




Προγράμματα 
Κινητικότητας





Τι είναι ένα 
Youth 

Exchange?



5-21 μέρες

Συμμετέχοντες
από 13 εώς 30 ετών

Min 16 

max 60 άτομα

Πόσο διαρκεί;

Ποιες ηλικίες;

Πόσοι συμμετέχοντες ;
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Ποιες χώρες συμμετέχουν;





Πως μπορώ να 
συμμετάσχω σε ένα 

πρόγραμμα 
κινητικότητας?





Ας το δούμε
στην πράξη...









Τι έξοδα έχω αν συμμετάσxω σε ένα Πρόγραμμα Κινητικότητας;



Training Course Youth Exchange 





Ερωτήσεις





• Από 2-12 μήνες

• 17-30 ετών

• Pocket money: 60-145€ ανά Μήνα

• Mentor

• Language support (classes)

• Trainings: pre-departure on-
arrival, mid-term and annual 
meeting.



The European 
Solidarity Corps-EVS
Που στοχεύουν;

• Να βοηθήσουν τους νέους να 
αναπτύξουν τις ικανότητες τους 
μέσω του εθελοντισμού

• Να παροτρύνουν τους οργανισμούς 
να ασχοληθούν με εθελοντισμό

24



Πως να 
συμμετάσχεις 
στο Solidarity 
Coprs

Εγγράφεσαι 
στην 

Πλατφόρμα

Ψάχνεις για 
Οργανισμό

https://europa.eu/youth/solidarity_en









ΙΔΕΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΙΝΗΤΡΟ

Υλοποίηση





https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/



Match

Commitment Υπογραφές

CV



Διάρκεια διαμονής

• Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό είναι ένα μήνα και η 
μέγιστη διάρκεια είναι έξι μήνες. 

• Ο NE και ο ΗΕ μπορούν να συμφωνήσουν ότι η παραμονή στο εξωτερικό 
πρέπει να ολοκληρωθεί σε πολλαπλές περιόδους (διάρκειας τουλάχιστον 
μιας εβδομάδας η κάθε μία). 

• Η επέκταση μιας σχέσης μετά την έγκριση επιτρέπεται, με ή χωρίς αύξηση 
της συμφωνηθείσας αρχικής οικονομικής συνεισφοράς, μόνο εάν η σχέση 
είναι ακόμη σε εξέλιξη και εάν όλοι οι παράγοντες (NIO, HIO, NEP και HEP) 
παραμένουν οι ίδιοι.



Κανόνες του Προγράμματος

Δραστηριότητες και ευθύνες του NE κατά την διαμονή 

• Συμμόρφωση με τους υποχρεωτικούς κανονισμούς που υπόκειται ο επιχειρηματίας 
υποδοχής.

• Σεβασμός στους κανόνες δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας του επιχειρηματία 
υποδοχής.

• Επικοινωνία με το Σημείο Επαφής για οποιοδήποτε πρόβλημα ή αλλαγή σχετικά με 
την τοποθέτηση.

• Συμμόρφωση με όλες τις συμφωνηθείσες συνθήκες για τη διαμονή του ΝΕ. 
Συγκεκριμένα, Ο ΝΕ καλείται να εκτελέσει τις συμφωνηθείσες προγραμματισμένες 
δραστηριότητες και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστήσει την 
παραμονή επιτυχημένη (ευελιξία και προθυμία προσαρμογής θα είναι αναγκαία 
λόγω πολιτισμικών διαφορών).

• Υποβολή αναφοράς (σε συγκεκριμένη μορφή) στο τέλος της διαμονής






