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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σν Erasmus+ είλαη ην λέν πξόγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

θαηάξηηζε, ηε λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκό γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. Αληηθαζηζηά  

πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ πνπ θαιύπηνπλ όινπο ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο: ην 

πξόγξακκα Γηά Βίνπ Μάζεζε - Erasmus (αλώηαηε εθπαίδεπζε), Leonardo da Vinci 

(επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε), Comenius (ζρνιηθή εθπαίδεπζε), Grundtvig 

(εθπαίδεπζε ελειίθσλ), ην «Νενιαία ζε δξάζε» θαη πέληε δηεζλή πξνγξάκκαηα (Erasmus 

Mundus, Tempus, Alfa, Edulink θαη ην πξόγξακκα ζπλεξγαζίαο κε βηνκεραληθέο ρώξεο).  

 

Σα ηζρύνληα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηε λενιαία έιεμαλ ζην ηέινο ηνπ 2013, θαη ην λέν πξόγξακκα ERASMUS+ έρεη ηεζεί ζε ηζρύ 

από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2014. 

Σν Erasmus+ απμάλεη ζεκαληηθά ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ΔΔ (+40%) γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ, γεγνλόο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο γηα ηελ ΔΔ θαη ηηο αηδέληεο εζληθήο πνιηηηθήο. θνπόο ηεο είλαη ε ηόλσζε ηεο 

πξνζσπηθήο εμέιημεο ησλ πνιηηώλ θαη ε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπο πξννπηηθώλ. 

Σν λέν πξόγξακκα βαζίδεηαη ζηελ πείξα θαη ηελ επηηπρία ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ, 

αιιά ζα έρεη αθόκε κεγαιύηεξν αληίθηππν. Βαζίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη ε επέλδπζε ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε είλαη ην θιεηδί γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ δπλακηθνύ ησλ 

αηόκσλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο ή πξνέιεπζεο.  

ε ηη ζα δηαθέξεη ην Erasmus+ από ηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα;  

Ο ραξαθηήξαο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο είλαη πην θηιόδνμνο θαη ζηξαηεγηθόο, ελώ 

δηαηεξνύληαη παξάιιεια νη θύξηνη ζηόρνη, πνπ αθνξνύλ ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο 
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απαζρνιεζηκόηεηαο, θαζώο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη λενιαίαο. 

Σν Erasmus+ ζα αλαπηύμεη ζπλέξγεηεο αλάκεζα ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαζώο 

θαη ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο. Η ύπαξμε ελόο εληαίνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεπάγεηαη 

απινύζηεξνπο θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο, ελώ απνθεύγεηαη ν θαηαθεξκαηηζκόο θαη 

νη επηθαιύςεηο.  

Πιένλ ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο Γξάζεηο (Key Actions): 

Α) ΚΑ1: Μαζεζηαθή Κηλεηηθόηεηα Αηόκσλ (Learning Mobility of Individuals) 

Β) ΚΑ2: πλεξγαζία γηα ηελ Καηλνηνκία θαη ηελ Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ-ηξαηεγηθέο 

πκπξάμεηο-  Δηαηξηθέο Δρέζεηο (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 

Practices-Strategic Partnerships) 

Γ) KA3: Eλίζρπζε ζε ζέκαηα Μεηαξξύζκηζεο Πνιηηηθήο /Support for Policy Reform 

Σν ΙΚΤ, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 194858/ΙΑ/18-12-2013 Τ.Α. έρεη νξηζηεί σο Δζληθή Μνλάδα 

πληνληζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνύ  Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ γηα ηνπο ηνκείο 

ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηε δξάζε Jean Monnet θαη ηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνύ θαη 

δηαρεηξίδεηαη ηηο αθόινπζεο απνθεληξσκέλεο δξάζεηο: 

 Βαζηθή Γξάζε 1 (ΚΑ1), Μαζεζηαθή Κηλεηηθόηεηα Αηόκσλ: ρέδηα Κηλεηηθόηεηαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

 Βαζηθή Γξάζε 2 (ΚΑ2), πλεξγαζία γηα ηελ Καηλνηνκία θαη ηελ Αληαιιαγή Καιώλ 

Πξαθηηθώλ: ηξαηεγηθέο πκπξάμεηο - Δηαηξηθέο ρέζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηελ Δζληθή Μνλάδα Erasmus+ 

-Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Λεσθόξνο Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, 14234, Νέα Ισλία) ή 

κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Δπίζεο κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε από ηελ επίζεκε ζειίδα ηνπ IKY ζην Facebook θαη από 

ηελ επίζεκε ζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην Erasmus+ ζην Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iky.gr/epikoinwnia/tmima-programmatwn-evrwpaikis-enwsis
http://www.iky.gr/epikoinwnia/epikinonia
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
https://www.facebook.com/pages/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CF%8E%CE%BD-State-Scholarships-Foundation/594915800553035?ref=hl
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme?fref=ts
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Οδεγίεο γηα ηελ νξζή ππνβνιή αηηήζεσλ ζην πξόγξακκα Erasmus+ 

 O παξώλ Οδεγόο απνζθνπεί ζην λα ππνζηεξίμεη ηνπο αηηνύληεο θνξείο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+ θαηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο Γξάζεηο ΚΑ1:Μαζεζηαθή 

Κηλεηηθόηεηα Αηόκσλ (Learning Mobility of Individuals) θαη ΚΑ2: πλεξγαζία γηα ηελ 

Καηλνηνκία θαη ηελ Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ-ηξαηεγηθέο πκπξάμεηο - Δηαηξηθέο 

ρέζεηο (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic 

Partnerships). πκβνπιεύνπκε ηνπο αηηνύληεο θνξείο λα δηαβάζνπλ δηεμνδηθά ηα αθόινπζα 

έγγξαθα: 

 ηνλ Οδεγό ηνπ Πξνγξάκκαηνο, Erasmus+ Guide, ν νπνίνο βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Μνλάδαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε 

http://www.iky.gr/erasmus-plus-evrwpaiki-prosklisi/odigos-programmatos-erusmus-

plus. 

