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EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Δεκεμβρίου 2013
για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της
Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον
αθλητισμό
και
για
την
κατάργηση
των
αποφάσεων
αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

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+» («το πρόγραμμα»).
2.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για την περίοδο από την 1η Ιανουα
ρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
3.
Το πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα πεδία, σεβόμενο ταυτό
χρονα τις δομές και τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν οι διάφοροι τομείς
στα κράτη μέλη:
α) όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε μια προοπτική
διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής εκπαίδευσης
(Comenius), της ανώτατης εκπαίδευσης (Erasmus), της διεθνούς
ανώτατης εκπαίδευσης (Erasmus Mundus), της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (Leonardo da Vinci) και της εκπαίδευ
σης ενηλίκων (Grundtvig)·
β) τη νεολαία («Νεολαία σε δράση»), ιδίως στο πλαίσιο της μη τυπικής
και της άτυπης μάθησης·
γ) τον αθλητισμό, και ιδίως τον μαζικό αθλητισμό.
4.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διεθνή διάσταση που αποσκοπεί
στην υποστήριξη της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβα
νομένων των αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της συνεργασίας μεταξύ
της Ένωσης και χωρών εταίρων.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
1) «διά βίου μάθηση»: όλα τα είδη γενικής εκπαίδευσης, επαγγελμα
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μη τυπικής μάθησης και άτυπης
μάθησης που πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του βίου και
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων
και των ικανοτήτων ή της συμμετοχής στην κοινωνία σε μια προ
σωπική προοπτική, προοπτική του πολίτη, πολιτιστική προοπτική,
κοινωνική προοπτική ή/και προοπτική σχετική με την απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προσανατολισμού
και συμβουλευτικής·
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2) «μη τυπική μάθηση»: μάθηση μέσω προγραμματισμένων δραστη
ριοτήτων (όσον αφορά τους στόχους και τον χρόνο της μάθησης),
όπου είναι παρούσα κάποιου είδους μαθησιακή υποστήριξη (π.χ.
μια σχέση μαθητή-δασκάλου), αλλά που δεν αποτελεί μέρος του
τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης·
3) «άτυπη μάθηση»: μάθηση που προκύπτει από καθημερινές δραστη
ριότητες οι οποίες σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή
την αναψυχή και που δεν είναι οργανωμένη ή δομημένη όσον
αφορά στόχους, χρόνο ή μαθησιακή υποστήριξη· μπορεί να συμ
βαίνει χωρίς πρόθεση από την πλευρά του μαθητή·
4) «διαρθρωμένος διάλογος»: διάλογος με νέους και με οργανώσεις
νεολαίας, που χρησιμεύει ως φόρουμ για συνεχή κοινό προβλημα
τισμό όσον αφορά τις προτεραιότητες, την υλοποίηση και την
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεο
λαίας·
5) «διακρατικός»: σχετίζεται, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό,
με ενέργειες στις οποίες εμπλέκονται τουλάχιστον δύο χώρες του
προγράμματος όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1·
6) «διεθνής»: σχετίζεται με ενέργειες στις οποίες εμπλέκονται τουλά
χιστον μία χώρα του προγράμματος και τουλάχιστον μία τρίτη
χώρα («χώρα εταίρος»)·
7) «μαθησιακή κινητικότητα»: η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της
χώρας μόνιμης κατοικίας, με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών,
κατάρτισης ή τυπικής ή άτυπης μάθησης· μπορεί να παίρνει τη
μορφή πρακτικής άσκησης, μαθητείας, ανταλλαγών νέων, εθελοντι
σμού, της διδασκαλίας ή της συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγ
γελματικής εξέλιξης. Μπορεί να περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές
δραστηριότητες, όπως κατάρτιση στη γλώσσα της χώρας υποδοχής
καθώς και δραστηριότητες αποστολής, φιλοξενίας και παρακολού
θησης·
8) «συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών»:
έργα διακρατικής και διεθνούς συνεργασίας στα οποία συμμετέ
χουν οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαί
δευσης, της κατάρτισης ή/και της νεολαίας και μπορεί να περιλαμ
βάνει άλλες οργανώσεις·
9) «υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής»: κάθε είδος δραστη
ριότητας που αποσκοπεί στην υποστήριξη και διευκόλυνση του
εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,
καθώς και στην παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη μιας ευρω
παϊκής πολιτικής για τη νεολαία, μέσω της διαδικασίας συνεργα
σίας σε θέματα πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως της
ανοιχτής μεθόδου συντονισμού και του διαρθρωμένου διαλόγου
με νέους·
10) «εικονική κινητικότητα»: σύνολο δραστηριοτήτων που υποστηρί
ζονται από τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών,
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης, που διοργανώ
νονται σε θεσμικό επίπεδο και καθιστούν δυνατές ή διευκολύνουν
τις διακρατικές και/ή διεθνείς εμπειρίες συνεργασίας σε σχέση με
τη διδασκαλία ή/και τη μάθηση·
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11) «προσωπικό»: άτομα τα οποία, είτε σε επαγγελματική είτε σε εθε
λοντική βάση, ασχολούνται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή τη
μη τυπική μάθηση των νέων και μπορεί να περιλαμβάνει καθηγη
τές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, διευθυντές σχολείων, εργαζόμε
νους στον τομέα της νεολαίας και μη εκπαιδευτικό προσωπικό·
12) «εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας»: επαγγελματίας ή εθελο
ντής που συμμετέχει σε δραστηριότητα μη τυπικής μάθησης και
βοηθά νέους στην πορεία κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελμα
τικής εξέλιξής τους·
13) «νέοι»: άτομα ηλικίας από 13 έως 30 ετών·
14) «ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης»:
α) κάθε είδος ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία ή πρακτική, το οποίο απονέμει αναγνωρι
σμένα 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 τρι
τοβάθμιο επίπεδο·
15) «κοινά πτυχία»: ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο
προσφέρεται από τουλάχιστον δύο ιδρύματα ανώτατης 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 συμ
μετέχοντα ιδρύματα·
16) «διπλό πτυχίο/πολλαπλό πτυχίο»: πρόγραμμα σπουδών που προ
σφέρεται από τουλάχιστον δύο (διπλό) ή περισσότερα (πολλαπλό)
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ ο φοιτητής/σπουδαστής λαμ
βάνει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών χωριστό
τίτλο σπουδών από το καθένα από τα συμμετέχοντα ιδρύματα·
17) «δραστηριότητα νέων»: μια εξωσχολική δραστηριότητα (όπως
ανταλλαγή νέων, εθελοντισμός ή κατάρτιση νέων) που πραγματο
ποιείται από έναν νέο, είτε ατομικά είτε ομαδικά, ιδίως μέσω οργα
νώσεων νεολαίας, και βασίζεται σε μη τυπική προσέγγιση της
μάθησης·
18) «σύμπραξη»: συμφωνία μεταξύ μιας ομάδας ιδρυμάτων ή/και
οργανώσεων σε διάφορες χώρες του προγράμματος για την πραγ
ματοποίηση κοινών ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων στους τομείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού ή
για τη δημιουργία τυπικού ή άτυπου δικτύου σε ένα σχετικό πεδίο,
όπως, για παράδειγμα, κοινά προγράμματα μάθησης για μαθητές
και τους δασκάλους τους υπό μορφή ανταλλαγών σε επίπεδο τάξης
και μακροπρόθεσμης κινητικότητας σε ατομικό επίπεδο, εντατικά
προγράμματα στην ανώτατη εκπαίδευση και συνεργασία μεταξύ
περιφερειακών και τοπικών αρχών με στόχο την προώθηση της
διαπεριφερειακής συνεργασίας, περιλαμβανομένης της διασυνορια
κής περιφερειακής συνεργασίας· μπορεί δε να επεκταθεί σε ιδρύ
ματα ή/και οργανώσεις από χώρες εταίρους με στόχο την αναβάθ
μιση της ποιότητας της σύμπραξης·
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19) «βασικές ικανότητες»: σύνολο βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και
συμπεριφορών που χρειάζονται όλα τα άτομα για προσωπική ολο
κλήρωση και ανέλιξη, ενεργή συμμετοχή στα κοινά, κοινωνική
ένταξη και απασχόληση, όπως περιγράφεται στη σύσταση
2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (1)·
20) «ανοιχτή μέθοδος συντονισμού» (ΑΜΣ): 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·
21) «μέσα της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση»: μέσα
που βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν, να εκτιμή
σουν και ενδεχομένως να αναγνωρίσουν τα μαθησιακά αποτελέ
σματα και τα προσόντα σε ολόκληρη την Ένωση·
22) «χώρες γειτονίας»: οι χώρες και τα εδάφη που καλύπτονται από
την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας·
23) «διπλή σταδιοδρομία»: ο συνδυασμός αθλητικής κατάρτισης υψη
λού επιπέδου με γενική εκπαίδευση ή εργασία·
24) «μαζικός αθλητισμός»: η οργανωμένη άθληση που πραγματοποι
είται σε τοπικό επίπεδο από ερασιτέχνες αθλητές, και ο αθλητισμός
για όλους.

Άρθρο 3
Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία
1.
Το πρόγραμμα υποστηρίζει μόνο εκείνες τις δράσεις και δραστη
ριότητες 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 δραστη
ριοτήτων του προγράμματος εξασφαλίζεται ιδίως μέσω:
α) του διακρατικού χαρακτήρα τους, ιδίως όσον αφορά την κινητικό
τητα και τη συνεργασία με σκοπό την επίτευξη ενός βιώσιμου
συστημικού αντικτύπου·
β) της συμπληρωματικότητας και της συνέργειάς τους με άλλα προ
γράμματα και πολιτικές σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο ·
γ) της συμβολής τους στην αποτελεσματική χρήση των μέσων της
Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.

