
FAQ
Από την 1η Απρίλιου που ξεκίνησε να λειτουργεί το ΕΓΙΝ έχουµε δεχτεί πολλές 
ερωτήσεις από φορείς της Ελλάδας και της Γερµανίας, που δείχνουν µεγάλο 
ενδιαφέρον για τις ελληνογερµανικές ανταλλαγές νέων!
Οι συχνότερες ερωτήσεις σχετικά µε την πρώτη προθεσµία υποβολής αιτήσεων 
της 30.04.2021 περιλαµβάνονται στον παρακάτω οδηγό (FAQ), ο οποίος θα 
ενηµερώνεται σε τακτικά διαστήµατα. Εάν η ερώτηση σας δεν έχει απαντηθεί 
παρακάτω,  µη διστάσετε να µας την στείλετε στο egin@mailbox.org.
Οι βάσεις για τη χρηµατοδότηση είναι οι κατευθυντήριες γραµµές 
χρηµατοδότησης και το προδιατυπωµένο έντυπο της αίτησης, τα οποία 
µπορείτε να βρείτε και στις δύο γλώσσες στο agorayouth.com . Τα έντυπα των 
αιτήσεων επικαιροποιούνται, ειδικά εάν αντιµετωπίζετε τεχνικά προβλήµατα.
Τέλος, έχουµε λάβει αρκετά αιτήµατα από οργανώσεις, οι οποίες βρίσκονται σε 
αναζήτηση εταίρου στην Γερµανία ή στην Ελλάδα. Καταβάλλουµε προσπάθειες να 
ανταποκριθούµε σε αυτά τα αιτήµατα, στο βαθµό που είναι εφικτό και σίγουρα θα 
ενισχύσουµε αυτή τη δικτύωση στο µέλλον.
Ευχαριστούµε πολύ για την κατανόηση και το ενδιαφέρον σας. Θα χαρούµε να 
λάβουµε τις αιτήσεις σας!
Γεράσιµος Μπέκας και Μαρία Σαρηγιαννίδου
Γενικοί Γραµµατείς
Ελληνογερµανικό Ίδρυµα Νεολαίας

Τελευταία ενηµέρωση 27.04.2021
Πώς κατανέµεται η ευθύνη για τους εγκεκριµένους πόρους µεταξύ των 
συνεργαζόµενων φορέων;
Κάθε δικαιούχος ευθύνεται µόνο για τους πόρους που του χορηγούνται, καθώς 
αναλαµβάνει τα αντίστοιχα έξοδα, δηλαδή κατά κανόνα οι φιλοξενούµενοι για την 
επιδότηση των εξόδων µετακίνησης και οι φιλοξενούντες για την επιδότηση της 
διαµονής. Κάθε πλευρά που υποβάλλει αίτηση για την επιχορήγηση για την 
προετοιµασία και την αξιολόγηση του προγράµµατος είναι επίσης υπεύθυνη για 
αυτήν. Και οι δύο πλευρές µπορούν να υποβάλουν αίτηση για αυτήν την 
επιχορήγηση, καθώς χορηγείται µία φορά ανά πρόγραµµα ανά χώρα. Για 
προετοιµασία και αξιολόγηση του προγράµµατος που πραγµατοποιείται από κοινού 
για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µπορεί να υποβληθεί και ξεχωριστή αίτηση ως 
ανταλλαγή εµπειρογνωµόνων. 

Ποιος λαµβάνει την επιχορήγηση της προετοιµασίας και της  αξιολόγησης του 
προγράµµατος;
Η επιχορήγηση για την προετοιµασία και την αξιολόγηση του προγράµµατος  είναι 
διαθέσιµη ανά πρόγραµµα και ανά χώρα. Ως εκ τούτου, κάθε πλευρά µπορεί να την 
αιτηθεί.

Μπορούµε να υποβάλλουµε πάνω από µία αίτηση;
Ναι, µπορείτε να υποβάλλετε πάνω από µία αίτηση.

Τι θα χρειαστεί να στείλουµε για την τελική εκταµίευση;
Εφόσον το πρόγραµµα σας εγκριθεί, θα σας στείλουµε µαζί µε την απόφαση 



έγκρισης, µια λίστα µε τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα πρέπει να 
µας στείλετε µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος. 

Γίνεται αποδεκτή η ψηφιακή υπογραφή;
Προς το παρόν, δεν µπορούµε να εγκρίνουµε προγράµµατα χωρίς την πρωτότυπη 
ιδιόχειρη υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου. Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε 
προβλήµατα ή καθυστερήσεις, επικοινωνήστε µαζί µας µέσω e-mail.  