 Σν έγγξαθν «Erasmus+ Technical guidelines for completing application e-forms», 

πνπ εκπεξηέρεη ηηο ηερληθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ησλ αηηήζεσλ, 

http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1453-texnikes-odigies-

simplirosis-gia-to-erasmusplus. 

 Σνλ Οδεγό πξνο ηνπο Αμηνινγεηέο, http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-

vivliothiki/item/1461-odigos-gia-tous-axiologites  

 

Δπηζεκαίλνπκε όηη νη αηηήζεηο ππνβάιινληαη κόλν από λνκηθέο νληόηεηεο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή απνθιεηζηηθά. Οη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ησλ αηηήζεσλ γηα ηηο δξάζεηο πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ε Δζληθή Μνλάδα νξίδνληαη σο εμήο: 

ΚΑ1: Μαζεζηαθή Κηλεηηθόηεηα Αηόκσλ (Learning Mobility of Individuals), πξνζεζκία 

ππνβνιήο: 17/3/2014, ώξα 12.00 (κεζεκέξη) ώξα Βξπμειιώλ (13.00 ώξα Διιάδνο) 

ΚΑ2: πλεξγαζία γηα ηελ Καηλνηνκία θαη ηελ Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ-

ηξαηεγηθέο πκπξάμεηο - Δηαηξηθέο ρέζεηο (Cooperation for Innovation and the 

Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships), πξνζεζκία ππνβνιήο: 30/4/2014, 

ώξα 12.00 (κεζεκέξη) ώξα Βξπμειιώλ (13.00 ώξα Διιάδνο). 

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζην πξόγξακκα Erasmus+ απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπ αηηνύληνο 

νξγαληζκνύ ζηελ Πύιε πκκεηερόλησλ (Participant Portal), 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html, ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Δπηζεκαίλνπκε όηη ε εγγξαθή ζηελ Πύιε πκκεηερόλησλ είλαη επίζεο 

ππνρξεσηηθή γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνύο-εηαίξνπο.  

Αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη αηηνύληεο θνξείο είλαη ηα αθόινπζα: 

1. Δγγξαθή ζην Participant Portal θαη ιήςε PIC code 

2. πκκόξθσζε κε ηα θξηηήξηα όπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ νδεγό ηνπ Erasmus+ 

3. Έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθώλ όξσλ 

4. πκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ/αηηήζεσλ κέζσ ειεθηξνληθήο 

αίηεζεο eForm 

Βήκα 1: Δγγξαθή ζηελ Πύιε πκκεηερόλησλ (Participant Portal)  

http://www.iky.gr/erasmus-plus-evrwpaiki-prosklisi/odigos-programmatos-erusmus-plus
http://www.iky.gr/erasmus-plus-evrwpaiki-prosklisi/odigos-programmatos-erusmus-plus
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1453-texnikes-odigies-simplirosis-gia-to-erasmusplus
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1453-texnikes-odigies-simplirosis-gia-to-erasmusplus
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1461-odigos-gia-tous-axiologites
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1461-odigos-gia-tous-axiologites
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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Όινη νη θνξείο πνπ ζθνπεύνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα Erasmus+ ζα πξέπεη λα 

εγγξαθνύλ θαη λα παξέρνπλ ηα βαζηθά ηνπο λνκηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ Δληαία 

Τπεξεζία Δγγξαθήο URF (Unique Registration Facility) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο . Γείηε 

νδεγίεο ζηνλ θάησζη ζύλδεζκν: http://www.iky.gr/odigies-eggrafis-sto-urf  

Σν αξκόδην άηνκν επηθνηλσλίαο ηνπ νξγαληζκνύ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο αθόινπζεο 

ελέξγεηεο: 

 Να δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκό ECAS (ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο-European Commission Authentication Service) ιακβάλνληαο έλα όλνκα 

ρξήζηε (user name) θαη έλαλ θσδηθό (password) γηα αζθαιή πξόζβαζε ζην URF. O 

Oδεγόο πνπ πεξηγξάθεη ηα βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ ECAS,  

βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  

http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/register_en.htm θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Μνλάδαο-ΙΚΤ  http://www.iky.gr/component/k2/item/944-

iky-ecas. ε απηή ηε δηεύζπλζε ν Οδεγόο είλαη κεηαθξαζκέλνο ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα θαη νη αηηνύληεο θνξείο κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ αλαιπηηθά ηα 

βήκαηα δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ ECAS ζε βίληεν. 

 Πξόζβαζε ζηελ Πύιε πκκεηερόλησλ (Participant Portal) θαη εγγξαθή ηνπ 

νξγαληζκνύ κέζσ ηεο αθόινπζεο ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

Κσδηθόο PIC (Personal Identification Code) 

Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ζηελ Πύιε πκκεηερόλησλ, ν νξγαληζκόο ζα ιάβεη έλαλ 9-

ςεθην θσδηθό (PIC). Ο θσδηθόο απηόο είλαη κνλαδηθόο γηα θάζε θνξέα, ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηηο ειεθηξνληθέο αηηήζεηο θαη ζα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ 

Δζληθή Μνλάδα.  

