
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 

• Πριν υποβάλετε οποιαδήποτε αίτηση στο σύστημα είναι σημαντικό να δείτε      
     τον Οδηγό του Προγράμματος, το εγχειρίδιο χρηστών καθώς και το σύντομο    
     βίντεο παρουσίασης του λογισμικού. 
 
• Κατά την υποβολή της αίτησης στο σύστημα δεν εμφανίζονται όλες οι δράσεις 

που υπάρχουν στον Οδηγό του Προγράμματος Πρωτοβουλίες Νέων αλλά μόνο 
αυτές για τις οποίες είστε δικαιούχος. 

• Το σύστημα είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων σε συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα πλην των δράσεων 6.2 και 6.1 ως πιο κάτω: 

- Α΄ περίοδος: από τις 10 Αυγούστου μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου. 

- Β΄ περίοδο: από τις 10 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου. 

- Γ΄ περίοδο: από τις 10 Απριλίου μέχρι και τις 16 Μαΐου.  

• Για υποβολή αίτησης στη Δράση 6.2: Συμμετοχή νέων σε συνέδρια/σεμινάρια, 
σε Διεθνή Φόρουμ  και εκπροσωπήσεις σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς 
διαγωνισμούς το σύστημα είναι ανοικτό συνέχεια. 

• Για την υποβολή αίτησης στη Δράση 6.1: Οικονομική Ενίσχυση Συντονιστικών 
Σωμάτων Νεολαίας το σύστημα είναι ανοικτό από τις 2 Ιανουαρίου μέχρι και τις 
31 Αυγούστου. 

• Ο αιτητής που έχει δημιουργήσει λογαριασμό στην Κατηγορία Α΄: ΝΕΟΣ/Α δεν 
δικαιούται να δημιουργήσει λογαριασμό στο όνομα του ως εκπρόσωπος μιας 
Άτυπης Ομάδας Νέων, δικαιούται όμως να είναι μέλος της Άτυπης Ομάδας 
Νέων.  

• Κατά την υποβολή της αίτησης στον Προϋπολογισμό δηλώνετε τα Έσοδα μόνο 
στην περίπτωση που είστε απόλυτα σίγουροι.  

• Αιτήσεις με Προϋπολογισμό πέραν των €30,000 σύμφωνα με τον Οδηγό του 
Προγράμματος δύνανται και να υποβάλλονται και στο πλαίσιο της 
προηγούμενης Περιόδου, δηλαδή, πέραν της Περιόδου στην οποία εμπίπτει η 
υλοποίηση της δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι στο πεδίο 
ημερομηνίας υλοποίησης της δραστηριότητας θα πρέπει να αναγράφεται 
ημερομηνία που εμπίπτει στην χρονική περίοδο της πρόσκλησης.  Με την 
έγκριση της αίτησης ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει μέσω του 
Λογισμικού, αίτημα τροποποίησης για την ημερομηνία υλοποίησης η οποία θα 
πρέπει να εμπίπτει στην επόμενη περίοδο.    

 



• Για τυχόν τεχνικά προβλήματα μπορείτε να αποτείνεστε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση vpergiou@gmail.com.    

 
 

 


