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Το νέο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης, με τον ειδικό του 
προϋπολογισμό ύψους 

1,009 € δισ.  
για την περίοδο 2021-2027, θα δώσει ευκαιρίες 
σε τουλάχιστον 

270.000 νέους ανθρώπους.  
Οι νέοι αυτοί θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
προκλήσεων μέσω του εθελοντισμού 
ή μέσω της δημιουργίας δικών τους 
έργων αλληλεγγύης. Φιλοδοξία 
του προγράμματος δεν είναι μόνο να είναι 
πιο συμπεριληπτικό, αλλά επίσης πιο 
πράσινο και πιο ψηφιακό. Για πρώτη 
φορά, το πρόγραμμα θα δώσει επίσης στους 
νέους τη δυνατότητα να είναι εθελοντές στον 
τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας 
σε ολόκληρο τον κόσμο. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ

Το  Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης  είναι ένα χρηματο-
δοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για νέους που επιθυμούν να συμ-
μετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης σε διάφορους 
τομείς. Οι τομείς αυτοί κυμαίνονται από τη βοήθεια προς 
τα μειονεκτούντα άτομα έως την ανθρωπιστική βοήθεια, 
καθώς και τη συμβολή στη δράση για την υγεία και 

το περιβάλλον σε ολόκληρη την ΕΕ και πέρα από αυτήν. Το 
πρόγραμμα προσφέρει στους νέους την ευκαιρία όχι μόνο 
να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία, αλλά και να 
αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και να αναπτύξουν νέες 
δεξιότητες. Είναι ανοικτό σε άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 
30 ετών για δραστηριότητες αλληλεγγύης που ασχολού-
νται με κοινωνικές προκλήσεις, και μεταξύ 18 και 35 για 
δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται επίσης σε οργανώσεις που δραστηριοποιού-
νται στον τομέα της αλληλεγγύης και επιδιώκουν τη συμ-
μετοχή νέων στις δραστηριότητές τους. 

Για να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, 
οι οργανώσεις πρέπει να διαθέτουν  σήμα ποιότητας , το 
οποίο πιστοποιεί ότι είναι σε θέση να διεξάγουν υψηλής 
ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης σύμφωνα με τις 
αρχές, τους στόχους και τις απαιτήσεις του προγράμματος.

https://europa.eu/youth/solidarity_el
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_el


ΝΕΟ
Οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος: 

συμπεριληπτικό, πράσινο και ψηφιακό

Το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει τις  
 πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
και κινητοποιεί τόσο τις οργανώσεις όσο και τους νέους 
σε έργα που επικεντρώνονται στις προτεραιότητες αυτές.

Το πρόγραμμα προωθεί την ένταξη και την πολυμορφία, και 
έχει ως στόχο να παράσχει σε όλους τους νέους ισότιμη πρό-
σβαση στις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να καθιερώσει  πράσινες    
 πρακτικές  σε όλα τα έργα και τις δραστηριότητες, καθώς και 
να προωθήσει μια συμπεριφορά περιβαλλοντικά βιώσιμη και 
υπεύθυνη μεταξύ των οργανώσεων και των συμμετεχόντων. 

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμβάλλει στην  ψηφιακή      
 μετάβαση , στηρίζοντας έργα και δραστηριότητες που ενι-
σχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες, προάγουν τον ψηφιακό γραμ-
ματισμό και αναπτύσσουν την κατανόηση των κινδύνων και 
των ευκαιριών της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προωθεί τη συμ-
μετοχή των πολιτών στα κοινά και τη συμμετοχή των νέων στις  
 δημοκρατικές διαδικασίες . Έχοντας στον επίκεντρό του τον 
εθελοντισμό, το πρόγραμμα δραστηριοποιεί και ενδυναμώνει 
τους νέους ώστε να είναι ενεργοί στην κοινωνία και να γίνουν 
πραγματικοί παράγοντες αλλαγής. 

