε τους νέους·  

β) την εφαρµογή των µέσων διαφάνειας της Ένωσης στις συµµετέχουσες χώρες, 
και ιδίως του Europass, του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων 
(EQF), του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS), 
του ευρωπαϊκού συστήµατος ακαδηµαϊκών µονάδων για την επαγγελµατική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) και την υποστήριξη των δικτύων 
πανενωσιακής εµβέλειας· 

γ) τον πολιτικό διάλογο µε ευρωπαϊκούς εµπλεκόµενους παράγοντες στον τοµέα 
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας· 

δ) το ευρωπαϊκό φόρουµ νεολαίας, τα εθνικά κέντρα ακαδηµαϊκής αναγνώρισης 
(NARIC), τα δίκτυα Eurydice, Euroguidance και Eurodesk, καθώς και τις 
εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, τα εθνικά 
κέντρα Europass και τα εθνικά κέντρα πληροφόρησης στις χώρες στις οποίες 
εφαρµόζεται η πολιτική γειτονίας ή στις υπό προσχώρηση χώρες, στις 
υποψήφιες χώρες και στις δυνάµει υποψήφιες χώρες που δεν συµµετέχουν 
πλήρως στο πρόγραµµα. 

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τον πολιτικό διάλογο τις µε τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισµούς. 
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Άρθρο 10 

∆ραστηριότητες Jean Monnet 

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων Jean Monnet είναι οι εξής: 

α) προώθηση της διδασκαλίας και της έρευνας παγκοσµίως σχετικά µε την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, από ειδικευµένους πανεπιστηµιακούς, 
εκπαιδευόµενους και πολίτες, κυρίως µέσω της δηµιουργίας εδρών Jean 
Monnet και άλλων ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων, καθώς και µε την παροχή 
βοήθειας για άλλες δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων σε ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης· 

β) παροχή υποστήριξης στις δραστηριότητες των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων ή 
ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των σπουδών µε αντικείµενο 
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και παροχή υποστήριξης σε σήµα αριστείας Jean 
Monnet. 

γ) παροχή υποστήριξης στα ακόλουθα ευρωπαϊκά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα που 
επιδιώκουν στόχο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος· 

i) το Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα, Φλωρεντία· 

ii) το Κολέγιο της Ευρώπης (εγκαταστάσεις Bruges και Natolin)· 

δ) προώθηση του πολιτικού διαλόγου και των ανταλλαγών µεταξύ του 
ακαδηµαϊκού κόσµου και των υπευθύνων για τη χάραξη της πολιτικής σχετικά 
µε τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

Αθλητισµός 

Άρθρο 11 

Ειδικοί στόχοι  

Σύµφωνα µε τον γενικό στόχο, το πρόγραµµα επιδιώκει την επίτευξη των ακόλουθων ειδικών 
στόχων στον τοµέα του αθλητισµού: 

α) καταπολέµηση των διακρατικών απειλών για τον αθλητισµό, όπως η 
φαρµακοδιέγερση (ντόπινγκ), το «στήσιµο» αγώνων, η βία, ο ρατσισµός και η 
έλλειψη ανεκτικότητας·  

– σχετικός δείκτης: ποσοστό συµµετεχόντων οι οποίοι χρησιµοποιούν τα 
αποτελέσµατα των διασυνοριακών προγραµµάτων για την καταπολέµηση των 
απειλών για τον αθλητισµό. 
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β) παροχή υποστήριξης για τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισµό και τη 
διπλή σταδιοδροµία των αθλητών· 

– σχετικός δείκτης: ποσοστό των συµµετεχόντων οι οποίοι χρησιµοποιούν τα 
αποτελέσµατα των διασυνοριακών προγραµµάτων για την προαγωγή της 
χρηστής διακυβέρνησης και της διπλής σταδιοδροµίας. 

γ) η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της επωφελούς 
για την υγεία σωµατική άσκηση µέσω αυξηµένης συµµετοχής στον αθλητισµό. 

– σχετικοί δείκτες: ποσοστό των συµµετεχόντων οι οποίοι χρησιµοποιούν τα 
αποτελέσµατα των διασυνοριακών προγραµµάτων για αύξηση της κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και των ποσοστών συµµετοχής. 

Άρθρο 12 

∆ραστηριότητες 

1. Για την επίτευξη των στόχων της συνεργασίας στον τοµέα του αθλητισµού 
πραγµατοποιούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

α) υποστήριξη διακρατικών συνεργατικών σχεδίων· 

β) υποστήριξη των ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων µη εµπορικού 
χαρακτήρα, στις οποίες συµµετέχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες· 

γ) υποστήριξη για την ενίσχυση της βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής· 

δ) υποστήριξη για τη δηµιουργία ικανοτήτων στις αθλητικές οργανώσεις·  

ε) διάλογος µε ευρωπαϊκούς εµπλεκόµενους φορείς. 

2. Στο πλαίσιο των υποστηριζόµενων αθλητικών δραστηριοτήτων αντλούνται 
ενδεχοµένως πρόσθετοι χρηµατοδοτικοί πόροι µέσω σύµπραξης µε τρίτα µέρη, π.χ. 
ιδιωτικές εταιρείες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Χρηµατοοικονοµικές διατάξεις 

Άρθρο 13 

Προϋπολογισµός 

1. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο για την εφαρµογή αυτού του προγράµµατος από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 17 299 000 000 ευρώ. 
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∆ιατίθενται τα ακόλουθα ποσά για τις δράσεις του προγράµµατος  

α) 16 741 738 000 ευρώ για τις δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της νεολαίας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1· 

β) 318 435 000 ευρώ για τις δράσεις Jean Monnet, σύµφωνα µε το άρθρο 10· 

γ) 238 827 000 ευρώ για τις δράσεις σχετικά µε τον αθλητισµό, σύµφωνα µε το 
κεφάλαιο III. 

2. Εκτός από το χρηµατοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για 
την προώθηση της διεθνούς διάστασης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ένα 
ενδεικτικό ποσό ύψους 1 812 100 00029 ευρώ από τα διάφορα εξωτερικά µέσα 
(µηχανισµός συνεργασίας για την ανάπτυξη, ευρωπαϊκός µηχανισµός γειτονίας, 
µηχανισµός προενταξιακής βοήθειας, µηχανισµός σύµπραξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Ανάπτυξης) θα κατανεµηθεί στις δράσεις µαθησιακής κινητικότητας µε 
προορισµό ή προέλευση χώρες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 και στον διάλογο σχετικά µε τη συνεργασία και στον πολιτικό 
διάλογο µε αρχές/ιδρύµατα/οργανώσεις από τις εν λόγω χώρες. Οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού θα εφαρµόζονται στη χρήση αυτών των κονδυλίων. 

Τα κονδύλια θα διατεθούν µε βάση 2 πολυετείς χρηµατοδοτήσεις µόνο για τα πρώτα 4 και τα 
επόµενα 3 έτη αντίστοιχα. Αυτά τα κονδύλια θα συνυπολογιστούν στον πολυετή 
ενδεικτικό προγραµµατισµό των εν λόγω µέσων, σύµφωνα µε τις διαπιστωθείσες 
ανάγκες και τις προτεραιότητες των σχετικών χωρών. Οι χρηµατοδοτήσεις µπορούν 
να επανεξεταστούν σε περίπτωση απρόβλεπτων σοβαρών περιστάσεων ή 
σηµαντικών πολιτικών αλλαγών, σύµφωνα µε τις εξωτερικές προτεραιότητες της 
ΕΕ. Η συνεργασία µε µη συµµετέχουσες χώρες µπορεί να βασίζεται, κατά 
περίπτωση, σε συµπληρωµατικές πιστώσεις από χώρες εταίρους που πρέπει να 
διατεθούν σύµφωνα µε διαδικασίες που θα συµφωνηθούν µε αυτές τις χώρες.  

3. Σύµφωνα µε την προβλεπόµενη προστιθέµενη αξία των τριών τύπων δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και τις αρχές της κρίσιµης µάζας, της 
συγκέντρωσης, της αποτελεσµατικότητας και της απόδοσης, η ενδεικτική κατανοµή 
του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) είναι η εξής: 

– το [65%] του ποσού αυτού διατίθεται για τη µαθησιακή κινητικότητα των 
ατόµων·  

– το [26%] του ποσού αυτού διατίθεται για τη συνεργασία για την καινοτοµία 
και τις ορθές πρακτικές· 

– το [4%] του ποσού αυτού διατίθεται για την υποστήριξη των πολιτικών 
µεταρρυθµίσεων·  

– το [3%] του ποσού αυτού θα καλύψει επιχορηγήσεις λειτουργίας σε εθνικούς 
οργανισµούς  

                                                 
29 Το ποσό αυτό προκύπτει από το επίπεδο των δαπανών της περιόδου 2007-2013, στο οποίο 

εφαρµόστηκε συντελεστής που αντιστοιχεί στο ποσοστό αύξησης των µέσων του τοµέα 4. 
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– το [2%] του ποσού αυτού θα καλύψει διοικητικές δαπάνες. 

4. Τα κονδύλια που διατίθενται για το πρόγραµµα µπορούν επίσης να καλύψουν τις 
δαπάνες σχετικά µε την προετοιµασία, την παρακολούθηση, τον διαχειριστικό και 
οικονοµικό έλεγχο και τις δραστηριότητες αξιολόγησης που απαιτούνται για τη 
διαχείριση του προγράµµατος και την επίτευξη των στόχων του· ειδικότερα, µελέτες, 
συσκέψεις εµπειρογνωµόνων, δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνιακής προβολής, 
συµπεριλαµβανοµένης της εταιρικής επικοινωνίας για τις πολιτικές προτεραιότητες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθµό που αφορούν τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισµού, δαπάνες που συνδέονται µε την ΤΠ που εστιάζεται στην 
επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, µαζί µε κάθε άλλη δαπάνη διοικητικής 
και τεχνικής βοήθειας που πραγµατοποιεί η Επιτροπή για τη διαχείριση του 
προγράµµατος. 

5. Τα κονδύλια που διατίθενται µπορούν επίσης να καλύψουν τις δαπάνες διοικητικής 
και τεχνικής βοήθειας που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η µετάβαση ανάµεσα 
στο πρόγραµµα και στα µέτρα τα οποία εκδίδονται σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 
1720/2006/ΕΚ για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον τοµέα της διά βίου 
µάθησης, την απόφαση αριθ. 1719/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράµµατος 
«Νεολαία σε δράση» και την απόφαση αριθ. 1298/2008/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση 
του προγράµµατος Erasmus Mundus. Αν είναι αναγκαίο µπορούν να εγγραφούν 
πιστώσεις στον προϋπολογισµό µετά το 2020 για την κάλυψη παρόµοιων δαπανών, 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως 
τις 31 ∆εκεµβρίου 2020. 

6. Τα κονδύλια για τη µαθησιακή κινητικότητα των ατόµων σύµφωνα µε το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α), τα οποία πρέπει να διαχειριστεί ο εθνικός οργανισµός, 
κατανέµονται µε βάση τον πληθυσµό και το κόστος ζωής στο κράτος µέλος, την 
απόσταση µεταξύ των πρωτευουσών των κρατών µελών και την απόδοση. Η 
παράµετρος της απόδοσης αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού κονδυλίου σύµφωνα 
µε τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8. 

7. Η διάθεση των κονδυλίων βάσει της απόδοσης εφαρµόζεται µε σκοπό την προώθηση 
της αποδοτικής και αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων. Τα χρησιµοποιούµενα 
κριτήρια για την εκτίµηση της απόδοσης βασίζονται στα πιο πρόσφατα διαθέσιµα 
στοιχεία. Αυτά τα κριτήρια είναι: 

α) το επίπεδο των ετήσιων εκροών που σχετίζονται µε τα συµφωνηθέντα 
αποτελέσµατα· 

β) το επίπεδο των ετήσιων πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν. 

Αυτά τα κριτήρια ενδέχεται να επανεξεταστούν ενώ εξελίσσεται το πρόγραµµα, σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 και αφορά τις πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση. 

8. Η κατανοµή των κονδυλίων για το έτος 2014 βασίζεται στα πιο πρόσφατα διαθέσιµα 
στοιχεία για τις εκροές και τη χρησιµοποίηση του προϋπολογισµού στο πλαίσιο του 
προγράµµατος διά βίου µάθησης και των προγραµµάτων «Νεολαία σε δράση» και 
Erasmus Mundus έως την 1η Ιανουαρίου 2014. 
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9. Το πρόγραµµα µπορεί να παρέχει υποστήριξη µέσω ειδικών καινοτόµων όρων 
χρηµατοδότησης, κυρίως εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3.  

Άρθρο 14 

Ειδικοί όροι χρηµατοδότησης  

1. Η Επιτροπή εφαρµόζει τη χρηµατοδοτική υποστήριξη της Ένωσης σύµφωνα µε τον 
κανονισµό XX/2012 [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός]. 

2. Η Επιτροπή µπορεί να δηµοσιεύσει κοινές προσκλήσεις µε τις τρίτες χώρες ή τις 
οργανώσεις και τις υπηρεσίες τους για από κοινού χρηµατοδότηση σχεδίων. Τα 
σχέδια µπορούν να αξιολογούνται και να επιλέγονται βάσει κοινών διαδικασιών 
αξιολόγησης και επιλογής που συµφωνούνται από τους φορείς χρηµατοδότησης, 
σύµφωνα µε τις αρχές του κανονισµού XX/201230 [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός].  

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη χρηµατοδότηση για εγγυήσεις φοιτητικών δανείων σε 
φοιτητές που διαµένουν σε µια συµµετέχουσα χώρα κατά την έννοια του άρθρου 18 
παράγραφος 1 και παρακολουθούν πλήρες µεταπτυχιακό πρόγραµµα σε άλλη 
συµµετέχουσα χώρα, µέσω καταπιστευµατοδόχου, στον οποίο θα ανατεθεί να την 
εφαρµόζει βάσει καταπιστευµατικών συµφωνιών που θα καθορίζουν τους 
λεπτοµερείς κανόνες και τις απαιτήσεις που θα διέπουν την εφαρµογή αυτού του 
χρηµατοοικονοµικού µέσου, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των 
συµβαλλόµενων µερών. Το χρηµατοοικονοµικό µέσο συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα οι οποίες περιέχονται στον 
δηµοσιονοµικό κανονισµό και στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αντικαθιστά 
τους κανόνες εφαρµογής. Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισµού 
(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002, τα έσοδα και οι επιστροφές που προκύπτουν από 
τις εγγυήσεις αποδίδονται στο χρηµατοδοτικό µέσο. Το εν λόγω χρηµατοδοτικό 
µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών και της απορρόφησης από την αγορά, θα 
αποτελέσει αντικείµενο παρακολούθησης και αξιολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 15 
παράγραφος 2. 

4. Οι δηµόσιοι οργανισµοί, καθώς και τα σχολεία, τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης και οι οργανώσεις στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
νεολαίας και του αθλητισµού, που έλαβαν περισσότερο από το 50% του ετήσιου 
εισοδήµατός τους από δηµόσιες πηγές την τελευταία διετία θεωρείται ότι έχουν την 
αναγκαία χρηµατοπιστωτική, επαγγελµατική και διοικητική ικανότητα για την 
πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράµµατος. ∆εν απαιτείται 
από αυτούς να υποβάλουν περαιτέρω τεκµηρίωση προκειµένου να το αποδείξουν.  

5. Οι επιχορηγήσεις µαθησιακής κινητικότητας που χορηγούνται σε άτοµα 
απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο και κοινωνική εισφορά. Η ίδια απαλλαγή 
ισχύει για τους ενδιάµεσους φορείς που παρέχουν αυτή χρηµατοδοτική υποστήριξη 
στα ενδιαφερόµενα άτοµα. 

                                                 
30 ΕΕ L της , σ. . 
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6. Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο [127 παράγραφος 1] του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού δεν ισχύει για την οικονοµική υποστήριξη της µαθησιακής 
κινητικότητας προς τα άτοµα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Αποτελέσµατα και διάδοση 

Άρθρο 15 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης και των αποτελεσµάτων 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, παρακολουθεί τακτικά την απόδοση 
και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος σε σύγκριση µε τους στόχους του, ιδίως 
όσον αφορά: 

α) την ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία σύµφωνα µε το άρθρο 3· 

β) την κατανοµή των κονδυλίων σχετικά µε τους κύριους εκπαιδευτικούς 
τοµείς, µε σκοπό να διασφαλιστεί, έως το τέλος του προγράµµατος, 
διάθεση κονδυλίων που θα εγγυώνται σηµαντικό συστηµικό αντίκτυπο. 

2. Εκτός από τη συνεχή παρακολούθηση, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση αξιολόγησης το 
αργότερο έως το τέλος του 2017 για να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων, την αποδοτικότητα του προγράµµατος και την 
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία του, µε την προοπτική της έκδοσης απόφασης σχετικά 
µε την ανανέωση, τροποποίηση ή αναστολής του προγράµµατος. Η αξιολόγηση 
εξετάζει το περιθώριο απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή, το αν 
εξακολουθούν να είναι συναφείς όλοι οι στόχοι, καθώς και τη συµβολή των µέτρων 
στις προτεραιότητες της Ένωσης σχετικά µε την έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη. Λαµβάνονται επίσης υπόψη τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης για τον µακροπρόθεσµο αντίκτυπο των προγενέστερων προγραµµάτων 
(διά βίου µάθησης, «Νεολαία σε δράση», Erasmus Mundus και άλλα διεθνή 
προγράµµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης).  

3. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κεφαλαίου VII και των υποχρεώσεων των 
εθνικών οργανισµών σύµφωνα µε το άρθρο 22, τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου 2017 και 30 Ιουνίου 2019 αντίστοιχα, εκθέσεις 
σχετικά µε την εφαρµογή και τον αντίκτυπο του προγράµµατος. 

