
ERASMUS+



Εισαγωγή

 Αν μπορούσατε να εξασφαλίσετε χρήματα και να 

τα αξιοποιήσετε για μικρής διάρκειας σπουδές ή 

επαγγελματική εκπαίδευση στο εξωτερικό,  θα τα 

δεχόσασταν;



Τι είναι το πρόγραμμα 

Erasmus+?

 Το Erasmus+ προσφέρει τη 
δυνατότητα κινητικότητας σε 
φοιτητές και προσωπικό μέσα 
από διμερείς συμφωνίες μεταξύ 
συνεργαζόμενων 
Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
καθώς και οργανισμών/ 
επιχειρήσεων.



ERASMUS+ PROGRAMME

 https://www.youtube.com/watch?v=KrgFPqQ7AyA

https://www.youtube.com/watch?v=KrgFPqQ7AyA


Στόχοι του Προγράμματος

 Παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων

 Ανάπτυξη του ιδρύματος μέσω της αποστολής και 

υποδοχής φοιτητών

 Συνεργασία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εντός 

και εκτός Ευρώπης) 



Κινητικότητα Φοιτητών/τριών

 Η κινητικότητα των φοιτητών χωρίζεται σε δύο κατηγορίες

 Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 

 Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση 
* Οι δικαιούχοι μπορούν να συμμετέχουν και να 
ολοκληρώσουν την κινητικότητα πρακτικής άσκησης εντός
ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους.

 Οι κινητικότητες πρέπει να πραγματοποιούνται σε διαφορετική 
χώρα από τη χώρα διαμονής του φοιτητή, ή τη χώρα στην οποία 
φοιτά.

 Η μέγιστη διάρκεια της κινητικότητας είναι οι 12 μήνες ανά 
κύκλο σπουδών.



Κινητικότητα Φοιτητών/τριών 

 Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφού 

συμπληρώσουν το 1ο έτος σπουδών τους.

 Τα μαθήματα που παρακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια κατά τη 

συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα Erasmus, λαμβάνουν πλήρους 

αναγνώρισης με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας μεταξύ των 

Ιδρυμάτων (Learning Agreement).

 To Erasmus αποτελεί μέρος των σπουδών και της επιμόρφωσης των 

φοιτητών/τριων.



Erasmus στο P.A. College

 Η διεξαγωγή οποιασδήποτε κινητικότητας προϋποθέτει την ύπαρξη 

συμφωνίας Erasmus+ (Inter-Institutional Agreement) μεταξύ του P.A. 

College και του Ιδρύματος υποδοχής. 

 Το P.A. College συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ από το 2005 και 

συνεργάζεται με 34 ιδρύματα στην Ευρώπη. 



Περιγραφή Προγράμματος

 Σχέδιο 2021 ::  

 Πολλαπλές μετακινήσεις με συνολική διάρκεια 2-12 

μήνες.

 Καινοτόμες επιλογές κινητικότητας



Είδη Κινητικότητας

 Οι κινητικότητες που γίνονται με τη φυσική παρουσία του/της 
φοιτητή/τριας στο εξωτερικό, χρηματοδοτούνται πλήρως από το 
πρόγραμμα. 

 Ωστόσο στα πλαίσια του νέου προγράμματος Erasmus δίνεται η 
δυνατότητα στους δικαιούχους φοιτητές/τριες να συμμετέχουν σε 
μεικτή κινητικότητα.

 Η μεικτή κινητικότητα αποτελεί συνδυασμό φυσικής κινητικότητας στο 
εξωτερικό με μια περίοδο διαδικτυακής μάθησης που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί είτε πριν είτε μετά το φυσικό μέρος. 



Μεικτή κινητικότητα

 Η μεικτή κινητικότητα χωρίζεται στις δύο ακόλουθες 
κατηγορίες ::

 Διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών φυσικής παρουσίας στο 
εξωτερικό, η οποία συμπληρώνεται από ένα διάστημα 
διαδικτυακής μάθησης.

 Διάρκεια τουλάχιστον 5 ημερών φυσικής παρουσίας στο 
εξωτερικό (με μέγιστη διάρκεια τις 30 μέρες), η οποία 
συμπληρώνεται από ένα οποιοδήποτε διάστημα 
διαδικτυακής μάθησης.



Χρηματοδότηση ανά κατηγορία χώρας 

υποδοχής-Σχέδιο 2021
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, 

Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενστάιν και 

Χώρες Εταίροι Region 14 (Νησιά Φαρόε, Ελβετία, 

Ηνωμένο Βασίλειο) 

€600

Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, 

Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, 

Πορτογαλία και Χώρες Εταίροι Region 15 (Ανδόρρα, 

Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό) 

€540

Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, 

Τσεχία, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, 

Ρουμανία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Bόρειας

Μακεδονίας, Σερβία

€490



ERASMUS+ για όλους!

 Προτεραιότητα του νέου προγράμματος Erasmus+ αποτελεί η 
συμπερίληψη καθώς και η αποδοχή της διαφορετικότητας.

 Το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα συμμετοχής σε άτομα με λιγότερες 
ευκαιρίες, παρέχοντας επιπρόσθετη χρηματοδότηση €250 το μήνα
ανεξαρτήτως χώρας υποδοχής. 

