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Ελίνα Μαυρογιώργου, Τομέας Προβολής και Αξιοποίησης 
Αποτελεσμάτων Erasmus+  EM/IKY



Τι ευκαιρίες προσφέρει
το πρόγραμμα ERASMUS+;

➢ Δίνει δυνατότητες και ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση για όλες τις ηλικίες

➢ Δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης νέων εμπειριών 

➢ Επιτρέπει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και  την απόκτηση νέων γνώσεων

➢ Ενισχύει την εξωστρέφεια των συμμετεχόντων οργανισμών

➢ Εξοικειώνει τους συμμετέχοντες με μια άλλη κουλτούρα

➢ Καλλιεργεί την κατανόηση της διαφορετικότητας

➢ Ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία των ατομικών συμμετεχόντων 

➢ Ενισχύει  το επαγγελματικό προφίλ των συμμετεχόντων



Κινητικότητα φοιτητών
• Φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (και υποψήφιοι διδάκτορες)/ 

Συνολικά έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών

• Από 3-12 μήνες για σπουδές (από το 2ο έτος και μετά)
• Από 2-12 μήνες για πρακτική άσκηση

▪ Eισαγωγή του blended mobility για το 2020
▪ Οι φοιτητές μπορούν να ξεκινήσουν την κινητικότητα εικονικά και να 

συνεχίσουν με φυσική κινητικότητα
▪ Αν μετακινηθούν στο εξωτερικό λαμβάνουν επιχορήγηση

• Μηνιαία επιχορήγηση κατά μέσο όρο:
450 € για σπουδές και 500 € για πρακτική άσκηση
• Αίτηση: Γραφείο Erasmus+ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 



Κινητικότητα προσωπικού για 
διδασκαλία & επιμόρφωση

➢ Μετακίνηση διδακτικού προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης για διδασκαλία

➢ Επιμόρφωση προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε 
Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ερευνητικά Κέντρα, 
επιχειρήσεις, εταιρείες ή άλλους οργανισμούς του εξωτερικού 

➢ Η διάρκεια της κινητικότητας προσωπικού μπορεί να κυμανθεί από  
2 μέρες μέχρι 2 μήνες ( μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών 
ταξιδιού).



❑ Σε όλους  τους κύκλους σπουδών (Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό,

Διδακτορικό)

❑ 3 έως 12 μήνες για σπουδές

❑ 2 έως 12 μήνες για πρακτική άσκηση (έναρξη το 2018)

❑ 3 έως 12 μήνες για συνδυασμό σπουδών & πρακτικής άσκησης

❑ Έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών

❑ 700 € μηνιαία επιχορήγηση (για τους φοιτητές)

❑ Για προσωπικό (διδασκαλία / επιμόρφωση ή συνδυασμός αυτών)

→ από 5 ημέρες έως 2 μήνες (180 € την ημέρα/ 126 € από την 15η ημέρα)

(Ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας 8 ώρες/ εβδομάδα ή 4 ώρες/εβδομάδα στο συνδυασμό)
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Διεθνής Κινητικότητα Φοιτητών & 
Προσωπικού Erasmus+



Διανυόμενες αποστάσεις Ποσό 

Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων: 20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων: 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα 

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων: 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα 

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων: 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα 

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων: 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα 

Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων: 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα 

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων: 1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα 
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Έξοδα ταξιδίου (Φοιτητές & Προσωπικό)



https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/library/scholarships-catalogue_en
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Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en


Υποτροφίες για Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees



❖ Διεθνικό σχέδιο: κατ’ελάχιστον 3 οργανισμοί από τρεις διαφορετικές 
συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα, χώρες

❖ Διατομεακή Συνεργασία μεταξύ ποικίλων φορέων (σχολεία, δημόσιος τομέας,
βιομηχανία, αγορά εργασίας, επιμελητήρια, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα,
φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, ΜΚΟ κλπ) για την αντιμετώπιση κοινών θεμάτων,
ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγές καινοτόμων πρακτικών

❖ Σκοπός: ανάπτυξη – μεταφορά – εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών

❖ Χάραξη στρατηγικής σε επίπεδο συμμετεχόντων οργανισμών

❖ Συμβολή στην επίτευξη των προτεραιοτήτων που τίθενται σε επίπεδο Ε.Ε.