Άρθρο 16 

Επικοινωνία και διάδοση 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, εξασφαλίζει τη διάδοση των 
πληροφοριών, τη δηµοσιοποίηση και την παρακολούθηση όσον αφορά τις δράσεις 
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που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράµµατος καθώς και τη διάδοση των 
αποτελεσµάτων των προηγούµενων προγραµµάτων διά βίου µάθησης,, Erasmus 
Mundus και «Νεολαία σε δράση». 

2. Οι δικαιούχοι των υποστηριζόµενων σχεδίων µέσω δράσεων και δραστηριοτήτων 
σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 10 και 12 πρέπει να διασφαλίσουν κατάλληλη 
επικοινωνιακή προβολή και διάδοση των αποτελεσµάτων και του αντικτύπου που 
επιτυγχάνεται. 

3. Οι εθνικοί οργανισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 22 χαράσσουν ενιαία πολιτική µε 
σκοπό την αποτελεσµατική διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των 
δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δράσεων τις οποίες 
διαχειρίζονται στο πλαίσιο του προγράµµατος και υποστηρίζουν την Επιτροπή κατά 
την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά µε το 
πρόγραµµα και τα αποτελέσµατά του. 

4. Οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί στους κύριους τοµείς της εκπαίδευσης που 
καλύπτονται από το πρόγραµµα χρησιµοποιούν την ονοµασία «Erasmus» για 
σκοπούς επικοινωνιακούς και διάδοσης πληροφοριών όσον αφορά το πρόγραµµα· η 
ονοµασία συνδέεται µε τους κύριους εκπαιδευτικούς τοµείς ως εξής: 

– «Erasmus — τριτοβάθµια εκπαίδευση», που θα αφορά όλα τα είδη 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και διεθνώς 

– «Erasmus — κατάρτιση», που θα αφορά την επαγγελµατική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων  

– «Erasmus — σχολεία», που θα αφορά τη σχολική εκπαίδευση  

– «Erasmus — συµµετοχή των νέων», που θα αφορά τη µη τυπική εκπαίδευση 
των νέων. 

5. Οι δραστηριότητες επικοινωνιακής προβολής συµβάλλουν επίσης στην εταιρική 
προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης µε την προϋπόθεση ότι 
σχετίζονται µε τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισµού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Πρόσβαση στο πρόγραµµα 

Άρθρο 17 

Πρόσβαση 

1. Κάθε δηµόσιος και ιδιωτικός οργανισµός που δραστηριοποιείται στους τοµείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του µαζικού λαϊκού αθλητισµού 
µπορεί να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος.  
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2. Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη 
διασφαλίζουν ότι καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για να διευκολυνθεί η 
συµµετοχή ατόµων που αντιµετωπίζουν δυσκολίες για εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς 
λόγους, λόγους που αφορούν το φύλο, σωµατικούς, ψυχολογικούς, γεωγραφικούς, 
οικονοµικούς και πολιτισµικούς λόγους.  

Άρθρο 18 

Συµµετοχή χωρών  

1. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν οι ακόλουθες χώρες (εφεξής 
«συµµετέχουσες χώρες»): 

α) τα κράτη µέλη· 

β) οι υπό προσχώρηση χώρες, οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάµει υποψήφιες 
χώρες για τις οποίες έχει χαραχθεί προενταξιακή στρατηγική, σύµφωνα µε τις 
γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συµµετοχή 
τους σε προγράµµατα της Ένωσης που έχουν καθοριστεί στις αντίστοιχες 
συµφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του συµβουλίου σύνδεσης ή σε 
παρεµφερείς συµφωνίες· 

γ) οι χώρες ΕΖΕΣ που συµµετέχουν στη συµφωνία για τον ΕΟΧ, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της εν λόγω συµφωνίας· 

δ) η Ελβετική Συνοµοσπονδία, εφόσον συναφθεί διµερής συµφωνία που 
προβλέπει τη συµµετοχή της συγκεκριµένης χώρας.  

2. Οι συµµετέχουσες χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται σε όλες τις 
υποχρεώσεις και εκπληρώνουν όλα τα καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισµό όσον αφορά τα κράτη µέλη. 

3. Το πρόγραµµα υποστηρίζει τη συνεργασία µε εταίρους από τις τρίτες χώρες, κυρίως 
εταίρους από χώρες στις οποίες εφαρµόζεται η πολιτική γειτονίας, σε δράσεις και 
δραστηριότητες σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 10.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου: 

Άρθρο 19 

Συµπληρωµατικότητα  

Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, διασφαλίζει συνολική συνοχή και 
συµπληρωµατικότητα µε: 
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α) τις συναφείς ενωσιακές πολιτικές, ιδίως εκείνες στους τοµείς του πολιτισµού 
και των µέσων επικοινωνίας, της απασχόλησης, της υγείας, της έρευνας και 
της καινοτοµίας, των επιχειρήσεων, της δικαιοσύνης, των καταναλωτών, της 
ανάπτυξης και της συνοχής· 

β) τις άλλες σχετικές ενωσιακές πηγές χρηµατοδότησης στους τοµείς της ης 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο και τα άλλα χρηµατοδοτικά µέσα σχετικά µε την απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα 
προγράµµατα έρευνας και καινοτοµίας, καθώς και τα χρηµατοδοτικά µέσα που 
αφορούν τη δικαιοσύνη και την απόκτηση συνείδησης ενεργού πολίτη, την 
υγεία, τα προγράµµατα εξωτερικής συνεργασίας και τους µηχανισµούς 
προενταξιακής βοήθειας. 

Άρθρο 20 

Οργανισµοί υλοποίησης 

Το πρόγραµµα υλοποιείται από τους ακόλουθους οργανισµούς: 

α) σε ενωσιακό επίπεδο, την Επιτροπή· 

β) σε εθνικό επίπεδο, τους εθνικούς οργανισµούς στις συµµετέχουσες χώρες σύµφωνα 
µε το άρθρο 18 παράγραφος 1. 

Άρθρο 21 

Εθνική αρχή  

1. Μέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, τα κράτη µέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή µε επίσηµη κοινοποίηση που διαβιβάζεται από τη 
Μόνιµη Αντιπροσωπεία τους το πρόσωπο/τα πρόσωπα που είναι νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο/εξουσιοδοτηµένα να ενεργεί/ενεργούν εξ ονόµατός της ως η 
«εθνική αρχή» κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού. Σε περίπτωση που η 
εθνική αρχή αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος, τα κράτη 
µέλη το κοινοποιούν στην Επιτροπή αµέσως σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία. 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την άρση των νοµικών και 
διοικητικών εµποδίων για την ορθή λειτουργία του προγράµµατος, 
συµπεριλαµβανοµένης της χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίου. 

3. Μέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η εθνική 
αρχή διορίζει έναν ενιαίο συντονιστικό φορέα, εφεξής «εθνικός οργανισµός». Η 
εθνική αρχή παρέχει στην Επιτροπή µια κατάλληλη εκ των προτέρων αξιολόγηση 
συµµόρφωσης, από την οποία προκύπτει ότι ο εθνικός οργανισµός τηρεί τις 
διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο vi) και του άρθρου 57 
παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισµού αριθ. XX/2012, και του άρθρου X του κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισµού της αριθ. XX/2012, καθώς και τις απαιτήσεις της 
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Ένωσης σχετικά µε τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου για εθνικούς οργανισµούς και 
τους κανόνες διαχείρισης των κονδυλίων του προγράµµατος από τους εθνικούς 
οργανισµούς για την παροχή επιχορηγήσεων. 

4. Η εθνική αρχή ορίζει έναν ανεξάρτητο φορέα ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 24. 

5. Η εθνική αρχή παρακολουθεί και εποπτεύει τη διαχείριση του προγράµµατος σε 
εθνικό επίπεδο. Ενηµερώνει και συµβουλεύεται την Επιτροπή εγκαίρως πριν από τη 
λήψη οποιασδήποτε απόφασης που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη διαχείριση του 
προγράµµατος, ιδίως όσον αφορά τον εθνικό του οργανισµό. 

6. Για την εκ των προτέρων αξιολόγηση συµµόρφωσης η εθνική αρχή βασίζεται στους 
δικούς της ελέγχους και οικονοµικούς ελέγχους και/ή στους ελέγχους και 
οικονοµικούς ελέγχους που πραγµατοποιεί ανεξάρτητος φορέας ελέγχου σύµφωνα 
µε το άρθρο 24. 

7. Αν ο εθνικός οργανισµός που ορίστηκε για το πρόγραµµα είναι ο ίδιος µε τον εθνικό 
οργανισµό που ορίστηκε για το προηγούµενο πρόγραµµα διά βίου µάθησης ή 
«Νεολαία σε δράση», το πεδίο των ελέγχων και των οικονοµικών ελέγχων για την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση συµµόρφωσης µπορεί να περιοριστεί στις απαιτήσεις που 
είναι νέες και ειδικές για το πρόγραµµα. 

8. Αν που η Επιτροπή απορρίψει τον ορισµό του εθνικού οργανισµού, µε βάση την 
αξιολόγησή του σύµφωνα µε την εκ των προτέρων αξιολόγηση συµµόρφωσης, η 
εθνική αρχή εξασφαλίζει ότι λαµβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα ούτως 
ώστε ο φορέας που ορίστηκε ως εθνικός οργανισµός να πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που ορίζει η Επιτροπή ή να οριστεί άλλος φορέας ως εθνικός οργανισµός. 

9. Η εθνική αρχή παρέχει επαρκή χρηµατοδότηση για τη λειτουργία του εθνικού 
οργανισµού, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση του προγράµµατος γίνεται 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης. 

10. Με βάση την ετήσια διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας του εθνικού οργανισµού, τη 
σχετική γνώµη ανεξάρτητου ελεγκτή και την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά µε τη 
συµµόρφωση και την απόδοση του εθνικού οργανισµού, η εθνική αρχή πληροφορεί 
την Επιτροπή έως τις 30 Οκτωβρίου κάθε έτους για την παρακολούθηση και την 
εποπτεία που ασκεί στις δραστηριότητες του προγράµµατος.  

11. Η εθνική αρχή αναλαµβάνει την ευθύνη για την ορθή διαχείριση των ενωσιακών 
κονδυλίων που θα µεταφερθούν από την Επιτροπή στον εθνικό οργανισµό για την 
παροχή των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος.  

12. Σε περίπτωση παρατυπίας, αµέλειας ή απάτης που καταλογίζεται στον εθνικό 
οργανισµό, καθώς και σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων ή ανεπαρκών 
αποτελεσµάτων από τον εθνικό οργανισµό, που έχουν ως συνέπεια την προβολή 
απαιτήσεων από την Επιτροπή έναντι του εθνικού οργανισµού, η εθνική αρχή είναι 
υπεύθυνη έναντι της Επιτροπής για τα µη ανακτηθέντα κονδύλια.  

13. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 12, η εθνική αρχή µπορεί να 
ανακαλέσει τον εθνικό οργανισµό είτε µε δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν 
αιτήµατος της Επιτροπής. Στην περίπτωση που η εθνική αρχή επιθυµεί να 
ανακαλέσει τον εθνικό οργανισµό για άλλους δικαιολογηµένους λόγους, κοινοποιεί 
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στην Επιτροπή την ανάκληση τουλάχιστον έξι µήνες πριν την προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία λήξης της εντολής του εθνικού οργανισµού. Στην περίπτωση αυτή, η 
εθνική αρχή και η Επιτροπή συµφωνούν ρητά σχετικά µε ειδικά µεταβατικά µέτρα, 
βάσει χρονοδιαγράµµατος.  

14. Στην περίπτωση ανάκλησης, η εθνική αρχή πραγµατοποιεί τους αναγκαίους 
ελέγχους όσον αφορά τα κονδύλια της Ένωσης που έχουν ανατεθεί στον 
ανακληθέντα εθνικό οργανισµό και διασφαλίζει την απρόσκοπτη µεταφορά αυτών 
των κονδυλίων καθώς και όλων των εγγράφων και διαχειριστικών µέσων που 
χρειάζεται ο νέος εθνικός οργανισµός για τη διαχείριση του προγράµµατος. Η εθνική 
αρχή παρέχει στον ανακληθέντα εθνικό οργανισµό την αναγκαία οικονοµική 
υποστήριξη ώστε να συνεχίσει την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων 
έναντι των δικαιούχων του προγράµµατος και της Επιτροπής έως τη µεταφορά 
αυτών των υποχρεώσεων στον νέο εθνικό οργανισµό. 

Άρθρο 22 

Εθνικός οργανισµός 

1. Ο εθνικός οργανισµός: 

α) έχει νοµική προσωπικότητα ή είναι µέρος οντότητας που έχει νοµική 
προσωπικότητα και διέπεται από το δίκαιο του οικείου κράτους µέλους. Ένα 
υπουργείο δεν µπορεί να οριστεί ως εθνικός οργανισµός· 

β) έχει την κατάλληλη διαχειριστική ικανότητα, προσωπικό και υποδοµή για να 
εκπληρώνει τα καθήκοντά του ικανοποιητικά, εξασφαλίζοντας αποδοτική και 
αποτελεσµατική διαχείριση του προγράµµατος και χρηστή οικονοµική 
διαχείριση των πόρων της Ένωσης· 

γ) διαθέτει τα επιχειρησιακά και νοµικά µέσα για να εφαρµόζει τους 
διοικητικούς, συµβατικούς και δηµοσιονοµικούς κανόνες διαχείρισης που 
ορίζονται σε επίπεδο Ένωσης· 

δ) προσφέρει κατάλληλες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, που εκδίδονται κατά 
προτίµηση από δηµόσια αρχή, οι οποίες αντιστοιχούν στο επίπεδο των πόρων 
της Ένωσης που καλείται να διαχειριστεί· 

ε) διορίζεται για τη διάρκεια του προγράµµατος.  

2. Ο εθνικός οργανισµός είναι υπεύθυνος για ορισµένες δράσεις του προγράµµατος η 
διαχείριση των οποίων γίνεται σε εθνικό επίπεδο σύµφωνα µε τα άρθρα 55 
παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο vi) του κανονισµού αριθ.°XXX/2012 [µελλοντικός 
δηµοσιονοµικός κανονισµός] και του άρθρου X του κατ' εξουσιοδότηση κανονισµού 
αριθ.°XXX/2012 [µελλοντικοί κανόνες εφαρµογής]. Οι δράσεις αυτές είναι:  

α) όλες οι δράσεις του προγράµµατος στο πλαίσιο της βασικής δράσης 
«Μαθησιακή κινητικότητα των ατόµων» µε εξαίρεση την κινητικότητα που 
οργανώνεται µε βάση τα κοινά ή διπλά/πολλαπλά πτυχία και τον ενωσιακό 
µηχανισµό εγγύησης δανείων της Ένωσης· 
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β) η δράση του προγράµµατος «Στρατηγικές συµπράξεις» στο πλαίσιο της 
βασικής δράσης «Συνεργασία για την καινοτοµία και την ορθή πρακτική»· 

γ) η διαχείριση των βασικών δραστηριοτήτων στη βασική δράση «Υποστήριξη 
πολιτικών µεταρρυθµίσεων».  

3. Ο εθνικός οργανισµός είναι επικεφαλής της διαχείρισης όλων των σταδίων του 
κύκλου ζωής των σχεδίων των δράσεων του προγράµµατος που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 µε την πιθανή εξαίρεση της απόφασης επιλογής και ανάθεσης για τις 
στρατηγικές συµπράξεις που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο. 

4. Ο εθνικός οργανισµός παρέχει επιχορήγηση σε δικαιούχους είτε µέσω συµφωνίας 
επιχορήγησης είτε µέσω απόφασης επιχορήγησης, όπως εξειδικεύεται από την 
Επιτροπή για την οικεία δράση προγράµµατος. 

5. Ο εθνικός οργανισµός υποβάλλει εκθέσεις στην Επιτροπή και στην εθνική αρχή του 
σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 
5 του δηµοσιονοµικού κανονισµού αριθ. XX/2012. Ο εθνικός οργανισµός είναι 
επιφορτισµένος µε την εφαρµογή των παρατηρήσεων που εκδόθηκαν από την 
Επιτροπή ύστερα από την ανάλυσή της της διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας του 
εθνικού οργανισµού, καθώς και της σχετικής γνωµοδότησης ανεξάρτητου 
ελεγκτικού οργανισµού.  
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6. Ο εθνικός οργανισµός δεν µπορεί να αναθέσει σε τρίτο µέρος κανένα καθήκον 
εφαρµογής του προγράµµατος ή εκτέλεσης του προϋπολογισµού που του ανατίθεται 
χωρίς προηγούµενη γραπτή εξουσιοδότηση από την εθνική αρχή και την Επιτροπή. 
Ο εθνικός οργανισµός διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για τα καθήκοντα που 
ανατίθενται σε τρίτο µέρος.  

7. Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός εθνικού οργανισµού, ο ανακληθείς εθνικός 
οργανισµός παραµένει νοµικά υπεύθυνος για την εφαρµογή των συµβατικών 
υποχρεώσεών του όσον αφορά τους δικαιούχους του προγράµµατος και την 
Επιτροπή έως τη µεταφορά των εν λόγω υποχρεώσεων σε νέο εθνικό οργανισµό.  

8. Ο εθνικός οργανισµός είναι επιφορτισµένος µε τη διαχείριση και την εκκαθάριση 
των χρηµατοοικονοµικών συµφωνιών που αφορούν τα προηγούµενα προγράµµατα 
«∆ιά βίου µάθηση» και «Νεολαία σε δράση» (2007-2013) που δεν θα έχουν 
ολοκληρωθεί έως την αρχή του προγράµµατος.  

