
ERASMUS+ 



Εισαγωγή

 Αν μπορούσατε να εξασφαλίσετε χρήματα και να 

τα αξιοποιήσετε για μικρής διάρκειας διδασκαλία 

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 του προσωπικού

 Ανάπτυξη του ιδρύματος μέσω της αποστολής και 

υποδοχής προσωπικού

 Συνεργασία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εντός 

και εκτός Ευρώπης) 



Κινητικότητα Προσωπικού

 Η κινητικότητα του προσωπικού χωρίζεται σε δύο 
κατηγορίες

 Κινητικότητα προσωπικού για Διδασκαλία με διάρκεια 
από 2 διαδοχικές μέρες μέχρι 2 μήνες, με τουλάχιστον 8 
ώρες διδασκαλίας.

 Κινητικότητα προσωπικού για Εκπαίδευση/Κατάρτιση με 
διάρκεια από 2 διαδοχικές μέρες μέχρι 2 μήνες. 

 Σε περίπτωση συνδυασμού κινητικότητας για διδασκαλία 
και για επιμόρφωση οι ελάχιστες ώρες που απαιτούνται 
είναι 4 ώρες.



Κινητικότητα Προσωπικού

 Σε περίπτωση εισερχόμενης κινητικότητας από εταιρείες η διάρκεια 

της κινητικότητας κυμαίνεται από 1 μέρα μέχρι και 2 μήνες, ενώ δεν 

απαιτείται ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας.

 Στην ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας δε συμπεριλαμβάνονται οι μέρες 

ταξιδιού.

 Οι ελάχιστες εργάσιμες μέρες (2 μέρες) πρέπει να είναι συνεχόμενες.



Erasmus στο P.A. College

 Η διεξαγωγή οποιασδήποτε κινητικότητας προσωπικού 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. 



Erasmus στο P.A. College

 Για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε κινητικότητας προσωπικού, προ 

απαιτείται η υπογραφή διμερούς συμφωνίας. 

 Σε περίπτωση προσκεκλημένου προσωπικού από μια επιχείρηση 

(Invited Staff) η κινητικότητα καταγράφεται ως κινητικότητα για 

διδασκαλία.

 Προσοχή:: Τα συνέδρια δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες 

κατάρτισης. 



Είδη Κινητικότητας

 Οι κινητικότητες που γίνονται με τη φυσική παρουσία του 

μέλους του προσωπικού στο εξωτερικό, λαμβάνουν  

επιχορήγηση από το πρόγραμμα. 

 Ωστόσο στα πλαίσια του νέου προγράμματος Erasmus 

(Σχέδιο 2021) δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να 

συμμετέχουν σε μεικτή κινητικότητα.



Μεικτή κινητικότητα-Σχέδιο 2021

 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. 

 Διάρκεια τουλάχιστον 1 ημέρας φυσικής παρουσίας στο 

εξωτερικό (Invited Staff from enterprise) με μέγιστη 

διάρκεια τις 60 μέρες, η οποία συμπληρώνεται από ένα 

οποιοδήποτε διάστημα διαδικτυακής μάθησης.



Χρηματοδότηση ανά κατηγορία χώρας 

υποδοχής-Σχέδιο 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

(ΕΛΑΧΙΣΤΟ-ΜΕΓΙΣΤΟ)

Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, 

Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενστάιν, 

Ηνωμένο Βασίλειο 

€80-€180

Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, 

Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, 

Πορτογαλία

€70-€160

Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, 

Τσεχία, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, 

Ρουμανία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Bόρειας

Μακεδονίας, Σερβία

€60-€140



Χρηματοδότηση ανά κατηγορία χώρας 

υποδοχής-Σχέδιο 2021
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

(ΕΛΑΧΙΣΤΟ-ΜΕΓΙΣΤΟ)

Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σουηδία, 

Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενστάιν και Χώρες Εταίροι 

Region 14 (Νησιά Φαρόε, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο) 

€80-€180

Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία,

Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία και 

Χώρες Εταίροι Region 15 (Ανδόρρα, Μονακό, Σαν 

Μαρίνο, Βατικανό) 

€70-€160

Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, 

Τσεχία, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, 

Ρουμανία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Bόρειας

Μακεδονίας, Σερβία

€60-€140



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-ΣΧΕΔΙΟ 2020

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

0-99 km €23

100-499 km €180

500-1999 km €275

2000-2999 km €360

3000-3999 km €530

4000-7999 km €820

8000 km+ €1500



EΠΙΔΟΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟ 2021

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

0-99 km €23

100-499 km €180

500-1999 km €275

2000-2999 km €360

3000-3999 km €530

4000-7999 km €820

8000 km+ €1500



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



Κινητικότητα 

Προσωπικού

 Eleni Raouna

 “I participated in two Erasmus 
programmes, one in Prague and one in 
Portugal. Both programmes were very 
interesting, and during my visits we had 
the chance to exchange information 
regarding our institutions which enriched 
my knowledge in how other institutions 
operate and we also discussed our 
experiences in the educational sector. It 
gave me the opportunity to meet people 
from other parts of the world, to find out 
their ways of thinking and learn more 
about their traditional ways. It is an 
experience that I would recommend to 
anyone.  “



Περισσότερες Πληροφορίες

 Το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματος μας, παραμένει πάντα στη διάθεση σας για 

οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και για οποιαδήποτε βοήθεια.

 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ::

 Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης: 

https://idep.org.cy/

 https://www.erasmusplus.cy/

https://www.erasmusplus.cy/
https://www.erasmusplus.cy/

