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PROD
Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων
Σελίδα
από
Προσθήκη σειράς
Διαγραφή σειράς
Οι σειρές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις
Οι σειρές πρέπει να είναι τουλάχιστον
Έκδοση Εντύπου Αίτησης
Έκδοση Adobe Reader
ΣΦΑΛΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η συμπλήρωση του πεδίου αυτού είναι υποχρεωτική
Έγκυρο έντυπο αίτησης
Έχετε ήδη επιλέξει την τιμή αυτή
Η τιμή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0
Έχει ενεργοποιηθεί το αναβαθμισμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας του Abode Reader, το οποίο δεν επιτρέπει τη σύνδεση του αρχείου PDF με εξωτερικές πηγές. Για να επιτραπεί η σύνδεση, ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή πιέζοντας το κουμπί «επιλογές» (options) στην κίτρινη λωρίδα όπου εμφανίζεται η προειδοποίηση ασφαλείας.
Εάν βλέπετε το έντυπο αίτησης σε προβολή προστασίας (Protected View), όλα τα χαρακτηριστικά της φόρμας πρέπει να είναι ενεργοποιημένα, ώστε η ηλεκτρονική αίτηση να λειτουργεί κανονικά. Εάν ενεργοποιήσατε όλα τα χαρακτηριστικά και παρόλα αυτά εξακολουθεί να εμφανίζεται το μήνυμα αυτό, ελέγξτε αν είναι ενεργό το JavaScript στο μενού Edit&ndash; Preferences &ndash;Javascript
Αδυναμία ανάγνωσης του εντύπου αίτησης. Παρακαλούμε μην προβείτε σε αποθήκευση της αίτησης. Κλείστε το πρόγραμμα καθώς είναι πιθανό να προκληθεί αλλοίωση ή απώλεια των δεδομένων. Το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης μπορεί να επεξεργαστεί μόνο με λογισμικό Adobe Reader!
Χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση λογισμικού. Δεν θα είναι δυνατή η ανάγνωση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί με μη υποστηριζόμενη έκδοση του λογισμικού Adobe. Παρακαλούμε μεταφορτώστε και εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του Adobe Reader από τη διεύθυνση http://get.adobe.com/reader/
Το έντυπο αίτησης έχει ανοίξει σε παράθυρο περιηγητή (web-browser). Παρακαλούμε μεταφορτώστε το έντυπο στον υπολογιστή σας, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης της αίτησής σας μετά τη συμπλήρωσή της.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ!
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σύστημα Επικύρωσης Χώρας
Όλα τα μέλη του Εθνικού Ομίλου για την Κινητικότητα πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα.
η χώρα του οργανισμού εταίρου είναι διαφορετική από τη χώρα του αιτούντος οργανισμού
Επικύρωση Ρόλου Οργανισμού
Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον έναν από τους ρόλους του οργανισμού.
Μεταδεδομένα
Γενικές πληροφορίες
Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται από τους οργανισμούς που επιθυμούν να τους χορηγηθεί πιστοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πιστοποίηση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Οδηγό Προγράμματος Erasmus+.
Το παρόν έντυπο αίτησης αποτελείται από τις ακόλουθες κύριες ενότητες:
- Πλαίσιο: σε αυτήν την ενότητα ζητούνται γενικές πληροφορίες για τον τύπο πιστοποίησης που αιτείσθε καθώς και για την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία, η οποία θα παραλάβει, αξιολογήσει και επιλέξει την αίτησή σας.
- Συμμετέχων οργανισμός/Συμμετέχοντες οργανισμοί: σε αυτή την ενότητα ζητούνται πληροφορίες για τον οργανισμό που υποβάλλει την αίτηση καθώς και για κάθε άλλο οργανισμό που συμμετέχει στο σχέδιο &ndash; εάν συντρέχει η περίπτωση αυτή &ndash;
- Περιγραφή κύριων δραστηριοτήτων: σε αυτή την ενότητα ζητούνται πληροφορίες για την στρατηγική που θα υιοθετήσει ο οργανισμός αναφορικά με την προετοιμασία, την υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας των δραστηριοτήτων που προτίθεται να υλοποιήσει.
- Κατάλογος Ελέγχου / Δήλωση για την Προστασία Δεδομένων / Υπεύθυνη Δήλωση και εάν απαιτείται, αποδεικτικά έγγραφα: σε αυτές τις ενότητες παρέχονται σημαντικές πληροφορίες προς τους αιτούντες αναφορικά με τους όρους που διέπουν την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης.
- Παραρτήματα: στην ενότητα αυτή, ο αιτών καλείται να επισυνάψει επιπλέον έγγραφα, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της αίτησης.