Άρθρο 23 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

1. Εντός δύο µηνών από την παραλαβή της εκ των προτέρων αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3, από την εθνική αρχή, 
η Επιτροπή αποδέχεται, αποδέχεται µε όρους ή απορρίπτει τον ορισµό του εθνικού 
οργανισµού. Η Επιτροπή δεν συνάπτει συµβατική σχέση µε τον εθνικό οργανισµό 
έως την αποδοχή της εκ των προτέρων διαδικασίας αξιολόγησης. Σε περίπτωση 
αποδοχής υπό όρους, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να λάβει αναλογικά 
µέτρα προφύλαξης εφαρµοστέα στη συµβατική σχέση της µε τον εθνικό οργανισµό.  

2. Η Επιτροπή επισηµοποιεί τις νοµικές αρµοδιότητες όσον αφορά τις 
χρηµατοοικονοµικές συµφωνίες θα αφορούν τα προηγούµενα προγράµµατα «∆ιά 
βίου µάθηση» και «Νεολαία σε δράση» (2007-2013) που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί 
έως την αρχή του προγράµµατος µετά την από µέρους της αποδοχή της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης της συµµόρφωσης σχετικά µε τον εθνικό οργανισµό που 
ορίστηκε για το πρόγραµµα. 

3. Το έγγραφο που διέπει τη συµβατική σχέση µεταξύ της Επιτροπής και του εθνικού 
οργανισµού: 

α) ορίζει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου για τους εθνικούς οργανισµούς και 
τους κανόνες για τη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης για 
κονδυλίων της Ένωσης για επιχορηγήσεις στήριξης από τους εθνικούς 
οργανισµούς·  

β) περιλαµβάνει το πρόγραµµα εργασίας του εθνικού οργανισµού που 
περιέχει τα διαχειριστικά καθήκοντα του εθνικού οργανισµού στον οποίο 
παρέχεται υποστήριξη της ΕΕ· 

γ) καθορίζει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τον εθνικό οργανισµό. 
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4. Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιµους τους ακόλουθους πόρους του προγράµµατος στον 
εθνικό οργανισµό σε ετήσια βάση: 

α) πόρους για επιχορηγήσεις στήριξης στο κράτος µέλος για τις δράσεις του 
προγράµµατος η διαχείριση των οποίων ανατίθεται στον εθνικό οργανισµό· 

β) χρηµατοοικονοµική συνεισφορά στην υποστήριξη των καθηκόντων 
διαχείρισης του προγράµµατος από τον εθνικό οργανισµό. Η υποστήριξη αυτή 
θα παρέχεται µε τη µορφή µιας κατ’ αποκοπή συνεισφοράς στις λειτουργικές 
δαπάνες του εθνικού οργανισµού. Θα καθοριστεί µε βάση το ποσό των πόρων 
της Ένωσης για επιχορηγήσεις στήριξης που ανατίθεται στον εθνικό 
οργανισµό. 
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5. Η Επιτροπή ορίζει τις απαιτήσεις για το πρόγραµµα εργασίας του εθνικού 
οργανισµού. Η Επιτροπή δεν καθιστά διαθέσιµους πόρους του προγράµµατος στον 
εθνικό οργανισµό παρά µόνον µετά την επίσηµη έγκριση του σχετικού 
προγράµµατος εργασίας του εθνικού οργανισµού από την Επιτροπή.  

6. Με βάση τις απαιτήσεις συµµόρφωσης για τους εθνικούς οργανισµούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3, η Επιτροπή επανεξετάζει το εθνικό 
σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου, ιδίως µέσω της αξιολόγησης της εκ προτέρων 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης της εθνικής αρχής, της ετήσιας διαχειριστικής 
δήλωσης αξιοπιστίας του εθνικού οργανισµού και της γνωµοδότησης του 
ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισµού, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την ετήσια 
ενηµέρωση από την εθνική αρχή σχετικά µε τις δραστηριότητες παρακολούθησης 
και εποπτείας της όσον αφορά το πρόγραµµα.  

7. Μετά την αξιολόγηση της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας και της 
σχετικής γνωµοδότησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισµού, η Επιτροπή 
απευθύνει τη γνωµοδότησή της και τις σχετικές παρατηρήσεις της στον εθνικό 
οργανισµό και στην εθνική αρχή.  

8. Στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχτεί τη 
διαχειριστική δήλωσης αξιοπιστίας του εθνικού οργανισµού ή της σχετικής 
γνωµοδότησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισµού ή στην περίπτωση µη 
ικανοποιητικής εφαρµογής των παρατηρήσεων της Επιτροπής από τον εθνικό 
οργανισµό, η Επιτροπή µπορεί να εφαρµόσει τυχόν µέτρα προφύλαξης και 
διορθωτικά µέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση των χρηµατοοικονοµικών 
συµφερόντων της Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 57 παράγραφος 4 του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού αριθ. XX/2012. 

9. Η Επιτροπή διοργανώνει τακτικά συνεδριάσεις µε το δίκτυο των εθνικών 
οργανισµών, ώστε να εξασφαλίσει συνεκτική εφαρµογή του προγράµµατος σε όλες 
τις συµµετέχουσες χώρες.  

10. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τις εθνικές αρχές να ορίσουν τα ιδρύµατα ή τους 
οργανισµούς ή τους τύπους αυτών των ιδρυµάτων και οργανισµών που µπορούν να 
θεωρηθούν επιλέξιµοι για να συµµετάσχουν σε ειδικές δράσεις του προγράµµατος 
στις αντίστοιχες επικράτειές τους.  

Άρθρο 24 

Οργανισµός ελέγχου 

1. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισµός εκδίδει γνωµοδότηση ελέγχου σχετικά µε την 
ετήσια διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 
5 στοιχεία δ) και ε) του δηµοσιονοµικού κανονισµού αριθ.°XX/2012.  

2. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισµός: 

α) έχει τις αναγκαίες επαγγελµατικές ικανότητες για την πραγµατοποίηση 
ελέγχων στον δηµόσιο τοµέα· 
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β) εξασφαλίζει ότι η δραστηριότητα ελέγχου λαµβάνει υπόψη τα διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου· 

γ) δεν είναι σε θέση σύγκρουσης συµφερόντων σε σχέση µε τη νοµική οντότητα 
της οποίας ο εθνικός οργανισµός αποτελεί µέρος. Είναι ιδίως λειτουργικά 
ανεξάρτητος από τη νοµική οντότητα της οποίας ο εθνικός οργανισµός 
αποτελεί µέρος και δεν εκτελεί κανέναν άλλο έλεγχο στην ή για τη νοµική 
οντότητα.  

3. Ο ανεξάρτητος οργανισµός ελέγχου παρέχει στην Επιτροπή και στους εκπροσώπους 
της, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τις 
εκθέσεις για την υποστήριξη της γνωµοδότησης ελέγχου που εκδίδει σχετικά µε την 
ετήσια διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας του εθνικού οργανισµού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

Σύστηµα ελέγχου 

Άρθρο 25 

Αρχές του συστήµατος ελέγχου 

1. Η Επιτροπή, κατά την υλοποίηση δράσεων χρηµατοδοτούµενων βάσει του παρόντος 
κανονισµού, λαµβάνει κατάλληλα µέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την εφαρµογή προληπτικών 
µέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας, 
µε τη διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων και, σε περίπτωση παρατυπιών, µε την 
ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, εφόσον χρειαστεί, µε την 
επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. 

2. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για τους εποπτικούς ελέγχους όσον αφορά τις δράσεις του 
προγράµµατος που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισµοί. Η Επιτροπή ορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για τους ελέγχους από τον εθνικό οργανισµό και τον 
ανεξάρτητο οργανισµό ελέγχου.  

3. Ο εθνικός οργανισµός είναι αρµόδιος για τους πρωταρχικούς ελέγχους των 
δικαιούχων επιδοτήσεων για τις δράσεις του προγράµµατος, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 2. Οι εν λόγω έλεγχοι παρέχουν εύλογη εξασφάλιση ότι οι 
επιδοτήσεις που χορηγούνται χρησιµοποιούνται όπως προβλέπεται και σύµφωνα µε 
τους εφαρµοστέους κανόνες της Ένωσης.  

4. Όσον αφορά τους πόρους του προγράµµατος που µεταφέρονται στους εθνικούς 
οργανισµούς, η Επιτροπή εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισµό των ελέγχων της 
µε τις εθνικές αρχές και τους εθνικούς οργανισµούς µε βάση την ενιαία ελεγκτική 
αρχή και ύστερα από ανάλυση µε βάση την επικινδυνότητα. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρµόζεται στις έρευνες της OLAF. 
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Άρθρο 26 

Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1. Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία του 
λογιστικού ελέγχου, βάσει εγγράφων και επιτόπιων επισκέψεων, που ασκείται σε 
όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, αντισυµβαλλοµένους, υπεργολάβους και 
άλλα τρίτα µέρη, που έλαβαν χρηµατοδότηση από την Ένωση. Μπορούν επίσης να 
διεξάγουν ελέγχους των εθνικών οργανισµών. 

2. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) µπορεί να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις οικονοµικών φορέων τους οποίους αφορά, 
άµεσα ή έµµεσα, αυτή η χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει ο 
κανονισµός (Eυρατόµ, EΚ) αριθ. 2185/96, για να τεκµηριώνει την ύπαρξη απάτης, 
διαφθοράς ή άλλης παράνοµης δραστηριότητας, συνδεόµενης µε συµφωνία 
επιχορήγησης ή απόφαση επιχορήγησης ή σύµβαση ενωσιακής χρηµατοδότησης, σε 
βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, στις συµφωνίες συνεργασίας µε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισµούς και στις συµφωνίες και αποφάσεις επιχορήγησης και 
στις συµβάσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
προβλέπεται ρητά η διενέργεια των εν λόγω οικονοµικών ελέγχων, επιτόπιων 
ελέγχων και επιθεωρήσεων από την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την 
OLAF. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX 

Μεταβιβάσεις αρµοδιοτήτων και διατάξεις εφαρµογής 

Άρθρο 27 

Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Επιτροπή 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 
28 σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 13 παράγραφος 7 και του άρθρου 22 παράγραφος 
2 που αφορούν αντίστοιχα τα κριτήρια επιδόσεων και τις διατάξεις σχετικά µε τις δράσεις 
που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισµοί. 

Άρθρο 28 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή 
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος άρθρου.  
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2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 27 εκχωρείται στην Επιτροπή για 
περίοδο 7 ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού και 
για τη διάρκεια του προγράµµατος. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 27 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης αρµοδιοτήτων που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Η εν λόγω απόφαση ανάκλησης αρχίζει να ισχύει την εποµένη της 
δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Η απόφαση δεν θίγει το 
κύρος καµίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.  

4. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 27 τίθεται σε 
ισχύ µόνον αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δεν εκφράσει 
αντιρρήσεις εντός περιόδου 2 µηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο ή αν, πριν από την εκπνοή αυτής της 
περιόδου τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συµβούλιο έχουν ενηµερώσει 
την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσµία παρατείνεται 
κατά 2 µήνες µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.  

Άρθρο 29 

Εφαρµογή του προγράµµατος 

Για την εφαρµογή του προγράµµατος, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράµµατα εργασίας 
µέσω εκτελεστικών πράξεων σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 30 
παράγραφος 2. Οι εν λόγω πράξεις ορίζουν τους επιδιωκόµενους στόχους, τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα, τη µέθοδο εφαρµογής και το συνολικό ποσό τους. Περιέχουν επίσης 
περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που 
κατανέµεται σε κάθε δράση, καθώς και την κατανοµή των πόρων µεταξύ των κρατών µελών 
για τις δράσεις που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισµοί και ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα 
εφαρµογής. Περιλαµβάνουν, για τις επιχορηγήσεις, τις προτεραιότητες, τα ουσιώδη κριτήρια 
αξιολόγησης και το ανώτατο ποσοστό συγχρηµατοδότησης. 

Άρθρο 30 

∆ιαδικασία επιτροπής  

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η τελευταία είναι επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ X 

Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 31 

Κατάργηση - Μεταβατικές διατάξεις 

1. Η απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον τοµέα 
της διά βίου µάθησης, η απόφαση αριθ. 1719/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του 
προγράµµατος Νεολαία εν δράσει και η απόφαση αριθ. 1298/2008/ΕΚ σχετικά µε τη 
θέσπιση του προγράµµατος δράσης Erasmus Mundus καταργούνται από την 1η 
Ιανουαρίου 2014.  

2. Η διαχείριση των δράσεων που ξεκίνησαν στις ή πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2013 
µε βάση την απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ, την απόφαση αριθ. 1719/2006/ΕΚ και 
την απόφαση αριθ. 1298/2008/ΕΚ γίνεται, εφόσον ενδείκνυται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισµού.  

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν σε εθνικό επίπεδο την απρόσκοπτη µετάβαση µεταξύ 
των δράσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προηγούµενων 
προγραµµάτων στους τοµείς της διά βίου µάθησης, της νεολαίας και της διεθνούς 
συνεργασίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και των δράσεων που θα εφαρµοστούν 
στο πλαίσιο του προγράµµατος. 

Άρθρο 32 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. 
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και εφαρµόζεται άµεσα σε 
κάθε κράτος µέλος 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

[που πρέπει να χρησιµοποιείται για κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία που υποβάλλεται στη νοµοθετική 
αρχή 

(Άρθρο 28 του δηµοσιονοµικού κανονισµού και άρθρο 22 των κανόνων εφαρµογής)] 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆ 

 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.4. Στόχος(-οι)  

 1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις  

 1.7. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) διαχείρισης  

2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 2.1. Κανόνες παρακολούθησης και αναφοράς  

 2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

 2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών  

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 3.1. Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) των δαπανών 
του προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

 3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες  

 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιµώµενων επιπτώσεων στις δαπάνες  

 3.2.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

 3.2.3. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως 

 3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

 3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση  

 3.3. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση της δράσης «Erasmus για όλους», του προγράµµατος 
της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισµό. 

1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆31  

Τµήµα 15 Εκπαίδευση και πολιτισµός 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

⌧ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση ύστερα από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική 
δράση32  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση  

1.4. Στόχος 

1.4.1. Ο(οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία  

Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

Προτεραιότητα: Έξυπνη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, ενιαίο πρόγραµµα για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισµό 

Στόχοι: Εκπαίδευση/∆εξιότητες 

Εµβληµατικές πρωτοβουλίες: Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, Νεολαία 
σε κίνηση 

1.4.2. Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆  

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1: 

Να βελτιωθεί το επίπεδο των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ιδίως όσον αφορά τη 
σηµασία τους για την αγορά εργασίας και την κοινωνία, καθώς και συµµετοχή των νέων 
στη δηµοκρατική ζωή της Ευρώπης, ιδίως µέσω αυξηµένων ευκαιριών µαθησιακής 
κινητικότητας για νέους, εκπαιδευόµενους, προσωπικό και νέους εργαζοµένους και µέσω 

                                                 
31 ∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
32 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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ενισχυµένης συνεργασίας µεταξύ της εκπαίδευσης, των νέων και του κόσµου της αγοράς 
εργασίας. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2: 

Να ενισχυθούν οι βελτιώσεις στον τοµέα της ποιότητας, η αριστεία στον τοµέα της 
καινοτοµίας και η διεθνοποίηση στο επίπεδο των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, καθώς και 
στην εργασία των νέων, ιδίως µέσω της ενισχυµένης διακρατικής συνεργασίας µεταξύ 
παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης/οργανώσεων νέων και λοιπών ενδιαφεροµένων.  

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 3: 

Να προαχθεί η δηµιουργία ευρωπαϊκού χώρου διά βίου µάθησης, να δροµολογηθούν 
πολιτικές µεταρρυθµίσεις σε εθνικό επίπεδο, να υποστηριχθεί ο εκσυγχρονισµός των 
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένης της µη τυπικής 
µάθησης, και να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας, ιδίως 
µέσω ενισχυµένης πολιτικής συνεργασίας, καλύτερης χρήσης των µέσων αναγνώρισης και 
διαφάνειας και της διάδοσης ορθών πρακτικών. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 4: 

Να ενισχυθεί η διεθνής διάσταση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ιδίως 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε την αύξηση της ελκυστικότητας των ιδρυµάτων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Ένωσης και µε την υποστήριξη των αναπτυξιακών στόχων 
της Ένωσης µέσω της προαγωγής της κινητικότητας και της συνεργασίας µεταξύ 
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ΕΕ και τρίτων χωρών και της στοχοθετηµένης 
ανάπτυξης ικανοτήτων σε τρίτες χώρες. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 5: 

Να βελτιωθεί η διδασκαλία και η µάθηση γλωσσών και να προαχθεί η γλωσσική 
πολυµορφία. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 6: 

Να προαχθεί η αριστεία στις δραστηριότητες διδασκαλίας και έρευνας στον τοµέα της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης µέσω των δραστηριοτήτων Jean Monnet σε ολόκληρο τον 
κόσµο. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 7: 

Να αντιµετωπιστούν οι διακρατικές απειλές για τον αθλητισµό, όπως το ντόπινγκ, το 
«στήσιµο» αγώνων, η βία, ο ρατσισµός και η µισαλλοδοξία. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 8: 

Να υποστηριχτεί η ορθή διακυβέρνηση στον αθλητισµό και η διπλή σταδιοδροµία των 
αθλητών. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 9: 

Να προαχθεί η κοινωνική ένταξη, οι ίσες ευκαιρίες και η σωµατική άσκηση που βελτιώνει 
την υγεία µέσω αυξηµένης συµµετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες. 
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Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆ 

Προτεινόµενη νέα δραστηριότητα ∆Β∆/ΠΒ∆: 

15.02 Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισµός 
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1.4.3. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις 

Προσδιορίζονται τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις) 
στοχευόµενους(-ες) δικαιούχους/οµάδες. 

