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Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. 
Το Πρόγραμμα αφορά τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Νεολαίας και του Αθλητισμού και υποστηρίζει τη 
συνεργασία ή/και κινητικότητα μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος 1 , καθώς επίσης και τη συνεργασία με Χώρες 
Εταίρους 2  και την κινητικότητα από και προς τις χώρες αυτές. 

Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε 3 Βασικές Δράσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται Κεντρικές και Αποκεντρωμένες Δράσεις. 
Για την υλοποίηση των Κεντρικών Δράσεων αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, ενώ η υλοποίηση των 
Αποκεντρωμένων Δράσεων έχει ανατεθεί στις Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Χωρών του Προγράμματος. Για την 
Κύπρο, οι δύο Εθνικές Υπηρεσίες που διαχειρίζονται το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες: 
 
- ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης: για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής     
 Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
 οι οποίοι εν συντομία έχουν χαρακτηριστεί ως τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
- ΟΝΕΚ: για τον τομέα της Νεολαίας 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

Αποκεντρωμένες Δράσεις 
www.erasmusplus.cy

Κεντρικές Δράσεις
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

1 Χώρες του Προγράμματος: Oι Ευρωπαїκές χώρες του προγράμματος που αναφέρονται στον «Οδηγό του Προγράμματος»

2 Χώρες Εταίροι: Οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, μη Χώρα του Προγράμματος. Για τον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών ανά 
   Δράση βλ. «Οδηγό του Προγράμματος».
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Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το κοινοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα καλύπτει 

τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού κατά 

την περίοδο 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Erasmus+ διαδέχεται και αντικαθιστά τα 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 στους Τομείς αυτούς και συγκεκριμένα 

τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Νέα Γενιά  σε Δράση, Erasmus Mundus, Tempus, Alpha, 

Edulink και άλλα διμερή προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες.  Το Πρόγραμμα θα 

παρέχει υποστήριξη σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων) καθώς και των τομέων της Νεολαίας και του Αθλητισμού.  Εκτός 

από την συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών προωθεί και τη συνεργασία με Χώρες 

Εταίρους (Τρίτες χώρες)

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

του στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», του ανανεωμένου πλαισίου 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας (2010-2018) καθώς και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων (μη Ευρωπαϊκών χωρών), στην 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης στον Αθλητισμό και στην προαγωγή των Ευρωπαϊκών 

αξιών.
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Aποκεντρωμένες Δράσεις Κεντρικές Δράσεις

Βασική Δράση 1: 
Μαθησιακή Κινητικότητα 
Ατόμων 

Βασική Δράση 2: 
Συνεργασία για 
Καινοτομία και 
Ανταλλαγή Καλών 
Πρακτικών

Βασική Δράση 3: 
Υποστήριξη 
Μεταρρυθμίσεων 
Πολιτικής

• Σχέδια Διαλόγου με Νέους 

Jean Monnet 

Αθλητισμός

• Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών             
 Σπουδών Erasmus Mundus
• Δάνεια για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

•  Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
• Συμμαχίες Γνώσης 
• Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων 
• Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της   
 Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της   
 Νεολαίας 

• Ανάπτυξη γνώσης στους τομείς    
 της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης 
 και της Νεολαίας
• Πρωτοβουλίες για Καινοτομίες στην   
 Πολιτική 
• Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς

• Ενότητες 
• Έδρες
• Κέντρα Αριστείας
• Στήριξη σε Συνδέσμους
• Δίκτυα 
• Σχέδια 

• Συμπράξεις Συνεργασίας 
• Συμπράξεις  Συνεργασίας  Μικρής    
 Κλίμακας
• Μη-κερδοσκοπικές Ευρωπαϊκές    
 Αθλητικές Διοργανώσεις

ΔΟΜΗ TΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Σχέδια Κινητικότητας στους 
 τομείς  της Εκπαίδευσης,   
 Κατάρτισης και  Νεολαίας

• Στρατηγικές Συμπράξεις στους   
 τομείς της Εκπαίδευσης, 
 Κατάρτισης και Νεολαίας 
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Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην ανάπτυξη του ατόμου, μέσω της μαθησιακής κινητικότητας, αλλά κατ’ επέκταση, και στην ανάπτυξη του 
οργανισμού, εφόσον ο έμμεσος αντίκτυπος της κινητικότητας του ατόμου αφορά τον ίδιο τον οργανισμό αποστολής ή/και υποδοχής. 

Υποστηρίζει διάφορες υπο-δράσεις, η κύρια εκ των οποίων αφορά την κινητικότητα ατόμων μέσω σχεδίων τα οποία υλοποιούνται σε επίπεδο 
οργανισμού. Η κινητικότητα ατόμων  μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο από και προς τις Χώρες του Προγράμματος, όσο και από και προς τις Χώρες 
Εταίρους. 

Σχέδια Κινητικότητασ
Ανάλογα με τον τομέα δραστηριοτήτων τους, οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση κινητικότητας προς άλλους 
οργανισμούς του εξωτερικού, που δραστηριοποιούνται σε συναφείς κλάδους ή για την κινητικότητα συμμετεχόντων από οργανισμούς του 
εξωτερικού προς Κυπριακούς οργανισμούς στον τομέα της Νεολαίας. Οι αιτήσεις αφορούν μαθησιακή κινητικότητα ατόμων, αλλά δεν 
υποβάλλονται ατομικά. Η κινητικότητα πραγματοποιείται μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος, αλλά στους τομείς της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και της Νεολαίας επιτρέπεται και η κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων. 