- Υποβολή: στην ενότητα αυτή ο αιτών μπορεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν και να πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου αίτησης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Υποβολής Ηλεκτρονικών Εντύπων Αιτήσεων.
Πλαίσιο
Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία του Αιτούντος Οργανισμού
Παρακαλούμε επιλέξτε την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία της χώρας στην οποία εδρεύει ο οργανισμός σας. Τα SALTO διαχειρίζονται τις αιτήσεις για χορήγηση πιστοποίησης που υποβάλλονται από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη και τον Καύκασο. Τα SALTO στηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών του προγράμματος και των χωρών εταίρων  και φιλοξενούνται εντός των Εθνικών Μονάδων / Εθνικών Υπηρεσιών. Συνεπώς, εάν ο οργανισμός σας εδρεύει σε χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επιλέξτε την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία της Σλοβενίας στο παρακάτω τετράγωνο. Εάν ο οργανισμός σας εδρεύει σε χώρα της Ανατολικής Ευρώπης ή στον Καύκασο, επιλέξτε την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία της Πολωνίας. Εάν ο οργανισμός σας εδρεύει σε χώρα της Νότιας Μεσογείου, επιλέξτε την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία της Γαλλίας.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Εθνικές Μονάδες / Εθνικές Υπηρεσίες που υλοποιούν το Πρόγραμμα Erasmus+, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
Διάρκεια Πιστοποίησης
Επιθυμείτε να σας χορηγηθεί πιστοποίηση για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Erasmus+;
Εάν όχι, προσδιορίστε το μέγιστο χρονικό διάστημα (σε έτη) για το οποίο επιθυμείτε να σας χορηγηθεί πιστοποίηση.
Αιτών Οργανισμός
Το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης δεν μπορεί να συνδεθεί με την υπηρεσία URF/PDM. Παρακαλούμε ελέγξτε αν η σύνδεση στο διαδίκτυο λειτουργεί κανονικά.
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) δεν βρέθηκε ή έχει ακυρωθεί.
Η υπηρεσία URF/PDM δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Η υπηρεσία URF/PDM δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Η υπηρεσία URF/PDM δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Αδύνατη ανάκτηση δεδομένων από την υπηρεσία URF/PDM. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Το πεδίο του Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) πρέπει να συμπληρωθεί.
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) αντικαταστάθηκε από τον παρακάτω αριθμό PIC:
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) που καταχωρήθηκε για συγκεκριμένο συμμετέχοντα οργανισμό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο συμμετέχοντα οργανισμό.
Απαιτείται επικύρωση του Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC). Παρακαλούμε πιέστε το κουμπί "Έλεγχος Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC)".
Τα στοιχεία που αφορούν το προφίλ του οργανισμού πρέπει να καταχωρηθούν στην υπηρεσία URF/PDM. Αφού ενημερώσετε τα σχετικά στοιχεία στην υπηρεσία URF/PDM,  παρακαλούμε προβείτε στην εκ νέου επικύρωσή τους πιέζοντας το κουμπί "Έλεγχος Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC)".
Ο αιτών οργανισμός που επιλέξατε δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες χώρες προέλευσης των οργανισμών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης.
Ο συμμετέχων οργανισμός που επιλέξατε δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες χώρες προέλευσης των συμμετεχόντων οργανισμών.
Προφίλ
Προφίλ και Εμπειρία
Παρακαλούμε περιγράψτε εν συντομία τον οργανισμό σας, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες αναφορικά με το σκοπό του οργανισμού, τις ομάδες-στόχο στις οποίες απευθύνεται, συνήθεις δραστηριότητες και λοιπές συναφείς πτυχές του οργανισμού.
Εάν επιλεγεί ο οργανισμός σας, η παρουσίαση αυτή καθώς και άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση θα δημοσιοποιηθούν μέσω της διαδικτυακής (online) βάσης δεδομένων πιστοποιημένων οργανισμών. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε συντάξτε την παράγραφο αυτή στα αγγλικά με γνώμονα την ομάδα-στόχο, το ενδιαφέρον της οποίας επιθυμείτε να κεντρίσετε (δηλ. πιθανοί εθελοντές ή/και πιθανοί οργανισμοί εταίροι).
Παρακαλούμε αναφέρετε συναφείς δραστηριότητες που έχει πραγματοποιήσει ο οργανισμός σας με το αντικείμενο της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Erasmus+ καθώς και όποια άλλη συναφή εμπειρία που διαθέτει.
