
Erasmus για όλοςρ: 5 εκαηομμύπια άηομα θα 
λάβοςν σπημαηοδόηηζη από ηην ΔΔ 

 

 

«Η επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε είλαη ε θαιύηεξε επέλδπζε πνπ 
κπνξνύκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε γηα ην κέιινλ ηεο Επξώπεο. Οη ζπνπδέο ζην 
εμσηεξηθό δίλνπλ ώζεζε ζηηο δεμηόηεηεο, ζηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη ζηελ 
ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ αηόκσλ, ελώ βειηηώλνπλ ηελ απαζρνιεζηκόηεηά ηνπο. 
Θέινπκε λα εμαζθαιίζνπκε όηη πνιύ πεξηζζόηεξα άηνκα ζα ιάβνπλ ππνζηήξημε 
από ηελ ΕΕ γηα λα αμηνπνηήζνπλ απηέο ηηο επθαηξίεο. Πξέπεη επίζεο λα επελδύζνπκε 
πεξηζζόηεξν ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζε 
όιεο ηηο βαζκίδεο, ώζηε λα κπνξνύκε λα αληαγσληδόκαζηε ηνπο θνξπθαίνπο ζηνλ 
θόζκν θαη λα δεκηνπξγήζνπκε πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κεγαιύηεξε 
αλάπηπμε» δήιωζε ε θ. Αλδξνύιια Βαζηιείνπ, Δπίηξνπνο αξκόδηα γηα ηελ 
εθπαίδεπζε, ηνλ πνιηηηζκό, ηελ πνιπγιωζζία θαη ηε λενιαία.  
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Παπάπηημα 1:  

ηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν αξηζκόο ηωλ αηόκωλ πνπ έιαβαλ ππνηξνθίεο ηεο ΔΔ 
γηα ζπνπδέο, θαηάξηηζε θαη δξαζηεξηόηεηεο εζεινληηζκνύ ζην πιαίζην ηωλ 
πξνγξακκάηωλ Γηά Βίνπ Μάζεζε θαη Νενιαία ζε Γξάζε ην 2010. (Σν Erasmus γηα 
όινπο ζα πεξηιακβάλεη ηόζν ηα πξνγξάκκαηα, όζν θαη ηνπο ζηόρνπο γηα –ζρεδόλ- 
δηπιαζηαζκό ηνπ αξηζκνύ ηωλ δηθαηνύρωλ ζε όιε ηελ ΔΔ). 

 

Χώπα 
Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων* 

Ππόγπαμμα Γιά Βίος 
Μάθηζη 

Νεολαία ζε 
δπάζη Σύνολο 

Aπζηξία 11000 2500 13500 

Bέιγην 12000 4500 16500 

Βνπιγαξία 6000 5000 11000 

Κύπξνο 1500 1000 2500 

Σζερηθή 
Γεκνθξαηία 14000 3000 17000 

Γαλία 6000 2000 8000 

Eζζνλία 3000 5000 8000 

Φηλιαλδία 23500 2000 25500 

Γαιιία 52000 11000 63000 

Γεξκαλία 63000 15000 78000 

Διιάδα 8000 2500 10500 

Οπγγαξία 8000 4500 12500 

Ιξιαλδία 4000 2000 6000 

Ιηαιία 43500 6000 49500 

Λεηνλία 4500 3000 7500 

Ληζνπαλία 7000 4500 11500 

Λνπμεκβνύξγν 1000 900 1900 

Μάιηα 250 100 350 

Κάηω Υώξεο 19500 3000 22500 

Πνιωλία 23000 10500 33500 

Πνξηνγαιία 21000 2500 23500 

Ρνπκαλία 12500 7500 20000 

ινβαθία 6000 3500 9500 

ινβελία 3500 2000 5500 

Ιζπαλία 52000 10500 62500 

νπεδία 8500 3500 12000 

Ηλωκέλν 
Βαζίιεην 20750 7500 28250 

Σύνολο 435000 125000 560000 

 