Συνοπτικά η επιδότηση
Σταθερά ποσά ανά συµµετέχοντα*
Επιδότηση των εξόδων του προγράµµα
τος* Έως και

Διαµονή σε οικογένειες 20€
Διαµονή σε Hostels, ξενοδοχεία, 
κατασκηνώσεις 35€

Γλωσσικοί Εµψυχωτές 150€
Επιδότηση εξόδων µετακίνησης 0,12€/χλµ
Επιδότηση για την προετοιµασία 
και την αξιολόγηση ανά πρόγραµµα α
νά χώρα 

300€

Διοικητικά έξοδα Κεντρικών Φορέων 
(Γερµανία) 100€

• Είδη προγραµµάτων - Γενικά

Τι είδους προγράµµατα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν;
Το ΕΓΙΝ χρηµατοδοτεί αποκλειστικά ελληνογερµανικά προγράµµατα, δηλαδή 
προγράµµατα που πραγµατοποιούνται από κοινού από έναν ελληνικό και έναν 
γερµανικό φορέα. 
Επιπλέον χρηµατοδοτούνται και τριµερή προγράµµατα στα οποία συµµετέχει φορέας 
άλλης µίας χώρας.

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση;
Αιτήσεις µπορούν να υποβληθούν από φορείς (µεµονωµένους αιτούντες και 
κεντρικούς φορείς της Γερµανίας που είναι αρµόδιοι για περισσότερους 
µεµονωµένους αιτούντες) από την Γερµανία και την Ελλάδα οι οποίοι ως νοµικά 
πρόσωπα είναι σε θέση να αναλάβουν τη νοµική, θεµατική και παιδαγωγική ευθύνη 
για την υλοποίηση των προγραµµάτων και πληρούν τις διοικητικές προϋποθέσεις για 
την οργανωτική διεκπεραίωση του προγράµµατος.

Μπορούν να χρηµατοδοτηθούν ψηφιακά προγράµµατα;
Η χρηµατοδότηση «δραστηριοτήτων µικρής κλίµακας», στις οποίες εντάσσονται τα 
ψηφιακά προγράµµατα, σύµφωνα µε το 1.3.3 των κατευθυντήριων γραµµών 
χρηµατοδότησης, µπορεί να ζητηθεί χωρίς τη χρήση συγκεκριµένης φόρµας µε µια 
σύντοµη περιγραφή του έργου και ένα πλάνο κόστους και χρηµατοδότησης χωρίς την 
τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών υποβολής αιτήσεων.
Για µεγαλύτερα ψηφιακά προγράµµατα ανταλλαγής νέων, υπάρχει για το 2021 η 



δυνατότητα κάλυψης µέρους των κονδυλίων από το ΕΓΙΝ (συγχρηµατοδότηση)  στο 
πλαίσιο  ενός οριοθετηµένου προγράµµατος µε βάση το πλάνο κόστους και 
χρηµατοδότησης.

Που υποβάλλονται οι αιτήσεις;
Για τις σχολικές και αθλητικές ανταλλαγές στο γραφείο της Θεσσαλονίκης. (Τ.Θ. 
10498 – 54110 - Θεσσαλονίκη).
Για τις εξωσχολικές  ανταλλαγές και το ειδικό πρόγραµµα για την εµβάθυνση  της 
συνεργασίας µε οργανώσεις και θεσµούς που δραστηριοποιούνται στις ανταλλαγές 
νέων, στη Λειψία. (Markt 10, 04109 Leipzig).
Δεν εξαρτάται δηλαδή από το ποιος είναι φιλοξενούµενος/οικοδεσπότης. Για τις 
δραστηριότητες µικρής εµβέλειας είναι και τα δύο γραφεία είναι υπεύθυνα. Μπορείτε 
να υποβάλετε την αίτηση τόσο στη Λειψία όσο και στη Θεσσαλονίκη χωρίς τη χρήση 
συγκεκριµένης φόρµας µε µια σύντοµη περιγραφή του έργου και ένα πλάνο κόστους 
και χρηµατοδότησης χωρίς την τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών υποβολής 
αιτήσεων.  

Σε ποια γλώσσα υποβάλουµε την αίτηση;  
Τα γραφεία µας στη Λειψία και τη Θεσσαλονίκη εργάζονται στα γερµανικά και στα 
ελληνικά, εποµένως µπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σε µια από της δυο γλώσσες.  
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να υποβάλετε αιτήσεις και στα αγγλικά εάν είναι 
ευκολότερο για εσάς.

Επιδοτούνται υβριδικά  προγράµµατα  εν µέρει ψηφιακά εν µέρει δια ζώσης;
Ναι, µπορείτε να συνδυάσετε τις δραστηριότητες.