Παρακαλούμε δώστε πληροφορίες αναφορικά με τους ανθρώπινους πόρους του οργανισμού σας (δηλ. προσωπικό και εθελοντές). Περιγράψτε επίσης τις δεξιότητες και την εξειδίκευση των ατόμων που θα εμπλακούν στις μελλοντικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας.
Εάν ο οργανισμός σας διαθέτει πιστοποίηση (Πιστοποίηση Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Κατάρτισης Leonardo da Vinci), παρακαλούμε σημειώστε τον κωδικό αριθμό πιστοποίησης.
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Σε περίπτωση που η διεύθυνση είναι διαφορετική από τη διεύθυνση του οργανισμού, παρακαλούμε επιλέξτε αυτό το τετράγωνο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Σε περίπτωση που η διεύθυνση είναι διαφορετική από τη διεύθυνση του οργανισμού, παρακαλούμε επιλέξτε αυτό το τετράγωνο.
Ρόλος του Οργανισμού
Υποβάλετε αίτηση ως οργανισμός συντονισμού σχεδίων;
Υποβάλετε αίτηση ως οργανισμός αποστολής εθελοντών;
Υποβάλετε αίτηση ως οργανισμός υποδοχής εθελοντών;
Συντονισμός Σχεδίων στα οποία συμμετέχουν Εθελοντές
Διαχείριση Σχεδίου
Πώς αντιμετωπίζονται από τον οργανισμό σας θέματα που αφορούν τη διαχείριση σχεδίων Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας; (π.χ. κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εντός του οργανισμού σας, λεπτομέρειες που διέπουν τη συνεργασία με εταίρους, διαχείριση ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων, πλαίσιο συστήματος διαχείρισης ποιότητας ή πιστοποιητικά)
Πρακτικές Διευθετήσεις
Πώς διευθετούνται τα πρακτικά θέματα και τα θέματα οργανωτικής υποστήριξης στο πλαίσιο των σχεδίων Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας που υλοποιούνται από τον οργανισμό σας; (π.χ. μετακινήσεις, ασφάλιση, ασφάλεια και προστασία των συμμετεχόντων, έκδοση θεώρησης εισόδου (visa), κοινωνική ασφάλιση, υποδοχή και υποστήριξη υπό την αιγίδα μέντορα κλπ.)
Συμμετέχοντες με Λιγότερες Ευκαιρίες
Προτίθεστε να εντάξετε στο σχέδιό σας εθελοντές που αντιμετωπίζουν καταστάσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες;
Παρακαλούμε επιλέξτε τις κατηγορίες στις οποίες μπορεί να εμπίπτουν:
και περιγράψτε το προφίλ τους.
Αποστολή Εθελοντών στο Εξωτερικό
Υποστήριξη και Παρακολούθηση
Ως οργανισμός αποστολής, πώς σκοπεύετε να προετοιμάζετε τους εθελοντές πριν από την αναχώρησή τους (π.χ. διαπολιτιστική - γλωσσική προετοιμασία και υποστήριξη, προετοιμασία στοχευμένη στo αντικείμενο εργασίας, λοιπά θέματα προετοιμασίας) και με ποιο τρόπο θα προσφερθεί σε αυτούς  υποστήριξη κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση της δραστηριότητας κινητικότητας;
Προφίλ Επιλεγέντων Εθελοντών
Ποιο είναι το προφίλ των συμμετεχόντων που επιθυμείτε να αποστείλετε στο εξωτερικό; Με ποιο τρόπο θα γίνει η επιλογή τους;
Συμμετέχοντες με Λιγότερες Ευκαιρίες
Προτίθεστε να εντάξετε στο σχέδιό σας εθελοντές που αντιμετωπίζουν καταστάσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες;
Παρακαλούμε επιλέξτε τις κατηγορίες στις οποίες μπορεί να εμπίπτουν:
και περιγράψτε το προφίλ τους.
Ποια μέτρα θα εισαγάγετε, προκειμένου να διασφαλίσετε την κατάλληλη προετοιμασία και υποστήριξη για τους συμμετέχοντες; ποια μέτρα παρακολούθησης θα εφαρμόσετε μετά την επιστροφή τους;
Υποδοχή Εθελοντών
Πλαίσιο Σχεδίου
Παρακαλούμε περιγράψτε το πλαίσιο (π.χ. γεωγραφικό, κοινωνικό και οικονομικό) και την περιβάλλουσα τοπική κοινότητα εντός των οποίων θα υλοποιηθούν οι δραστηριότητες.
Προτεινόμενες Δραστηριότητες
Παρακαλούμε παραθέστε παραδείγματα τυπικών εργασιών που θα επιτελούν οι  εθελοντές καθώς και του τρόπου συμμετοχής τους σε αυτές επισημαίνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες μάθησης που είστε σε θέση να τους προσφέρετε.