 

Βήκα 2: Αλάξηεζε λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ 

Καηά ην ζηάδην ηεο εγγξαθήο, νη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα αλαξηήζνπλ 

(upload) ηα αθόινπζα έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζηε λνκηθή νληόηεηα θαη ζηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνύ: 

 Σν Έληππν Ννκηθήο Οληόηεηαο βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο 

ηζηνζειίδαο  ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

#el 

 Αθνινύζσο ην Γειηίν Σξαπεδηθώλ ηνηρείσλ  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm#e

l 

http://www.iky.gr/odigies-eggrafis-sto-urf
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/register_en.htm
http://www.iky.gr/component/k2/item/944-iky-ecas
http://www.iky.gr/component/k2/item/944-iky-ecas
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#el
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#el
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm#el
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm#el
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Γηα ηνπο ηδησηηθνύο θνξείο, νη νπνίνη αηηνύληαη ρξεκαηνδόηεζεο άλσ ησλ 60.000€, ζα πξέπεη 

επηπξόζζεηα κε ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα αλαξηεζνύλ ηα εμήο έγγξαθα: 

 Ο πην πξόζθαηνο, λόκηκα ζπληαγκέλνο θαη δεκνζηεπκέλνο Ιζνινγηζκόο θαη 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ή Ιζνινγηζκόο θαη Οηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο, 

ππνγεγξακκέλεο από ηα αξκόδηα πξόζσπα θαη ζε εκθαλή ζέζε ηα ζηνηρεία ηεο 

ζθξαγίδαο ηνπ Φνξέα (αλεμαξηήησο Ννκηθήο Μνξθήο ηνπ Φνξέα) 

 Αλαθνξά ηεο Ννκηθήο Μνξθήο ηνπ Φνξέα-Καηαζηαηηθό ζύζηαζεο (Δίδνο θαη 

θνπόο – θεξδνζθνπηθή ή κε) 

εκεηώλεηαη όηη όινη νη ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνί ππνρξενύληαη λα αλαξηήζνπλ ην έληππν 

λνκηθήο νληόηεηαο ζην URF. Ωζηόζν, κόλν ν αηηώλ νξγαληζκόο ππνρξενύηαη εθηόο από ην 

έληππν λνκηθήο νληόηεηαο λα αλαξηήζεη επίζεο ην Γειηίν Σξαπεδηθώλ ηνηρείσλ θαη ηηο 

αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ Οηθνλνκηθά ηνηρεία πνπ ζα αλαξηεζνύλ 

θαη ζα ηεζνύλ πξνο αμηνιόγεζε από ηελ Δζληθή Μνλάδα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε 

πεξίνδν από ηελ νπνία δελ έρνπλ παξέιζεη 18 κήλεο (θαηά ηελ εκεξνκελία αμηνιόγεζεο από 

ηελ Δζληθή Μνλάδα). 

Δηδηθόηεξα γηα ηε δξάζε KA2 ηξαηεγηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο-ζπκπξάμεηο, ν αηηώλ θνξέαο-

ζπληνληζηήο ππνβάιιεη ηελ αίηεζε γηα όιν ην ζρέδην εθ κέξνπο ηεο ζύκπξαμεο.  

Βήκα 3: πκπιήξσζε θαη ππνβνιή αηηήζεσλ eForms 

Οη αηηνύληεο ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ειεθηξνληθά θαη κόλν, κέζσ e-Forms, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Μνλάδαο http://www.iky.gr/aitiseis-

erasmusplus/aitiseis-ka1 γηα ηε Μαζεζηαθή Κηλεηηθόηεηα Αηόκσλ ΚΑ1, θαη 

http://www.iky.gr/aitiseis-erasmusplus/aitiseis-ka2 γηα ηηο ηξαηεγηθέο Δηαηξηθέο ρέζεηο-

πκπξάμεηο KA2. 

Η ειεθηξνληθή αίηεζε είλαη έλα αξρείν PDF, ην νπνίν πξέπεη λα αλνηρζεί θαη λα ηύρεη 

επεμεξγαζίαο κε ηε ρξήζε ηνπ Adobe Reader. Δπηβάιιεηαη νη αηηνύληεο λα ρξεζηκνπνηνύλ ην 

πξόγξακκα Adobe Reader, έθδνζε 10 ή λεόηεξε έθδνζε (http://get.adobe.com/reader/).  

Δηδηθόηεξα: 

Όηαλ θάλεηε θιηθ ζην ζύλδεζκν γηα λα θαηεβάζεηε ηελ ειεθηξνληθή θόξκα από ηελ 

ηζηνζειίδα ΙΚΤ, ε θόξκα ζα αλνίμεη κία ζειίδα PDF πνπ ζα εκθαλίδεη ην αθόινπζν κήλπκα 

κε θόθθηλα γξάκκαηα 

The form has been opened inside a web browser window. Please download the form to 

your PC in order to be able to properly save the form after filling it in.  

 

Γηα λα απνζεθεύζεηε ηε θόξκα ζηνλ ππνινγηζηή ή ην δίθηπό ζαο , θάληε θιηθ ζην θνπκπί 

"Απνζήθεπζε αληηγξάθνπ’’. Απηό ζα ζώζεη ηελ ειεθηξνληθή θόξκα ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή 

ζαο. Δθόζνλ έρεηε απνζεθεύζεη ην ειεθηξνληθό έληππν ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, δελ ρξεηάδεηαη 

λα ζπλδεζείηε ζην Γηαδίθηπν γηα λα εηζάγεηε πιεξνθνξίεο. Η ειεθηξνληθή θόξκα κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί θαη λα θιείζεη αλά πάζα ζηηγκή ρσξίο λα ράζεηε ηα θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα. 