* Όια ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί ζηελ πιεζηέζηεξε εθαηνληάδα. Οη 
αξηζκνί πεξηιακβάλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέδηα θηλεηηθόηεηαο πνπ δελ ηαμίδεςαλ γηα 
ζπνπδέο, κάζεζε ή εξγαζία ζην εμσηεξηθό, όπσο ζρνιηθέο ηάμεηο. 
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Παπάπηημα 2:  

Πποηεινόμενα επίπεδα σπημαηοδόηηζηρ καηά ηομέα για ηην πεπίοδο 
2014-2020, ζε ζύγκπιζη με ηα ππογπάμμαηα ηηρ πεπιόδος 2007-2013 
(ζε εκαηομμύπια εςπώ, EΔ-27) 

 
Erasmus για 

όλοςρ: 
Ππογπάμμαηα 

2007-2013 

Δηήζιορ μέζορ 
όπορ 

2014-2020 
Αύξηζη % Δζηίαζη 

Erasmus — 
ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε 

(ζπκπεξηιακβα
λόκελεο ηεο 
ηξηηνβάζκηαο 

ΔΔΚ
1
) 

585 1100 – 1150 85 %-95 % 

Φνηηεηέο/ζπνπδαζηέ
ο, πξνζωπηθό, θνηλά 

πξνγξάκκαηα, 
κεηαπηπρηαθά 
δηπιώκαηα, 
ζηξαηεγηθέο 
ζπκπξάμεηο, 

ζπκκαρίεο γλώζεο 
Erasmus — 
ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε — 
δηεζλήο 

δηάζηαζε 
(ρξεκαηνδόηεζ

ε ηίηινπ 4) 

220 259 17% 

Φνηηεηέο/ζπνπδαζηέ
ο, πξνζωπηθό θαη 

δεκηνπξγία 
ηθαλνηήηωλ, ηδίωο 

ζηηο γεηηνληθέο 
ρώξεο 

Erasmus — 
θαηάξηηζε 
(ΔΔΚ

1
 θαη 

εθπαίδεπζε 
ελειίθωλ) 

330 εθ ηωλ 
νπνίωλ 60 γηα 

ηελ εθπαίδεπζε 
ελειίθωλ 

500 - 540 εθ ηωλ 
νπνίωλ πεξίπνπ 

110 γηα ηελ 
εθπαίδεπζε 

ελειίθωλ  

50 % - 60 % 
ζπλνιηθά, 

πεξίπνπ 80 % 
γηα ηελ 

εθπαίδεπζε 
ελειίθωλ 

Φνηηεηέο/ζπνπδαζηέ
ο, πξνζωπηθό, 

ζηξαηεγηθέο 
ζπκπξάμεηο, 

ζπκκαρίεο ηνκέωλ 
δεμηνηήηωλ, 
πιαηθόξκεο 

πιεξνθνξηθήο  
Erasmus — 

ζρνιεία 
180 250 – 275 40 %-55 % 

Πξνζωπηθό, 
ζηξαηεγηθέο 
ζπκπξάμεηο, 
δηαδηθηπαθέο 
πιαηθόξκεο  

Erasmus — 
ζπκκεηνρή ηωλ 

λέωλ 150 190 – 210 25 %-40 %  

Νένη, πξνζωπηθό, 
ζηξαηεγηθέο 
ζπκπξάμεηο,  
πιαηθόξκεο 

πιεξνθνξηθήο  
Δπηρνξεγήζεηο 

ιεηηνπξγίαο 
(εζληθά 

γξαθεία) 

55 63 15 %  

Τπνζηήξημε 
πνιηηηθήο 

75 92 20 %   

Jean Monnet 
(δηδαζθαιία θαη 

έξεπλα ζηνλ 
ηνκέα ηεο 

επξωπαϊθήο 
νινθιήξωζεο) 

30 45 50 %   

Αζιεηηζκόο ΜΓ 34 ΜΓ   
 

1 Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 