Προφίλ Εθελοντή και Διαδικασία Επιλογής
Ποιο θα είναι το υπόβαθρο των συμμετεχόντων που επιθυμείτε να φιλοξενήσετε; Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσετε ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής και προσβασιμότητα στο σχέδιο για όλους τους νέους;
Πόσους εθελοντές μπορεί να φιλοξενήσει ο οργανισμός σας ανά πάσα στιγμή;
Υποστήριξη
Παρακαλούμε περιγράψτε τις πρακτικές διευθετήσεις για τους εθελοντές (π.χ. κατάλληλη διαμονή και τοπικές μετακινήσεις);
Ποια μέτρα θα εισαγάγετε για την υποστήριξη των εθελοντών κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εμπειρίας (π.χ. παρακολούθηση);
Πρόληψη Κινδύνου, Προστασία και Ασφάλεια
Πώς θα διασφαλίσετε ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους εθελοντές; Ποια μέτρα θα εισαγάγετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων και συγκρούσεων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του σχεδίου (π.χ. προσωπικές διαφορές με άλλους εθελοντές ή μέλη του οργανισμού, απώλεια ενδιαφέροντος των εθελοντών για τις εργασίες που τους ζητείται να εκτελέσουν, κλπ.);
Συμμετέχοντες με Λιγότερες Ευκαιρίες
Προτίθεστε να εντάξετε στο σχέδιό σας εθελοντές που αντιμετωπίζουν καταστάσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες;
Με ποιο τρόπο θα υποστηριχθεί η συμμετοχή τους;
Παρακαλούμε επιλέξτε τις κατηγορίες στις οποίες μπορεί να εμπίπτουν:
και περιγράψτε το προφίλ τους.
Ο οργανισμός σας διαθέτει την επάρκεια, υποδομή ή/και τους πόρους που απαιτούνται, προκειμένου να φιλοξενήσει και να υποστηρίξει εθελοντές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εμπόδια ως προς τη συμμετοχή τους; Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας στα αντίστοιχα τετράγωνα.
Φυσικό περιβάλλον κατάλληλο για νέους ανθρώπους με σωματικές, αισθητήριες ή άλλες αναπηρίες (όπως παροχή πρόσβασης σε αναπηρικά αμαξίδια και άλλα).
Πρόσθετη καθοδήγηση και άλλου είδους υποστήριξη σε νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες, πολιτισμικές διαφορές και άλλα.
Άλλο
Παρακαλούμε περιγράψτε συνοπτικά στην αγγλική γλώσσα άλλες πτυχές της επάρκειας, εμπειρίας, υποδομής και των πόρων (ανθρώπινων ή άλλων) που διαθέτει ο οργανισμός σας, προκειμένου να φιλοξενήσει και να υποστηρίξει εθελοντές που αντιμετωπίζουν εμπόδια ως προς τη συμμετοχή τους.
Θέματα
Ποια είναι τα βασικά θέματα των δραστηριοτήτων που σχεδιάζετε να υλοποιήσετε;
Υποστηρικτικά έγγραφα
Χάρτης Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας
Ο Χάρτης της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) τονίζει τους ρόλους των οργανισμών αποστολής, υποδοχής ή συντονισμού ΕΕΥ, καθώς και τις βασικές αρχές και πρότυπα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Ο κάθε φορέας ΕΕΥ τηρεί τις διατάξεις του Χάρτη.
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕΥ
Η ισχυρή σχέση μεταξύ των οργανισμών αποστολής, υποδοχής ή συντονισμού ΕΕΥ και του εκάστοτε εθελοντή αποτελεί τη βάση για την οποιαδήποτε δραστηριότητά ΕΕΥ. Πρέπει να υπάρχει σαφής εναρμόνιση μεταξύ του προφίλ του εθελοντή και των εργασιών που καλείται να φέρει σε πέρας.
- Ο οργανισμός αποστολής είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και την υποστήριξη των εθελοντών πριν από, κατά τη διάρκεια και μετά την εκάστοτε δραστηριότητα ΕΕΥ.
- Ο οργανισμός υποδοχής οφείλει να διασφαλίσει ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για τους εθελοντές καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της εκάστοτε δραστηριότητας. Οφείλει επίσης να παράσχει στον εκάστοτε εθελοντή επαρκή προσωπική, γλωσσική υποστήριξη και υποστήριξη ως προς την τέλεση των καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης και της υπόδειξης μέντορα.