Μέσω της προώθησης της διακρατικής τυπικής και µη τυπικής µαθησιακής κινητικότητας 
και συνεργασίας, τόσο εντός της Ένωσης όσο και διεθνώς, το «Erasmus για όλους» θα 
βοηθήσει τα κράτη µέλη να επιτύχουν σηµαντικό συστηµικό αντίκτυπο στα συστήµατά 
τους εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Τα αναµενόµενα οφέλη θα υπερβαίνουν τα 
οικεία άτοµα· θα βοηθούν τους νέους να αποκτούν τις νέες δεξιότητες και να αυξάνουν 
την απασχολησιµότητά τους· θα καταστήσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα πιο αποδοτικά, 
ανοιχτά και διεθνή και θα παράσχουν ποιοτικά εργαλεία, ανάλυση και έρευνα.  

Στον τοµέα της µη τυπικής µάθησης και της εργασίας των νέων αναµένονται εντονότερες 
συνέπειες στην εκπαιδευτική και επαγγελµατική ανάπτυξη των ατόµων, 
συµπεριλαµβανοµένης της προαγωγής της συµµετοχής των νέων στην κοινωνία και στον 
αθλητισµό. Το πρόγραµµα θα διαµορφώσει επίσης πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως η 
ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία, ενισχύοντας τη συνεργασία στον τοµέα των εθελοντικών 
δραστηριοτήτων για νέους. 

Για τις υποψήφιες και τρίτες χώρες, η πρόταση θα αυξήσει το δυναµικό τους για 
συµπράξεις που στοχεύουν σε στενότερη συνεργασία, ιδίως σε δραστηριότητες 
κινητικότητας. Η ενισχυµένη συνεργασία θα υποστηρίξει τη δηµιουργία ικανοτήτων και 
τον εκσυγχρονισµό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε χώρες-εταίρους και θα συµβάλει 
στην ελκυστικότητα της Ευρώπης. 

1.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και αντικτύπου  

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας. 

∆είκτες Πηγές δεδοµένων Στόχος 

– Επίτευξη επιπέδου 
τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης 

– Άτοµα που 
εγκαταλείπουν πρόωρα 
το σχολείο 

 
 

«Ευρώπη 2020» 
 
Εκθέσεις ΕΚ2020 
 
Eurostat 
 
 

Έως το 2020 τουλάχιστον το 40% 
των ατόµων ηλικίας 30-34 θα 
πρέπει να είναι απόφοιτοι 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  
 
Έως το 2020 λιγότερο από το 10% 
των ατόµων ηλικίας 18-24 ετών 
έχουν ολοκληρώσει µόνο τον 
κατώτερο κύκλο της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 
δεν φοιτούν στην εκπαίδευση ή την 
επαγγελµατική κατάρτιση.  
 
 

% των συµµετεχόντων που έχουν 
αυξήσει τις βασικές ικανότητές 
τους και/ή τις δεξιότητές τους που 
είναι σηµαντικές για την 
απασχολησιµότητά τους  

 

Eurostat 

Τελική έκθεση του 
δικαιούχου 

Έρευνες/Ευρωβαρόµετρ
ο 

Έως το 2020 το 95% των ατόµων που 
δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει ή 
βελτιώσει βασικές ικανότητες µέσω της 
συµµετοχής τους σε έργο του 
προγράµµατος 

 

% των νέων συµµετεχόντων που 
δηλώνουν ότι είναι καλύτερα 
προετοιµασµένοι να συµµετάσχουν 

Τελική έκθεση του 
δικαιούχου 

Έως το 2020 το 70% των νέων που 
δηλώνουν ότι είναι καλύτερα 
προετοιµασµένοι για να συµµετάσχουν 
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στον κοινωνικό και πολιτικό βίο 

 

Έρευνες/Ευρωβαρόµετρ
ο 

στον κοινωνικό και πολιτικό βίο µέσω 
της συµµετοχής της σε έργο του 
προγράµµατος 

 

% των οργανώσεων που έχουν 
συµµετάσχει στο πρόγραµµα και 
που έχουν αναπτύξει/υιοθετήσει 
καινοτόµες µεθόδους  

Έρευνες/Ευρωβαρόµετρ
ο 

Τελική έκθεση 

 

Ετήσια αύξηση 

Αριθµός κρατών µελών που κάνουν 
χρήση των αποτελεσµάτων της 
ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στη 
χάραξη της εθνικής πολιτικής τους 

 

 

 

ΕΚ 2020 

Όλα τα κράτη µέλη λαµβάνουν 
συστηµατικά υπόψη τις σχετικές 
πληροφορίες/αποτελέσµατα που είναι 
διαθέσιµα από την ΑΜΣ εκπαίδευσης 
και κατάρτισης έως το 2020  

Αριθµός ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης χωρών εκτός Ένωσης 
που συµµετέχουν στις δράσεις 
κινητικότητας και συνεργασίας 

 

Τελική έκθεση 
 

Μέσο 
παρακολούθησης 

ΤΠ 
 

Έρευνες/Ευρωβαρόµ
ετρο 

 

Ετήσια αύξηση 

% των συµµετεχόντων που έχουν 
αυξήσει τις γλωσσικές δεξιότητές 
τους 

 
 

 
 Έως το 2020 τουλάχιστον 80% των 

µαθητών κατώτερης δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης διδάσκονται δύο ή 
περισσότερες ξένες γλώσσες  

 

% της αύξησης του αριθµού των 
σχεδίων Jean Monnet παγκοσµίως 

 

Τελική έκθεση 

Μέσο παρακολούθησης 
ΤΠ 

Έρευνες/Ευρωβαρόµετρ
ο 

 

Ετήσια αύξηση 

– % των συµµετεχόντων 
που χρησιµοποιούν τα 
αποτελέσµατα 
διασυνοριακών σχεδίων 
για την καταπολέµηση 
των απειλών για τον 
αθλητισµό. 

– % των συµµετεχόντων 
που χρησιµοποιούν τα 
αποτελέσµατα 
διασυνοριακών σχεδίων 
για την βελτίωση της 
ορθής διακυβέρνησης 
και της διπλής 
σταδιοδροµίας.  

Τελική έκθεση 

Μέσο παρακολούθησης 
ΤΠ 

Έρευνες/Ευρωβαρόµετρ
ο 

 
Ετήσια αύξηση 
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– % των συµµετεχόντων 
που χρησιµοποιούν τα 
αποτελέσµατα 
διασυνοριακών σχεδίων 
για την ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης, των 
ίσων ευκαιριών και των 
ποσοστών συµµετοχής. 

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών  

- Προσφορά αυξηµένου αριθµού ευκαιριών µαθησιακής κινητικότητας τόσο για φοιτητές, 
νέους, δασκάλους, επιµορφωτές όσο και για νέους εργαζοµένους. 

- Ενίσχυση διακρατικής συνεργασίας µεταξύ οργανισµών εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
νέων, ώστε να προαχθούν καινοτόµες µέθοδοι διδασκαλίας και η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών. 

- Ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της εκπαίδευσης µέσω ενισχυµένης συνεργασίας µε 
ορισµένες περιφέρειες του κόσµου, ιδίως των γειτόνων της Ένωσης.  

- Υποστήριξη πολιτικής µεταρρύθµισης στα κράτη µέλη 

- Υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην καταπολέµηση του 
ντόπινγκ, της βίας και του ρατσισµού και ενίσχυση των διακρατικών δραστηριοτήτων. 

1.5.2. Προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της Ένωσης 

Όπως αναφέρει η αναθεώρηση του προϋπολογισµού της Ένωσης, «ο προϋπολογισµός της 
Ένωσης πρέπει να χρησιµοποιείται για τη χρηµατοδότηση των δηµόσιων αγαθών της 
Ένωσης, των δράσεων για τις οποίες τα ίδια τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες δεν 
διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους ή των τοµέων στους οποίους µπορεί να εξασφαλίσει 
καλύτερα αποτελέσµατα». Ενδιάµεσες αξιολογήσεις τρεχόντων προγραµµάτων που 
αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία (κυρίως το πρόγραµµα «∆ιά βίου 
µάθηση» και το «Νεολαία σε δράση») κατέδειξαν ότι η κύρια ευρωπαϊκή προστιθέµενη 
αξία του προγράµµατος προκύπτει από τον διακρατικό καθώς και από τον καινοτόµο 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται και των προϊόντων και 
συµπράξεων που βοηθά να αναπτυχθούν. Η ενθάρρυνση της επιτυχούς συνεργασίας 
µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας των κρατών µελών θα 
συµβάλει στον εντοπισµό και την εφαρµογή πολιτικών και πρακτικών που λειτουργούν 
και ενθαρρύνουν την αµοιβαία µάθηση. 

Η νοµική πρόταση σέβεται την αρχή την επικουρικότητας, καθώς τα καθήκοντα για την 
έγκριση µέτρου–κινήτρου στον τοµέα ορίζονται στη Συνθήκη (άρθρα 165 και 166 της 
ΣΕΕ). Οι πολιτικές εφαρµόζονται µε πλήρη σεβασµό της αρµοδιότητας των κρατών 
µελών, ιδίως όσον αφορά το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εθνικών 
συστηµάτων εκπαίδευσης καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία και 
σύµφωνα µε την αρχή της έµµεσης κεντρικής διαχείρισης.  

Το µέσο της Ένωσης θα επικεντρώνεται στην κινητικότητα των σπουδαστών και των 
εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, 
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στην προσαρµογή στις βιοµηχανικές αλλαγές µέσω επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επανακατάρτισης και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτή. 

1.5.3. ∆ιδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

Στον τοµέα της εκπαίδευσης και του πολιτισµού, το υφιστάµενο πρόγραµµα «∆ιά βίου 
µάθηση» υπήρξε το αποτέλεσµα της ενσωµάτωσης τριών προηγούµενων προγραµµάτων33 
σε ένα και µόνο. Όπως αναφέρθηκε στην ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος διά 
βίου µάθησης, η ενσωµάτωση αυτή ήταν επιτυχής, κυρίως όσον αφορά τη συνολική 
διαχείριση, χάρη στη σηµαντική διοικητική απλούστευση καθώς και τη διάδοση των 
πληροφοριών στις οµάδες-στόχους.  

Περαιτέρω απλούστευση αναµένεται πλέον από τη συγχώνευση του προγράµµατος «∆ιά 
βίου µάθηση» µε το «Νεολαία σε δράση» και διάφορα διεθνή προγράµµατα συνεργασίας. 
Πράγµατι, µοιράζονται ήδη παρόµοιες δοµές διαχείρισης (εθνικοί οργανισµοί, 
εκτελεστικός οργανισµός) και καλύπτουν πολύ παρόµοια είδη δράσεων (κυρίως σχέδια 
κινητικότητας και συνεργασίας). 

Αναφορικά µε το περιεχόµενο πολιτικής, οι αξιολογήσεις δείχνουν ότι τα τρέχοντα 
κοινοτικά προγράµµατα για την προαγωγή της διακρατικής τυπικής και µη τυπικής 
µαθησιακής κινητικότητας και συνεργασίας, τόσο εντός της Ένωσης όσο και διεθνώς, 
έχουν ήδη επιτύχει σηµαντικό συστηµικό αντίκτυπο πολύ πέραν των οφελών για τα οικεία 
άτοµα.  

Οι αξιολογήσεις δείχνουν σταθερά ότι η εγγενής συνθετότητα του υπολειπόµενου 
κατακερµατισµού του τρέχοντος προγράµµατος «∆ιά βίου µάθηση» σε 6 επιµέρους 
προγράµµατα, περισσότερους από 50 στόχους και πάνω από 60 δράσεις είναι πολύ 
πολύπλοκη· περιλαµβάνει τον κίνδυνο επικαλύψεων, εµποδίζει την ανάπτυξη συνεκτικής 
προσέγγισης της διά βίου µάθησης και περιορίζει τις δυνατότητες για κέρδη 
αποδοτικότητας και τη βελτίωση της σχέσης κόστους - αποτελεσµατικότητας. Ορισµένες 
τρέχουσες δράσεις δεν διαθέτουν την κρίσιµη µάζα που απαιτείται για µακροπρόθεσµο 
αντίκτυπο. Επιπλέον, οι οµοιότητες µεταξύ των γενικών στόχων και των µηχανισµών 
υλοποίησης των επιµέρους προγραµµάτων του προγράµµατος «∆ιά βίου µάθηση» και του 
προγράµµατος «Νεολαία σε δράση», που επικεντρώνονται και τα δύο στην κινητικότητα, 
τη συνεργασία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως όσον αφορά 
τη διαχείριση και την εφαρµογή του προγράµµατος. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος «∆ιά βίου µάθηση» δείχνει ότι ένα και µόνο 
πρόγραµµα θα είχε τη δυνατότητα να αυξήσει τη συνεκτικότητα µεταξύ των διαφόρων 
δυνατοτήτων που προσφέρονται στους δικαιούχους και να ενισχύσει την προσέγγιση διά 
βίου µάθησης µε τη διασύνδεση όλων των προγραµµάτων που αφορούν την τυπική και µη 
τυπική µάθηση σε όλα τα στάδια του φάσµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα διευρύνει 
το πεδίο εφαρµογής για δοµηµένες συµπράξεις, τόσο µεταξύ διαφόρων τοµέων 
εκπαίδευσης όσο και µε τον κόσµο της εργασίας και άλλους σχετικούς παράγοντες. Σε 
επίπεδο διαχείρισης, οι οικονοµίες κλίµακας µπορούν να είναι σηµαντικές, αν δράσεις 
παρόµοιας φύσης έχουν παρόµοιους κανόνες και διαδικασίες εφαρµογής, που είναι 
απλουστευτικοί τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους φορείς διαχείρισης σε επίπεδο 
Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραµµα θα παράσχει επίσης ευελιξία και κίνητρα, 
έτσι ώστε η κατανοµή του προϋπολογισµού µεταξύ δράσεων, δικαιούχων και χωρών να 
αντιπροσωπεύει καλύτερα τις επιδόσεις και τον δυνητικό αντίκτυπο.  

                                                 
33 ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Leonardo da Vinci και eLearning 
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Το ίδιο ισχύει για τη διακρατική συνεργασία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, η οποία 
χαρακτηρίζεται επίσης από τον κατακερµατισµό των µέσων της Ένωσης, που καθιστά 
δύσκολη την πρόσβαση των σπουδαστών και ιδρυµάτων σε διαφορετικές ευκαιρίες και τη 
διεθνή προβολή της Ένωσης. Παρόµοια προγράµµατα έχουν διαφορετικούς στόχους, πεδίο 
εφαρµογής, επιχειρησιακούς όρους και χρονοδιάγραµµα, ενώ δεν είναι εύκολη και η 
αλληλεπίδρασή τους. Η έλλειψη προβλεψιµότητας και ο διακεκοµµένος ετήσιος 
χρηµατοδοτικός κύκλος ορισµένων δράσεων καθιστά δύσκολο για τα τριτοβάθµια 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα να εµπλακούν σε µακροχρόνια συνεργασία. 

1.5.4. Συνοχή και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Το πρόγραµµα «Erasmus για όλους» δεν είναι το µόνο πρόγραµµα της Ένωσης που 
δραστηριοποιείται στους τοµείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας. Τα διαρθρωτικά ταµεία 
και το µελλοντικό πρόγραµµα έρευνας και καινοτοµίας «Ορίζοντας 2020» δεσµεύονται, 
επίσης, ιδιαίτερα για την εφαρµογή της στρατηγικής «Ένωση 2020» και τους συναφείς 
πρωταρχικούς στόχους της σχετικά µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση και, ειδικότερα, την 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Η συνέργεια µεταξύ των µέσων θα εξασφαλιστεί 
µέσω σαφούς διάκρισης στα είδη επενδύσεων/οµάδες-στόχους που υποστηρίζονται: η 
υποδοµή εκπαίδευσης θα υποστηριχθεί από το ΕΤΠΑ, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε 
επαγγελµατική κατάρτιση και η κινητικότητα ενήλικων εκπαιδευοµένων από το ΕΚΤ, ενώ 
η κινητικότητα των ερευνητών από το «Ορίζων 2020». Περαιτέρω, το Erasmus για όλους 
υποστηρίζει µόνο διακρατικά σχέδια, ενώ το επίκεντρο των διαρθρωτικών ταµείων έχει 
εθνική ή περιφερειακή διάσταση.  

Η φιλοδοξία είναι να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη µέλη να δοκιµάζουν και να 
πειραµατίζονται µε µέσα και µεθόδους που προκύπτουν από διακρατική συνεργασία µέσω 
του «Erasmus για όλους» και, στη συνέχεια, να τα εφαρµόζουν στην επικράτειά τους µέσω 
των διαρθρωτικών ταµείων. 

Η συµπληρωµατικότητα µε το «Ορίζοντας 2020» θα έχει µεγάλη σηµασία για την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης της διεθνούς διάστασής της, όταν θα 
ενισχυθεί η αριστεία και η έρευνα στα πανεπιστήµια. 
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1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις  

⌧ Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας  

– ⌧ Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την 01/01/2014 έως την 31/12/2020  

– ⌧ ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις από το 2014 µέχρι το 2025 

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

– Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ, 

– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό. 

1.7. Προβλεπόµενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης34  

⌧ Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή  

⌧ Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε: 

– ⌧ εκτελεστικούς οργανισµούς  

–  οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες35  

– ⌧ εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας  

–  πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του 
τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην 
αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

 Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη  

 Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες  

⌧ Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (όπως προσδιορίζεται κατωτέρω) 

Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, παρακαλείστε να τους διευκρινίσετε στο τµήµα «Παρατηρήσεις». 

Παρατηρήσεις  

Όσον αφορά την πρωτοβουλία του Erasmus για την κινητικότητα των φοιτητών επιπέδου 
Masters που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, η Επιτροπή προβλέπει την 
εφαρµογή του συστήµατος κοινής διαχείρισης µε διεθνείς οργανισµούς. Με την επιφύλαξη 
των ενδελεχών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τους συµβατικούς όρους, είναι πιθανό ο 
όµιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να επιλεγεί για να δράσει ως ο 
καταπιστευµατοδόχος για την υλοποίηση της εγγύησης. 