Παξαθαιείζηε λα ζεκεηώζεηε όηη ζα πξέπεη λα ζπλδεζείηε ζην Γηαδίθηπν γηα λα 

νινθιεξώζεηε νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο όπσο ν έιεγρνο θσδηθνύ PIC ηνπ θνξέα ζαο θαη ηελ 

επηθύξσζε ηεο θόξκαο, ρξεζηκνπνηώληαο ην θνπκπί “Validate” ζην θάησ κέξνο θάζε 

http://www.iky.gr/aitiseis-erasmusplus/aitiseis-ka1
http://www.iky.gr/aitiseis-erasmusplus/aitiseis-ka1
http://www.iky.gr/aitiseis-erasmusplus/aitiseis-ka2
http://get.adobe.com/reader/
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ζειίδαο. αο ζπληζηνύκε λα επηθπξώλεηε θάζε ζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνύ εληύπνπ. Θα πξέπεη 

λα ζπκπιεξώζεηε ηα ππνρξεσηηθά πεδία ηεο θόξκαο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα πιήθηξα ηνπ 

πνληηθηνύ ή tab γηα λα πεξηεγεζείηε. Παξαθαινύκε ιάβεηε ππόςε όηη ηα πεδία πνπ 

εκθαλίδνληαη κε γθξη ρξώκα, όπνπ δελ κπνξείηε λα εηζαγάγεηε δεδνκέλα είλαη «Πξν- 

ζπκπιεξσκέλα πεδία ή πεδία ππνινγηζκνύ».  

Δάλ ππάξρνπλ πίλαθεο θαη πεδία ηεο θόξκαο, όπνπ είλαη δπλαηόλ λα θαηαρσξήζεηε 

πνιιαπιέο εηζαγσγέο ή ηκήκαηα / ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα επαλαιεθζνύλ, κπνξείηε λα 

πξνζζέζεηε ή λα δηαγξάςεηε γξακκέο ή ηκήκαηα θάλνληαο θιηθ ζην «Add» θαη «Delete Last» 

ή ην «+» ή «-» θνπκπηά. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπκάζηε όηη ζα πξέπεη λα απνζεθεύζεηε ηελ αίηεζή ζαο θαζώο 

πξνρσξάηε γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε εηζάγεη δηαηεξνύληαη ζηε 

θόξκα. Παξαθαινύκε λα δώζεηε επαξθή ρξόλν γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ ειεθηξνληθή 

θόξκα θαζώο ιεηηνπξγίεο όπσο αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε δελ ιεηηνπξγνύλ πάληα κέζα ζηε 

θόξκα.  

Γηα λα ππνβάιεηε ηελ ηειηθή αίηεζε ζα πξέπεη λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί «Submit Online». 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε Τπεύζπλε Γήισζε (ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο αίηεζεο 

ρξεκαηνδόηεζεο) ζπκπιεξώλεηαη, ππνγξάθεηαη από ην λόκηκν εθπξόζσπν, θέξεη ηε 

ζθξαγίδα ηνπ αηηνύληνο νξγαληζκνύ θαη επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε. 

Δηδηθόηεξα, ζηελ αίηεζε γηα ηε δξάζε KA2-ηξαηεγηθέο πκπξάμεηο-Δηαηξηθέο 

ρέζεηο πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ηα αθόινπζα έγγξαθα: 

  Έγγξαθν εμνπζηνδόηεζεο (mandate letter), Σα έγγξαθα εμνπζηνδόηεζεο πξέπεη 

λα επηζπλαθζνύλ από θάζε εηαίξν-νξγαληζκό θαη λα είλαη ππνγεγξακκέλα από ην 

λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο νξγαληζκνύ-εηαίξνπ. Σν ζρεηηθό 

ππόδεηγκα βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ δηεύζπλζε: http://www.iky.gr/erasmus-plus-

ilektroniki-vivliothiki/item/1460-eksousiodotisi-erasmusplus. 

(εκείσζε: Σν ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί επίζεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζηε δξάζε ΚΑ1, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη από θνηλνπξαμία θνξέσλ 

(consortium) γηα ηνπο ηνκείο ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Γελ απαηηείηαη λα ππνβιεζεί 

γηα ηηο αηηήζεηο ΚΑ1 ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Από ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο εμαηξνύληαη επίζεο νη  ζπκπξάμεηο απνθιεηζηηθά κεηαμύ ζρνιείσλ (ΚΑ2- 

ηνκέαο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο). 

 Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ, Σν ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ αθνξά ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ησλ παθέησλ εξγαζίαο θαη ησλ επηκέξνπο ελεξγεηώλ πνπ ηα 

ζηνηρεηνζεηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδίνπ. Σν 

ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα ζπκθσλεζεί κε όινπο ηνπο εηαίξνπο θαη λα ππνβιεζεί 

από ηνλ αηηνύληα-ζπληνληζηή νξγαληζκό. Τπόδεηγκα ρξνλνδηαγξάκκαηνο βξίζθεηαη 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ζηνλ θάησζη ζύλδεζκν:  http://www.iky.gr/erasmus-

plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1459-prosxedio-gia-to-xronodiagramma-ton-

drasthriotiton. 

 

Γηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ 

http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1460-eksousiodotisi-erasmusplus
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1460-eksousiodotisi-erasmusplus
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1459-prosxedio-gia-to-xronodiagramma-ton-drasthriotiton
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1459-prosxedio-gia-to-xronodiagramma-ton-drasthriotiton
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1459-prosxedio-gia-to-xronodiagramma-ton-drasthriotiton
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Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ, ε Δζληθή Μνλάδα ζα αθνινπζήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζηάδηα δηαρείξηζεο: 

1. Έλεγσορ επιλεξιμόηηηαρ 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπο, νη αηηήζεηο ππόθεηληαη ζε έιεγρν κε βάζε ηα θξηηήξηα 

επηιεμηκόηεηαο πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο δξάζεο ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο ππνβάιινληαη. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηιέμηκε, θάζε αίηεζε νθείιεη λα πιεξνί ην 

ζύλνιν ησλ πξνβιεπόκελσλ  θξηηεξίσλ επηιεμηκόηεηαο, όπσο απηά νξίδνληαη αλά δξάζε 

ζηελ ελόηεηα B ηνπ Οδεγνύ γηα ηνπο Αηηνύληεο.  