- Ο οργανισμός - συντονιστής (αιτών) διευκολύνει την υλοποίηση του έργου προσφέροντας διοικητική υποστήριξη και υπηρεσίες ποιότητας σε όλους τους εταίρους του σχεδίου, διευκολύνοντας παράλληλα τη δυνατότητα δικτύωσής τους.
ΑΡΧEΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΕΥ) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ
- Η μη-τυπική μάθηση και διαπολιτισμική «διάσταση», μέσω σαφούς προσδιορισμού ενός σχεδίου μάθησης για τον εκάστοτε εθελοντή.
- Η «διάσταση» παροχής υπηρεσιών μέσω σαφούς προσδιορισμού του μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα του σχεδίου και των εργασιών του εκάστοτε εθελοντή. Κατά την εκτέλεση των εκάστοτε δραστηριοτήτων, πρέπει να διασφαλισθούν τόσο η πλήρης απασχόληση όσο και ενεργός ρόλος του εκάστοτε εθελοντή. Οι δραστηριότητες των εθελοντών της ΕΕΥ δεν υποκαθιστούν θέση αμειβόμενης εργασίας.
- Τα οφέλη για την τοπική κοινότητα και η επικοινωνία με τα άτομα που την απαρτίζουν.
- Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν για τους εθελοντές, με πιθανή εξαίρεση ένα μικρό ποσό συμμετοχής που οι εθελοντές ενδέχεται να καταβάλουν για τις δαπάνες ταξιδίου.
- Προσβασιμότητα και Ενσωμάτωση: κατά τη επιλογή εθελοντών ΕΕΥ, οι οργανισμοί διασφαλίζουν την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία σε όλους τους νέους ανθρώπους ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως εθνικών ομάδων, θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού, πολιτικών απόψεων, κλπ. Εάν το σχέδιο στοχεύει σε εθελοντές με λιγότερες ευκαιρίες, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα και η ικανότητα παροχής ειδικά σχεδιασμένης προετοιμασίας και υποστήριξης.
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΕΥ) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ
Υποστήριξη στον εθελοντή
- πριν από, κατά τη διάρκεια και μετά τις δραστηριότητες της ΕΕΥ, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν πρόληψη και διαχείριση κρίσης
- σε θέματα ασφάλισης, έκδοσης θεώρησης εισόδου (visa), άδειας διαμονής, οργάνωσης ταξιδίου και σε θέματα σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες ΕΕΥ
- διευκολύνοντας τη συμμετοχή των εθελοντών στον κύκλο κατάρτισης ΕΕΥ
- λαμβάνοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα αξιολόγησης.
Παροχή πληροφοριών
- Όλοι οι εταίροι του ΕΕΥ έχουν το δικαίωμα να λάβουν το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν το σχέδιο και να συμφωνήσουν επ’ αυτών.
- λήψη όλων των μέτρων που σχετίζονται με την διαφάνεια των πληροφοριών, τη διάδοση και δημοσιοποίησή τους.
Αναγνώριση
- Ο εκάστοτε εθελοντής ΕΕΥ δικαιούται να λάβει Youthpass.
Καθήκοντα και Αρμοδιότητες
Ο Χάρτης ΕΕΥ περιγράφει το ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί αποστολής/υποδοχής  &ndash; συντονισμού ΕΕΥ και ορίζει τις βασικές αρχές της ΕΕΥ καθώς και τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ΕΕΥ. Ακολουθεί πρόταση σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει η κατανομή των ρόλων και των καθηκόντων στους οργανισμούς που εμπλέκονται στην ΕΕΥ(σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρόλοι πρέπει υποχρεωτικά να εκτελούνται από έναν συγκεκριμένο οργανισμό).
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
- υποβάλλει την αίτηση και φέρει την οικονομική και διοικητική ευθύνη του συνόλου του σχεδίου έναντι της Εθνικής Μονάδας/ Εθνικής Υπηρεσίας ή της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
- συντονίζει το σχέδιο σε συνεργασία με το σύνολο των οργανισμών αποστολής/υποδοχής
- κατανέμει την επιχορήγηση της ΕΕΥ μεταξύ όλων των οργανισμών αποστολής/υποδοχής
- διασφαλίζει ότι ο εθελοντής (εθελοντές) λαμβάνει (λαμβάνουν) το πλήρες Πακέτο Πληροφοριών και παρακολουθούν τον πλήρη Κύκλο Κατάρτισης και Αξιολόγησης ΕΕΥ
- παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στον εθελοντή (εθελοντές) που τοποθετεί στους οργανισμούς  υποδοχής
- διεκπεραιώνει μέρος ή το σύνολο των διοικητικών καθηκόντων των οργανισμών αποστολής/υποδοχής που συμμετέχουν στο σχέδιο.