                                                 
34 Αναλυτικά στοιχεία για τους τρόπους διαχείρισης και παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό µπορείτε 

να βρείτε στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
35 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2.1. ∆ιατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων  

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι. 

Οι διατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων θα καταρτιστούν µε 
σκοπό την αποδοτικότητα και την καλή σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας, µε βάση 
την εµπειρία που αποκτήθηκε στα τρέχοντα προγράµµατα. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα εφαρµοστούν απλουστεύσεις στη διαδικασία 
διαχείρισης των επιχορηγήσεων, η οποία θα έχει ως κύριους στόχους τη µείωση του 
διοικητικού φόρτου εργασίας και των συναφών δαπανών για τους συµµετέχοντες του 
προγράµµατος, τη µείωση του κόστους παρακολούθησης και ελέγχου για τους φορείς 
διαχείρισης, τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων που συγκεντρώνονται και τη 
µείωση του ποσοστού σφαλµάτων. 

Για να επιτευχθεί αυτή η απλούστευση, θα εφαρµοστούν τα ακόλουθα µέτρα:  

- Εξορθολογισµός της δοµής και των δράσεων του προγράµµατος: δραστική µείωση 
του αριθµού των διαφόρων δράσεων µε διάφορους κανόνες διαχείρισης· η υποστηρικτική 
υπηρεσία θα πρέπει να είναι ενοποιηµένη και απλοποιηµένη σε όλες τις δράσεις·  

- Η χρησιµοποίηση επιχορηγήσεων βάσει κατ’ αποκοπή ποσών και ποσοστών / 
επιχορηγήσεων µε βάση το κόστος µονάδας θα γενικευτεί σε µέγιστο βαθµό. Οι 
επιχορηγήσεις σε άτοµα για δράσεις µαθησιακής κινητικότητας θα λάβουν τη µορφή 
επιχορηγήσεων κατ' αποκοπήν ποσών χωρίς εξαίρεση. Η υποβολή εκθέσεων και ο έλεγχος 
θα επικεντρωθούν, έτσι, στην πραγµατοποίηση της υποστηριζόµενης δραστηριότητας και 
στα επιτευχθέντα αποτελέσµατα και όχι στην επιλεξιµότητα των δαπανών που προέκυψαν, 
µειώνοντας το φόρτο εργασίας και το περιθώριο λάθους τόσο για τους συµµετέχοντες στο 
πρόγραµµα όσο και για τους οργανισµούς διαχείρισης.  

- Για τα σχέδια συνεργασίας και την υποστήριξη στην πολιτική µεταρρύθµιση, θα 
δοθεί µεγαλύτερο βάρος στα αποτελέσµατα, επιτρέποντας την αύξηση των επιχορηγήσεων 
βάσει ποσών κατ’ αποκοπήν. Όταν οι επιχορηγήσεις θα βασίζονται στο πραγµατικό 
κόστος, η συνεισφορά των επιχορηγήσεων θα είναι βασικά στις άµεσες δαπάνες.  

- Οι δικαιούχοι του προγράµµατος θα παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες 
διαχείρισης στην αίτηση επιχορήγησής τους και στις εκθέσεις τους. Οι απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων θα είναι αναλογικές µε το µέγεθος της επιχορήγησης, τη διάρκεια και 
τη συνθετότητα της υποστηριζόµενης δράσης. Οι δείκτες ορίζονται στη νοµική βάση, 
ώστε να παρέχουν σταθερή βάση για τη συγκέντρωση και την αξιοποίηση των στοιχείων 
µε σκοπό την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων. 

- Ο µειωµένος αριθµός δράσεων θα υποστηριχθεί µε ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης και 
υποβολής εκθέσεων από δικαιούχους. Αυτό θα διευκολύνει τη συγκέντρωση και 
αξιοποίηση στοιχείων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σε εθνικό 
επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης.  
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2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

2.2.1. Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) επισηµανθεί  

Οι κίνδυνοι που επισηµάνθηκαν κατά την εφαρµογή των τρεχόντων προγραµµάτων 
εµπίπτουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- Λάθη που προέκυψαν από την πολυπλοκότητα των κανόνων: τα τρέχοντα 
προγράµµατα δείχνουν ότι τα ποσοστά σφαλµάτων και οι χρηµατοοικονοµικές 
προσαρµογές είναι υψηλότερα στην περίπτωση δράσεων µε πιο σύνθετους 
χρηµατοοικονοµικούς κανόνες διαχείρισης, ιδίως όταν η επιχορήγηση βασίζεται σε 
πραγµατικές δαπάνες·  

- Αξιοπιστία της αλυσίδας ελέγχου και διατήρηση της διαδροµής του ελέγχου: τη 
διαχείριση των τρεχόντων προγραµµάτων αναλαµβάνουν πολλοί ενδιάµεσοι, οι εθνικοί 
οργανισµοί, οι ελεγκτικοί οργανισµοί και τα κράτη µέλη·  

- Μη αποδοτική χρήση διοικητικών πόρων: µελέτη σχετικά µε το κόστος των ελέγχων 
για τις δράσεις που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισµοί στα τρέχοντα προγράµµατα 
έδειξε ότι, σε πολλές χώρες, οι εθνικές υπηρεσίες, επί του παρόντος, εφαρµόζουν 
ουσιαστικά µεγαλύτερους και περισσότερους ελέγχους από ό,τι απαιτείται από την 
Επιτροπή. Περαιτέρω, ο µεγάλος αριθµός ιδίως πολύ µικρού µεγέθους επιχορηγήσεων 
κινητικότητας για µεµονωµένα άτοµα συνεπάγεται µεγάλη επιβάρυνση τόσο για τους 
συµµετέχοντες όσο και για τους εθνικούς οργανισµούς. Επίσης, οι εθνικοί οργανισµοί που 
διαχειρίζονται σχετικά µικρά ποσά ενωσιακών κονδυλίων έχουν πολύ υψηλότερο κόστος 
διαχείρισης από ό,τι οι οργανισµοί που διαχειρίζονται µεγαλύτερα ποσά· 

- Ειδικές οµάδες-στόχοι: ιδίως στον τοµέα των νέων αλλά και, σε κάποιο βαθµό, στον 
τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι συµµετέχοντες µπορεί να µην έχουν την αναγκαία 
χρηµατοοικονοµική φερεγγυότητα ή τις απαιτούµενες πολύπλοκες δοµές διαχείρισης, π.χ. 
οµάδες νέων που δηµιουργήθηκαν µε αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση σχεδίου 
ανταλλαγής νέων. Αυτή η έλλειψη επίσηµης δοµής µπορεί να έχει αντίκτυπο στη 
χρηµατοοικονοµική και επιχειρησιακή τους ικανότητα για τη διαχείριση κονδυλίων της 
Ένωσης· 

- Πιθανή επικάλυψη χρηµατοδότησης σε δράσεις λόγω του ευρέος πεδίου εφαρµογής 
τους: τις δράσεις του τρέχοντος προγράµµατος διαχειρίζεται ένα δίκτυο εθνικών 
οργανισµών, ένας εκτελεστικός οργανισµός και η Επιτροπή. Οι εν λόγω παράγοντες 
χρησιµοποιούν διαφορετικά συστήµατα διαχείρισης ΤΠ. Ταυτόχρονα ο τρέχων ορισµός 
των δράσεων του προγράµµατος είναι µάλλον ευρύς, επιτρέποντας καταρχήν ορισµένες 
επικαλύψεις χρηµατοδότησης. 

2.2.2. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) ελέγχου  

Το σύστηµα ελέγχου για το νέο πρόγραµµα θα δηµιουργηθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει 
αποδοτικότητα και καλή σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας των ελέγχων. 

1. Μείωση σφαλµάτων που προκύπτουν από πολύπλοκους κανόνες 

Όπως περιγράφεται στο σηµείο 2.1 ανωτέρω, η κύρια απλούστευση για τη µείωση των 
ποσοστών σφαλµάτων που προκύπτουν από την πολυπλοκότητα των χρηµατοοικονοµικών 
κανόνων θα είναι η ευρεία χρήση των επιδοτήσεων µε τη µορφή κατ’ αποκοπήν ποσών και 
ποσοστών και κλιµάκων κόστους µονάδας.  
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Αυτό συµβαδίζει µε τη µελέτη για το κόστος των ελέγχων που ανέλυσε το κόστος των 
ελέγχων 4 διαφορετικών τύπων δράσεων του προγράµµατος διά βίου µάθησης τις οποίες 
διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισµοί:  

- Κινητικότητα Erasmus: µεγάλες επιχορηγήσεις σε µεµονωµένα πανεπιστήµια µε βάση 
κατ’ αποκοπήν ποσά και ποσοστά σε τακτικούς δικαιούχους· οι επιχορηγήσεις ανέρχονται 
στο 50 % του προϋπολογισµού του προγράµµατος 

- Κινητικότητα Leonardo και σχέδια µεταφοράς καινοτοµίας: µεσαίες και µεγάλες 
επιχορηγήσεις σε πολυµερείς συµπράξεις µε βάση κατ’ αποκοπήν ποσοστά και 
πραγµατικές δαπάνες αντίστοιχα 

- Συµπράξεις: µικρές επιχορηγήσεις σε σχολεία, οργανισµούς επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και µάθησης ενηλίκων µε βάση επιχορηγήσεις κατ’ αποκοπήν 
ποσών· 

- Ατοµική κινητικότητα: πολύ µικρές επιχορηγήσεις σε µεµονωµένα µέλη του διδακτικού 
προσωπικού στη σχολική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Η µελέτη δίνει τα ακόλουθα αποτελέσµατα για το πρόγραµµα διά βίου µάθησης: 

Μορφή του µέτρου Συνήθης 
έλεγχος 

∆ιοικητικός 
έλεγχος 

Εκ των 
υστέρων 

Κινητικότητα 
Erasmus 0,16 % 0,32 % 0,17 % 

Έργα Leonardo  2,55 % 1,67 % 1,77 % 

Συµπράξεις 0,25 % 0,36 % Χ/Α 

Ατοµική 
κινητικότητα 0,66 % 0,93 % Χ/Α 

Μέσος όρος 
προγράµµατος διά 
βίου µάθησης 

0,81 % 1,05 % 0,40 % 

Ενώ οι µέσες χρηµατοοικονοµικές προσαρµογές ύστερα από συνήθεις ελέγχους των 
τελικών εκθέσεων (100 % των συµφωνιών επιδοτήσεων που ελέγχθηκαν) είναι 0,81 %, 
αυτό το ποσοστό ποικίλλει από 0,16 % για την κινητικότητα Erasmus έως 2,55 % για τα 
σχέδια Leonardo. Παροµοίως, στην περίπτωση διοικητικών ελέγχων µε βάση τα 
δικαιολογητικά έγγραφα ενός δείγµατος συµφωνιών επιχορηγήσεων (πρέπει να ελεγχθεί 
ποσοστό µεταξύ 10 και 25 % του πληθυσµού), το µέσο ποσοστό είναι 1,05 %, 
κυµαινόµενο από 0,32 % για την κινητικότητα Erasmus έως 1,67 % για τα σχέδια 
Leonardo. Το ίδιο πρότυπο επιβεβαιώνεται για τους εκ των υστέρων επιτόπιους ελέγχους. 

Όπως δείχνουν τα ανωτέρω, το πραγµατικό περιθώριο λάθους είναι περίπου 0,50 %. Αυτό 
το χαµηλό ποσοστό σφαλµάτων επιβεβαιώνεται επίσης από ανεξάρτητους 
χρηµατοοικονοµικούς ελέγχους των συµφωνιών Επιτροπής-Εθνικών Οργανισµών (ΕΟ) 
(0,07 % το 2010).  

Για το πρόγραµµα «Νεολαία σε δράση», τα ποσοστά σφαλµάτων είναι πιο δύσκολο να 
εξαχθούν. Με βάση τους χρηµατοοικονοµικούς ελέγχους των συµφωνιών Επιτροπής-ΕΟ 
που έγιναν το 2010, το ποσοστό σφαλµάτων ήταν 1,71 %, αλλά το ποσοστό αυτό 
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επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από συστηµατικά σφάλµατα σε µία µοναδική σηµαντική 
χώρα για τις συµφωνίες Επιτροπής-ΕΟ του 2005 και του 2007. 

Το µέσο ποσοστό σφαλµάτων για τα δύο προγράµµατα µαζί ανήλθε σε 0,3 %. 

Θεωρώντας ότι, βάσει του νέου προγράµµατος, το 80 % περίπου του προϋπολογισµού θα 
κατανεµηθεί σε δράσεις µαθησιακής κινητικότητας και ότι, για τις δράσεις αυτές, οι 
επιχορηγήσεις θα λάβουν τη µορφή κατ’ αποκοπήν ποσών και κλιµάκων µοναδιαίου 
κόστους, µπορεί να αναµένεται ότι αυτό θα επιτρέψει να διατηρηθεί ή ακόµα και να 
µειωθεί περαιτέρω το ήδη χαµηλό ποσοστό σφαλµάτων για το πρόγραµµα συνολικά.  

Περαιτέρω, ο µετασχηµατισµός των µεµονωµένων συµφωνιών επιχορηγήσεων 
κινητικότητας σε συµφωνίες τις οποίες διαχειρίζονται οργανισµοί αναµένεται να βελτιώσει 
το ποσοστό σφαλµάτων προς την κατεύθυνση του ποσοστού για την κινητικότητα τύπου 
Erasmus.  

Για τις δράσεις που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο της συνεργασίας για καινοτοµία και 
ορθή πρακτική καθώς και της υποστήριξης για πολιτική µεταρρύθµιση, η Επιτροπή θα 
δηµιουργήσει επιχορηγήσεις βάσει κατ’ αποκοπήν ποσών, κλίµακας µοναδιαίου κόστους 
και κατ’ αποκοπήν ποσοστών σε συνάρτηση µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και 
προϊόντα, όποτε είναι δυνατόν και, ιδίως, για στρατηγικές συµπράξεις (βλ. µηχανισµό 
χρηµατοδότησης συγκρίσιµο µε εκείνο των συµπράξεων στον ανωτέρω πίνακα).  

Για τη µειονότητα των δράσεων για τις οποίες οι επιχορηγήσεις εξακολουθούν να 
βασίζονται (εν µέρει) σε πραγµατικές δαπάνες, θα πρέπει να επέλθει απλούστευση της 
διαχείρισης των επιχορηγήσεων, ιδίως από τον εκ νέου ορισµό των επιλέξιµων δαπανών 
και τον περιορισµό της συνεισφοράς της Ένωσης σε ειδικούς τύπους άµεσων δαπανών, 
σύµφωνα µε τις συστάσεις του εσωτερικού ελέγχου της Γ∆ EAC για το ποσοστό 
σφαλµάτων στην άµεση διαχείριση. Προβλέπονται τα ακόλουθα µοντέλα χρηµατοδότησης 
και µέτρα απλούστευσης για τις επιχορηγήσεις:  

- Απλουστευµένη επιστροφή των πραγµατικών άµεσων δαπανών·  

- Σαφής ορισµός των άµεσων δαπανών προσωπικού για την παροχή ασφάλειας 
δικαίου σε δικαιούχους και για τη µείωση των σφαλµάτων· 

- Ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την καταγραφή του χρόνου µε την παροχή σαφούς 
και απλού συνόλου ελάχιστων όρων στους κανόνες συµµετοχής·  

- Κατάργηση των υποχρεώσεων καταγραφής χρόνου για προσωπικό που εργάζεται 
έως 100 % στο σχέδιο της Ένωσης· 

- Η δυνατότητα χρήσης µοναδιαίου κόστους προσωπικού (µέσο κόστος προσωπικού) 
για δικαιούχους για τους οποίους αυτή είναι η συνήθης λογιστική µέθοδός τους· 

- Ένα ενιαίο ποσοστό κατ’ αποκοπήν που καλύπτει έµµεσες δαπάνες, εφαρµοζόµενο 
στις άµεσες δαπάνες προσωπικού µόνο. 

- Για δράσεις που διαχειρίζεται ο εκτελεστικός οργανισµός, χρήση πιστοποιητικών 
ελέγχου για επιχορηγήσεις πάνω από ένα κατώτατο όριο, µε τα οποία οι ελεγκτές θα 
πιστοποιούν τη νοµιµότητα και συµµόρφωση των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων. 

Τα εν λόγω µέτρα αναµένεται να οδηγήσουν σε χαµηλότερα ποσοστά σφαλµάτων για είδη 
σχεδίων που, επί του παρόντος, έχουν σχετικά υψηλά ποσοστά σφαλµάτων, π.χ. για τη 
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µεταφορά καινοτοµίας στο πλαίσιο του Leonardo και, ιδίως, για τις δράσεις που 
διαχειρίζονται απευθείας η Επιτροπή και ο εκτελεστικός οργανισµός. 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα/στόχος εσωτερικού ελέγχου 

Ήδη δυνάµει των υφιστάµενων προγραµµάτων, ορίζονται πολύ λεπτοµερείς απαιτήσεις 
ελέγχου ανά είδος δράσης βάσει ανάλυσης κινδύνου που εξετάζει το επίπεδο 
επιχορήγησης, την πολυπλοκότητα της δράσης, τον αριθµό των εταίρων και την 
τακτικότητα του δικαιούχου. Παρόµοια προσέγγιση θα υιοθετηθεί για το νέο πρόγραµµα· 
ωστόσο, θα λάβει επίσης υπόψη τον µειωµένο κίνδυνο που απορρέει από την 
απλούστευση που προβλέπεται. Η µείωση αυτή δικαιολογείται περαιτέρω από τα σταθερά 
χαµηλά ποσοστά σφαλµάτων σε µεγάλο µέρος των τρεχόντων προγραµµάτων. Η καλή 
γνώση των συστηµάτων ελέγχου και των αποτελεσµάτων τους θα δώσει τη δυνατότητα να 
οριστούν στόχοι ελέγχου βάσει της επικινδυνότητας που παρουσιάζουν. 