Σαπηόρξνλα νη αηηνύληεο θνξείο, κέζσ ηεο ππνβνιήο ηεο Τπεύζπλεο Γήισζεο (Declaration 

of Honour),  ειέγρνληαη γηα ηε ζπκκόξθσζή ηνπο κε ηα άξζξα 106 θαη 107 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Γεκνζηνλνκηθνύ Καλνληζκνύ (EU Financial Regulatiνn).  

2. Έλεγσορ πολλαπλήρ ςποβολήρ αιηήζεων 

ε πεξίπησζε πνπ ε ίδηα αίηεζε έρεη ππνβιεζεί ζε πεξηζζόηεξεο από κηα Δζληθέο Μνλάδεο, 

ζα απνξξίπηνληαη όιεο νη αηηήζεηο. 

3. Ποιοηική αξιολόγηζη 

 

Γηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο αλά δξάζε πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ ελόηεηα B ηνπ Οδεγνύ γηα ηνπο Αηηνύληεο. Δηδηθόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αμηνιόγεζε αλά θξηηήξην πεξηέρνληαη ζηνλ Οδεγό πξνο ηνπο Αμηνινγεηέο 

(http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1461-odigos-gia-tous-axiologites  

 

4. Επικύπωζη οπγανιζμών 

Αηηήζεηο νη νπνίεο, κε βάζε ηελ πνηνηηθή ηνπο αμηνιόγεζε κπνξνύλ λα πξνθξηζνύλ γηα 

ρξεκαηνδόηεζε, ππόθεηληαη ζε έιεγρν γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο λνκηθήο ηαπηόηεηαο ησλ 

θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύκπξαμε-εηαηξηθή ζρέζε. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζηε βάζε 

ησλ λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ, ηα νπνία νη θνξείο νθείινπλ λα έρνπλ αλαξηήζεη ζηελ Πύιε 

πκκεηερόλησλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηώλ θνξέαο δελ δηέιζεη 

επηηπρώο ην ζηάδην ηεο επηθύξσζεο, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη. 

5. Έλεγσορ διπλήρ σπημαηοδόηηζηρ 

ην ζηάδην απηό νη Δζληθέο Μνλάδεο ζα πξνβνύλ ζε δηαζηαύξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

αηηήζεσλ πνπ πξόθεηηαη λα επηιεγνύλ γηα ρξεκαηνδόηεζε κεηαμύ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ εληνπηζζνύλ ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο ή θαη πιήξεο 

ηαύηηζε, ζα απνξξίπηνληαη όιεο νη ζρεηηθέο αηηήζεηο. Η δηαδηθαζία απηή αθνξά θαηά θύξην 

ιόγν ηηο αηηήζεηο γηα ηξαηεγηθέο πκπξάμεηο-Δηαηξηθέο ρέζεηο. 

6. Έκδοζη Απόθαζηρ Χπημαηοδόηηζηρ 

 

7. Έλεγσορ οικονομικήρ επάπκειαρ  

 

Γηα ηνπο ηδησηηθνύο αηηνύληεο θνξείο, νη νπνίνη αηηνύληαη ρξεκαηνδόηεζεο άλσ ησλ 60.000 

επξώ ειέγρεηαη ε νηθνλνκηθή ηνπο επάξθεηα βάζεη ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Βήκα 3 ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ. 

http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1461-odigos-gia-tous-axiologites


 

Ιςτοςελίδα: www.iky.gr                                                          Facebook: https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation?ref=hl  9 

 

8. Ανακοίνωζη αποηελεζμάηων ζηοςρ αιηούνηερ θοπείρ 

 

Πξόζζεηεο νξηδόληηεο επηζεκάλζεηο: 

1. Οη αηηνύληεο θνξείο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο κίαο κόλν αίηεζεο ζηε δξάζε ΚΑ1. 

2. ρεηηθά κε ηνλ Μεηξεηή Απόζηαζεο (Distance Calculator) δηεπθξηλίδεηαη όηη ε 

απόζηαζε, όπσο πξνβιέπεηαη θαη ζηηο «Erasmus+ Technical guidelines for 

completing application e-forms», ππνινγίδεηαη από ην ζεκείν εθθίλεζεο έσο ηνλ 

ηόπν δηεμαγσγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ρσξίο ηελ πξνζζήθε ησλ ελδερόκελσλ 

ελδηάκεζσλ ζηαζκώλ θάζε δηαδξνκήο. Ωζηόζν, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ είλαη 

απαξαίηεην λα θζάζεη θαλείο πξώηα ζην θύξην αεξνδξόκην γηα λα πάξεη ην 

αεξνπιάλν (π.ρ. από Κξήηε ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα αλαρσξήζεη γηα άιιε 

ρώξα), ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα γίλεη πξόζζεζε ΜΟΝΟΝ απηώλ ησλ απνζηάζεσλ. 

Μπνξείηε λα βξείηε ηνλ Μεηξεηή Απόζηαζεο εδώ: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm . 

3. ύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm#hp_guide 

(news), ε Διβεηία δελ ζα ζπκκεηάζρεη ζην Erasmus+ σο «Υώξα πνπ ζπκκεηέρεη ζην 

πξόγξακκα» (Programme Country), αιιά σο Υώξα Δηαίξνο (Partner Country). 