Τι είναι ο συνεργάτης επικοινωνίας;
Τα πρόσωπα που αναλαµβάνουν τη διερµηνεία και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας 
µεταξύ των συµµετεχόντων.

Είναι δυνατή η επιδότηση/συγχρηµατοδότηση και από τα άλλα Ιδρύµατα;
Ναι, αλλά την αιτείστε ξεχωριστά και εφόσον εγκριθεί πρέπει να την αναφέρετε στο 
ΕΓΙΝ.

• Συµµετέχοντες

Τι ηλικία πρέπει να έχουνε οι συµµετέχοντες;
Συµµετέχοντες µπορούν να είναι όλοι/ες οι νέοι/ες που κατοικούν στην Ελλάδα και 
στην Γερµανία από 12 ετών έως την συµπλήρωση των 30 .

Επιδοτούνται άτοµα διαφορετικής εθνικότητας που δεν έχουν την ελληνική ή 
γερµανική υπηκοότητα;
Ναι, εφόσον διαµένουν νόµιµα σε µία από τις 2 χώρες και έχουν δικαίωµα 
µετακίνησης εκτός της χώρας που διαµένουν.

• Τριµερή προγράµµατα

Ποιες δαπάνες καλύπτονται για την τρίτη χώρα;



Η επιδότηση είναι διαθέσιµη στα τριµερή προγράµµατα για όλους τους συµµετέχοντες 
για τα προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στη Γερµάνια ή/και στην Ελλάδα. Τα 
ηµερήσια ποσά για όλους τους συµµετέχοντες καταβάλλονται στον οικοδεσπότη στη 
Γερµανία ή στην Ελλάδα. Η επιδότηση για τα έξοδα µετακίνησης είναι εφικτή µόνο για 
τους συµµετέχοντες από Γερµάνια προς Ελλάδα ή/και Ελλάδα προς Γερµάνια, ενώ οι 
συµµετέχοντες από την τρίτη χώρα δεν λαµβάνουν επιδότηση µετακινήσεων από το 
ΕΓΙΝ. Τα προγράµµατα που πραγµατοποιούνται σε τρίτη χώρα δεν µπορούν να 
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΙΝ.

• Είδη επιδότησης και ύψος χρηµατοδότησης

Ποιος δικαιούται την επιχορήγηση έως και 300 ευρώ ανά έργο για την 
προετοιµασία και αξιολόγηση των έργων στη χώρα του;
Για την προετοιµασία και την αξιολόγηση των προγραµµάτων µπορεί να εγκριθεί 
επιχορήγηση ύψους έως 300 ευρώ ανά πρόγραµµα. Η επιχορήγηση αυτή καλύπτει 
την προετοιµασία και αξιολόγηση του προγράµµατος τόσο από τους φιλοξενούµενους 
όσο και από τους φιλοξενούντες στην αντίστοιχη χώρα καταγωγής τους, και δεν 
αφορά απαραίτητα µια κοινή διµερή προετοιµασία σε έναν τόπο. Η εφάπαξ επιδότηση 
της προετοιµασίας και παρακολούθησης του προγράµµατος µπορεί να ζητηθεί τόσο 
από τον φιλοξενούµενο όσο και από τον φιλοξενούντα, εάν, στο πλαίσιο της 
προετοιµασίας και της παρακολούθησης, προκύψουν τα αντίστοιχα έξοδα, τα οποία 
πρέπει να τεκµηριώνονται µε αποδείξεις. 
Οι κατευθυντήριες γραµµές δεν υπαγορεύουν τον τρόπο µε τον οποίο τα 
προγράµµατα πρέπει να υποβάλλονται σε προετοιµασία και αξιολόγηση. Μπορούν να 
πραγµατοποιηθούν και ψηφιακά.

Ποιος λαµβάνει την επιδότηση για τα έξοδα µετακίνησης των 0,12€/χλµ και 
ποιος λαµβάνει την επιδότηση για τα ηµερήσια ποσά;
Η επιδότηση για τα έξοδα µετακίνησης αποτελεί, κατ’ αρχήν, µέρος της κοινής αίτησης 
και καταβάλλεται στον φορέα που ταξιδεύει, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για την 
οργάνωση της µετακίνησης. Τα στοιχεία του λογαριασµού πρέπει να συµπληρώνονται 
στην αίτηση ή να διαβιβάζονται χωριστά στο ΕΓΙΝ. 
Ο οικοδεσπότης λαµβάνει τα ηµερήσια ποσά για την διαµονή για όλους τους 
συµµετέχοντες, καθώς είναι υπεύθυνος για τη διαµονή και το πρόγραµµα στη χώρα 
υποδοχής.