Άρθρο 4
Γενικός στόχος του προγράμματος
Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη:
α) των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομέ
νου του πρωταρχικού στόχου στον τομέα της εκπαίδευσης·
(1) Σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου
μάθηση (ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10).
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β) των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνερ
γασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση («ΕΚ 2020»), συμπερι
λαμβανομένων των αντίστοιχων κριτηρίων αναφοράς·
γ) της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης·
δ) των συνολικών στόχων του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010 -2018)·
ε)

του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλη
τισμό, και ιδίως στον μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το σχέδιο
εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό· και

στ) της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 2 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Εκπαίδευση και κατάρτιση
Άρθρο 5
Ειδικοί στόχοι
1.
Βάσει του γενικού στόχου του προγράμματος όπως αναφέρεται
στο άρθρο 4, ιδίως των στόχων του ΕΚ 2020, καθώς και προς υπο
στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον τομέα της ανώ
τατης εκπαίδευσης, το πρόγραμμα επιδιώκει τους ακόλουθους ειδικούς
στόχους:
α) βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
ιδίως όσον αφορά τη σημασία τους για την αγορά εργασίας και
τη συμβολή τους σε μια συνεκτική κοινωνία, ιδίως μέσω αυξημέ
νων ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας και μέσω της ενισχυμέ
νης συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και κατάρτι
σης και του κόσμου της εργασίας·
β) βελτίωση της ποιότητας, προαγωγή της αριστείας στην καινοτομία
και της διεθνοποίησης στο επίπεδο των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής συνεργα
σίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης
και άλλων εμπλεκόμενων μερών·
γ) προαγωγή της δημιουργίας και ευρύτερη γνωστοποίηση ενός ευρω
παϊκού χώρου διά βίου μάθησης, για τη συμπλήρωση μεταρρυθμί
σεων πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και την υποστήριξη του εκσυγ
χρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως
μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, της
καλύτερης χρήσης των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και
την αναγνώριση και της διάδοσης ορθών πρακτικών·
δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της εκπαίδευσης και της κατάρ
τισης, ιδίως μέσω της συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και ιδρυμάτων
χωρών εταίρων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΚ) και της ανώτατης εκπαίδευσης, μέσω της αύξη
σης της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης και της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων της
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών της στόχων,
μέσω της προαγωγής της κινητικότητας και της συνεργασίας
μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ένωσης και
των χωρών εταίρων και της στοχευμένης δημιουργίας ικανοτήτων
σε χώρες εταίρους·
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ε)

βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών και προώ
θηση της ευρείας γλωσσικής πολυμορφίας και της διαπολιτισμικής
ευαισθησίας της Ένωσης·

στ) προώθηση της αριστείας στις δραστηριότητες διδασκαλίας και
έρευνας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μέσω των δραστηριοτή
των Jean Monnet παγκοσμίως σύμφωνα με το άρθρο 10.
2.
Για την αξιολόγηση του προγράμματος, στο παράρτημα Ι, περιέ
χονται μετρήσιμοι και σχετικοί δείκτες που αφορούν τους ειδικούς
στόχους όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 6
Δράσεις του προγράμματος
1.
Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης το πρόγραμμα
επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του μέσω των ακόλουθων τύπων
δράσεων:
α) Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων·
β) συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών· και
γ) υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής.
2.
Οι ειδικές δραστηριότητες Jean Monnet περιγράφονται στο
άρθρο 10.

Άρθρο 7
Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων
1.
Στο πλαίσιο της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων υποστη
ρίζονται οι ακόλουθες δραστηριότητες μεταξύ των χωρών του προγράμ
ματος στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 24 παράγραφος 1:
α) η κινητικότητα των σπουδαστών σε όλους τους κύκλους της ανώ
τατης εκπαίδευσης και των σπουδαστών, μαθητευομένων και μαθη
τών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτή η κινητικό
τητα μπορεί να πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-εταίρο ή πρα
κτικής άσκησης ή απόκτησης πείρας ως μαθητευόμενου, βοηθού ή
ασκούμενου στο εξωτερικό. Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές
σπουδές (Master) μπορεί να υποστηρίζεται μέσω του μηχανισμού
εγγύησης σπουδαστικών δανείων, που αναφέρεται στο άρθρο 20·
β) η κινητικότητα του προσωπικού, στις χώρες του προγράμματος που
ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1. Αυτή η κινητικότητα μπορεί
να έχει τη μορφή διδασκαλίας ή της εργασίας σε θέσεις βοηθών ή
συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανέλιξης στο εξωτε
ρικό.
2.
Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη διεθνή κινητικότητα των
φοιτητών/σπουδαστών και του προσωπικού προς και από τις χώρες
εταίρους όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης
της κινητικότητας που οργανώνεται με βάση κοινά, διπλά ή πολλαπλά
πτυχία υψηλής ποιότητας ή κοινές προσκλήσεις.
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Άρθρο 8
Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών
1.
Στο πλαίσιο της «Συνεργασίας για καινοτομία και ανταλλαγή
ορθών πρακτικών» υποστηρίζονται τα ακόλουθα:
α) στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ των οργανώσεων ή/και ιδρυμάτων
που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και κατάρτιση ή σε άλλους σχε
τικούς τομείς που έχουν στόχο να αναπτύσσουν και εφαρμόζουν
κοινές πρωτοβουλίες, να οργανώνουν μαθήματα από ομοτίμους και
να προωθούν ανταλλαγές εμπειριών ·
β) συμπράξεις μεταξύ του κόσμου της εργασίας και ιδρυμάτων εκπαί
δευσης και κατάρτισης, με τη μορφή:
— «συμμαχιών γνώσης» ιδίως μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαί
δευσης και του κόσμου της εργασίας, με σκοπό την προώθηση
της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, της μάθησης στη βάση
της εργασίας και της επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής
κατάλληλων ευκαιριών μάθησης, μεταξύ άλλων της ανάπτυξης
νέων προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων·
— «τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων» μεταξύ παρόχων εκπαίδευ
σης και κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας, με σκοπό την
προώθηση της απασχολησιμότητας, τη συμβολή στη διαμόρ
φωση νέων προγραμμάτων σπουδών για επιμέρους τομείς ή δια
τομεακών, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων επαγγελματικής
διδασκαλίας και κατάρτισης και την εφαρμογή των μέσων της
Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση ·
γ) «πλατφόρμες υποστήριξης βασισμένες στις ΤΠ (τεχνολογίες της
πληροφορίας)», οι οποίες να καλύπτουν όλους τους τομείς της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της
ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, που καθιστούν δυνατή την εκμάθηση
μέσω ομοτίμων, την εικονική κινητικότητα και τις ανταλλαγές
ορθών 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 διεθνών συμπράξεων μεταξύ
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ένωσης και αντίστοιχων ιδρυμά
των των χωρών εταίρων, ιδίως για την εκμάθηση μέσω ομοτίμων και
για κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και μέσω της προαγωγής
της περιφερειακής συνεργασίας και των εθνικών κέντρων πληροφόρη
σης, ιδίως με χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας.

Άρθρο 9
Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής
1.
Στο πλαίσιο της υποστήριξης μεταρρυθμίσεων πολιτικής περιλαμ
βάνονται δραστηριότητες που ξεκίνησαν σε επίπεδο Ένωσης και αφο
ρούν:
α) την εφαρμογή του προγράμματος πολιτικής της Ένωσης στους
τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλαίσιο της ΑΜΣ,
καθώς και τις διαδικασίες της Μπολόνιας και της Κοπεγχάγης·
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β) την εφαρμογή στις χώρες του προγράμματος των μέσων της Ένωσης
για τη διαφάνεια και την αναγνώριση, και ιδίως του ενιαίου ενω
σιακού πλαισίου για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων
και ικανοτήτων (Europass), του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματι
κών προσόντων (EQF), του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς
διδακτικών μονάδων (ECTS), του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδη
μαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση (ECVET), του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη
διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση (EQAVET), του Ευρωπαϊκού Μητρώου Διασφάλισης
της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (EQAR) και της Ευρωπαϊ
κής συνεργασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση (ENQA), και την πρόβλεψη υποστήριξης πανενωσιακών
δικτύων και ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης·
γ) τον διάλογο περί πολιτικής με ευρωπαϊκούς εμπλεκόμενους παράγο
ντες στο πεδίο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·
δ) τα NARIC, τα δίκτυα Eurydice και Euroguidance, και τα εθνικά
κέντρα Europass.
2.
Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τον διάλογο περί πολιτικής με
χώρες εταίρους και διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 10
Δραστηριότητες 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, ιδίως μέσω της δημιουργίας εδρών
Jean Monnet και άλλων ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, καθώς και
με την παροχή βοήθειας για άλλες δραστηριότητες απόκτησης γνώ
σεων σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης·
β) παροχή υποστήριξης στις δραστηριότητες των ακαδημαϊκών ιδρυμά
των 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 ιδρύματα που επιδιώκουν στόχο
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος:
i) το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, Φλωρεντία·
ii) το Κολέγιο της Ευρώπης (εγκαταστάσεις Bruges και Natolin)·
iii) το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Μάαστριχτ·
iv) την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, Τρίερ·
v) τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης
μαθητών με ειδικές ανάγκες, Odense·
vi) το Διεθνές Κέντρο Ευρωπαϊκής Κατάρτισης (CIFE), Νίκαια·