4. Η Δζληθή Μνλάδα δύλαηαη λα πξνβεί ζε ζπκπιήξσζε ή/θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο θαζώο θαη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα Erasmus+ εάλ παξαζηεί 

αλάγθε ή θαηόπηλ λενηέξσλ νδεγηώλ από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

5. Η Δζληθή Μνλάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο αηηνύληεο νξγαληζκνύο 

νπνηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθό έγγξαθν θξηζεί αλαγθαίν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ελεξγεηώλ δηαρείξηζεο θαηά ηνλ θύθιν δσήο ησλ ζρεδίσλ. 

6. Αλ νη αηηνύληεο θνξείο αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

ηεο αίηεζήο ηνπο, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απνζηείινπλ κήλπκα ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο (email) ζηελ Διιεληθή Δζληθή Μνλάδα, llpeforms@iky.gr 

απνθιεηζηηθά ζε δηάζηεκα 2 σξώλ από ηελ εθπλνή ηεο επίζεκεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ. Σν κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηελ νινθιεξσκέλε ειεθηξνληθή αίηεζε θαζώο θαη ηπρόλ αξρεία πνπ 

πξέπεη λα επηζπλαθζνύλ. Θα πξέπεη επίζεο λα επηζπλαθζεί ζην κήλπκα, ε 

εηδνπνίεζε (snapshot) πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ ελόηεηα «Πεξίιεςε Τπνβνιήο» κε ηελ 

πιεξνθνξία όηη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο ήηαλ αδύλαηε. Η Δζληθή 

Μνλάδα ζα εμεηάζεη ηα ζηνηρεία θαη ζα ελεκεξώζεη ηνπο αηηνύληεο θνξείο γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

Δπηζεκάλζεηο γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

 ην έληππν ηεο αίηεζεο ΚΑ1 γηα Κηλεηηθόηεηα, ελόηεηα G1 «Λεπηομερής περιγραθή 

δραζηηριοηήηων», ζην θειί «Τύπος Δραζηηριόηηηας» αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλα ε 

επηινγή «Εκπαιδεσόμενοι ζηο πλαίζιο ηης Επαγγελμαηικής Εκπαίδεσζης και 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm#hp_guide
mailto:llpeforms@iky.gr
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Καηάρηιζης ποσ μαθηηεύοσν ζε Ινζηιηούηα Επαγγελμαηικής Καηάρηιζης». 

Παξαθαινύκε ιάβεηε ππόςε όηη ε επηινγή αλαθέξεηαη ζε εθπαηδεπνκέλνπο/άηνκα 

πνπ βξίζθνληαη ζε ζηάδην Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, δειαδή καζεηέο 

ΙΔΚ, ΔΠΑΛ, καζεηεπόκελνη, θ.ν.θ. Δπίζεο, ε επηινγή «Εκπαιδεσόμενοι ζηο πλαίζιο 

ηης Επαγγελμαηικής Εκπαίδεσζης και Καηάρηιζης ποσ ηοποθεηούνηαι ζε επιτειρήζεις» 

αλαθέξεηαη επίζεο γηα ηα άηνκα ζε ζηάδην επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

δηαλύνπλ έλα κέξνο ηεο πξαθηηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ζε επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα. 
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ΔΘΝΙΚΑ ΠΟΑ ΓΙΑΒΙΩΗ 

ΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΒΙΩΗ-ΕΛΛΑΔΑ 
Κινητικότητα προςωπικοφ 

ςχολικήσ εκπαίδευςησ 

 
days 1 - 14 days 15 - 60 

 

ΑΝΩΣΑΣΑ ΠΟΑ ΔΙΑΒΙΩΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

AT Austria 112 78 

BE Belgium 112 78 

BG Bulgaria 112 78 

CY Cyprus 112 78 

CZ Czech Republic 112 78 

DE Germany 96 67 

DK Denmark 128 90 

EE Estonia 80 56 

EL Greece 112 78 

ES Spain 96 67 

FI Finland 112 78 

FR France 112 78 

HR Croatia 80 56 

HU Hungary 112 78 

IE Ireland 128 90 

IS Iceland 112 78 

IT Italy 112 78 

LI Liechtenstein 112 78 

LT Lithuania 80 56 

LU Luxembourg 112 78 

LV Latvia 96 67 

MK Former Yugoslav Republic of Macedonia 96 67 

MT Malta 96 67 

NL Netherlands 128 90 

NO Norway 112 78 

PL Poland 112 78 

PT Portugal 96 67 

RO Romania 112 78 

SE Sweden 128 90 

SI Slovenia 80 56 

SK Slovakia 96 67 

TR Turkey 112 78 

UK United Kingdom 128 90 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΒΙΩΗ-ΕΛΛΑΔΑ Κινητικότητα μαθητών/ςπουδαςτών και προςωπικοφ ΕΕΚ 

Staff and learners by Action Type  Μαθητζσ Προςωπικό 

for technical implementation of rates days 1 - 14 days 15 - 60 
days 61 - 

360 
days 1 - 14 days 15 - 60 

  