Πώς υπολογίζεται η Επιδότηση µετακινήσεων;
Η επιδότηση για τις µετακινήσεις υπολογίζεται ανά συµµετέχοντα και βάσει 
χιλιοµετρικής αποζηµίωσης. Η βάση για τον υπολογισµό είναι η απλή διαδροµή  
µεταξύ του τόπου αναχώρησης και του τόπου συνάντησης. Στην αίτηση σας πρέπει 
να επισυνάπτεται µία εκτύπωση αυτής της διαδροµής.

Ποιος υποβάλλει αίτηση για επιδότηση διοικητικών εξόδων;
Οι κεντρικοί φορείς, οι οποίοι λειτουργούν στη Γερµανία και διαβιβάζουν τις αιτήσεις 
των µελών τους στο ΕΓΙΝ δικαιούνται να αιτηθούν επιδότηση διοικητικών εξόδων. Η 
αίτηση σας πρέπει να κατατεθεί µέσω της οµοσπονδιακής Ένωσης στην οποία 
ανήκετε και η οποία θα αιτηθεί µετά τα διοικητικά έξοδα. Σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα 
δεν υπάρχουν προς το παρόν αντίστοιχες δοµές.



• Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Τι συµβαίνει µε τις αιτήσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ειδικού 
προγράµµατος του Οµοσπονδιακού Υπουργείο για την οικογένεια, την τρίτη 
ηλικία, τις γυναίκες και τη νεολαία (BMFSFJ);
Το ΕΓΙΝ δεν µπορεί να αναλάβει απευθείας τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων 
του είχαν υποβληθεί στο ειδικό πρόγραµµα του BMFSFJ. Πρέπει να υποβάλετε νέα 
αίτηση για το ίδιο έργο στο ΕΓΙΝ. 
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4.6 των κατευθυντήριων γραµµών χρηµατοδότησης, 
κατά το πρώτο εξάµηνο του 2021 λόγω της αλλαγής χρηµατοδότησης για τη Γερµανία 
µεταξύ του ειδικού προγράµµατος του BMFSFJ και του ΕΓΙΝ µπορούν επίσης να 
χρηµατοδοτηθούν προγράµµατα που έχουν ήδη ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ακόµη 
ολοκληρωθεί. Τα εγκεκριµένα προγράµµατα µε περίοδο επιχορήγησης έως τις 30 
Απριλίου δεν µπορούν να αναβληθούν, αλλά πρέπει να ξανά υποβληθεί αίτηση στο 
ΕΓΙΝ.
Κατ’ εξαίρεση φέτος, εάν κάποιά προγράµµατα, πραγµατοποιηθούν µετά την 30.4 
(προθεσµία αιτήσεων), τυχόν έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν πριν από την 
έγκριση µπορούν να συνυπολογιστούν στα κονδύλια που θα εγκριθούν τον Μάιο.

Πόσο καιρό νωρίτερα πρέπει να υποβάλλουµε αίτηση;
Κανονικά, 3 µήνες πριν την υλοποίηση του προγράµµατος. Κατ’ εξαίρεση φέτος οι 
αιτήσεις που αφορούν προγράµµατα Μαϊου και Ιουνίου µπορούν να υποβληθούν 
χωρίς την τήρηση του τριµήνου. 
Εάν υποβληθεί αίτηση για πρόγραµµα τον Μάιο/Ιούνιο µέχρι τις 30.04, είναι δυνατόν 
να µεταφερθεί το πρόγραµµα εντός του 2021, χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί νέα 
αίτηση.

Η κατάθεση της αίτησης πραγµατοποιείται µέσω ταχυδροµείου ή µέσω e-
email;
Μέσω ταχυδροµείου. Η ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σφραγίδας λαµβάνεται υπόψη 
ως ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων. 

Εκτός από το έντυπο της αίτησης είναι απαραίτητο κάποιο άλλο 
δικαιολογητικό;

• Το πρόγραµµα (βλ. Αίτηση)
• Πληροφορίες για τις παιδαγωγικές και διεθνείς εµπειρίες και τα προσόντα των 

συνοδών (µεγ. όριο 500 λέξεις)
• Εκτύπωση της αιτούµενης διαδροµής (πχ. Google Maps) 

Εάν γίνουν δύο µετακινήσεις, δηλαδή ένα µέρος στη Γερµανία και ένα µέρος 
στην Ελλάδα, πόσες αιτήσεις χρειάζονται;
Χρειάζονται δύο αιτήσεις γιατί θεωρούνται δυο διαφορετικά προγράµµατα. 

27/04/21 