Το πρόγραμμα παρέχει ευελιξία για την προσθήκη ετήσιων 
προτεραιοτήτων, γεγονός που επιτρέπει την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων προκλήσεων —όπως π.χ. οι επιπτώσεις της παν-
δημίας COVID-19 και η ανάκαμψη από αυτήν—, ιδίως στον το-
μέα της πρόληψης και της στήριξης της υγείας. Το πρόγραμμα 
μπορεί να κινητοποιήσει εθελοντές για τη στήριξη έργων που 
αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις όσον αφορά την υγεία. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_el


Ποια δράση 
στηρίζεται από  
το πρόγραμμα  

για την περίοδο  
2021-2027;

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ
Ο εθελοντισμός παρέχει στους νέους την ευκαιρία να συμβάλ-
λουν στην καθημερινή εργασία των οργανώσεων που ειδικεύ-
ονται σε δραστηριότητες αλληλεγγύης προς όφελος των κοι-
νοτήτων. Οι δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιούνται 
είτε στο εξωτερικό ή στη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος. Ο 
ατομικός εθελοντισμός μπορεί να διαρκέσει έως και 12 μήνες, 
ενώ ο ομαδικός εθελοντισμός διαρκεί συνήθως από 2 εβδο-
μάδες έως 2 μήνες.

ΝΕΟ
           κέλος της ανθρωπιστικής βοήθειας
Έχοντας ως βάση το πρόγραμμα «Εθελοντές ανθρωπι-
στικής βοήθειας» της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγ-
γύης επεκτείνει για πρώτη φορά το πεδίο εφαρμογής 
του σε δραστηριότητες εθελοντισμού που στηρίζουν 
επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Αυτό το σκέλος θα είναι ανοικτό σε νέους ηλικίας 18 
έως 35 ετών, με σκοπό την παροχή επείγουσας βοήθει-
ας με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της ουδετερότητας, 
του ανθρωπισμού, της ανεξαρτησίας και της αμερολη-
ψίας, ώστε να παρασχεθεί συνδρομή, αρωγή και προ-
στασία όπου χρειάζεται περισσότερο. Θα βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση ανθρωπιστικών προκλήσεων σε ασφα-
λείς τρίτες χώρες, όπου η ΕΕ διεξάγει δραστηριότητες 
ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Οι εθελοντές στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας 
θα επιμορφωθούν και θα προετοιμαστούν ώστε να εξα-
σφαλιστεί ότι διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και 
ικανότητες για να βοηθήσουν αποτελεσματικά τα άτομα 
που έχουν ανάγκη. Οι εθελοντές και οι οργανώσεις θα 
μπορούν να βασίζονται σε συμπληρωματική στήριξη, 
για παράδειγμα από έμπειρους συμβούλους εθελοντι-
σμού και εμπειρογνώμονες.

ΈΡΓΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓ ΎΗΣ  
Τα έργα αλληλεγγύης αποτελούν δραστηριότητες από τη βάση 
προς την κορυφή που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από ομά-
δες νέων με σκοπό την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσε-
ων μέσα στις κοινότητές τους.

Επομένως, το νέο πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στον εθελοντι-
σμό και στα έργα αλληλεγγύης. Δεν θα συνεχιστούν οι περίο-
δοι πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας, οι οποίες ήταν 
δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για την πε-
ρίοδο 2018-2020. 



Οι νέοι που 
επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα πρέπει να εγγραφούν 
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της 

Νεολαίας. Στη διαδικτυακή πύλη, οι νέοι 
μπορούν να αναζητούν δημοσιευμένες 

ευκαιρίες, ενώ οι οργανώσεις που 
φέρουν σήμα ποιότητας μπορούν 

να αναζητούν δυνητικούς 
συμμετέχοντες για τα  

έργα τους.

ΝΕΟ
           Σύμφωνα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
Σύμφωνα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και με τη φι-
λοδοξία του να στηρίξει τη μαθησιακή εμπειρία των νέων, 
το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προσφέρει διαδικτυακή 
κατάρτιση σε όλους τους νέους που είναι εγγεγραμμένοι 
στο πρόγραμμα. Το νέο τμήμα διαδικτυακής κατάρτισης 
βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. 
Περιέχει ενότητες σε 28 γλώσσες, μέσα από τις οποίες οι 
νέοι μπορούν να εμβαθύνουν στα κίνητρά τους, να βελτιώ-
σουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, και να προετοιμα-
στούν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

Θελετε να μαθετε περισσοτερα;

Συμβουλευτείτε τη  δικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης   

 ια να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα. 

 Το πρόγραμμα διαχειρίζονται και υλοποιούν η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή , οι  εθνικοί οργανισμοί   

 και ο  Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού .

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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