Βάσει των ανωτέρω, οι ακόλουθοι ενδεικτικοί στόχοι ελέγχου προβλέπονται για τις 
δράσεις που πρέπει να διαχειριστούν οι εθνικοί οργανισµοί: 

 Μαθησιακή κινητικότητα Σχέδια συνεργασίας 

Για νέους δικαιούχους: 1 
έλεγχος κατά τη διάρκεια της 
περιόδου του 
προγράµµατος/τακτικό 
δικαιούχο που λαµβάνει ετήσια 
επιδότηση >250.000 ευρώ  

Επιτόπιοι έλεγχοι 
συστηµάτων των 
τακτικών δικαιούχων και 
των δικαιούχων 
πολλαπλών 
επιχορηγήσεων 
(συµπεριλαµβανοµένου 
του χρηµατοοικονοµικού 
επιτόπιου ελέγχου της 
τελευταίας 
ολοκληρωµένης 
συµφωνίας, κατά 
περίπτωση)  

Για δικαιούχους που 
ελέγχθηκαν για παρόµοιες 
δράσεις βάσει των 
προηγούµενων προγραµµάτων, 
οι έλεγχοι συστηµάτων θα 
εξαρτηθούν από προηγούµενα 
αποτελέσµατα ελέγχων. 

1 έλεγχος κατά τη διάρκεια 
της περιόδου του 
προγράµµατος/τακτικό 
δικαιούχο που λαµβάνει 
ετήσια επιδότηση 
>1.000.000 ευρώ 

Επιτόπιοι έλεγχοι κατά τη 
διάρκεια της δράσης µη 
τακτικών δικαιούχων 

1% ανάλογα µε το επίπεδο επιχορήγησης και το είδος του 
δικαιούχου 

Συνήθεις έλεγχοι των 
τελικών εκθέσεων 

100% 

∆ιοικητικοί έλεγχοι στα 
δικαιολογητικά έγγραφα 

2-5 % ανάλογα µε το επίπεδο 
επιχορήγησης και το είδος του 
δικαιούχου 

2-10 % ανάλογα µε το 
επίπεδο επιχορήγησης, το 
είδος της επιχορήγησης και 
το είδος του δικαιούχου 

Εκ των υστέρων επιτόπιοι 
χρηµατοοικονοµικοί 
έλεγχοι  

0,25-1 % ανάλογα µε το επίπεδο επιχορήγησης, το είδος του 
δικαιούχου και τα αποτελέσµατα προηγούµενων ελέγχων.  

Μπορούν να υιοθετηθούν ειδικοί στόχοι ελέγχου για ιδιαίτερα µικρές χώρες µε πολύ 
περιορισµένο αριθµό συµµετεχόντων δυνάµει δεδοµένης δράσης, για να αποφευχθεί το 
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ενδεχόµενο οι ίδιοι δικαιούχοι να πρέπει να υποβληθούν σε ενδελεχείς ελέγχους σε ετήσια 
βάση εξαιτίας ποσοτικών ελάχιστων απαιτήσεων.  

Οι επιτόπιοι έλεγχοι κατά τη διάρκεια της δράσης θα επιλεγούν προσεκτικά, καθώς κατά 
κανόνα δεν οδηγούν σε χρηµατοοικονοµικές προσαρµογές, αλλά αντιπροσωπεύουν πολύ 
υψηλό κόστος για τους εθνικούς οργανισµούς. Μπορεί να περιοριστούν σε 
συγκεκριµένους τοµείς, παραδείγµατος χάριν µε µεγάλη συµµετοχή των επιχειρήσεων, 
οργανισµούς µε πιο περιορισµένη χρηµατοοικονοµική ικανότητα ή άτυπες οµάδες (ιδίως 
στον τοµέα των νέων) και βάσει των κινδύνων που εντοπίζονται ύστερα από εξέταση 
δεδοµένων. 

Σε περίπτωση σοβαρών προβληµάτων που διαπιστώνονται σε δεδοµένο δικαιούχο, η 
συχνότητα των επιτόπιων ελέγχων των συστηµάτων των τακτικών δικαιούχων µπορεί να 
αυξηθεί κατά την περίοδο του προγράµµατος. 

2. Αξιοπιστία της αλυσίδας ελέγχου και διαδροµή των ελέγχων 

Για τα τρέχοντα προγράµµατα διά βίου µάθησης και Νεολαίας σε δράση, εφαρµόστηκε 
ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου για τον έλεγχο της χρήσης κονδυλίων της Ένωσης 
για τις δράσεις που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισµοί – που αποτελούν τα ¾ του 
προϋπολογισµού του προγράµµατος – στα κράτη µέλη. Το σύστηµα δηµιουργήθηκε το 
2007 και ωρίµασε σηµαντικά κατά τα τελευταία έτη, µε αποτέλεσµα την αναγνώριση της 
σταθερότητάς του από το Ελεγκτικό Συνέδριο (DAS 2008, 2009 και 2010) και την 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (2009-10 έλεγχος του συστήµατος διαχείρισης και 
ελέγχου του προγράµµατος διά βίου µάθησης ΕΟ).  

Ο νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός που προτείνεται από την Επιτροπή εισάγει ένα νέο 
στοιχείο που θα πρέπει να εξεταστεί για την αλυσίδα ελέγχου. Το άρθρο 57 παράγραφος 5 
στοιχείο δ) απαιτεί από οργανισµούς, όπως οι εθνικοί οργανισµοί, να συντάσσουν ετήσια 
«διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των λογαριασµών, την ορθή λειτουργία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, 
καθώς και τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων και την τήρηση της 
αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης». Το άρθρο 57 παράγραφος 5 στοιχείο ε) 
απαιτεί τη «γνωµοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισµού σχετικά µε τη 
διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας που αναφέρεται στο σηµείο δ), η οποία καλύπτει όλα τα 
στοιχεία της». Ο νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός προβλέπει την υποβολή της 
διαχειριστικής δήλωσης από τους εθνικούς οργανισµούς στην Επιτροπή έως την 1η 
Φεβρουαρίου και η γνωµοδότηση του ανεξάρτητου ελέγχου έως τις 15 Μαρτίου του έτους 
που έπεται του έτους για το οποίο υποβάλλεται έκθεση. 

Ως συνέπεια της αλλαγής αυτής στον δηµοσιονοµικό κανονισµό, θα υιοθετηθεί η αλυσίδα 
ελέγχου για δράσεις του προγράµµατος που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισµοί, ενώ θα 
εξακολουθήσει να βασίζεται στην υφιστάµενη ορθή πρακτική για να εξασφαλιστεί η 
χρηστή χρήση των κονδυλίων της Ένωσης. 

Η ακόλουθη διαδικασία προβλέπεται για τις δράσεις που υλοποιούν οι εθνικοί οργανισµοί:  

- Οι έλεγχοι θα οργανωθούν σε τρία επίπεδα: από εθνικούς οργανισµούς, από 
ανεξάρτητους ελεγκτικούς οργανισµούς ορισµένους από τα κράτη µέλη και από την 
Επιτροπή, όπου η Επιτροπή θα λαµβάνει υπόψη τους ελέγχους που εκτελούνται από 
άλλους οργανισµούς για να εξασφαλιστεί η καλή σχέση κόστους- αποδοτικότητας. Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα διοργανώνει τακτική ανταλλαγή σχεδίων ελέγχου µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων παραγόντων σε προοπτική πολυετούς ελέγχου. 
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- Ενώ οι εθνικοί οργανισµοί θα είναι επιφορτισµένοι µε τους πρωταρχικούς ελέγχους 
των δικαιούχων, το σύστηµά τους εσωτερικού ελέγχου και συµµόρφωσης θα 
παρακολουθείται και θα εποπτεύεται από τα κράτη µέλη και θα ελέγχεται από ανεξάρτητο 
ελεγκτικό οργανισµό. Η Επιτροπή θα ορίσει τις απαιτήσεις για τους ελέγχους σε εθνικό 
επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα και η αξιοπιστία και για να εποπτευθεί η 
εφαρµογή των ελέγχων σε επίπεδο κράτους µέλους. Αυτή η πρακτική έχει ήδη θεσπιστεί 
από την Επιτροπή, που εκδίδει ετησίως τον αποκαλούµενο «οδηγό για εθνικούς 
οργανισµούς» που θέτει ελάχιστες απαιτήσεις, στόχους ελέγχου και τεχνικές 
κατευθυντήριες γραµµές για τους εθνικούς οργανισµούς όσον αφορά τους πρωταρχικούς 
ελέγχους των δικαιούχων του προγράµµατος. Το ίδιο ισχύει για τις κατευθυντήριες 
γραµµές για τους εθνικούς οργανισµούς, που καθορίζουν το ελάχιστο πεδίο 
δευτερευόντων ελέγχων και παρέχουν µεθοδολογική καθοδήγηση, για να παράσχουν 
αποδεκτή αξιοπιστία, καθώς και για να εξασφαλίσουν συνεκτικότητα και συγκρισιµότητα 
των ελέγχων. Ωστόσο, µετά την εισαγωγή των νέων απαιτήσεων για τους εθνικούς 
οργανισµούς στον δηµοσιονοµικό κανονισµό [βλ. άρθρο 57 παράγραφος 5 στοιχεία δ) και 
ε) ιδίως], οι κατευθυντήριες γραµµές για τις εθνικές αρχές θα αντικατασταθούν από 
«συµφωνηµένες διαδικασίες» για τους ανεξάρτητους ελεγκτικούς οργανισµούς στο νέο 
πρόγραµµα. 

- Το τρέχον δύσχρηστο σύστηµα ετήσιων δηλώσεων αξιοπιστίας από τα κράτη µέλη 
θα αντικατασταθεί από µια πιο αποδοτική ρύθµιση:  

▪ Τα κράτη µέλη θα ορίσουν τους εθνικούς οργανισµούς τους και θα παράσχουν µια 
εκ των προτέρων αξιολόγηση συµµόρφωσης για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση του 
εθνικού οργανισµού µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που έθεσε η Επιτροπή όσον αφορά τα 
πρότυπα ελέγχου και τους κανόνες της Ένωσης για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των 
σχεδίων των αποκεντρωµένων δράσεων.  

▪ Οι εθνικοί οργανισµοί θα υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια διαχειριστική δήλωση 
αξιοπιστίας που συνοδεύει την ετήσια έκθεσή της σχετικά µε τη διαχείριση και την 
εφαρµογή του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής έκθεσης 
και της υποβολής έκθεσης σχετικά µε τους ελέγχους των δικαιούχων.  

▪ Η διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας του εθνικού οργανισµού θα αποτελέσει 
αντικείµενο γνωµοδότησης ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισµού, που έχει την αναγκαία 
επαγγελµατική ικανότητα για ελέγχους δηµόσιων οργανισµών. Το κράτος µέλος θα 
διορίσει τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισµό και θα εξασφαλίσει ότι συµµορφώνεται µε 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίστηκαν από την Επιτροπή.  

▪ Ενώ ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισµός θα είναι επιφορτισµένος µε την 
πραγµατοποίηση ελέγχων του εθνικού οργανισµού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νέου 
δηµοσιονοµικού κανονισµού, τα κράτη µέλη θα παρακολουθούν και θα εποπτεύουν τη 
συµµόρφωση του εθνικού οργανισµού µε τις απαιτήσεις της Επιτροπής και θα 
ενηµερώνουν την Επιτροπή ετησίως σχετικά µε τις δραστηριότητες παρακολούθησης και 
εποπτείας του.  

▪ Η Επιτροπή θα εποπτεύει η ίδια το σύνολο του συστήµατος ελέγχου, 
αναλαµβάνοντας ελέγχους (τόσο έλεγχοι συστηµάτων όσο και χρηµατοοικονοµικοί 
έλεγχοι) σε εθνικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη δεόντως τους ελέγχους που εκτελούνται 
από άλλους οργανισµούς. Οι έλεγχοι της Επιτροπής θα είναι έτσι αναλογικοί µε την ισχύ 
των εθνικών συστηµάτων ελέγχου. Θα πραγµατοποιηθεί ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά 
µε εθνικούς και ευρωπαϊκούς ελέγχους ώστε να αποφευχθούν κενά και επικαλύψεις.  
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Αντίθετα µε τα υφιστάµενα προγράµµατα, τα κράτη µέλη δεν θα απαιτείται πλέον να 
παρέχουν ετήσια δήλωση αξιοπιστίας για λόγους αποδοτικότητας και καλής σχέσης 
κόστους-αποτελεσµατικότητας, δεδοµένων των απαιτήσεων του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού για τους εθνικούς οργανισµούς (βλ. άρθρο 57.5).  

Ωστόσο, παραµένουν υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και την εποπτεία της εφαρµογής 
του προγράµµατος σε εθνικό επίπεδο και θα ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά σε ετήσια 
βάση.  

Για να παρασχεθεί υψηλής ποιότητας βάση για την ετήσια δήλωση αξιοπιστίας από τον 
Γενικό ∆ιευθυντή, θα συσταθεί µόνιµο σύστηµα ελέγχου που αποτελείται από τα 
ακόλουθα στοιχεία:  

▪ τη διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας από τον εθνικό οργανισµό έως την 1 
Φεβρουαρίου Ν+1,  

▪ τη γνωµοδότηση του ανεξάρτητου ελέγχου έως τις 15 Μαρτίου N+1,  

▪ την ανάλυση από την Επιτροπή της διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας και της 
γνωµοδότησης του ανεξάρτητου οργανισµού και της ανάδραση στον εθνικό οργανισµό και 
στο κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένων των επίσηµων παρατηρήσεων και συστάσεων 
σε περίπτωση µη συµµόρφωσης ή χαµηλής απόδοσης του εθνικού οργανισµού, 

▪ τις πληροφορίες από τα κράτη µέλη έως τις 30 Οκτωβρίου κάθε έτους, που 
καλύπτουν τις δραστηριότητές τους παρακολούθησης και εποπτείας σχετικά µε το 
πρόγραµµα σε εθνικό επίπεδο. 

Σε συνδυασµό µε τους ελέγχους συστηµάτων και τους χρηµατοοικονοµικούς ελέγχους από 
την Επιτροπή, αναµένεται ότι το κόστος των ελέγχων θα µειωθεί περαιτέρω στην 
κατεύθυνση του αναλογικά λιγότερο ακριβού κόστους ελέγχου του προγράµµατος διά βίου 
µάθησης (το εν λόγω κόστος αντιπροσωπεύει σήµερα λίγο κάτω από το 2 % του ετήσιου 
προϋπολογισµού της Ένωσης των δράσεων που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισµοί, 
κατανεµηµένου σε 0,23 % για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 0,16 % για τα κράτη µέλη και σε 
1,59 % για τους εθνικούς οργανισµούς· έναντι συνολικού κόστους περίπου 5,75 % για το 
«Νεολαία σε δράση» που περιλαµβάνει 1,00 % για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 0,82 % για 
τα κράτη µέλη και 3,93 % για εθνικούς οργανισµούς).  

Το κόστος των ελέγχων αναµένεται να µειωθεί ιδίως σε δύο επίπεδα: στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, επειδή ο ίδιος αριθµός υπαλλήλων θα διαχειριστεί έναν σηµαντικά µεγαλύτερο 
προϋπολογισµό µε χαµηλότερο αριθµό εθνικών οργανισµών· στα κράτη µέλη, επειδή η 
εποπτεία τους θα απαιτήσει λιγότερο άµεσους ελέγχους, δεδοµένου του ρόλου του 
ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισµού. Το κόστος των ελέγχων στους εθνικούς 
οργανισµούς αναµένεται να µειωθεί επίσης, αλλά λιγότερο: ενώ, αφενός, τα ελάχιστα 
ποσοστά δικαιούχων που πρέπει να ελεγχθούν είναι µειωµένα, θα διαχειριστούν 
µεγαλύτερους προϋπολογισµούς και, συνεπώς, περισσότερους δικαιούχους.  

Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων της, η Επιτροπή µπορεί να επιβάλει µέτρα 
προφύλαξης στους εθνικούς οργανισµούς (όπως αναστολή των υποχρεώσεων ή 
πληρωµών) καθώς και διορθωτικά µέτρα (ιδίως χρηµατοοικονοµικές διορθώσεις). Και τα 
δύο είδη µέτρων είναι ήδη σε χρήση και έχουν αποδειχτεί αποδοτικά στην αντιµετώπιση 
σοβαρών προβληµάτων µη συµµόρφωσης και χαµηλής απόδοσης.  

∆ράσεις που διαχειρίζεται ένας εκτελεστικός οργανισµός 
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Η Επιτροπή θα εφαρµόσει τα µέτρα ελέγχου που απαιτούνται για τους εκτελεστικούς 
οργανισµούς σύµφωνα µε το άρθρο 59 του δηµοσιονοµικού κανονισµού [σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου - Κανονισµός για τους εκτελεστικούς 
οργανισµούς]. 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει ότι ο εκτελεστικός οργανισµός 
υλοποιεί κατάλληλους στόχους ελέγχου για τις δράσεις που θα αναλάβει να διαχειριστεί. 
Αυτή η εποπτεία θα ενσωµατωθεί στους όρους συνεργασίας µεταξύ της µητρικής Γ∆ και 
του εκτελεστικού οργανισµού και στην εξαµηνιαία υποβολή έκθεσης του οργανισµού. 

Το 2010 ο εκτελεστικός οργανισµός εξέφρασε επιφύλαξη για τη διαχείριση του τρέχοντος 
(2007-2013) προγράµµατος «Νεολαία σε δράση». Για το πρόγραµµα αυτό, το ύψος της 
δυνητικής ζηµίας του 2010 ήταν 7,38 %, αντιπροσωπεύοντας, ωστόσο, λιγότερο από το 
0,5 % του συνολικού προϋπολογισµού πληρωµών του 2010 του εκτελεστικού οργανισµού. 
Θεωρώντας αυτήν την τιµή πολύ χαµηλή, η συνολική αξιοπιστία για τη δήλωση του 
οργανισµού διατηρήθηκε. Η ανάλυση των σφαλµάτων έδειξε ότι αφορούσαν κυρίως τη 
δυσκολία ορισµένων δικαιούχων να προσκοµίσουν επαρκή δικαιολογητικά έγγραφα και τη 
µη τήρηση ορισµένων κανόνων επιλεξιµότητας.  