ΑΝΩΣΑΣΑ ΠΟΑ ΔΙΑΒΙΩΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

AT Austria 92 64 46 112 78 

BE Belgium 92 64 46 112 78 

BG Bulgaria 92 64 46 112 78 

CY Cyprus 96 67 48 112 78 

CZ Czech Republic 92 64 46 112 78 

DE Germany 84 59 42 96 67 

DK Denmark 108 76 54 128 90 

EE Estonia 72 50 36 80 56 

EL Greece 88 62 44 112 78 

ES Spain 84 59 42 96 67 

FI Finland 96 67 48 112 78 

FR France 100 70 50 112 78 

HR Croatia 72 50 36 80 56 

HU Hungary 88 62 44 112 78 

IE Ireland 100 70 50 128 90 

IS Iceland 100 70 50 112 78 

IT Italy 92 64 46 112 78 

LI Liechtenstein 88 62 44 112 78 

LT Lithuania 72 50 36 80 56 

LU Luxembourg 96 67 48 112 78 

LV Latvia 84 59 42 96 67 

MK Former Yugoslav Republic of Macedonia 84 59 42 96 67 

MT Malta 84 59 42 96 67 

NL Netherlands 104 73 52 128 90 

NO Norway 88 62 44 112 78 

PL Poland 88 62 44 112 78 

PT Portugal 80 56 40 96 67 

RO Romania 88 62 44 112 78 

SE Sweden 104 73 52 128 90 

SI Slovenia 72 50 36 80 56 

SK Slovakia 84 59 42 96 67 

TR Turkey 88 62 44 112 78 

UK United Kingdom 112 78 56 128 90 
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ 

    
       ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΒΙΩΗ-ΕΛΛΑΔΑ   Κινητικότητα Προςωπικοφ Εκπαίδευςησ Ενηλίκων 

Staff and learners by Action Type                                                       Προςωπικό 

for technical implementation of rates                          days 1 - 14 days 15 - 60 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ ΑΝΩΣΑΣΑ ΠΟΑ ΔΙΑΒΙΩΗ 

AT Austria 112 78 

BE Belgium 112 78 

BG Bulgaria 112 78 

CY Cyprus 112 78 

CZ Czech Republic 112 78 

DE Germany 96 67 

DK Denmark 128 90 

EE Estonia 80 56 

EL Greece 112 78 

ES Spain 96 67 

FI Finland 112 78 

FR France 112 78 

HR Croatia 80 56 

HU Hungary 112 78 

IE Ireland 128 90 

IS Iceland 112 78 

IT Italy 112 78 

LI Liechtenstein 112 78 

LT Lithuania 80 56 

LU Luxembourg 112 78 

LV Latvia 96 67 

MK Former Yugoslav Republic of Macedonia 96 67 

MT Malta 96 67 

NL Netherlands 128 90 

NO Norway 112 78 

PL Poland 112 78 

PT Portugal 96 67 

RO Romania 112 78 

SE Sweden 128 90 

SI Slovenia 80 56 

SK Slovakia 96 67 

TR Turkey 112 78 

UK United Kingdom 128 90 
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ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Α. ERASMUS+ ΠΟΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ 2014-2015 

 ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΓΔ:  

Σν πνζό επηρνξήγεζεο πνπ ιακβάλεη ν θνηηεηήο πνπ κεηαθηλείηαη γηα ζπνπδέο ή γηα 

πξαθηηθή άζθεζε ζεσξείηαη σο ζπκβνιή ζην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο θηλεηηθόηεηαο. 

Σν πνζό ηεο κεληαίαο επηρνξήγεζεο ηνπ θνηηεηή πνπ κεηαθηλείηαη ζην εμσηεξηθό γηα 

ζπνπδέο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηε ρώξα πξννξηζκνύ σο εμήο: 

 
 

Πνζό κεληαίαο 

επηρνξήγεζεο 

(€/κήλα) 

Οκάδα 1 

Υώξεο κε πςειό 

θόζηνο δηαβίσζεο 

Απζηξία, Γαλία, Φηιαλδία, Γαιιία, Ιξιαλδία, Ιηαιία, Ληρηελζηάηλ, 

Ννξβεγία, νπεδία, Αγγιία 
450 

Οκάδα 2 

Υώξεο κε κεζαίν 

θόζηνο δηαβίσζεο 

Βέιγην, Κξναηία, Σζερία, Κύπξνο, Γεξκαλία, Διιάδα, Ιζιαλδία, 

Λνπμεκβνύξγν, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, ινβελία, Ιζπαλία, 

Σνπξθία 

400 

Οκάδα 3 

Υώξεο κε ρακειό 

θόζηνο δηαβίσζεο 

Βνπιγαξία, Δζζνλία, Οπγγαξία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μάιηα, 

Πνισλία, Ρνπκαλία, ινβαθία, ΠΓΓΜ 
350 

 

 ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ: 

Σν πνζό ηεο κεληαίαο επηρνξήγεζεο ηνπ θνηηεηή πνπ κεηαθηλείηαη ζην εμσηεξηθό γηα  

πξαθηηθή άζθεζε θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηε ρώξα πξννξηζκνύ σο εμήο: 

  
 

Πνζό κεληαίαο 

επηρνξήγεζεο 

(€/κήλα) 

Οκάδα 1 

Υώξεο κε πςειό 

θόζηνο δηαβίσζεο 

Απζηξία, Γαλία, Φηιαλδία, Γαιιία, Ιξιαλδία, Ιηαιία, Ληρηελζηάηλ, 

Ννξβεγία, νπεδία, Αγγιία 
580 

Οκάδα 2 

Υώξεο κε κεζαίν 

θόζηνο δηαβίσζεο 

Βέιγην, Κξναηία, Σζερία, Κύπξνο, Γεξκαλία, Διιάδα, Ιζιαλδία, 

Λνπμεκβνύξγν, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, ινβελία, Ιζπαλία, 

Σνπξθία 

530 

Οκάδα 3 

Υώξεο κε ρακειό 

θόζηνο δηαβίσζεο 

Βνπιγαξία, Δζζνλία, Οπγγαξία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μάιηα, 

Πνισλία, Ρνπκαλία, ινβαθία, ΠΓΓΜ 
480 
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 Φνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη από θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο: 

Οη θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη από θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο δηθαηνύηαη πξνζαύμεζε 100 

Δπξώ αλά κήλα, επί ηεο κεληαίαο επηρνξήγεζεο πνπ ιακβάλνπλ νη θνηηεηέο πνπ 

κεηαθηλνύληαη γηα ζπνπδέο.  