02013R1288 — EL — 05.10.2018 — 001.001 — 10
▼B
δ) προώθηση του πολιτικού διαλόγου και των ανταλλαγών μεταξύ του
ακαδημαϊκού κόσμου και των υπευθύνων για τη χάραξη της πολιτι
κής σχετικά με τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Νεολαία
Άρθρο 11
Ειδικοί στόχοι
1.
Σύμφωνα με το γενικό στόχο του προγράμματος όπως ορίζεται
στο άρθρο 4, ιδίως με τους στόχους του ανανεωμένου πλαισίου για
την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018), το
πρόγραμμα επιδιώκει τους εξής ειδικούς στόχους:
α) βελτίωση του επιπέδου των σημαντικότερων ικανοτήτων και δεξιο
τήτων των νέων, συμπεριλαμβανομένων και των νέων με λιγότερες
ευκαιρίες, καθώς και προαγωγή της συμμετοχής τους στη δημοκρα
τική ζωή της Ευρώπης και στην αγορά εργασίας, της ενεργού συμ
μετοχής τους στα κοινά, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της κοινω
νικής ένταξης και της αλληλεγγύης, ιδίως μέσω της αύξησης των
ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας των νέων, των ατόμων που
απασχολούνται στο τομέα της νεολαίας ή των οργανώσεων και
των στελεχών της νεολαίας, και μέσω της ενίσχυσης των δεσμών
μεταξύ του τομέα των νέων και της αγοράς εργασίας·
β) βελτίωση της ποιότητας της εργασίας στον τομέα της νεολαίας,
ιδίως μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων
νέων ή/και άλλων εμπλεκόμενων φορέων·
γ) συμπλήρωση των μεταρρυθμίσεων πολιτικής σε τοπικό, περιφερει
ακό και εθνικό επίπεδο, υποστήριξη της ανάπτυξης μιας πολιτικής
για τη νεολαία βασιζόμενης στη γνώση και σε απτά στοιχεία, καθώς
και αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, ιδίως μέσω
ενισχυμένης συνεργασίας όσον αφορά τις πολιτικές, μέσω της βελ
τιωμένης χρήσης των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την
αναγνώριση, καθώς και μέσω της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών·
δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης των δραστηριοτήτων στον τομέα
της νεολαίας, καθώς και του ρόλου των εργαζόμενων και των οργα
νώσεων στον τομέα της νεολαίας ως υποστηρικτικών δομών για
τους νέους, συμπληρωματικά προς την εξωτερική δράση της Ένω
σης, ιδίως μέσω της προαγωγής της κινητικότητας και της συνεργα
σίας μεταξύ της Ένωσης και ενδιαφερόμενων φορέων από χώρες
εταίρους και διεθνών οργανώσεων και μέσω της στοχοθετημένης
οικοδόμησης ικανοτήτων σε χώρες εταίρους·
2.
Για την αξιολόγηση του προγράμματος, στο παράρτημα Ι περιέχο
νται μετρήσιμοι και σχετικοί δείκτες που αφορούν τους ειδικούς στό
χους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 12
Δράσεις του προγράμματος
Το πρόγραμμα επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του μέσω των ακό
λουθων τύπων δράσεων:
α) μαθησιακή κινητικότητα ατόμων·
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β) συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών·
γ) υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής.
▼M1
Άρθρο 13
Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων
1.
Στο πλαίσιο της μαθησιακής κινητικότητας ατόμων υποστηρίζο
νται τα ακόλουθα:
α) κινητικότητα των νέων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες μη
τυπικής και άτυπης μάθησης, μεταξύ των χωρών του προγράμματος·
η κινητικότητα αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή ανταλλαγών νέων,
καθώς και καινοτόμων δραστηριοτήτων που θα αξιοποιούν τις υφι
στάμενες διατάξεις για την κινητικότητα,
β) κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεο
λαίας ή σε οργανώσεις νεολαίας καθώς και στελεχών της νεολαίας·
η κινητικότητα αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή δραστηριοτήτων
κατάρτισης και δικτύωσης.
2.
Η δράση αυτή υποστηρίζει επίσης την κινητικότητα των νέων, και
την κινητικότητα των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
νεολαίας ή σε οργανώσεις νεολαίας, καθώς και των στελεχών νεολαίας,
από και προς χώρες εταίρους και ιδίως τις χώρες στις οποίες εφαρμό
ζεται η πολιτική γειτονίας.
▼B
Άρθρο 14
Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών
1.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας για καινοτομία και ανταλλαγή
ορθών πρακτικών υποστηρίζονται τα ακόλουθα:
α) στρατηγικές συμπράξεις με στόχο την ανάπτυξη και την υλοποίηση
κοινών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων πρωτοβουλίες της νεο
λαίας και σχέδια για την αγωγή του πολίτη σκοπός των οποίων είναι
η ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, η κοινωνική καινο
τομία και η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή και στην ανάπτυξη
επιχειρηματικού πνεύματος, μέσω της μάθησης από ομοτίμους και
ανταλλαγή εμπειριών·
β) πλατφόρμες υποστήριξης ΤΠ (τεχνολογιών της πληροφορίας) που
καθιστούν δυνατή τη μάθηση από ομοτίμους, τη βασιζόμενη στη
γνώση εργασία στον τομέα της νεολαίας, την εικονική κινητικότητα
και τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών.
2.
Η δράση αυτή υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη, τη δημιουργία
δυνατοτήτων και τις ανταλλαγές γνώσεων μέσω εταιρικών σχέσεων
μεταξύ οργανώσεων στις χώρες του προγράμματος και σε χώρες εταί
ρους, ιδίως μέσω της μάθησης από ομοτίμους.
Άρθρο 15
Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής
1.
Η υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής περιλαμβάνει δραστη
ριότητες που αφορούν:
α) την εφαρμογή του θεματολογίου πολιτικής της Ένωσης στον τομέα
της νεολαίας, μέσω της ΑΜΣ·
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β) την εφαρμογή στις χώρες του προγράμματος των μέσων της Ένωσης
για τη διαφάνεια και την αναγνώριση, ιδίως του Youthpass, και
υποστήριξη των δικτύων πανενωσιακής εμβέλειας και των ευρωπαϊ
κών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας·
γ) τον διάλογο περί πολιτικής με ευρωπαϊκούς εμπλεκόμενους παράγο
ντες και τον συγκροτημένο διάλογο με τους νέους·
δ) το ευρωπαϊκό φόρουμ νεολαίας, τα κέντρα πόρων για την ανάπτυξη
της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και το δίκτυο Eurodesk.
2.
Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τον διάλογο περί πολιτικής με
χώρες εταίρους και διεθνείς οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Αθλητισμός
Άρθρο 16
Ειδικοί στόχοι
1.
Σύμφωνα με τον γενικό στόχο του προγράμματος, όπως ορίζεται
στο άρθρο 4, καθώς και με το σχέδιο εργασίας της Ένωσης για τον
αθλητισμό, το πρόγραμμα εστιάζεται κυρίως στο μαζικό αθλητισμό και
επιδιώκει την επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:
α) καταπολέμηση των διασυνοριακών απειλών για την ακεραιότητα του
αθλητισμού, όπως η φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ), το «στήσιμο»
αγώνων και η βία, καθώς και η κάθε μορφής μισαλλοδοξία και
διακριτική μεταχείριση·
β) προώθηση και παροχή υποστήριξης για τη χρηστή διακυβέρνηση
στον αθλητισμό και τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών·
γ) η προώθηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, καθώς και της κοι
νωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της ευαισθητοποίησης
όσον αφορά τη σπουδαιότητα της επωφελούς για την υγεία σωμα
τικής άσκησης μέσω της αυξημένης συμμετοχής και της ισότιμης
πρόσβασης όλων στον αθλητισμό.
2.
Για την αξιολόγηση του προγράμματος, στο παράρτημα Ι περιέχο
νται μετρήσιμοι και σχετικοί δείκτες που αφορούν τους ειδικούς στό
χους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 17
Δραστηριότητες
1.
Για την επίτευξη των στόχων της συνεργασίας πραγματοποιούνται
οι ακόλουθες δραστηριότητες, οι οποίες επικεντρώνονται ιδίως στο
μαζικό αθλητισμό:
α) υποστήριξη συνεργατικών συμπράξεων·
β) υποστήριξη των ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων μη κερδοσκο
πικού χαρακτήρα, στις οποίες μετέχουν πολλές χώρες του προγράμ
ματος, και που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μνεία των
οποίων γίνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·
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γ) υποστήριξη για την ενίσχυση της βάσης στοιχείων για τη χάραξη
πολιτικής·
δ) διάλογος με ευρωπαϊκούς εμπλεκόμενους φορείς.
2.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων όπως αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 θα αντληθούν ενδεχομένως πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι
από τρίτα μέρη, π.χ. ιδιωτικές εταιρείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Χρηματοοικονομικές διατάξεις
Άρθρο 18
Προϋπολογισμός
▼M1
1.
Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος
από την 1η Ιανουαρίου 2014 ανέρχεται σε 14 542 724 000 EUR σε
τρέχουσες τιμές.
2.
Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατανέμεται για τις
δράσεις του προγράμματος όπως αναφέρεται κατωτέρω, με ένα περιθώ
ριο ευελιξίας που δεν υπερβαίνει το 5 % καθενός από τα κατανεμημένα
ποσά:
α) τουλάχιστον 80,8 % για την εκπαίδευση και κατάρτιση, από τα
οποία διατίθενται τα ακόλουθα ελάχιστα ποσά:
i) 44,3 % στην ανώτατη εκπαίδευση, ποσό που αντιστοιχεί στο
35,7 % του συνολικού προϋπολογισμού,
ii) 21,4 % στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ποσό
που αντιστοιχεί στο 17,3 % του συνολικού προϋπολογισμού,
iii) 14,6 % στη σχολική εκπαίδευση, ποσό που αντιστοιχεί στο
11,8 % του συνολικού προϋπολογισμού,
iv) 4,9 % στην εκπαίδευση ενηλίκων, ποσό που αντιστοιχεί στο
3,9 % του συνολικού προϋπολογισμού,
β) 8,6 % για τη νεολαία,
γ) έως 1,5 % για τον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων,
δ) 1,9 % για το Jean Monnet,
ε)