ΚΑ2- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ



Στρατηγικές Συμπράξεις ως απάντηση στην 
κρίση του COVID-19

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ενίσχυση της ετοιμότητας παροχής ψηφιακή εκπαίδευσης (τομείς 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Σχολικής και της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)

Στόχος: ανάπτυξη ικανότητας των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης για την παροχή υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς, 
ψηφιακή εκπαίδευση

Συνεργασία φορέων εκπαίδευσης με παρόχους ψηφιακής τεχνολογίας



Στρατηγικές Συμπράξεις ως απάντηση στην 
κρίση του COVID-19

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

2. Ενίσχυση της δημιουργικότητας (τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων)

Στόχος: ενίσχυση της ανάπτυξης ικανότητας για την εξεύρεση δημιουργικών και 
καινοτόμων λύσεων και για τον εντοπισμό ευκαιριών που έχουν αναδυθεί μέσα 
από αυτή την κρίση.

Συνεργασία οργανισμών τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης με
οργανισμούς του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα



Yποβολή αίτησης
• Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος;
• Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει σε χώρα

του Προγράμματος

• Πόσοι φορείς μπορούν να συμμετάσχουν;
• Τουλάχιστον 3 φορείς από 3 διαφορετικές χώρες του προγράμματος (max

χρηματοδότηση για 10 εταίρους)

• Ποιος υποβάλλει την αίτηση;
• Ο Συντονιστής στην Εθνική του Μονάδα εκ μέρους ολόκληρης της

εταιρικής σχέσης
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 29/10/2020, 12 το

μεσημέρι ώρα Βρυξελλών (13:00 ώρα Ελλάδος)

• Διάρκεια σχεδίων : 12 έως 24 μήνες
• Χρηματοδότηση:Διάρκεια σε μήνες*12.500€ και max 300.000 € για 2 έτη
• https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3589-sympliromatiki-anakoinosi-tis-

ems-iky-gia-tin-prosklisi-stratigikon-symprakseon-2020-me-skopo-tin-
antimetopisi-tis-krisis-tou-covid-19

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3589-sympliromatiki-anakoinosi-tis-ems-iky-gia-tin-prosklisi-stratigikon-symprakseon-2020-me-skopo-tin-antimetopisi-tis-krisis-tou-covid-19


BAΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
2021-2027

• Έμφαση στο συμπεριληπτικό χαρακτήρα 
(inclusion-diversity) του νέου προγράμματος 

• Ενίσχυση της εικονικής κινητικότητας ως 
συμπλήρωμα της φυσικής κινητικότητας

• Πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνο-βιώσιμο 
(environmental issues, greener Erasmus)

• Citizen dimension /ενίσχυση του αντικτύπου του 
προγράμματος στις τοπικές κοινωνίες

• Σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού
(διπλασιασμός;)



ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021-2027

Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

• Χρήση ψηφιακών εργαλείων /Erasmus without paper

▪ Εισαγωγή μικτού τύπου κινητικότητας μικρής διάρκειας (συνδυασμός
φυσικής κινητικότητας από 5-30 ημέρες και εικονικής κινητικότητας σε 
όλους τους κύκλους σπουδών

▪ Kινητικότητα για σπουδές και πρακτική άσκηση από 2 -12 μήνες

▪ Κινητικότητα σπουδών και πρακτικής άσκησης σε όλους τους κύκλους
σπουδών και για πρόσφατους διδάκτορες (εφόσον έχουν κάνει αίτηση
εμπρόθεσμα)

▪ blended intensive programmes –Εντατικά Προγράμματα Σπουδών μικτού
τύπου - τουλάχιστον 15 φοιτητές από 3 διαφορετικές χώρες-τουλάχιστον
3 ECTS



Ελίνα Μαυρογιώργου, elinamav@iky.gr