 «Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες σημαίνει άτομα τα οποία, για 
οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, γεωγραφικούς λόγους, ή 
λόγους υγείας, ή λόγω μεταναστευτικού υπόβαθρου ή για λόγους 
όπως αναπηρία και εκπαιδευτικές δυσκολίες ή για οποιουσδήποτε 
άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να 
προκαλέσουν διακρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζουν 
εμπόδια που τους εμποδίζουν να έχουν ίση/αποτελεσματική πρόσβαση 
στο πλαίσιο του προγράμματος».



Χρηματοδότηση κινητικότητας μικρής 

διάρκειας-Σχέδιο 2021

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

1η -14η ΜΕΡΑ €70 

15η -30η ΜΕΡΑ €50 



ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 Υπολογίζεται με βάση την απόσταση σε χιλιόμετρα (km) του Ιδρύματος 

Αποστολής (P.A. College-Sending Institution) και του Ιδρύματος 

Αποδοχής (Receiving Institution).

 Distance calculator tool : 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/distance-

calculator_en



EΠΙΔΟΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ GREEN TRAVEL*

0-99 km €23 -

100-499 km €180 €210

500-1999 km €275 €320

2000-2999 km €360 €410

3000-3999 km €530 €510

4000-7999 km €820 -

8000 km+ €1500 -

* Συμμετέχοντες που θα επιλέξουν “Green Travel” δικαιούνται επίδομα διαμονής 

για 4 επιπλέον ημέρες (για τις ημέρες ταξιδιού).



Ποια τα οφέλη συμμετοχής στο 

πρόγραμμα

 Μοναδική ευκαιρία για μάθηση στην Ευρώπη

 Απόκτηση γνώσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη

 Βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων

 Απόκτηση διαπολιτισμικής εμπειρίας

 Βελτίωση ευκαιριών για μελλοντική εργοδότηση

 Ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών με άτομα από άλλες κουλτούρες 



Επιπτώσεις στην Επαγγελματική Ανέλιξη 

του Συμμετέχοντα

 ΜΕΓΑΛΟ προτέρημα στο βιογραφικό

 Ανεξαρτησία - πρωτοβουλία  

 Συνεργασία με άγνωστα άτομα από διαφορετικές κουλτούρες και χώρες 

 Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα 

 Οργανωτικές ικανότητες

 Έλεγχος και διαχείριση των οικονομικών του πόρων  



Κινητικότητα Φοιτητών: Outgoing 



Κινητικότητα 
Φοιτητών: Outgoing

 Χριστίνα-Δανάη Νικολαΐδης 

(Σπουδές)

 “Το πρόγραμμα Erasmus ήταν η 

καλύτερη εμπειρία της εως τώρα 

ζωής μου. Μετά από αυτή την 

εμπειρία βλέπω τον κόσμο με 

άλλα μάτια, έχουν αλλάξει οι 

προτεραιότητες και τα πιστεύω 

μου, και πραγματικά συνιστώ σε 

όλους τους φοιτητές που να 

προσπαθήσουν και να το 

δοκιμάσουν.”



Κινητικότητα 
Φοιτητών: Outgoing

 Μιχάλης Σεργίου  (Επαγγελματική 

κατάρτιση) 

 «Μερικές φορές σκέφτομαι την 

περίοδο αυτή και πιστεύω πως 

ήταν ένα όνειρο. Μα είναι 

πραγματικότητα! Τώρα, απλά 

βλέπω μπροστά στο μέλλον!»



Κινητικότητα 
Φοιτητών: Outgoing

 Zhanet Zhorova

 “Erasmus is not just a semester or 
a year abroad. It’s a “short life” 
within your university years 
where you have the opportunity 
to meet people from different 
parts of the world, discover 
unique customs and embrace 
new ways of thinking. The 
Erasmus experience has made me 
feel like a global citizen. I feel at 
home in any place of the world.”



Κινητικότητα Φοιτητών: Incoming



Κινητικότητα 
Φοιτητών: Incoming

 Greta Tautavičiūtė

 “Thank you P.A. College for such 

an awesome experience, which 

let me learn more about the 

Cypriot culture. Ιt also gave me 

an opportunity to find some new 

methods of learning, to take a 

fresh look and to deepen my 

knowledge. For me, the Erasmus 

program was an invaluable and 

unforgettable experience.”



Κινητικότητα 
Φοιτητών: Incoming

 Ieva Tautertė

 “The exchange program of 

ERASMUS was the best choice in 

my life. I got the necessary 

international experience and 

improved my skills. The 

experience I had with people 

from other cultures was unique 

and will help me in my future 

life.”



Περισσότερες Πληροφορίες

 H χρήση του Erasmus+ App παρέχει στους φοιτητές όλες τις πληροφορίες που 

θα χρειαστούν για την κινητικότητά τους, καθώς και τη δυνατότητα

διαχείρισης αυτής μέσα από το App.

 Επιπλέον, το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματος μας, παραμένει πάντα στη 

διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και για οποιαδήποτε βοήθεια.



Πηγές/ Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης: 

https://idep.org.cy/

 https://www.erasmusplus.cy/

 ERASMUS STUDENT NETWORK: www.esncy.org

https://www.erasmusplus.cy/
https://www.erasmusplus.cy/
http://www.esncy.org/