Σα θξηηήξηα ζύκθσλα κε ηα νπνία, θαζνξίδνληαη νη θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο, είλαη ηα 

αθόινπζα:  

I) Οη θνηηεηέο ησλ νπνίσλ ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα δελ ππεξβαίλεη ηηο 8.000 

Δπξώ θαηά ην πιένλ πξόζθαην νηθνλνκηθό έηνο. 

II) Οη θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη από πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο (4 ηέθλα θαη άλσ ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα) θαη ησλ νπνίσλ ην νηθνγελεηαθό 

εηζόδεκα δελ ππεξβαίλεη ηηο 20.000 Δπξώ θαηά ην πιένλ πξόζθαην νηθνλνκηθό 

έηνο.   

εκεηώλεηαη όηη ε παξαπάλσ νδεγία δελ ηζρύεη γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ ζα 

κεηαθηλεζνύλ γηα πξαθηηθή άζθεζε. 

 Δπηρνξήγεζε Φνηηεηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

Η επηρνξήγεζε  θνηηεηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο θαιύπηεη ηηο  επηπξόζζεηεο δαπάλεο πνπ 

πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ θνηηεηώλ απηώλ ζην εμσηεξηθό. Η 

επηρνξήγεζε ησλ θνηηεηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ππνινγίδεηαη βάζεη πξαγκαηηθώλ εμόδσλ. 

Β. ERASMUS+ ΠΟΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 2014-2015 

 ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 

Σν πνζό επηρνξήγεζεο πνπ ζα ιακβάλεη ην πξνζσπηθό ζην πιαίζην ηεο θηλεηηθόηεηαο γηα 

δηδαζθαιία ή γηα επηκόξθσζε, ζεσξείηαη σο ζπκβνιή ζηηο δαπάλεο ηαμηδίνπ θαη θάιπςεο 

αηνκηθώλ εμόδσλ, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζήο  ζην εμσηεξηθό. 

 Γαπάλεο ηαμηδίνπ 

Σν πνζό ησλ δαπαλώλ ηαμηδίνπ ππνινγίδεηαη  βάζεη  ρηιηνκεηξηθήο απνζηάζεσο αλάκεζα ζην 

ηόπν πξνέιεπζεο ηνπ κεηαθηλνύκελνπ πξνζσπηθνύ θαη ζην ηόπν δηεμαγσγήο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο.  
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Ο ππνινγηζκόο ησλ ρηιηνκεηξηθώλ απνζηάζεσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ 

ππνινγηζηή απόζηαζεο, εξγαιείν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ αθόινπζε 

δηεύζπλζε http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm : 

Καηεγνξίεο ρηιηνκεηξηθώλ απνζηάζεσλ Πνζό 

Αλάκεζα ζε 100 and 499 KM: 180 EUR αλά ζπκκεηέρνληα 

Αλάκεζα ζε 500 and 1999 KM: 275 EUR αλά ζπκκεηέρνληα 

Αλάκεζα ζε 2000 and 2999 KM: 360 EUR αλά ζπκκεηέρνληα 

Αλάκεζα ζε 3000 and 3999 KM: 530 EUR αλά ζπκκεηέρνληα 

Αλάκεζα ζε 4000 and 7999 KM: 820 EUR αλά ζπκκεηέρνληα 

Αλάκεζα ζε 8000 and 19999 KM: 1100 EUR αλά ζπκκεηέρνληα 

 

 

 Δπηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε Αηνκηθώλ Δμόδσλ 

Σν πνζό επηρνξήγεζεο πνπ ζα ιακβάλεη ην πξνζσπηθό γηα ηε θάιπςε Αηνκηθώλ Δμόδσλ, ηα 

νπνία πξνθύπηνπλ ιόγσ ηεο θηλεηηθόηεηαο γηα δηδαζθαιία ή επηκόξθσζε, ππνινγίδεηαη 

βάζεη ηεο δηάξθεηαο δηδαζθαιίαο ή επηκόξθσζεο (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εκέξεο 

ηαμηδίνπ) σο αθνινύζσο, αλάινγα κε ηε ρώξα πξννξηζκνύ: 

 

Υώξα Πξννξηζκνύ 

Πνζό εκεξήζηαο 

επηρνξεγήζεο ( € αλά 

εκέξα)
 
από 1 – 14 

εκέξεο κεηαθίλεζεο 

Πνζό εκεξήζηαο 

επηρνξεγήζεο ( € αλά 

εκέξα)
 
από 15 – 60 

εκέξεο κεηαθίλεζεο 

Οκάδα A - Γαλία, Ιξιαλδία, 

Οιιαλδία, νπεδία, Αγγιία 
144 101 

Οκάδα Β - Απζηξία, Βέιγην, 

Βνπιγαξία, Κύπξνο, Σζερία, 

Φηιαλδία, Γαιιία, Διιάδα, 

Οπγγαξία, Ιζιαλδία,Ιηαιία, 

Ληρηελζηάηλ, Λνπμεκβνύξγν, 

Ννξβεγία, Πνισλία, Ρνπκαλία, 

Σνπξθία 

126 88 

Οκάδα Γ - ΠΓΓΜ, Γεξκαλία, 

Λεηνλία, Μάιηα, 

Πνξηνγαιία,ινβαθία, Ιζπαλία,  

108 76 

Οκάδα Γ – Κξναηία, 

Δζζνλία,Ληζνπαλία, ινβελία 
90 63 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