Το 2011 καταρτίστηκε και εφαρµόστηκε σχέδιο δράσης που στοχεύει, για όλα τα 
προγράµµατα που διαχειρίζεται ο οργανισµός, στη βελτίωση των πληροφοριών που 
παρέχονται σε δικαιούχους σχετικά µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τους 
ελέγχους και τους εκ των υστέρων ελέγχους (µε την κατάρτιση ενός πακέτου 
πληροφοριών ή τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των 
επισκέψεων παρακολούθησης), βελτιώνοντας τις στρατηγικές διοικητικών ελέγχων και 
παγιώνοντας τη στρατηγική ελέγχου του οργανισµού.  

Αναµένεται ότι η εφαρµογή του σχεδίου δράσης από τον οργανισµό θα µειώσει τα 
ποσοστά σφαλµάτων έως το τέλος του τρέχοντος Π∆Π. Όσον αφορά το 2011, µπορεί ήδη 
να συναχθεί το συµπέρασµα ότι το εκτιµώµενο ποσοστό σφάλµατος για το πρόγραµµα 
«Νεολαία σε δράση» θα κυµαίνεται στο 1 %. Βάσει της µεσοπρόθεσµης τάσης, το επίπεδο 
µη συµµόρφωσης για τις δράσεις που προβλέπονται βάσει του νέου προγράµµατος θα 
πρέπει να είναι αρκετά κάτω από το όριο του 2 %.  

Επιπλέον, τα µέτρα απλούστευσης που προβλέπονται στο προτεινόµενο πρόγραµµα 
αναµένεται να µειώσουν περαιτέρω τους κινδύνους σφαλµάτων. 

∆ράσεις που διαχειρίζεται απευθείας η Επιτροπή 

Η Επιτροπή προτίθεται να διαχειριστεί µόνο ένα ελάχιστο ποσοστό επιχορηγήσεων και 
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών απευθείας. 

Το 2009 και το 2010 η Γ∆ EAC διατύπωσε επιφύλαξη σχετικά µε την εφαρµογή των 
κεντρικών άµεσων δράσεων. Όπως συνέβη για τον εκτελεστικό οργανισµό, η ανάλυση των 
παρατηρηθέντων σφαλµάτων δείχνει ότι αφορούν κυρίως την αδυναµία των δικαιούχων να 
προσκοµίσουν δικαιολογητικά έγγραφα ή την ανεπαρκή ποιότητα των εν λόγω εγγράφων. 

Οι διορθωτικές δράσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί αναµένεται να µειώσουν τα σφάλµατα 
που παρατηρήθηκαν πριν από το τέλος του τρέχοντος Π∆Π. Οι δράσεις περιλαµβάνουν 
δράσεις ενηµέρωσης των δικαιούχων για να ευαισθητοποιηθούν σχετικά µε τις 
υποχρεώσεις τους, την κατά προτίµηση µετάβαση σε ένα σύστηµα κλεισίµατος των 
σχεδίων βάσει αποτελεσµάτων ή σε προσέγγιση κατ’ αποκοπήν ποσού, την εισαγωγή στις 
αρχές του 2010 «συµφωνηµένων διαδικασιών» για τους ελέγχους πιστοποίησης 
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δηλωµένων δαπανών και ελέγχους βάσει δειγµάτων δικαιολογητικών εγγράφων. 
Επιπρόσθετα, εφαρµόζεται ένα πιο κεντρικό δηµοσιονοµικό κύκλωµα για τη συγκέντρωση 
της χρηµατοοικονοµικής εµπειρογνωµοσύνης για την επεξεργασία του µειωµένου αριθµού 
συναλλαγών. 

Επίσης, στην περίπτωση των κεντρικών άµεσων συναλλαγών, οι προβλεπόµενες 
απλουστεύσεις θα συµβάλουν στη µείωση του κινδύνου σφαλµάτων. 

3. Μη αποδοτική χρήση διοικητικών πόρων 

Η µελέτη σχετικά µε το κόστος των ελέγχων έδειξε ότι σηµαντικός αριθµός εθνικών 
οργανισµών πραγµατοποιούν περισσότερους και εντονότερους ελέγχους από ό,τι 
απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς αυτό να οδηγεί κατ’ ανάγκη σε πειστική 
προστιθέµενη αξία. Η Επιτροπή εκτιµά το κόστος των εν λόγω πρόσθετων ελέγχων σε 
σχεδόν 20 % του συνολικού κόστους των ελέγχων των εθνικών οργανισµών. 

Στο πλαίσιο των περικοπών στις δηµόσιες δαπάνες, αυτοί οι πρόσθετοι έλεγχοι θα πρέπει 
να περιοριστούν στο νέο πρόγραµµα σε κινδύνους ή προσδιορισµένες προβληµατικές 
περιπτώσεις. Η Επιτροπή, συνεπώς, θα καθορίσει περαιτέρω τις απαιτήσεις ελέγχου και θα 
παράσχει µέσα ελέγχου, όπως π.χ. λίστες ελέγχου στους εθνικούς οργανισµούς για να 
εξασφαλίσει ότι εφαρµόζονται οι ίδιοι κανόνες ελέγχου σε όλες τις χώρες για τις ίδιες 
δράσεις. 

Θα υπάρξει περαιτέρω κέρδος ως προς τη χρήση διοικητικών πόρων µε την κατάργηση 
των ατοµικών συµφωνιών επιχορηγήσεων κινητικότητας. ∆ηλαδή όλες οι επιχορηγήσεις 
µαθησιακής κινητικότητας σε µεµονωµένα άτοµα θα µεταφερθούν από τον εθνικό 
οργανισµό στον οργανισµό που διοργανώνει την κινητικότητα (π.χ. πανεπιστήµια, 
σχολεία, πάροχοι κατάρτισης) και όχι στους µεµονωµένους σπουδαστές και 
εκπαιδευόµενους. Αυτό αναµένεται να µειώσει τον αριθµό των συµφωνιών ουσιαστικά, µε 
τη µείωση του εγγενούς φόρτου εργασίας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του σχεδίου 
για τους συµµετέχοντες και τους φορείς διαχείρισης. 

Η µελέτη σχετικά µε το κόστος των ελέγχων έδειξε ότι το κόστος των ελέγχων εξαρτάται 
εν µέρει από το µέγεθος του µεριδίου του προϋπολογισµού που διαχειρίζονται οι εθνικοί 
οργανισµοί. Για το πρόγραµµα διά βίου µάθησης, το κόστος αυτό κυµαίνεται από 1,26 % 
για τις 6 µεγαλύτερες χώρες έως 3,35 % για τις 6 µικρότερες χώρες. Το φάσµα είναι ακόµη 
ευρύτερο για το πρόγραµµα «Νεολαία σε δράση» (που διαχειρίζεται περίπου το 1/6 του 
προϋπολογισµού για το πρόγραµµα διά βίου µάθησης): από 3,66% έως 12,62%. 
Λαµβάνοντας υπόψη τις εν λόγω διαφορές, η Επιτροπή υποστηρίζει στην πρότασή της ότι 
θα πρέπει να οριστεί ένας και µόνο εθνικός οργανισµός ανά χώρα για να αυξηθεί η 
κρίσιµη µάζα και να περικοπούν οι δαπάνες διαχείρισης.  

4. Αντιµετώπιση αδυναµιών ειδικών οµάδων-στόχων 

Χάρη στις απλουστεύσεις που προτείνονται για τη διαχείριση των επιχορηγήσεων, όπως, 
ιδίως, η ευρύτερη χρήση επιχορηγήσεων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσών και ποσοστών, το 
ποσοστό σφάλµατος θα πρέπει επίσης να µειωθεί για συµµετέχοντες µε λιγότερο στέρεη 
οργανωτική δοµή και χαµηλότερη χρηµατοοικονοµική ικανότητα, ιδίως στον τοµέα των 
νέων, αλλά και στην κοινότητα εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Ύστερα από τα εν λόγω µέτρα απλούστευσης, η Επιτροπή δέχεται ότι θα υπάρξει 
υπολειπόµενος κίνδυνος που πρέπει να αποδεχτεί, γεγονός που είναι εγγενές στην πολιτική 
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επιλογή να παρασχεθεί υποστήριξη της Ένωσης στους εν λόγω τύπους συµµετεχόντων 
ενόψει των στόχων των προγραµµάτων. 

5. Πρόληψη της πιθανής διπλής χρηµατοδότησης 

Βλέπε σηµείο 2.3 κατωτέρω. 

2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών  

Να προσδιοριστούν υπάρχοντα ή προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας. 

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι, συνολικά, µόνο περιορισµένες περιπτώσεις απάτης 
έχουν σηµειωθεί στο πλαίσιο των τρεχόντων προγραµµάτων. Αυτό, σε συνδυασµό µε τα 
πολύ χαµηλά ποσοστά σφαλµάτων, δικαιολογεί ότι τα µέτρα για την πρόληψη της απάτης 
και παρατυπιών στο νέο πρόγραµµα θα πρέπει να είναι αναλογικά και αποδοτικά ως προς 
το κόστος. 

Ύστερα από σύσταση εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή ανέλυσε πιθανούς τοµείς 
επικάλυψης/διπλής χρηµατοδότησης στα προγράµµατα «∆ιά βίου µάθηση» και «Νεολαία 
σε δράση». Ενώ είναι θεωρητικά πιθανή, η διπλή χρηµατοδότηση προλαµβάνεται ήδη 
αποτελεσµατικά µε προληπτικούς ελέγχους στο στάδιο επιλογής, τόσο από τους εθνικούς 
οργανισµούς όσο και από τον εκτελεστικό οργανισµό.  

Βάσει των ανωτέρω, για να µειωθούν περαιτέρω πιθανές απάτες και παρατυπίες, 
προβλέπονται τα ακόλουθα µέτρα για το νέο πρόγραµµα: 

- Η πρόληψη των πιθανών απατών και παρατυπιών εξετάζεται ήδη στη αρχή του 
προγράµµατος. Ενώ στα τρέχοντα προγράµµατα η ευρεία ποικιλία δράσεων επιτρέπει 
κάποια επικάλυψη δραστηριοτήτων και συµµετεχόντων, αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται 
στο µέλλον από µια ρύθµιση που χαράσσει σαφείς διαχωριστικές γραµµές µεταξύ 
δράσεων και αποτρέπει το ενδεχόµενο παρόµοιες δραστηριότητες να πραγµατοποιούνται 
στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων από τους ίδιους συµµετέχοντες.  

- Θα θεσπιστεί η καταγραφή των συµµετεχόντων σε ένα και µόνο κεντρικό µητρώο 
(πιθανώς υφιστάµενη δικτυακή πύλη συµµετεχόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), γεγονός 
που θα επιτρέψει τη διασταύρωση της συµµετοχής των οργανώσεων σε διαφορετικές 
δράσεις του προγράµµατος και των συµµετεχουσών χωρών εκ των προτέρων. Αυτό θα 
αποτρέψει πιθανή «αγοραπωλησία» επιχορηγήσεων στις συµµετέχουσες χώρες.  

- Θα συσταθεί αποθήκη στοιχείων για όλες τις δράσεις του προγράµµατος (κεντρικές 
και αποκεντρωµένες), εφόσον θα εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται διαφορετικά µέσα 
διαχείρισης ΤΠ.  

- Ο έλεγχος των συµµετεχόντων στη µαθησιακή κινητικότητα θα είναι δυνατός µέσω 
της αποκαλούµενης «εφαρµογής µέσου ΤΠ που ευνοεί την κινητικότητα», που σήµερα 
προβλέπει ήδη καταγραφή όλων των συµµετεχόντων κινητικότητας στα σχέδια 
κινητικότητας Leonardo da Vinci του προγράµµατος διά βίου µάθησης.  

- Τόσο οι εθνικοί οργανισµοί όσο και ο εκτελεστικός οργανισµός θα πρέπει να 
υποβάλουν έκθεση για πιθανές απάτες και παρατυπίες στην Επιτροπή ad hoc καθώς και να 
τις συµπεριλάβουν στις τακτικές τους εκθέσεις. Θα πρέπει επίσης να κινούν διαδικασίες 
δίωξης προκειµένου να ανακτήσουν τα απολεσθέντα, αχρεωστήτως καταβληθέντα ή 
κακώς χρησιµοποιηθέντα κονδύλια από τους δικαιούχους.  
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- Όσον αφορά περιπτώσεις απάτης, παρατυπίας ή αµέλειας που αποδίδονται σε εθνικό 
οργανισµό και που έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια κονδυλίων της Ένωσης που δεν 
µπορούν να ανακτηθούν, η νοµική βάση προβλέπει - όπως σήµερα- ότι το κράτος µέλος 
είναι υπόλογο για τις απώλειες αυτές στην Επιτροπή. 
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

3.1. Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) των δαπανών 
του προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

• Υφιστάµενες γραµµές δαπανών του προϋπολογισµού36 

Κατά σειρά τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του 
προϋπολογισµού. 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος  
δαπανών Συµµετοχή  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιο-
νοµικού 
πλαισίου 

Αριθµός  
[Περιγραφή………………………...……….] 

∆Π/Μ∆Π 
(37) 

χωρών 
ΕΖΕΣ38 

υποψηφίων 
για ένταξη 
χωρών39 

τρίτων 
χωρών 

κατά την 
έννοια του 
άρθρου 18 
παράγραφ

ος 1 
στοιχείο 
αα) του 

δηµοσιονο
µικού 

κανονισµο
ύ  

5 
15.01 ∆ιοικητικές δαπάνες του τοµέα 
πολιτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, άρθρα 1-3 

Μ∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ/Ο
ΧΙ ΟΧΙ 

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία  

Κατά σειρά τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του προϋπολογισµού. 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος 
δαπανών Συµµετοχή  

Τοµέας 
του 

πολυετο
ύς 

δηµοσιο
νοµικού 
πλαισίου 

Αριθµός  
[Γραµµή……………………………………..] ∆Π/Μ∆Π χωρών 

της ΕΖΕΣ

υποψηφίων 
για ένταξη 
χωρών 

τρίτων 
χωρών 

κατά την 
έννοια του 
άρθρου 18 
παράγραφ

ος 1 
στοιχείο 
αα) του 

δηµοσιονο
µικού 

κανονισµο
ύ  

1 15.01.04.01 "Erasmus για όλους"– 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης 

Μ∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ/Ο
ΧΙ ΟΧΙ 

4 
15.01.04.02 "Erasmus για όλους"– 
διεθνές - ∆απάνες διοικητικής 
διαχείρισης 

Μ∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ/Ο
ΧΙ ΟΧΙ 

1 15.02.01 "Erasmus για όλους" ∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ/Ο ΟΧΙ 

                                                 
36 Η/Οι γραµµή(-ές) του προϋπολογισµού για τον εκτελεστικό οργανισµό που θα οριστούν µόλις 

σταθεροποιηθούν τα στοιχεία δαπανών 
37 ∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις 
38 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.  
39 Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάµει υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
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ΧΙ 

4 15.02.02 "Erasmus για όλους" – 
διεθνής διάσταση 

∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ/Ο
ΧΙ ΟΧΙ 
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3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες  

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιµώµενων επιπτώσεων στις δαπάνες  

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) - τρέχουσες τιµές 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  1 

Ενιαίο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Νεολαίας και Αθλητισµού 

"Erasmus για όλους" 
 

Γ∆: EAC   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Μετά 
το 

2020 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις           

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

(1) 1.467 1.763 2.072 2.390 2.722 3.065 3.421 0 16.899 15.02.01 "Erasmus για όλους" 
Πληρωµές (2) 1.174 1.692 1.989 2.294 2.613 2.942 3.285 911 16.899 

Πιστώσεις διοικητικής φύσεως χρηµατοδοτούµενες 
από το κονδύλιο για ειδικά προγράµµατα40           

15.01.04 "Erasmus για όλους"– 
∆απάνες διοικητικής 
διαχείρισης41 

 (3) 

43,118 48,218 51,247 56,904 61,481 67,313 71,595 0 400 

                                                 
40 Τεχνική και/ή διοικητική συνδροµή και δαπάνες για την υλοποίηση των προγραµµάτων και/ή των δράσεων ΕΕ (πρώην γραµµές «ΒΑ») έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
41 Η Επιτροπή µπορεί να προβλέπει (εν µέρει) την εξωτερική ανάθεση της εφαρµογής του προγράµµατος "Erasmus για όλους" σε εκτελεστικό οργανισµό. Τα ποσά και η 

κατανοµή των εκτιµώµενων δαπανών µπορεί να πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε το βαθµό εξωτερικής ανάθεσης. Περιλαµβάνει τις διοικητικές δαπάνες του 
εκτελεστικού οργανισµού στον οποίο µπορεί να ανατεθεί η υλοποίηση µέρους του προγράµµατος σύµφωνα µε έντονο οπισθοβαρές προφίλ. Οι διοικητικές δαπάνες θα 
είναι σταθερές στο χρόνο. 
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Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

=1+1
a +3 

1.510 1.811 2.123 2.447 2.783 3.132 3.493 0 17.299 
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
για τη Γ∆ EAC 

Πληρωµές 
=2+2

a 

+3 1.217 1.740 2.040 2.351 2.674 3.009 3.356 911 17.299 

 

Γ∆: EAC   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Μετά 
το 

2020 
ΣΥΝΟΛΟ 

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

(4) 
1.467 1.763 2.072 2.390 2.722 3.065 3.421 0 16.899  ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων H1 