- διασφαλίζει, σε συνεργασία με τους οργανισμούς αποστολής/υποδοχής, ότι κάθε εθελοντής διαθέτει Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας (εάν εφαρμόζεται) και καλύπτεται από το υποχρεωτικό Πρόγραμμα Ασφάλισης της ΕΕΥ, το οποίο προβλέπεται από το Πρόγραμμα Erasmus+
- διευθετεί, σε συνεργασία με τους οργανισμούς αποστολής/υποδοχής, την έκδοση θεώρησης εισόδου (visa) στον εθελοντή (εθελοντές) που την χρειάζεται (χρειάζονται). Εάν τούτο απαιτηθεί, η Εθνική Μονάδα ή Εθνική Υπηρεσία /Εκτελεστική Υπηρεσία εκδίδει συνοδευτική επιστολή σχετική με την έκδοση θεώρησης εισόδου (visa)
- παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με τη διαδικασία μάθησης/Youthpass. Συμπληρώνει, σε συνεργασία με τους οργανισμούς αποστολής/υποδοχής και τους εθελοντές, και εκδίδει Πιστοποιητικό Youthpass για τους εθελοντές εκείνους που επιθυμούν να το λάβουν μετά το τέλος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας τους.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Προετοιμασία
- βοηθά τον εθελοντή (εθελοντές) στην εξεύρεση οργανισμού υποδοχής και στην επικοινωνία μαζί του.
- προετοιμάζει επαρκώς τον εθελοντή (εθελοντές) πριν από την αναχώρησή τους, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους και τις ευκαιρίες μάθησης, και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Κατάρτισης Εθελοντών καθώς και τα Ελάχιστα Πρότυπα Ποιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- διασφαλίζει, σε συνεργασία με τον οργανισμό υποδοχής, ότι ο εκάστοτε εθελοντής λαμβάνει την ενδεδειγμένη υποστήριξη σε θέματα γλωσσικής προετοιμασίας (εάν εφαρμόζεται, υποστήριξη για τα online μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών και αξιολόγησης των γνώσεων στην ξένη γλώσσα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
- διασφαλίζει τη συμμετοχή των εθελοντών στην κατάρτιση που προηγείται της αναχώρησής τους, εάν οργανώνονται από την Εθνική Μονάδα/ Εθνική Υπηρεσία ή τα SALTO
Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας
- τηρεί επαφή με τον εκάστοτε εθελοντή (εθελοντές) και τον οργανισμό (οργανισμούς) υποδοχής κατά την εκτέλεση του σχεδίου.
Κατά την επιστροφή του εθελοντή
- παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στον εκάστοτε εθελοντή (εθελοντές) και τον βοηθά να επανενταχθεί στην κοινότητά του
- δίδει στους εθελοντές τη δυνατότητα να ανταλλάξουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες που αποκόμισαν και τα μαθησιακά αποτελέσματα που επετεύχθησαν
- προτρέπει τους εθελοντές να συμμετάσχουν στη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και μαθησιακών αποτελεσμάτων
- παρέχει καθοδήγηση σχετικά με ευκαιρίες περαιτέρω εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξεύρεσης εργασίας
- διασφαλίζει τη συμμετοχή των εθελοντών στην ετήσια εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία που διοργανώνεται από την Εθνική Μονάδα/ Εθνική Υπηρεσία της χώρας τους.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ:
Μέντορας
- υποδεικνύει τον μέντορα, ο οποίος είναι υπεύθυνος, προκειμένου να παράσχει στον εθελοντή (εθελοντές) τα εξής:
- ατομική υποστήριξη
- υποστήριξη για την πραγματοποίηση των διαδικτυακών (online) μαθημάτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και την διαδικτυακή (online) αξιολόγηση γνώσεων στις ξένες γλώσσες μέσω την υπηρεσίας που παρέχει η Επιτροπή (εάν διατίθεται)
- υποστήριξη για αναστοχασμό από τον εθελοντή των μαθησιακών αποτελεσμάτων της δραστηριότητας ΕΕΥ (μέσω της χρήσης του Youthpass).
Υποστήριξη για την επιτέλεση καθηκόντων
- διασφαλίζει έμπειρο προσωπικό για την εποπτεία και καθοδήγηση του εθελοντή (εθελοντών).
o Ατομική Υποστήριξη
- διασφαλίζει ατομική υποστήριξη και υποστήριξη του εθελοντή (εθελοντών) κατά τη διαδικασία μάθησης Youthpass
- προσφέρει στον εθελοντή (εθελοντές) δυνατότητα ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία, γνωριμίας με νέους ανθρώπους, κοινωνικοποίησης, συμμετοχής σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου κλπ.