1,8 % για τον αθλητισμό, εκ των οποίων κατά μέγιστο το 10 % για
τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1
στοιχείο β),

στ) 3,4 % ως επιχορηγήσεις λειτουργίας σε εθνικούς οργανισμούς,
ζ)

1,8 % για την κάλυψη της διοικητικής δαπάνης.
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3.
Όσον αφορά τα διατιθέμενα ποσά που αναφέρονται στην παρά
γραφο 2 στοιχεία α) και β), τουλάχιστον το 63 % διατίθεται στη μαθη
σιακή κινητικότητα ατόμων, τουλάχιστον 27 % στη συνεργασία για
καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τουλάχιστον 4,2 %
στην υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής.
▼B
4.
Εκτός από το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 και με σκοπό την προώθηση της διεθνούς διάστασης
της ανώτατης εκπαίδευσης, επιπρόσθετη χρηματοδότηση, όπως προβλέ
πεται στα διάφορα εξωτερικά μέσα (τον μηχανισμό αναπτυξιακής
συνεργασίας (DCI), τον ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας (ENI), το
μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (PI) και
τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (IPA)) κατανέμεται μεταξύ,
αφενός, των δράσεων μαθησιακής κινητικότητας με προορισμό ή προ
έλευση χώρες εταίρους και, αφετέρου, του διαλόγου σχετικά με τη
συνεργασία και σχετικά με την πολιτική, με αρχές, ιδρύματα και οργα
νώσεις από τις εν λόγω χώρες. Στη χρήση αυτών των κονδυλίων εφαρ
μόζεται ο παρών κανονισμός, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της συμμόρ
φωσης με τους αντίστοιχους κανονισμούς που διέπουν τα εν λόγω
εξωτερικά μέσα, και στην περίπτωση ΕΜΑΣ, εκπλήρωσης επίσης των
κριτηρίων για την επίσημη αναπτυξιακή συνεργασία, όπως αυτά θεσπί
στηκαν από την Επιτροπή Αναπτυξιακής βοήθειας του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Τα κονδύλια θα διατεθούν με βάση 2 πολυετείς χρηματοδοτήσεις που
καλύπτουν τα πρώτα τέσσερα έτη και τα υπόλοιπα 3 έτη, αντίστοιχα. Η
διάθεση των κονδυλίων αυτών θα προσδιοριστεί στον πολυετή ενδει
κτικό προγραμματισμό των εξωτερικών μέσων όπως αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τις εντοπισθείσες ανάγκες και προτεραι
ότητες των οικείων χωρών. Η συνεργασία με χώρες εταίρους μπορεί
να βασίζεται, κατά περίπτωση, σε συμπληρωματικές πιστώσεις από
χώρες που πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με διαδικασίες που θα συμ
φωνηθούν με αυτές.
Η δράση κινητικότητας σπουδαστών και προσωπικού μεταξύ χωρών
του προγράμματος και χωρών εταίρων που χρηματοδοτείται με τη διά
θεση κονδυλίων από τον ΜΑΣ, εστιάζεται σε τομείς που είναι σημα
ντικοί για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των αναπτυσ
σόμενων χωρών.
5.
Τα κονδύλια που προορίζονται για το πρόγραμμα μπορούν επίσης
να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακο
λούθησης, διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγη
σης, οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος και
την επίτευξη των στόχων του, ιδίως μελέτες, συσκέψεις εμπειρογνωμό
νων και δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνιακής προβολής, περιλαμ
βανομένης της εταιρικής επικοινωνίας για τις πολιτικές προτεραιότητες
της Ένωσης, στο βαθμό που αφορούν τους γενικούς στόχους του παρό
ντος κανονισμού, δαπάνες που συνδέονται με τις ΤΠ που εστιάζονται
στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και κάθε άλλη δαπάνη
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη
διαχείριση του προγράμματος.
6.
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 τις αποφάσεις αριθ. 1719/2006/ΕΚ,
αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ. Αν είναι αναγκαίο, μπο
ρούν να εγγραφούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό μετά το 2020 για
την κάλυψη παρόμοιων δαπανών, έτσι ώστε να επιτρέπεται η διαχείριση
δράσεων και δραστηριοτήτων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις
31 Δεκεμβρίου 2020.
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7.
Τα κονδύλια για τη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων σύμ
φωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 12 στοι
χείο α), τα οποία πρέπει να διαχειριστεί ο ή οι εθνικοί οργανισμοί
(«εθνικός οργανισμός»), κατανέμονται με βάση τον πληθυσμό και το
κόστος ζωής στο κράτος μέλος, την απόσταση μεταξύ των πρωτευου
σών των κρατών μελών και την απόδοση. Η παράμετρος της απόδοσης
αντιστοιχεί στο 25 % του συνολικού κονδυλίου σύμφωνα με τα κριτή
ρια που αναφέρονται στις παραγράφους 8 και 9. Όσον αφορά τις στρα
τηγικές συμπράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοι
χείο α) και στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) τις οποίες πρέπει να
επιλέξει και να διαχειριστεί ο εθνικός οργανισμός, τα κονδύλια κατα
νέμονται με βάση τα κριτήρια που θα καθορισθούν από την Επιτροπή
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 36 παράγραφος 3. Τα
εν λόγω κριτήρια χαρακτηρίζονται, στο μέτρο του δυνατού, από ουδε
τερότητα σε σχέση με τα διάφορα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρ
τισης των κρατών μελών, να μη δημιουργεί ουσιώδεις μειώσεις του
ετήσιου προϋπολογισμού που διατίθεται στα κράτη μέλη κατ’ έτος
και να ελαχιστοποιεί τυχόν σημαντικές ανισορροπίες στο επίπεδο των
προβλεπόμενων ενισχύσεων.
8.
Η διάθεση των κονδυλίων βάσει απόδοσης πραγματοποιείται 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 και είναι κυρίως:
α) το επίπεδο των ετήσιων εκροών · και
β) το επίπεδο των ετήσιων πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν.
9.
Η κατανομή των κονδυλίων για το έτος 2014 βασίζεται στα πιο
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και τη
χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος διά
βίου μάθησης και των προγραμμάτων «Νεολαία σε δράση» και Erasmus
Mundus έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013.
10.
Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει υποστήριξη μέσω ειδικών και
νοτόμων όρων χρηματοδότησης, κυρίως εκείνων που αναφέρονται στο
άρθρο 20.

Άρθρο 19
Ειδικοί όροι χρηματοδότησης
1.
Η Επιτροπή εφαρμόζει τη χρηματοδοτική υποστήριξη της Ένωσης
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
2.
Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύσει κοινές προσκλήσεις με τις
χώρες εταίρους ή τις οργανώσεις και τις υπηρεσίες τους για τη χρημα
τοδότηση σχεδίων βάσει των αντιστοιχούντων κεφαλαίων. Τα σχέδια
μπορούν να αξιολογούνται και να επιλέγονται βάσει κοινών διαδικα
σιών αξιολόγησης και επιλογής που συμφωνούνται από τους φορείς
χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις αρχές του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012.
3.
Οι δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και τα σχολεία, τα ιδρύματα ανώ
τατης εκπαίδευσης και οι οργανώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, που έλαβαν περισ
σότερο από το 50 % του ετήσιου εισοδήματός τους από δημόσιες πηγές
την τελευταία διετία, θεωρείται ότι έχουν την αναγκαία χρηματοπιστω
τική, επαγγελματική και διοικητική ικανότητα για την πραγματοποίηση
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος. Δεν απαιτείται από
αυτούς να υποβάλουν περαιτέρω τεκμηρίωση προκειμένου να αποδεί
ξουν την ικανότητα αυτή.
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4.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 130 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και σε δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να θεωρήσει τις δαπάνες που συνδέο
νται άμεσα με τις υποστηριζόμενες δράσεις και που πραγματοποι
ήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του 2014 ως επιλέξι
μες για χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2014, ακόμα και αν
αυτές πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο πριν υποβληθεί η αίτηση
επιχορήγησης.

5.
Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο
γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 δεν ισχύει για την
οικονομική υποστήριξη της μαθησιακής κινητικότητας για μεμονωμένα
άτομα.

Άρθρο 20
Μηχανισμός εγγύησης σπουδαστικών δανείων
1.
Ο μηχανισμός εγγύησης σπουδαστικών δανείων παρέχει μερική
εγγύηση προς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη
χορήγηση δανείων με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους σε σπουδα
στές που ξεκινούν σπουδές δεύτερου κύκλου, όπως ένα πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών (Master), σε αναγνωρισμένο τριτοβάθμιο
εκπαιδευτικό ίδρυμα σε χώρα του προγράμματος όπως αναφέρεται
στο άρθρο 24 παράγραφος 1 η οποία δεν είναι ούτε η χώρα κατοικίας
τους ούτε η χώρα όπου απέκτησαν τον τίτλο σπουδών που τους δίνει
πρόσβαση στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

2.
Οι εγγυήσεις που χορηγούνται μέσω του μηχανισμού εγγύησης
σπουδαστικών δανείων καλύπτουν νέα επιλέξιμα σπουδαστικά δάνεια
για ποσό μέχρι 12 000 EUR για ετήσιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών και μέχρι 18 000 EUR για πρόγραμμα που διαρκεί μέχρι
δύο έτη, ή το αντίστοιχο των ποσών αυτών στο τοπικό νόμισμα.

