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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ένταξης για τα προγράμματα 

Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω τις 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή των μέτρων ένταξης που ορίζονται στην παρούσα απόφαση 

σε κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής, οι οποίες θα εκπονηθούν και θα επικαιροποιούνται 

καθ’ όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

2021-2027.  

Η ακόλουθη καθοδήγηση μπορεί να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί σταδιακά, στο πλαίσιο του 

κανονικού κύκλου ζωής του προγράμματος:  

1. Έγγραφα αναφοράς του προγράμματος: η Επιτροπή μπορεί να παρέχει 

καθοδήγηση στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των 

μέτρων ένταξης και πολυμορφίας σε έγγραφα όπως η πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων και οι οδηγοί προγραμμάτων, στην καθοδήγηση για εμπειρογνώμονες 

που αξιολογούν προτάσεις έργων, καθώς και σε έντυπα αιτήσεων, και σε άλλα 

τεχνικά έγγραφα, όπως η στρατηγική για την ένταξη και την πολυμορφία1.  

2. Δραστηριότητες στο πλαίσιο της διαχείρισης των εθνικών οργανισμών για τα 

προγράμματα Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: στο πλαίσιο της 

περιοδικής διαδικασίας αξιολόγησής τους, οι εθνικοί οργανισμοί παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των εθνικών σχεδίων τους στον τομέα της 

ένταξης και της πολυμορφίας και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στους 

συνολικούς στόχους ένταξης και πολυμορφίας των προγραμμάτων σε ενωσιακό 

επίπεδο.  

3. Επικοινωνιακό υλικό και στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές: Εκτός από τα 

έγγραφα αναφοράς του προγράμματος, η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει περαιτέρω 

έγγραφα καθοδήγησης με χρήσιμες συστάσεις, επιτυχημένα παραδείγματα και ορθές 

πρακτικές που απευθύνονται στους εθνικούς οργανισμούς των προγραμμάτων 

Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό 

Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), σε δικαιούχους φορείς και 

δυνητικούς συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες για την ποιοτική υποστήριξη της 

εφαρμογής μέτρων ένταξης και πολυμορφίας, καθώς και για την ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τις διάφορες προσφερόμενες ευκαιρίες. Το υλικό αυτό και οι 

κατευθυντήριες γραμμές αναπτύσσονται σε συνδημιουργία με τα οικεία 

ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα.  

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή, με την υποστήριξη των σχετικών εκτελεστικών δομών, 

εξασφαλίζει ευρεία εμβέλεια των υλικών που αναφέρονται στο σημείο 3 του δεύτερου 

εδαφίου. Αυτό γίνεται μέσω των ειδικών ιστοτόπων, διαύλων των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και άλλων μορφών επικοινωνίας, με σκοπό τη διασφάλιση της προβολής και της 

ευαισθητοποίησης μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων και των συμμετεχόντων με λιγότερες 

ευκαιρίες, καθώς και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των εν λόγω δυνητικών 

δικαιούχων και συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες στη διαδικασία συνδημιουργίας για τα 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-

solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en 
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προγράμματα Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με μεγαλύτερη έμφαση στην 

ένταξη και την πολυμορφία.  

 