- ενθαρρύνει την επαφή με άλλους εθελοντές ΕΕΥ όποτε αυτό είναι δυνατό
Κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης ΕΕΥ, γλωσσική υποστήριξη
- διασφαλίζει τη συμμετοχή του εθελοντή (εθελοντών) στην κατάρτιση που παρέχεται κατά την άφιξη στον οργανισμό υποδοχής καθώς και στην ενδιάμεση αξιολόγηση που διοργανώνεται από την Εθνική Μονάδα/ Εθνική Υπηρεσία ή το SALTO
- διοργανώνει ευκαιρίες εκμάθησης ξένων γλωσσών και παρέχει υποστήριξη για τους εθελοντές που παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών.
Αρχές της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας
- διασφαλίζει τον καθολικό χαρακτήρα προσβασιμότητας της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας: οι οργανισμοί υποδοχής δεν επιτρέπεται να καθορίζουν την εθνική ομάδα, θρησκεία, γενετήσιο προσανατολισμό, πολιτικές απόψεις, κλπ. των εθελοντών. Επίσης, δεν επιτρέπεται να ζητούνται συγκεκριμένα προσόντα ή μορφωτικό επίπεδο βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή των εθελοντών
- προσφέρει στους εθελοντές την ευκαιρία εκτέλεσης σαφώς καθορισμένων εργασιών επιτρέποντας την ενσωμάτωση σε ένα ορισμένο βαθμό, των ιδεών τους, της δημιουργικότητάς τους και της εμπειρίας των εθελοντών
- προσδιορίζει σαφείς ευκαιρίες μάθησης για τους εθελοντές.
Διαμονή και σίτιση
- διασφαλίζει κατάλληλη διαμονή και σίτιση (ή επίδομα διατροφής, το οποίο καλύπτει επίσης την περίοδο διακοπών) για τους εθελοντές.
Τοπικές μετακινήσεις
- διασφαλίζει ότι διατίθενται μέσα μαζικής μεταφοράς για τις τοπικές μετακινήσεις των εθελοντών
Επίδομα
- καταβάλλει το εβδομαδιαίο ή μηναίο επίδομα στους εθελοντές.
Κατάλογος Ελέγχου
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό Προγράμματος, πριν προβείτε στην υποβολή της προς την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία. Επίσης, παρακαλούμε ελέγξτε ότι:
έχετε χρησιμοποιήσει το επίσημο έντυπο αίτησης για χορήγηση πιστοποίησης.
έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία στο έντυπο αίτησης.
η αίτηση υποβάλλεται την Εθνική Μονάδα/ Εθνική Υπηρεσία της χώρας στην οποία εδρεύει ο οργανισμός σας. Αναφορικά με τις αιτήσεις για χορήγηση πιστοποίησης που πραγματοποιούνται από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη και τον Καύκασο ισχύουν τα εξής: εάν ο οργανισμός σας εδρεύει σε χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η αίτησή σας θα πρέπει να υποβληθεί στην Εθνική Μονάδα/Εθνική Υπηρεσία της Σλοβενίας. Εάν ο οργανισμός σας εδρεύει σε χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, η αίτησή σας θα πρέπει να υποβληθεί την Εθνική Μονάδα/ Εθνική Υπηρεσία της Πολωνίας. Εάν ο οργανισμός σας εδρεύει σε χώρα της Νότιας Μεσογείου, επιλέξτε την Εθνική Μονάδα/Εθνική Υπηρεσία της Γαλλίας.
η αίτηση έχει συμπληρωθεί σε μια από τις επίσημες γλώσσες των χωρών του προγράμματος Erasmus+.
έχουν αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη συμμετεχόντων (participant portal) όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που αποδεικνύουν το ισχύον νομικό καθεστώς σας (για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα «Κριτήρια Επιλογής», Μέρος Γ του Οδηγού Προγράμματος).
έχετε αποθηκεύσει ή εκτυπώσει αντίγραφο της συμπληρωμένης αίτησής σας για το αρχείο σας.
έχετε επισυνάψει τη σελίδα που φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου που δηλώνεται στην αίτηση.
Δήλωση για την Προστασία  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Το έντυπο αίτησης θα αποτελέσει αντικείμενο ηλεκτρονικής επεξεργασίας. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Βιογραφικό Σημείωμα κλπ.), που περιέχονται στο παρόν έντυπο θα επεξεργαστούν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους Οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητείται να παρασχεθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται:
- Αιτήσεις επιχορήγησης: αξιολόγηση της αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
- Αιτήσεις πιστοποίησης: αξιολόγηση της αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
- Έντυπα Έκθεσης: στατιστική και χρηματοοικονομική (αν υπάρχει) παρακολούθηση της πορείας των σχεδίων.