3.
Η σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαχείριση του μηχανισμού εγγύησης
σπουδαστικών δανείων ανατίθεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
(ΕΤΕ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, στη
βάση μιας συμφωνίας ανάθεσης με την Επιτροπή, για τον καθορισμό
των λεπτομερών κανόνων και των απαιτήσεων που διέπουν την εφαρ
μογή του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων και τις αντί
στοιχες υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Στη βάση αυτή, το
ΕΤΕ συνάπτει συμφωνίες με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανι
σμούς όπως, για παράδειγμα, τράπεζες, εθνικά ή/και περιφερειακά ιδρύ
ματα χορήγησης σπουδαστικών δανείων ή άλλα αναγνωρισμένα χρημα
τοπιστωτικά ιδρύματα, και προσπαθεί να εξασφαλίσει την επιλογή ενός
ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού από κάθε χώρα του προ
γράμματος, ώστε να διασφαλίσει ότι σπουδαστές από όλες τις χώρες
του προγράμματος έχουν πρόσβαση στον μηχανισμό εγγύησης σπουδα
στικών δανείων κατά τρόπο συνεκτικό και χωρίς διακρίσεις.

4.
Στο παράρτημα ΙΙ παρέχονται πληροφορίες τεχνικού χαρακτήρα
σχετικές με τη λειτουργία του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών
δανείων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Απόδοση, αποτελέσματα και διάδοση
Άρθρο 21
Παρακολούθηση

και

αξιολόγηση της
αποτελεσμάτων

απόδοσης

και

των

1.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί
τακτικά και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την απόδοση και τα αποτε
λέσματα 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 τομείς της εκπαίδευ
σης, της κατάρτισης και της νεολαίας, με σκοπό να διασφαλιστεί,
έως το τέλος του προγράμματος, διάθεση κονδυλίων που θα εγγυώ
νται βιώσιμο συστημικό αντίκτυπο·

γ) τη χρήση των πόρων που προέρχονται από εξωτερικά μέσα, κατά
την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 4 και τη συμβολή της στην
επίτευξη των αντίστοιχων στόχων και αρχών των εν λόγω εξωτερι
κών μέσων·

2.
Εκτός από τη συνεχή παρακολούθηση, η Επιτροπή υποβάλλει
ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 για να
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα μέτρα που λήφθη
καν για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και για την αξιο
λόγηση της αποδοτικότητας του προγράμματος και της ευρωπαϊκής
προστιθέμενης αξίας του. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εάν κριθεί σκό
πιμο, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος
κανονισμού. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης εξετάζει το περιθώριο
απλούστευσης του προγράμματος, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή
του, το αν εξακολουθούν να είναι συναφείς όλοι οι στόχοι του, καθώς
και τη συμβολή των μέτρων στην επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη
2020». Λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των προγενέστερων προγραμμάτων
(διά βίου μάθηση, «Νεολαία σε δράση», Erasmus Mundus και άλλα
διεθνή προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης).

3.
Η Επιτροπή διαβιβάζει την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμ
βούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην
Επιτροπή των Περιφερειών.

4.
Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κεφαλαίου VIII και των
υποχρεώσεων των εθνικών οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 28, τα
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου 2017,
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του προγράμματος
στα αντίστοιχα εδάφη τους.

5.
Η Επιτροπή διαβιβάζει μια τελική αξιολόγηση του προγράμματος
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικο
νομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών,
έως τις 30 Ιουνίου 2022.
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Άρθρο 22
Επικοινωνία και διάδοση
1.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη
διάδοση των πληροφοριών, τη δημοσιοποίηση και την παρακολούθηση
όσον αφορά όλες τις δράσεις και δραστηριότητες που υποστηρίζονται
στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και τη διάδοση των αποτελε
σμάτων των προηγούμενων προγραμμάτων διά βίου μάθησης, «Νεολαία
σε δράση» και Erasmus Mundus.
2.
Οι δικαιούχοι των υποστηριζόμενων σχεδίων μέσω δράσεων και
δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 6, 10, 12, 17 και 20 θα πρέπει
να διασφαλίσουν κατάλληλη επικοινωνιακή προβολή και διάδοση των
αποτελεσμάτων και του αντικτύπου που επιτυγχάνεται. Εδώ μπορούν να
περιλαμβάνονται και δραστηριότητες ενημέρωσης ομοτίμων σχετικά με
τις ευκαιρίες κινητικότητας.
3.
Οι εθνικοί οργανισμοί όπως αναφέρονται στο άρθρο 28 χαράσ
σουν συνεπή πολιτική όσον αφορά την αποτελεσματική διάδοση και
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζο
νται στο πλαίσιο των δράσεων τις οποίες διαχειρίζονται στο πλαίσιο του
προγράμματος, και παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την εκτέ
λεση του γενικού καθήκοντος της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά
με το πρόγραμμα, περιλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριο
τήτων που διαχειρίζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και των
αποτελεσμάτων του, και παρέχοντας πληροφορίες στις σχετικές ομάδες
στόχου όσον αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνονται στη χώρα τους.
4.
Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί στους τομείς που καλύπτο
νται από το πρόγραμμα χρησιμοποιούν την ονομασία «Erasmus+» για
σκοπούς επικοινωνιακούς και διάδοσης πληροφοριών όσον αφορά το
πρόγραμμα. Για τους διάφορους τομείς του προγράμματος, χρησιμοποι
ούνται οι ακόλουθες ονομασίες:
— «Comenius», που αφορά τη σχολική εκπαίδευση·
— «Erasmus», που αφορά όλα τα είδη ανώτατης εκπαίδευσης στις
χώρες του προγράμματος·
— «Erasmus Mundus», που αφορά όλα τα είδη δραστηριοτήτων ανώ
τατης εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών του προγράμματος και των
χωρών εταίρων·
— «Leonardo da Vinci», που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση ·
— «Grundtvig», που αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων·
— «Νεολαία σε δράση», που αφορά τη μη τυπική και την άτυπη
εκπαίδευση στον τομέα της νεολαίας·
— «Αθλήματα», που αφορά δραστηριότητες στο πεδίο του αθλητισμού.
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.
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Πρόσβαση στο πρόγραμμα
Άρθρο 23
Πρόσβαση
1.
Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται
στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του
μαζικού λαϊκού αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότη
σης στο πλαίσιο του προγράμματος. Στην περίπτωση των δραστηριοτή
των που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο
άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α), το πρόγραμμα υποστηρίζει τις
ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται στην εργασία στον τομέα της
νεολαίας, αλλά όχι απαραιτήτως στο πλαίσιο μιας οργάνωσης νεολαίας.
2.
Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, μεταξύ άλλων και όσον
αφορά την επιλογή των συμμετεχόντων και τη χορήγηση υποτροφιών, η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καταβάλλονται ιδιαίτερες
προσπάθειες για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και της συμμε
τοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες ή με λιγότερες ευκαιρίες.

Άρθρο 24
Συμμετοχή χωρών
1.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι ακόλουθες χώρες
(«χώρες του προγράμματος»):
α) τα κράτη μέλη·
β) οι υπό προσχώρηση χώρες, οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει
υποψήφιες χώρες για τις οποίες έχει χαραχθεί προενταξιακή στρα
τηγική, 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 απο
φάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ή σε παρεμφερείς συμφωνίες·
γ) εκείνες οι χώρες της ΕΖΕΣ που συμμετέχουν στη συμφωνία για τον
ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας·
δ) η Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συνα
φθεί με τη χώρα αυτή·
ε) οι χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και
έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση στις οποίες προβλέπεται η
δυνατότητα συμμετοχής των χωρών αυτών στα προγράμματα της
Ένωσης, με την επιφύλαξη της σύναψης διμερούς συμφωνίας με
την Ένωση σχετικά με τους όρους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
2.
Οι χώρες του προγράμματος υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις
και εκπληρώνουν όλα τα καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα κανο
νισμό όσον αφορά τα κράτη μέλη.
3.
Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους,
ιδίως χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας, σε δράσεις
και δραστηριότητες σύμφωνα με τα άρθρα 6, 10 και 12.

02013R1288 — EL — 05.10.2018 — 001.001 — 20
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
Άρθρο 25
Συμπληρωματικότητα
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει τη συνολική
συνοχή και συμπληρωματικότητα του προγράμματος με:
α) τις συναφείς πολιτικές και προγράμματα, ιδίως εκείνες που σχετίζο
νται με τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, την απασχόληση,
την έρευνα και την καινοτομία, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις,
την πολιτική για τη συνοχή και την αναπτυξιακή πολιτική, καθώς
και την πολιτική της διεύρυνσης και με τις πρωτοβουλίες, τα μέσα
και τις στρατηγικές στα πεδία της περιφερειακής πολιτικής και των
εξωτερικών σχέσεων·
β) τις άλλες σχετικές ενωσιακές πηγές χρηματοδότησης για τις πολιτι
κές εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού, ιδίως το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα
σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, το Ευρω
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα πλαίσιο
για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020», 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 26
Οργανισμοί υλοποίησης
Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά τρόπο ομοιόμορφο από τους ακόλου
θους οργανισμούς:
α) σε ενωσιακό επίπεδο, την Επιτροπή·
β) σε εθνικό επίπεδο, τους εθνικούς οργανισμούς στις χώρες του προ
γράμματος.

Άρθρο 27
Εθνική αρχή
1.
Ο όρος «εθνική αρχή» αναφέρεται σε μία ή περισσότερες εθνικές
αρχές, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.
2.
Έως την 22η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην
Επιτροπή, με επίσημη κοινοποίηση που διαβιβάζεται από τη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία τους, τα πρόσωπα που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένα
να 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, το σχετικό κράτος μέλος το
κοινοποιεί στην Επιτροπή αμέσως, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.
3.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την άρση
των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του
προγράμματος, περιλαμβανομένων, όπου αυτό είναι δυνατό, μέτρων με
στόχο την επίλυση θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην
απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου.
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4.
Έως την 22η Μαρτίου 2014, η εθνική αρχή διορίζει έναν ή περισ
σότερους εθνικούς οργανισμούς. Σε περίπτωση διορισμού δύο ή περισ
σότερων εθνικών οργανισμών, τα κράτη μέλη δημιουργούν κατάλληλο
μηχανισμό για τη συντονισμένη διαχείριση της υλοποίησης του προ
γράμματος σε εθνικό επίπεδο, ιδίως με σκοπό τη διασφάλιση της συνε
πούς και οικονομικά αποδοτικής υλοποίησης του προγράμματος και την
προς τούτο αποτελεσματική επαφή με την Επιτροπή, και της διευκό
λυνσης της πιθανής μεταφοράς κονδυλίων μεταξύ οργανισμών, με απο
τέλεσμα μεγαλύτερη ελαστικότητα και καλύτερη χρήση των κονδυλίων
που διατίθενται στα κράτη μέλη. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 29 παράγραφος 3, κάθε κράτος μέλος καθορίζει τον τρόπο
οργάνωσης της σχέσης μεταξύ της εθνικής αρχής και του εθνικού οργα
νισμού του, περιλαμβανομένων καθηκόντων όπως η κατάρτιση του
ετήσιου προγράμματος εργασίας του εθνικού οργανισμού.