Πληρωµές (5) 1.174 1.692 1.989 2.294 2.613 2.942 3.285 911 16.899 

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσεως που 
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο ειδικών προγραµµάτων  (6) 

43,118 48,218 51,247 56,904 61,481 67,313 71,595 0 400 

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

(7) 

 

=4+ 6 1.510 1.811 2.123 2.447 2.783 3.132 3.493 0 17.299 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
του ΤΟΜΕΑ 1 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 
Πληρωµές 

(8) 

 

=5+ 6 1.217 1.740 2.040 2.351 2.674 3.009 3.356 911 17.299 

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους από έναν τοµείς: 

Τοµέας 4   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Μετά 
το 2020 ΣΥΝΟΛΟ 
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Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

(1) 
215 227 236 247 257 272 285 0 1.739 

 15.02.02 "Erasmus για όλους" – 
διεθνές ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών 
πιστώσεων  

 Πληρωµές (2) 
172 218 227 237 247 261 274 104 1.739 

 15.01.04.02 - ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής 
φύσεως που χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο 
ειδικών προγραµµάτων  

(3) 9 10 10 10 11 11 12 0 73 

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

(7) 

 

=4+ 6 224 237 246 257 268 283 297 0 1.812 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
του ΤΟΜΕΑ 4 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 
Πληρωµές 

(8) 

 

=5+ 6 181 228 237 247 258 272 286 104 1.812 

 

   2014 2015 2016 2017 20180 2019 2020 
Μετά το 

2020 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων =7+9+

11 1.734 2.048 2.369 2.704 3.051 3.415 3.790 0 19.111 
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 
(Ποσό αναφοράς) Πληρωµές =8+10

+11 1.398 1.969 2.277 2.599 2.932 3.281 3.642 1.015 19.111 

 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 5 «∆ιοικητικές δαπάνες» 
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πλαισίου:  

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) – τιµές 2011 

  Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: EAC 

 Ανθρώπινοι πόροι42 
170 * 0.127 
+0.064 * 16  
+ 0.073 * 18 
=23.928 

170 * 0.127 
+0.064 * 16  
+ 0.073 * 18 
=23.928 

170 * 0.127 
+0.064 * 16  
+ 0.073 * 18 
=23.928 

170 * 0.127 
+0.064 * 16  
+ 0.073 * 18 
=23.928 

170 * 0.127 
+0.064 * 16  
+ 0.073 * 18 
=23.928 

170 * 0.127 
+0.064 * 16  
+ 0.073 * 18 
=23.928 

170 * 0.127 
+0.064 * 16  
+ 0.073 * 18 
=23.928 

 167,496 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες  0,3834 0,3834 0,3834 0,3834 0,3834 0,3834 0,3834 2,684 

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ EAC Πιστώσεις 24,311 24,311 24,311 24,311 24,311 24,311 24,311 170,180 

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωµών) 

24,311 24,311 24,311 24,311 24,311 24,311 24,311 170,180 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) - τρέχουσες τιµές 

  Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 

Μετά 
το 2020 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 1.758 2.072 2.393 2.729 3.076 3.439 3.814 0 19.281 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου Πληρωµές 1.407 1.990 2.298 2.619 2.952 3.301 3.662 1.053 19.281 

                                                 
42 Το σύνολο των 204 ΙΠΑ περιλαµβάνει: ∆ιαχείριση εθνικών οργανισµών, άµεση διαχείριση από την Επιτροπή, εποπτεία και συντονισµός µε τον εκτελεστικό οργανισµό 

καθώς και όλο το προσωπικό υποστήριξης και συντονισµού που συνδέεται µε το πρόγραµµα. 
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3.2.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων  

– ⌧ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) - Τρέχουσες τιµές 

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και 
τα αποτελέσµατα  

 

Έτος  Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 ΣΥΝΟΛΟ 

 AΠOTEΛΕΣΜATA 

Μαθησιακή κινητικότητα 
ατόµων 

Είδος 
αποτελέσµατ

ος43 

Μέσος 
κόστος  
του 

αποτελέ
σµατος 

Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός 
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Συνολικός 
αριθµός 

αποτελεσµ
άτων 

Σύνολο  
κόστους 

Προσωπικό (ΤΕ-ΕΕΚ - 
Σχολεία -Ενήλικοι - Youth) 

Ατοµική 
κινητικότη

τα 0,00157 80.000 117,073 103.847 155,029 125.229 190,665 146.498 227,510 170.723 270,426 194.152 313,734 221.851 365,617 1.042.300 1.640 

Φοιτητές (ΤΕ) (%) Ατοµική 
κινητικότη 0,00238 230.000 512,530 250.767 570,048 269.387 624,549 287.908 680,843 309.004 745,321 329.407 810,541 353.527 887,181 2.030.000 4.831 

Σπουδαστές (ΕΕΚ) (%) 
Ατοµική 
κινητικότη 0,00216 70.000 141,131 82.114 168,886 92.976 195,026 103.780 222,044 116.086 253,333 127.987 284,934 142.058 322,543 735.000 1.588 

Νέοι εκπαιδευόµενοι Ατοµική 
κινητικότη 0,00155 75.000 109,032 75.865 112,509 76.641 115,919 77.413 119,428 78.292 123,196 79.142 127,043 80.147 131,213 542.500 838 

                 

∆ιεθνής κινητικότητα 
σπουδαστών H4

44 
Ατοµική 
κινητικότη
τα

0,00733 16.717 122,550 17.657 129,447 18.349 134,520 19.220 140,904 19.998 146,604 21.125 154,869 22.152 162,393 135.219 991,287 

                                                 
43 Τα αποτελέσµατα είναι προϊόντα και υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται (π.χ.: αριθµός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χλµ. οδών που 

κατασκευάστηκαν κ.λπ.). 
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Να προσδιοριστούν οι στόχοι και 
τα αποτελέσµατα  

 

Έτος  Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 ΣΥΝΟΛΟ 

 AΠOTEΛΕΣΜATA 

                 

Κοινά πτυχία45 Ατοµική 
κινητικότη 0,03411 2.198 98,686 2.937 120,416 3.752 140,865 4.732 162,002 6.031 186,520 6.759 211,275 7.619 240,791 34.028 1.161 

Masters (εγγυήσεις 
δανείων) 

Ατοµική 
κινητικότη 0,00266 11.966 31,834 24.413 64,949 41.497 110,400 55.026 146,392 64.759 172,286 66.064 175,758 67.377 179,251 331.100 881 

Υποσύνολο για µαθησιακή κινητικότητα ατόµων  485.880 1.133 557.600 1.321 627.831 1.512 694.576 1.699 764.892 1.898 824.637 2.078 894.730 2.289 4.850.147 11.930 

 
Συνεργασία για την 
καινοτοµία και τις ορθές 
πρακτικές 

Είδος 
αποτελέσµατ

ος 

Μέσο 
κόστος  
του 
αποτελέ
σµατος 

Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός 
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αύξων 
αριθµός 
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Συνολικός 
αριθµός 

αποτελεσµ
άτων 

Σύνολο  
κόστους 

Στρατηγικές συµπράξεις 
(µικρού µεγέθους) 

∆ιακρατικά 
σχέδια 

0,11389 1.550 164,476 1.838 198,958 2.141 236,369 2.442 275,043 2.786 319,970 3.228 378,213 3.510 419,447 17.495 1.992,476 

Στρατηγικές συµπράξεις 
(µέσου µεγέθους) 

∆ιακρατικά 
σχέδια 0,30928 325 93,115 500 146,085 657 195,714 813 247,037 990 307,046 1.193 377,379 1.365 440,419 5.842 1.806,795 

Συµµαχία γνώσης/Τοµεακές 
συµµαχίες δεξιοτήτων  

∆ιακρατικά 
σχέδια 0,86238 14 11,142 29 23,632 43 35,319 56 47,407 71 61,575 86 75,861 104 93,097 404 348,033 

Πλατφόρµες ιστού Πλατφόρµες 
ιστού 7,27300 3 22,284 3 22,732 3 23,184 3 23,648 3 24,120 3 24,606 3 26,604 3 167,179 

                                                                                                                                                                                                                                                   
44 Συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για την οργάνωση της κινητικότητας. 
45 Κοινά πτυχία Master και διδακτορικά που επελέγησαν για πέντε εκδόσεις βάσει της δράσης1 του προγράµµατος Erasmus Mundus το 2009-13 θα εξακολουθήσουν να 

χρηµατοδοτούνται βάσει του “Erasmus για όλους” για τις υπολειπόµενες εκδόσεις µε την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας ανανέωσης βάσει έκθεσης προόδου και 
διαθεσιµότητας προϋπολογισµού. 
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Να προσδιοριστούν οι στόχοι και 
τα αποτελέσµατα  

 

Έτος  Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 ΣΥΝΟΛΟ 

 AΠOTEΛΕΣΜATA 

∆ιεθνής δηµιουργία 
ικανοτήτων στην ΤΕ  

∆ιακρατικά 
σχέδια 0,733 126 92,450 133 97,653 138 101,480 145 106,296 151 110,596 159 116,831 167 122,507 1.020 747,813 

Υποσύνολο για τη συνεργασία για την καινοτοµία και 
τις ορθές πρακτικές  2.015 383,467 2.500 489,061 2.978 592,067 3.456 699,431 3.998 823,307 4.666 972,889 5.146 1.102 24.760 5.062,295 

                 

Υποστήριξη για πολιτικές 
µεταρρυθµίσεις  

Είδος 
αποτελέσµατ

ος 

Μέσο 
κόστος  
του 
αποτελέ
σµατος 

Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός 
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Συνολικός 
αριθµός 

αποτελεσµ
άτων 

Σύνολο  
κόστους 

Υποστήριξη για πολιτικές 
µεταρρυθµίσεις  Πολλαπλό 102,332 Ν/Α 74,014 Ν/Α 78,537 Ν/Α 84,405 Ν/Α 104,727 Ν/Α 110,818 Ν/Α 123,212 Ν/Α 140,610 Ν/Α 716,323 

                 

∆ραστηριότητες Jean 
Monnet 

Είδος 
αποτελέσµατ

ος 

Μέσο 
κόστος  
του 
αποτελέ
σµατος 

Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός 
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 

Συνολικός 
αριθµός 

αποτελεσµ
άτων 

Σύνολο  
κόστους 

- ∆ραστηριότητες Jean 
Monnet 

Πολλαπλό 45,491 Α/Α 36,834 Α/Α 38,475 Α/Α 42,120 Α/Α 46,044 Α/Α 48,943 Α/Α 51,444 Α/Α 54,575 Α/Α 318,435 

                 

Αθλητικές δραστηριότητες 
Είδος 

αποτελέσµατ
ος 

Μέσο 
κόστος 
του 
αποτελέ
σµατος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τ

ω
ν Κόστος 

Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός 
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 
Αριθµός
αποτελε
σµάτων 

Κόστος 

Συνολικός 
αριθµός 

αποτελεσµ
άτων 

Σύνολο  
κόστους 

Αθλητικές δραστηριότητες ∆ιακρατικές 
δραστηριότητ
ες 

34,118 Α/Α 16,978 Α/Α 23,815 Α/Α 32,016 Α/Α 36,035 Α/Α 39,052 Α/Α 44,525 Α/Α 46,406 Α/Α 238,827 
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Να προσδιοριστούν οι στόχοι και 
τα αποτελέσµατα  

 

Έτος  Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 ΣΥΝΟΛΟ 

 AΠOTEΛΕΣΜATA 

                 

Επιχορήγηση λειτουργίας 
Είδος 

αποτελέσµατ
ος 

Μέσο 
κόστος  
του 
αποτελέ
σµατος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τ

ω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τ

ω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τ

ω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τ

ω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τ

ω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τ

ω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τ

ω
ν Κόστος 

Συνολικός 
αριθµός 

αποτελεσµ
άτων 

Σύνολο  
κόστους 

Επιχορήγηση λειτουργίας ∆ιαχείριση 
προγράµµατο

63,189 Α/Α 47,751 Α/Α 48,712 Α/Α 55,200 Α/Α 61,935 Α/Α 68,915 Α/Α 76,162 Α/Α 83,650 Α/Α 442,325 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ Τοµέας 1 και τοµέας 4  1.682   1.990   2.308   2.637   2.979   3.336   3.706.   18.638 
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3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως 

3.2.3.1. Περίληψη  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν απαιτεί τη χρήση πιστώσεων διοικητικού 
χαρακτήρα  

– ⌧ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)– τιµές 2011 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛ
Ο 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου       

Ανθρώπινοι πόροι   23,928  23,928  23,928  23,928  23,928  23,928  23,928  167,496 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες  0,3834 0,3834 0,3834 0,3834 0,3834 0,3834 0,3834 2,684 

Υποσύνολο 
ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  

24,311 24,311 24,311 24,311 24,311 24,311 24,311  170,180 

 

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 546 του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου        

Ανθρώπινοι πόροι         

Άλλες δαπάνες  
διοικητικού 
χαρακτήρα47 
 52,118 58,218 61,247 66,904 72,481 78,313 83,595 472,877 

Υποσύνολο  
εκτός ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  52,118 58,218 61,247 66,904 72,481 78,313 83,595 472,877 

 

                                                 
46 Τεχνική και/ή διοικητική συνδροµή και δαπάνες για την υλοποίηση των προγραµµάτων και/ή των 

δράσεων ΕΕ (πρώην γραµµές «ΒΑ») έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
47 Περιλαµβάνει τοµείς H1 και H4. Η Γ∆ EAC επιθυµεί να αναθέσει (εν µέρει) την εφαρµογή του 

προγράµµατος στον εκτελεστικό οργανισµό EACEA και στους εθνικούς οργανισµούς. Τα ανωτέρω 
στοιχεία και γραµµές προϋπολογισµού θα τροποποιηθούν, εφόσον χρειάζεται, σύµφωνα µε την 
προβλεπόµενη διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης.  
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ΣΥΝΟΛΟ 76,430 82,530 85,559 91,216 96,792 102,625 107,906 643,057

3.2.3.2. Κατ’ εκτίµηση απαιτούµενοι ανθρώπινοι πόροι  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρήση ανθρώπινων πόρων  

– ⌧ Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρήση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται 
παρακάτω: 

Εκτίµηση που εκφράζεται σε µονάδες ισοδυνάµων πλήρους απασχόλησης  
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων) 
15 01 01 01 (έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας 
της Επιτροπής) 170 170 170 170 170 170 170 

XX 01 01 02 (Αντιπροσωπείες)        

XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα)        

10 01 05 01 (Άµεση έρευνα)        
 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδες ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)48  
15 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το «συνολικό 
κονδύλιο») 34 34 34 34 34 34 34 

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ και ΑΕΕ στις 
αντιπροσωπείες)        

στην έδρα50        
XX 01 04 yy49 

- σε αντιπροσωπείες         

XX 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Έµµεση έρευνα)        

10 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Άµεση έρευνα)        

Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού (να 
προσδιοριστεί)        

ΣΥΝΟΛΟ 204  204  204  204  204  204  204  
XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού. 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από προσωπικό της Γ∆ που απασχολείται ήδη στη διαχείριση της δράσης 
και/ή που έχει µετακινηθεί στο πλαίσιο της ίδιας Γ∆ και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, µε όλα τα συµπληρωµατικά 
κονδύλια που µπορεί να διατεθούν στην αρµόδια για τη διαχείριση της δράσης Γ∆, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
κατανοµής των πιστώσεων µε βάση τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Τα ποσά και οι τεκµαρτοί υπολογισµοί θα 
αναπροσαρµοσθούν ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης. 

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι ∆ιαχείριση προγράµµατος 

                                                 
48 ΣΥ = Συµβασιούχος υπάλληλος, ΠΠ = Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»), ΝΕΑ = Νέος 

εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία (Jeune Expert en Délégation), ΤΥ = Τοπικός υπάλληλος, ΑΕΕ = 
Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας.  

49 Επιµέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές 
«BA»). 

50 Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
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Εξωτερικό προσωπικό ∆ιαχείριση προγράµµατος 
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3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο  

– ⌧ Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο 2014-2020, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της 
COM(2011)500. 

–  Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Να εξηγηθεί ο απαιτούµενος αναπρογραµµατισµός µε τον προσδιορισµό των σχετικών γραµµών του 
προϋπολογισµού και των αντίστοιχων ποσών. 

[…] 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας ή την 
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου51. 

Να εξηγηθεί η ανάγκη µε τον προσδιορισµό των σχετικών τοµέων και γραµµών του προϋπολογισµού, 
καθώς και των αντίστοιχων ποσών. 

[…] 

3.2.5. Συνεισφορές τρίτων  

– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη  

– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη χρηµατοδότηση που εκτιµάται παρακάτω: 

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 Σύνολο 

Να προσδιοριστεί ο 
φορέας 
συγχρηµατοδότησης  

        

Η πρόταση προβλέπει συνεισφορές τρίτων µερών από τις χώρες ΕΖΕΣ, Ελβετία, Τουρκία, 
καθώς και από τις υπό προσχώρηση χώρες, τις υποψήφιες χώρες και τις πιθανές υποψήφιες 
χώρες που ωφελούνται από προενταξιακή στρατηγική. 

                                                 
51 Βλ. σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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3.3. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στα έσοδα  

– ⌧ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αντίκτυπο στα 
έσοδα. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που περιγράφεται 
κατωτέρω. 

 στους ιδίους πόρους  

 στα διάφορα έσοδα  

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Αντίκτυπος της πρότασης /πρωτοβουλίας52 
Γραµµή εσόδων του 
προϋπολογισµού: 

∆ιαθέσιµες 
πιστώσεις για 
το τρέχον 

οικονοµικό έτος 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Άρθρο ………….         

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(-ούν) η(οι) γραµµή(-ές) δαπανών 
του προϋπολογισµού που έχει(-ουν) επηρεαστεί. 

[…] 

Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού του αντίκτυπου στα έσοδα. 

[…] 

                                                 
52 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόµενα ποσά 

πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα 
είσπραξης. 


