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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ — EACEA/03/2020
Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2021-2027
(2020/C 51/09)

Ρήτρα επιφύλαξης
Το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2021-2027 που
προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Μαΐου 2018 (εφεξής «το πρόγραμμα») δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τους
ευρωπαίους νομοθέτες. Ωστόσο, η παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πιστοποίηση δημοσιεύεται προκειμένου να
διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων από δυνητικούς δικαιούχους ενωσιακών επιδοτήσεων μόλις η νομική βάση εγκριθεί από τους
ευρωπαίους νομοθέτες.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πιστοποίηση δεν είναι νομικά δεσμευτική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε
περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης της νομικής βάσης από τους ευρωπαίους νομοθέτες, η παρούσα πρόσκληση υποβολής
προτάσεων μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί και ενδέχεται να δρομολογηθούν άλλες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με
διαφορετικό περιεχόμενο και κατάλληλες προθεσμίες απάντησης.
Γενικότερα, κάθε πράξη που απορρέει από την παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πιστοποίηση υπόκειται στους
ακόλουθους όρους, η υλοποίηση των οποίων υπερβαίνει τα όρια ελέγχου της Επιτροπής:
— την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του τελικού κειμένου της νομικής
βάσης για τη θέσπιση του προγράμματος,
— την έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών του 2021 και των επόμενων ετών και των γενικών κατευθυντήριων γραμμών
εφαρμογής, των κριτηρίων και των διαδικασιών επιλογής, κατόπιν αίτησης γνωμοδότησης εκ μέρους της επιτροπής του
προγράμματος, και
— την έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2021 και τα επόμενα έτη από την αρμόδια επί του
προϋπολογισμού αρχή.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2021-2027
βασίζεται στα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αρχή της επικουρικότητας.

1. Στόχοι και περιγραφή
Ο Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus) παρέχει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για
τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
(ΑΕΙ) εφόσον συμμετέχει στο πρόγραμμα. Η απόκτηση ενός Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus είναι απαραίτητη για όλα τα ΑΕΙ τα
οποία βρίσκονται σε μία από τις χώρες που απαριθμούνται κατωτέρω και τα οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και να
συμμετάσχουν για να εφαρμόσουν τη μαθησιακή κινητικότητα, να συνεργαστούν με οργανισμούς και ιδρύματα και/ή να στηρίξουν
έργα ανάπτυξης πολιτικών στο πλαίσιο του προγράμματος 2021-2027. Τα ΑΕΙ που βρίσκονται σε τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες
με το πρόγραμμα δεν απαιτείται να διαθέτουν τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus, αλλά το ποιοτικό πλαίσιο επιτυγχάνεται μέσω
διοργανικών συμφωνιών μεταξύ των ΑΕΙ.
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Ο Χάρτης παρέχεται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η εφαρμογή του Χάρτη θα παρακολουθείται από τις εθνικές αρχές
Erasmus+, ενώ η παράβαση των αρχών και των δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτόν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την
απόσυρσή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Τα ΑΕΙ που εδρεύουν σε μία από τις ακόλουθες χώρες είναι επιλέξιμα να υποβάλουν αίτηση για Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus:
— στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομική βάση (1).
Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (2) από τις εθνικές αρχές της
χώρας του αιτούντα.

3. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και ενδεικτική ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της επιλογής
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus είναι η 21η Απριλίου 2020. Ενδεικτική
ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της επιλογής είναι η 15η Οκτωβρίου 2020.

4. Διαδικασία επιλογής
Κατ’ εξαίρεση, για την παρούσα πρόσκληση θα εφαρμοστούν δύο διαφορετικές διαδικασίες αιτήσεων.
Πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές Erasmus+ ανέλυσαν τη
δραστηριότητα και τις παλαιότερες επιδόσεις των κατόχων Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+ 2014-2020. Ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
— κατά πόσον το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα είχε συμμετάσχει σε δραστηριότητες Erasmus+ από την πρόσκληση του 2017 και
μετέπειτα,
— κατά πόσον το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα τήρησε τις αρχές του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus,
— κατά πόσον το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα απόκτησε τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus στο πλαίσιο της πρόσκλησης του
2020.
Ανάλογα με τις ως άνω πληροφορίες, θα εφαρμοστούν δύο χωριστές διαδικασίες αιτήσεων:
— Οι παλαιοί κάτοχοι Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus που ήταν ενεργοί και τήρησαν τις αρχές του Χάρτη από την πρόσκληση
Erasmus+ 2017 και μετέπειτα, καθώς και τα ΑΕΙ που απέκτησαν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus στο πλαίσιο της
πρόσκλησης του 2020 καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: Θέμα 1
— Οι παλαιοί κάτοχοι Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus που δεν ήταν ενεργοί και δεν τήρησαν τις αρχές του Χάρτη από την
πρόσκληση Erasmus+ 2017 και μετέπειτα, καθώς και οι νέοι αιτούντες, καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω του
ακόλουθου συνδέσμου: Θέμα 2
Οι εθνικές αρχές Erasmus+ έχουν ενημερώσει όλους τους τρέχοντες κατόχους Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (2014-2020)
σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Σε περίπτωση αβεβαιότητας σχετικά με τη διαδικασία που
πρέπει να ακολουθήσει, ο αιτών καλείται να συμβουλευτεί την οικεία εθνική αρχή στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην
ακόλουθη ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_el.
(1) Εν αναμονή της θέσπισης νομικής βάσης. Στο πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020, στον κατάλογο περιλαμβάνονται οι εξής χώρες: Ισλανδία,
Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.
(2) «Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα»: κάθε ίδρυμα το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, απονέμει αναγνωρισμένα πτυχία ή
άλλους αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιου επιπέδου, όποια και αν είναι η ονομασία του ιδρύματος αυτού, καθώς και κάθε άλλο ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο θεωρείται από τις εθνικές αρχές ως επιλέξιμο για συμμετοχή στο πρόγραμμα, στο αντίστοιχο έδαφός τους.
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Τις αιτήσεις θα εξετάσει επιτροπή αξιολόγησης την οποία αποτελούν υπάλληλοι του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης,
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι κριτηρίων αποδοχής και
επιλεξιμότητας για την απονομή του Χάρτη, βάσει των παρατηρήσεων που λαμβάνονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς
εμπειρογνώμονες.
Οι αιτήσεις θα είναι στη διάθεση των εθνικών αρχών Erasmus+ για λόγους παρακολούθησης των αρχών του Χάρτη. Η μη
συμμόρφωση με τις εν λόγω αρχές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόσυρση του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus και τον
αποκλεισμό της συμμετοχής του ΑΕΙ στο πρόγραμμα.
5. Αναλυτικές πληροφορίες
Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη
νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2021-2027 παρέχεται στον ιστότοπο: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=COM%3A2018%3A367%3AFIN
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρασχέθηκαν από τον Εκτελεστικό Οργανισμό
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού και διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.
eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027_en