Η εθνική αρχή παρέχει στην Επιτροπή μια κατάλληλη εκ των προτέρων
διαδικασία αξιολόγησης, από την οποία προκύπτει ότι ο εθνικός οργανι
σμός τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
σημεία v) και vi) και του άρθρου 60 παράγραφοι 1, 2 και 3 του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, και του άρθρου 38 του
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτρο
πής (1), καθώς και τις απαιτήσεις της Ένωσης σχετικά με τα πρότυπα
εσωτερικού ελέγχου για εθνικούς οργανισμούς και τους κανόνες διαχεί
ρισης των κονδυλίων του προγράμματος για την παροχή επιχορηγήσε
ων.

5.
Η εθνική αρχή ορίζει έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό σύμ
φωνα με το άρθρο 30.

6.
Για την εκ των προτέρων διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης,
η εθνική αρχή βασίζεται στους δικούς της ελέγχους και λογιστικούς
ελέγχους ή/και στους ελέγχους και λογιστικούς ελέγχους που πραγμα
τοποιεί ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 30.

7.
Αν ο εθνικός οργανισμός που ορίστηκε για το πρόγραμμα είναι ο
ίδιος με τον εθνικό οργανισμό που ορίστηκε για το προηγούμενο πρό
γραμμα «διά βίου μάθηση» ή «Νεολαία σε δράση», το πεδίο των ελέγ
χων και των λογιστικών ελέγχων για την εκ των προτέρων διαδικασία
αξιολόγησης συμμόρφωσης μπορεί να περιοριστεί στις απαιτήσεις που
είναι νέες και ειδικές για το πρόγραμμα.

8.
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 σημαντικές επιπτώσεις στη διαχείριση του προγράμ
ματος, και ιδίως όσον αφορά τον εθνικό του οργανισμό.

9.
Η εθνική αρχή παρέχει επαρκή συγχρηματοδότηση για τις λει
τουργίες του εθνικού οργανισμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαχεί
ριση του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες
της Ένωσης.
(1) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της
29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).
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10.
Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή απορρίψει τον ορισμό
του εθνικού οργανισμού, με βάση την αξιολόγησή του σύμφωνα με τη
διαδικασία εκ των προτέρων αξιολόγησης συμμόρφωσης, η εθνική αρχή
εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα ούτως
ώστε ο εθνικός οργανισμός να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που
ορίζει η Επιτροπή ή να οριστεί άλλος φορέας ως εθνικός οργανισμός.
11.
Με βάση την ετήσια διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανι
σμού, 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 31 Οκτω
βρίου κάθε έτους για την παρακολούθηση και την εποπτεία που ασκεί
στις δραστηριότητες σχετικά με το πρόγραμμα.
12.
Η εθνική αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή διαχείριση
των ενωσιακών κονδυλίων που θα μεταφερθούν από την Επιτροπή στον
εθνικό οργανισμό μέσω της παροχής επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του
προγράμματος.
13.
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 εθνι
κού οργανισμού, η εθνική αρχή είναι υπεύθυνη έναντι της Επιτροπής
για την επιστροφή των μη ανακτηθέντων κονδυλίων.
14.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 13, η εθνική
αρχή μπορεί να ανακαλέσει την εντολή του εθνικού οργανισμού είτε με
δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. Στην
περίπτωση που η εθνική αρχή επιθυμεί να ανακαλέσει την εντολή του
εθνικού οργανισμού για άλλους δικαιολογημένους λόγους, κοινοποιεί
στην Επιτροπή την ανάκληση τουλάχιστον έξι μήνες πριν την προβλε
πόμενη ημερομηνία λήξης της εντολής του εθνικού οργανισμού. Στην
περίπτωση αυτή, η εθνική αρχή και η Επιτροπή συμφωνούν ρητά σχε
τικά με ειδικά μεταβατικά μέτρα, βάσει χρονοδιαγράμματος.
15.
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 των εν λόγω κονδυλίων, καθώς και όλων των
εγγράφων και διαχειριστικών μέσων που απαιτούνται για τη διαχείριση
του προγράμματος, στον νέο εθνικό οργανισμό. Η εθνική αρχή παρέχει
στον ανακληθέντα εθνικό οργανισμό την αναγκαία οικονομική υποστή
ριξη ώστε να συνεχίσει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώ
σεων έναντι των δικαιούχων του προγράμματος και της Επιτροπής έως
τη μεταφορά αυτών των υποχρεώσεων σε νέο εθνικό οργανισμό.
16.
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 συμμετά
σχουν σε ειδικές δράσεις του προγράμματος στις αντίστοιχες επικρά
τειές τους.

Άρθρο 28
Εθνικός οργανισμός
1.
Ο όρος «εθνικός οργανισμός» αναφέρεται σε έναν ή περισσότε
ρους εθνικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και
πρακτική.
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2.

Ο εθνικός οργανισμός:

α) έχει νομική προσωπικότητα ή είναι μέρος οντότητας που έχει νομική
προσωπικότητα και διέπεται από το δίκαιο του οικείου κράτους
μέλους· υπουργείο δεν μπορεί να οριστεί ως εθνικός οργανισμός·
β) έχει την κατάλληλη διαχειριστική ικανότητα, προσωπικό και υπο
δομή για να εκπληρώνει τα καθήκοντά του ικανοποιητικά, εξασφα
λίζοντας αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση του προγράμμα
τος 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 εκδίδο
νται 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.
3.
Ο εθνικός οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση όλων των
φάσεων του κύκλου ζωής των ακόλουθων δράσεων του προγράμματος
σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία v) και vi)
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και το άρθρο 44 του
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012:
α) μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, με εξαίρεση την κινητικότητα
που οργανώνεται με βάση τα κοινά ή διπλά/πολλαπλά πτυχία, τα
μεγάλης κλίμακας σχέδια εθελοντισμού και τον μηχανισμό εγγύησης
σπουδαστικών δανείων ·
β) στρατηγικές συμπράξεις στο πλαίσιο της δράσης «Συνεργασία για
την καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών»·
γ) της διαχείρισης των μικρής κλίμακας δραστηριοτήτων υποστήριξης
του δομημένου διαλόγου στον τομέα της νεολαίας στο πλαίσιο της
δράσης «Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής».
4.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, οι αποφάσεις σχετικά με
την επιλογή και την έγκριση για τις στρατηγικές συμπράξεις που ανα
φέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), μπορούν να λαμβάνονται σε
επίπεδο Ένωσης, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με τη
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 3 και
μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όταν η εν λόγω συγκέντρωση μπορεί να
αιτιολογηθεί δεόντως.
5.
Ο εθνικός οργανισμός παρέχει επιχορήγηση σε δικαιούχους είτε
μέσω συμφωνίας επιχορήγησης είτε μέσω απόφασης επιχορήγησης,
όπως εξειδικεύεται από την Επιτροπή για την οικεία δράση προγράμ
ματος.
6.
Ο εθνικός οργανισμός υποβάλλει ετησίως εκθέσεις στην Επιτροπή
και στην εθνική αρχή του με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 60
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Ο εθνι
κός οργανισμός είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή των παρατηρή
σεων που εκδόθηκαν από την Επιτροπή ύστερα από την ανάλυση της
ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας και της σχετικής γνωμοδό
τησης ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού.
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7.
Ο εθνικός οργανισμός δεν μπορεί να αναθέσει σε τρίτο μέρος
κανένα καθήκον εφαρμογής του προγράμματος ή εκτέλεσης του προϋ
πολογισμού που του ανατίθεται χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδό
τηση από την εθνική αρχή και την Επιτροπή. Ο εθνικός οργανισμός
διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για τα καθήκοντα που ανατίθενται σε
τρίτο μέρος.
8.
Σε περίπτωση ανάκλησης της εντολής 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, όσο εκκρεμεί η μετα
φορά των εν λόγω υποχρεώσεων σε νέο εθνικό οργανισμό.
9.
Ο εθνικός οργανισμός είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση και
την εκκαθάριση των χρηματοοικονομικών συμφωνιών που αφορούν τα
προηγούμενα προγράμματα «Διά βίου μάθηση» και «Νεολαία σε δρά
ση» που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την αρχή του προγράμματος.