Για ακριβή περιγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, του σκοπού συλλογής αυτών και των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Ειδική Δήλωση για την Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής που συνοδεύει το παρόν έντυπο αίτησης.
Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν αιτήματος και να διορθώσετε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Για τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στην Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας. Έχετε το δικαίωμα προσφυγής, ανά πάσα στιγμή, στην εθνική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για θέματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σας ενημερώνουμε ότι για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να διαβιβασθούν σε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ε., στην Επιτροπή Δημοσιονομικών Παρατυπιών ή/και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
http://www.edps.europa.eu/
Υπογραφή:
- Ο κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι, εξ’ όσων δύναμαι να γνωρίζω, ορθές.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω τα πρότυπα ποιότητας που διέπουν το Πρόγραμμα Erasmus+ (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση -ECVET ή Χάρτης της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας - EVS Charter) και τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης. Δεσμεύομαι με το παρόν ότι, εάν ο οργανισμός τον οποίο εκπροσωπώ, λάβει πιστοποίηση, θα τηρώ τα πρότυπα αυτά σε κάθε περίπτωση.
Τόπος:
Ημερομηνία (ηη-μμ-εεεε):
Επωνυμία Αιτούντος Οργανισμού:
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου::
Υπογραφή:
ΑΔΤ υπογράφοντα:
Σφραγίδα αιτούντος οργανισμού:
Πριν από την υποβολή της αίτησής σας, παρακαλούμε επισυνάψτε σκαναρισμένο αντίγραφο της σελίδας αυτής.
Παραρτήματα
Αδύνατη επισύναψη αρχείου. Υποστηρίζονται μόνο αρχεία σε μορφή:
Το συνολικό μέγεθος του αρχείου (αρχείων) υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο (kB):
Δεν είναι δυνατή η επισύναψη κενών αρχείων.
Το αρχείο αυτό είναι ήδη ανοικτό ή χρησιμοποιείται από άλλη εφαρμογή.
Προσθήκη
Αφαίρεση
Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο να επισυνάψετε στη συνέχεια όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην ενότητα "Κατάλογος Ελέγχου", προκειμένου να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας.
Όνομα Αρχείου
Μέγεθος Αρχείου (kB)
Συνολικό μέγεθος αρχείων
Υποβολή
Παρακαλούμε προχωρήστε στην επικύρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας πριν την υποβάλετε ηλεκτρονικά. Σημειώνεται ότι μόνο η τελική εκδοχή της αίτησής σας πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά.
OK
Εκτός χρόνου
Σφάλμα
Άγνωστο
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Ηλεκτρονική υποβολή
Η παρούσα αίτηση υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση τροποποιήθηκαν από την τελευταία προσπάθεια υποβολής.
Κατάσταση
Ηλεκτρονική Υποβολή
Επισυνάπτεται ηλεκτρονική αίτηση
Επικύρωση Στοιχείων
Επικύρωση υποχρεωτικών πεδίων και όρων
Τυπική Διαδικασία Υποβολής
Ηλεκτρονική υποβολή (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο)
Εναλλακτική Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας, έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας σε διάστημα 2 ωρών από την εκπνοή της επίσημης προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση και τυχόν αρχεία που επιθυμείτε να επισυνάψετε. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να επισυναφθεί στο μήνυμά σας η ειδοποίηση (snapshot) που εμφανίστηκε στην ενότητα «Περίληψη Υποβολής» με την πληροφορία ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ήταν αδύνατη. Η Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας θα εξετάσει τα στοιχεία και θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη συνέχεια.
Περίληψη Υποβολής
Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει πρόσθετες πληροφορίες (αρχείο καταγραφής) για όλες τις προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν για την υποβολή της αίτησης. Τα εν λόγω στοιχεία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις Εθνικές Μονάδες / Εθνικές Υπηρεσίες σε περίπτωση πολλαπλών υποβολών αίτησης.
Αριθμός
Ώρα
Συμβάν
Μοναδικός Κωδικός Αίτησης:
Κατάσταση
* τοπική ώρα υπολογιστή, η οποία δεν θεωρείται ότι προέρχεται από επίσημο διακομιστή ώρας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή αξιώσεων για έγκαιρη υποβολή της αίτησης
Εκτύπωση αίτησης
Εκτυπώστε όλη την αίτηση
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