Άρθρο 29
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1.
Εντός δύο μηνών από την παραλαβή από την εθνική αρχή της εκ
των προτέρων διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως ανα
φέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4, η Επιτροπή αποδέχεται, αποδέ
χεται 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 περί
πτωση αποδοχής υπό όρους, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να
λάβει αναλογικά μέτρα προφύλαξης εφαρμοστέα στη συμβατική σχέση
της με τον εθνικό οργανισμό.
2.
Μετά την από μέρους της αποδοχή της εκ των προτέρων διαδι
κασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης σχετικά με τον εθνικό οργανι
σμό που ορίστηκε για το πρόγραμμα, η Επιτροπή επισημοποιεί τις
νομικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές συμφωνίες
που αφορούν τα προηγούμενα προγράμματα «Διά βίου μάθηση» και
«Νεολαία σε δράση» που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την αρχή του
προγράμματος.
3.
Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4, 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
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 Ένωσης·
γ) καθορίζει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τον εθνικό οργανι
σμό.
4.
Η Επιτροπή καθιστά κάθε χρόνο διαθέσιμους τους ακόλουθους
πόρους του προγράμματος στον εθνικό οργανισμό:
α) πόρους για επιχορηγήσεις στήριξης στο οικείο κράτος μέλος για τις
δράσεις του προγράμματος η διαχείριση των οποίων ανατίθεται στον
εθνικό οργανισμό·
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β) χρηματοοικονομική συνεισφορά στην υποστήριξη των καθηκόντων
διαχείρισης του προγράμματος από τον εθνικό οργανισμό. Η υπο
στήριξη αυτή παρέχεται με τη μορφή μιας κατ’ αποκοπή συνεισφο
ράς στις λειτουργικές δαπάνες του εθνικού οργανισμού και καθορί
ζεται με βάση το ποσό των πόρων της Ένωσης για επιχορηγήσεις
στήριξης που ανατίθεται στον εθνικό οργανισμό.
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 οργανι
σμούς που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 4, η Επιτροπή επα
νεξετάζει τα εθνικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, ιδίως βάσει της
εκ προτέρων αξιολόγησης της συμμόρφωσης που της υποβάλλεται από
την εθνική αρχή, της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης του εθνικού οργα
νισμού 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 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 απο
δεχτεί την ετήσια διαχειριστική δήλωσης 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 60 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012.
9.
Η Επιτροπή διοργανώνει τακτικά συνεδριάσεις με το δίκτυο των
εθνικών οργανισμών, ώστε να εξασφαλίσει συνεκτική εφαρμογή του
προγράμματος σε όλες τις χώρες του προγράμματος.

Άρθρο 30
Ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός
1.
Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση ελέγ
χου σχετικά με την ετήσια διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο
άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012.
2.

Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός:

α) έχει τις αναγκαίες επαγγελματικές ικανότητες για την πραγματοποί
ηση λογιστικών ελέγχων στον δημόσιο τομέα·
β) εξασφαλίζει ότι οι λογιστικοί έλεγχοί του λαμβάνουν υπόψη τα διε
θνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου·
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γ) δεν έχει αντικρουόμενα συμφέροντα σε σχέση με τη νομική οντό
τητα της οποίας ο εθνικός οργανισμός αποτελεί μέρος. Είναι ιδίως
λειτουργικά ανεξάρτητος από τη νομική οντότητα της οποίας ο
εθνικός οργανισμός αποτελεί μέρος.
3.
Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός 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 λογιστικού ελέγχου που εκδίδει σχετικά με την ετή
σια διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Σύστημα ελέγχου
Άρθρο 31
Αρχές του συστήματος ελέγχου
1.
Η Επιτροπή, κατά την υλοποίηση δράσεων χρηματοδοτούμενων
βάσει του παρόντος κανονισμού, λαμβάνει κατάλληλα μέτρα που εξα
σφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
με την εφαρμογή μέτρων πρόληψης κατά της απάτης, της διαφθοράς
και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελε
σματικών ελέγχων και, σε περίπτωση παρατυπιών, με την ανάκτηση
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, εφόσον χρειαστεί, με
την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσε
ων.
2.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τους εποπτικούς ελέγχους όσον
αφορά τις δράσεις και δραστηριότητες του προγράμματος που διαχειρί
ζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Η Επιτροπή ορίζει τις ελάχιστες απαιτή
σεις για τους ελέγχους από τον εθνικό οργανισμό και τον ανεξάρτητο
ελεγκτικό οργανισμό.
3.
Ο εθνικός οργανισμός είναι αρμόδιος για τους πρωταρχικούς ελέγ
χους των δικαιούχων επιδοτήσεων για τις δράσεις και δραστηριότητες
του προγράμματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3. 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 αρχή του ενιαίου λογιστικού ελέγχου και
ύστερα από ανάλυση με βάση την επικινδυνότητα. Η διάταξη αυτή
δεν εφαρμόζεται στις έρευνες που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF).

Άρθρο 32
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
1.
Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο
έχουν την εξουσία του λογιστικού ελέγχου, βάσει εγγράφων και επιτό
πιων επισκέψεων, που ασκείται σε όλους τους δικαιούχους επιχορηγή
σεων, αντισυμβαλλομένους, υπεργολάβους και άλλα τρίτα μέρη, που
έλαβαν χρηματοδότηση από την Ένωση. Μπορούν επίσης να διεξάγουν
λογιστικούς ελέγχους και ελέγχους σχετικά με τους εθνικούς οργανι
σμούς.

02013R1288 — EL — 05.10.2018 — 001.001 — 27
▼B
2.
Η OLAF μπορεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώ
σεις οικονομικών φορέων τους οποίους αφορά, άμεσα ή έμμεσα, αυτή η
χρηματοδότηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο κανονισμός
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (1), 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 συμ
φερόντων της Ένωσης.
3.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, στις συμφωνίες
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, στις συμφωνίες
και αποφάσεις επιχορήγησης και στις συμβάσεις που απορρέουν από
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού προβλέπεται ρητά η διενέργεια
των εν λόγω λογιστικών ελέγχων, επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων
από την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και διατάξεις εφαρμογής
Άρθρο 33
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή
Για να διασφαλιστεί το δέον επίπεδο για τα διαχειριστικά καθήκοντα, η
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμ
φωνα με το άρθρο 34 σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 28
παράγραφος 3, με μόνο σκοπό την πρόβλεψη πρόσθετων δράσεων
που θα διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί.

Άρθρο 34
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.
Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 33 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για τη διάρκεια ισχύος του
προγράμματος.
3.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 33 μπορεί να ανα
κληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβού
λιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσ
διορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4.
Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβού
λιο.
(1) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμ
βρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτο
πίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292
της 15.11.1996, σ. 2).
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5.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου
33 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι
δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά
δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συμβουλίου.

Άρθρο 35
Εφαρμογή του προγράμματος
Για την εφαρμογή του προγράμματος, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προ
γράμματα εργασίας μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης του άρθρου 36 παράγραφος 3. Κάθε ετήσιο πρόγραμμα
εργασίας εξασφαλίζει την ετήσια εκτέλεση των γενικών και ειδικών
στόχων που περιγράφονται στα άρθρα 4, 5, 11 και 16 κατά τρόπο
συνεκτικό, και προσδιορίζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο
εφαρμογής και το συνολικό ποσό του. Τα ετήσια προγράμματα εργα
σίας περιέχουν επίσης περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να χρη
ματοδοτηθούν, 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,
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης, όπου θα λαμβάνονται
υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ομάδων στόχου και ιδίως οι ικανότητες
συγχρηματοδότησης που διαθέτουν και οι δυνατότητες προσέλκυσης
χρηματοδοτήσεων από τρίτα μέρη. Συγκεκριμένα, για τις δράσεις που
απευθύνονται σε οργανώσεις με περιορισμένες οικονομικές δυνατότη
τες, το ποσοστό συγχρηματοδότησης θα ορίζεται σε τουλάχιστον 50 %.

Άρθρο 36
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή είναι
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.
Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει με ειδικές συνθέσεις για την
εξέταση τομεακών ζητημάτων. Εάν είναι σκόπιμο και σύμφωνα με τον
εσωτερικό κανονισμό της και κατά περίπτωση, μπορεί να προσκαλεί
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, περιλαμβανομένων και εκπροσώπων
των κοινωνικών εταίρων, για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της
ως παρατηρητές.
3.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

Τελικές διατάξεις
Άρθρο 37
Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις
1.
Οι αποφάσεις αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και
αριθ. 1298/2008/ΕΚ καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014.
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2.
Η διαχείριση των δράσεων που έχουν ξεκινήσει στις ή πριν από
τις 31 Δεκεμβρίου 2013 με βάση τις αποφάσεις αριθ. 1719/2006/ΕΚ,
αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ γίνεται, εφόσον ενδείκνυ
ται, 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 ανώτατη εκπαίδευση,
και των δράσεων που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΔΕΊΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα παρακολουθείται στενά, στη βάση μιας δέσμης δεικτών που απο
σκοπούν στη μέτρηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και
ειδικοί στόχοι του προγράμματος και στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού
βάρους και κόστους. Προς το σκοπό αυτόν, συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά
την ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών:
«Ευρώπη 2020» Βασι Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών που
κοί στόχοι εκπαίδευσης έχουν ολοκληρώσει μόνο τον κατώτερο κύκλο της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν φοιτούν στην
εκπαίδευση ή την επαγγελματική κατάρτιση
Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που
έχουν ολοκληρώσει ανώτατη ή ισοδύναμη εκπαί
δευση
Δείκτης αναφοράς για
την κινητικότητα, σύμ
φωνα με τα συμπερά
σματα του Συμβουλίου
σχετικά με δείκτη ανα
φοράς για τη μαθησιακή
κινητικότητα

Ποσοτικά (γενικά)

Το ποσοστό πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης που
είχαν ένα διάστημα σχετικών με την ανώτατη εκπαί
δευση σπουδών ή κατάρτισης (περιλαμβανομένων
θέσεων εργασίας) στο εξωτερικό
Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18-34 ετών με τίτλο
αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
που είχαν ένα διάστημα σχετικών με την αρχική
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σπουδών
ή κατάρτισης (περιλαμβανομένων θέσεων εργασίας)
στο εξωτερικό
Αριθμός των μελών προσωπικού που υποστηρίχθηκαν
από το πρόγραμμα, ανά χώρα και ανά τομέα
Αριθμός των συμμετεχόντων με ειδικές ανάγκες ή με
λιγότερες ευκαιρίες
Αριθμός και είδος των οργανώσεων και των σχεδίων,
ανά χώρα και ανά δράση

Εκπαίδευση και κατάρ Αριθμός μαθητών, σπουδαστών και ασκούμενων που
τιση
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανά χώρα, τομέα,
δράση και φύλο
Αριθμός σπουδαστών ανώτατης εκπαίδευσης που
δέχονται υποστήριξη για σπουδές σε χώρα εταίρο,
καθώς και αριθμός των σπουδαστών από χώρες εταί
ρους που έρχονται να σπουδάσουν σε χώρα του προ
γράμματος
Αριθμός των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης των
χωρών εταίρων που συμμετέχουν στις δράσεις κινη
τικότητας και συνεργασίας
Αριθμός των χρηστών του Euroguidance
Ποσοστό των συμμετεχόντων που έχουν αποκτήσει
πιστοποιητικό, δίπλωμα ή άλλου είδους επίσημη ανα
γνώριση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα
Ποσοστό των συμμετεχόντων που δηλώνουν ότι
έχουν αυξήσει τις βασικές ικανότητές τους
Ποσοστό των συμμετεχόντων σε μακροπρόθεσμη
κινητικότητα που δηλώνουν ότι έχουν αυξήσει τις
γλωσσικές δεξιότητές τους
Jean Monnet

Αριθμός σπουδαστών που παρακολουθούν κατάρτιση
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Jean Monnet
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Νεολαία

Αριθμός των νέων που συμμετέχουν σε δράσεις κινη
τικότητας οι οποίες υποστηρίζονται από το πρόγραμ
μα, ανά χώρα, δράση και φύλο
Αριθμός των οργανώσεων νεολαίας, τόσο από τις
χώρες του προγράμματος όσο και από χώρες εταί
ρους, που συμμετέχουν σε δράσεις διεθνούς κινητικό
τητας και συνεργασίας
Αριθμός των χρηστών του δικτύου Eurodesk
Ποσοστό των συμμετεχόντων που έχουν αποκτήσει
πιστοποιητικό, για παράδειγμα το Youthpass,
δίπλωμα ή άλλου είδους επίσημη αναγνώριση της
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα
Ποσοστό των συμμετεχόντων που δηλώνουν ότι
έχουν αυξήσει τις βασικές ικανότητές τους
Ποσοστό των συμμετεχόντων σε εθελοντικές δραστη
ριότητες που δηλώνουν ότι έχουν αυξήσει τις γλωσ
σικές δεξιότητές τους

Αθλητισμός

Αριθμός των μελών των αθλητικών οργανώσεων που
υποβάλλουν αίτηση και συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
ανά χώρα
Ποσοστό των συμμετεχόντων που χρησιμοποίησαν τα
αποτελέσματα διασυνοριακών σχεδίων:
α) για την καταπολέμηση των απειλών για τον αθλη
τισμό
β) για την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης και
της διπλής σταδιοδρομίας
γ) για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της
ισότητας ευκαιριών και την αύξηση των ποσοστών
συμμετοχής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΌ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΏΝ ΔΑΝΕΊΩΝ
1. Επιλογή των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών
Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιάμεσοι χρηματοπι
στωτικοί οργανισμοί επιλέγονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της
αγοράς και με γνώμονα, μεταξύ άλλων, τα εξής:
α) τον όγκο της χρηματοδότησης που θα τεθεί στη διάθεση των σπουδα
στών·
β) τους πλέον ευνοϊκούς όρους που μπορούν να προσφέρονται σε σπουδα
στές, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ελάχιστα πρότυπα δανεισμού
όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2·
γ) την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για όλους τους κατοίκους των χωρών
του προγράμματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1·
δ) μέτρα πρόληψης της απάτης· και
ε) συμμόρφωση προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου (1).
2. Προστασία των δανειοληπτών
Οι παρακάτω διασφαλίσεις αποτελούν ελάχιστους όρους που οφείλουν να
τηρούν οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οι οποίοι επιθυμούν
να προσφέρουν σπουδαστικά δάνεια εγγυημένα από τον μηχανισμό εγγύησης
σπουδαστικών δανείων:
α) δεν ζητείται εμπράγματη ασφάλεια ή παροχή εγγυήσεων από τους γονείς·
β) τα δάνεια χορηγούνται χωρίς διακρίσεις·
γ) στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτι
κός οργανισμός εξετάζει τον κίνδυνο υπερχρέωσης του σπουδαστή λαμ
βάνοντας ως κριτήριο το ύψος των συσσωρευμένων χρεών του και ενδε
χόμενες δικαστικές αποφάσεις σχετικά με απλήρωτα χρέη· και
δ) η αποπληρωμή βασίζεται σε μικτό σύστημα που συνδυάζει τυποποιημένες
πληρωμές ενυπόθηκων δανείων και κοινωνικές διασφαλίσεις, ιδίως:
i) σημαντικά μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με τα τρέχοντα επιτόκια της
αγοράς·
ii) αρχική περίοδο χάριτος, πριν από την έναρξη της αποπληρωμής, που
διαρκεί τουλάχιστον 12 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος σπου
δών ή, εάν η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει τέτοιες αναβολές, μια
πρόβλεψη για συμβολικές δόσεις αποπληρωμής στη διάρκεια αυτής
της 12μηνης περιόδου·
iii) πρόβλεψη για διάλειμμα στην καταβολή δόσεων αποπληρωμής, ελά
χιστης διάρκειας 12 μηνών, στη διάρκεια της περιόδου εξόφλησης του
δανείου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από αίτημα του
πτυχιούχου δανειολήπτη ή, εάν η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει
τέτοιες καθυστερήσεις, πρόβλεψη για συμβολικές δόσεις αποπληρω
μής στη διάρκεια αυτής της 12μηνης περιόδου·
iv) δυνατότητα αναστολής των πληρωμών των τόκων στη διάρκεια της
περιόδου σπουδών·
v) ασφάλεια σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας· και
vi) μη επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής απο
πληρωμής.
(1) Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας
87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66).
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Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν
δόσεις αποπληρωμής εξαρτώμενες από το εισόδημα, καθώς και βελτιωμένους
όρους, όπως μεγαλύτερη περίοδο χάριτος, μεγαλύτερα διαλείμματα καταβο
λής δόσεων ή μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής, ώστε να λαμβάνονται
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των πτυχιούχων δανειοληπτών, όπως εκείνων
που συνεχίζουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώμα
τος, ή για να τους διαθέσουν περισσότερο χρόνο για την αναζήτηση εργα
σίας. Η προσφορά των βελτιωμένων αυτών όρων εξετάζεται κατά τη διαδι
κασία της επιλογής του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού.
3. Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Ο μηχανισμός εγγύησης σπουδαστικών δανείων υπόκειται σε παρακολού
θηση και αξιολόγηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος κανονι
σμού και στη βάση του άρθρου 140 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
Ως μέρος της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με
τις επιπτώσεις του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων στους
δικαιούχους και στα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης. Η έκθεση της Επι
τροπής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοιχεία για ενδεχόμενα προβληματικά
πεδία, καθώς και μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπισή τους, όσον
αφορά:
α) τον αριθμό των σπουδαστών που λαμβάνουν δάνεια υποστηριζόμενα από
τον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων, καθώς και στοιχεία για
τα ποσοστά ολοκλήρωσής τους·
β) τον όγκο των δανείων που έχουν συναφθεί από ενδιάμεσους χρηματοπι
στωτικούς οργανισμούς·
γ) το επίπεδο των επιτοκίων·
δ) το ανεξόφλητο χρέος και τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών, περιλαμβα
νομένων των τυχόν μέτρων που έχουν λάβει οι ενδιάμεσοι χρηματοπι
στωτικοί οργανισμοί εναντίον εκείνων που αθετούν την πληρωμή του
δανείου τους·
ε) μέτρα πρόληψης της απάτης που έχουν λάβει οι ενδιάμεσοι χρηματοπι
στωτικοί οργανισμοί·
στ) το προφίλ των σπουδαστών που υποστηρίζονται, περιλαμβανομένου του
κοινωνικοοικονομικού τους υποβάθρου, του αντικειμένου σπουδών τους,
της χώρας προέλευσης και της χώρας προορισμού, σε συμφωνία με την
εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων·
ζ)

τη γεωγραφική κατανομή της απορρόφησης· και

η) τη γεωγραφική κάλυψη από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς.
Παρά τις εξουσίες που παραχωρούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 140 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρα
τόμ) αριθ. 966/2012, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει κατάλ
ληλες κανονιστικές αλλαγές, περιλαμβανομένων των νομοθετικών αλλαγών,
αν η αποδοχή από την αγορά ή η συμμετοχή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών
οργανισμών είναι λιγότερο ικανοποιητική από την αναμενόμενη.
4. Προϋπολογισμός
Η δημοσιονομική κατανομή καλύπτει το πλήρες κόστος του μηχανισμού
εγγύησης σπουδαστικών δανείων, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων πλη
ρωμών προς τους συμμετέχοντες ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανι
σμούς που ζητούν τις μερικές εγγυήσεις και τα έξοδα διαχείρισης από το
ΕΤΕ.
Ο προϋπολογισμός που διατίθεται στον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών
δανείων δεν υπερβαίνει, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοι
χείο γ), το 3,5 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.
5. Προβολή και ευαισθητοποίηση
Κάθε συμμετέχων ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός συμβάλλει
στον προβολή του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων προσφέρο
ντας πληροφορίες στους μελλοντικούς σπουδαστές. Προς τον σκοπό αυτόν, η
Επιτροπή διαθέτει, μεταξύ άλλων, στους εθνικούς οργανισμούς των χωρών
του προγράμματος τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να τους δοθεί η δυνα
τότητα να ενεργούν ως κέντρα πληροφόρησης για τον μηχανισμό εγγύησης
σπουδαστικών δανείων.