Τα αιτούμενα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τομέα, το είδος του σχεδίου και τις δραστηριότητες που αυτό περιλαμβάνει. Οι κατηγορίες 
κόστους που καλύπτονται είναι οι ακόλουθες: 

• Οργανωτικά έξοδα
• Έξοδα ταξιδίου 
• Έξοδα διαβίωσης 
• Γλωσσική προετοιμασία (όπου εφαρμόζεται)
• Τέλη σεμιναρίου (όπου εφαρμόζεται)
• Υποστήριξη της συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες
• Ειδικές δαπάνες

1. Σχέδια κινητικότητας στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης 

Στα Σχέδια αυτά συμμετέχουν σχολεία που επιθυμούν να διακινήσουν το προσωπικό τους για επιμόρφωση. Διαρκούν από 1 μέχρι 2 χρόνια. Τα 
σχολεία υποβάλλουν αίτηση ως οργανισμοί αποστολής. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και εκ μέρους μίας κοινοπραξίας σχολείων. 

Η κινητικότητα προσωπικού διαρκεί από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες και μπορεί να γίνει για:
• Άσκηση καθηκόντων διδασκαλίας
• Επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων
• Σκιώδη εργασία

Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
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2. Σχέδια Κινητικότητας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Τα Σχέδια αυτά στηρίζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, των αποφοίτων, κατά τον πρώτο χρόνο αποφοίτησής τους, ή και μετά 
τη στρατιωτική τους θητεία και του προσωπικού των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης και των οργανισμών/
κέντρων ΕΕΚ σε δραστηριότητες διακρατικών μαθησιακών κινητικοτήτων. Έχουν διάρκεια από 1 μέχρι 2 χρόνια. Τα ενδιαφερόμενα 
ιδρύματα/οργανισμοί υποβάλλουν αίτηση ως ιδρύματα/οργανισμοί αποστολής, ενώ αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και εκ μέρους μίας 
κοινοπραξίας ιδρυμάτων/οργανισμών που παρέχουν Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η κινητικότητα εκπαιδευομένων ή/και αποφοίτων ΕΕΚ αφορά: 
• Μικρής διάρκειας κινητικότητα: κινητικότητα σε παρόχους ή/και επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό, από 2 βδομάδες (εκ των οποίων,   
 τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες) μέχρι και κάτω από 3 μήνες.
• ErasmusPro: μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευομένων ή νέων αποφοίτων σε παρόχους ή/και επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό,  
  από 3 μήνες μέχρι 12 μήνες.

Η κινητικότητα προσωπικού διαρκεί από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες και αφορά: 
• Άσκηση καθηκόντων διδασκαλίας.
• Επιμόρφωση μέσω σκιώδους εργασίας ή τοποθέτησης σε εργασιακό χώρο.
• Κινητικότητα προσωπικού επιχειρήσεων για διδασκαλία στο ίδρυμα που υποβάλλει την αίτηση (εισερχόμενοι).

3. Σχέδια Κινητικότητας στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι έγκυρου Χάρτη Κινητικότητας Erasmus μπορούν να συμμετέχουν σε δύο τύπους 
Σχεδίων, που αφορούν την κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού τους: 

• Σχέδια Κινητικότητας μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος (διάρκεια: 16 ή 24 μήνες)
• Σχέδια Κινητικότητας μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (διάρκεια: 24 ή 36 μήνες)

Η κινητικότητα των φοιτητών μπορεί να αφορά:
• Κινητικότητα για σπουδές, από το δεύτερο έτος φοίτησης, από 3 μέχρι 12 μήνες
• Κινητικότητα για πρακτική άσκηση μέσω τοποθέτησης σε χώρο εργασίας  (κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή/και μέχρι ένα χρόνο 
μετά την αποφοίτησή τους), από 2 μέχρι 12 μήνες. Η κινητικότητα για πρακτική άσκηση ισχύει και για τις Χώρες Εταίρους με εξαίρεση την 
κινητικότητα που αφορά τους νέους απόφοιτους.

Σημειώσεις:
- Οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στο ίδρυμα στο οποίο φοιτούν.
- Η κινητικότητα για σπουδές μπορεί να συνδυαστεί με την κινητικότητα για πρακτική άσκηση. 
- Ένας φοιτητής δικαιούται κινητικότητα, μέχρι και 12 μήνες, για κάθε κύκλο σπουδών (Bachelor, Master, Third Cycle ή Doctoral).
- Επιτρέπεται η κινητικότητα ατόμων που φοιτούν σε μικρής διάρκειας προγράμματα (μονοετή ή διετή). 
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Η κινητικότητα του προσωπικού μεταξύ Χωρών του Προγράμματος διαρκεί από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες και μεταξύ Χωρών του 
Προγράμματος και Χωρών Εταίρων διαρκεί από 5 ημέρες μέχρι 2 μήνες. Αυτή μπορεί να αφορά: 
• Διδασκαλία σε συνεργαζόμενο ίδρυμα.
• Δραστηριότητες κατάρτισης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια), και σκιώδης εργασία/παρακολούθηση εργασίας/    
 επιμόρφωση σε συνεργαζόμενο ίδρυμα ή άλλο σχετικό οργανισμό.
• Κινητικότητα προσωπικού επιχειρήσεων για διδασκαλία στο ίδρυμα που υποβάλλει την αίτηση (εισερχόμενοι).

4. Σχέδια Κινητικότητας στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Σχέδια που στηρίζουν τη συμμετοχή του προσωπικού των κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων σε δραστηριότητες διακρατικών μαθησιακών 
κινητικοτήτων και διαρκούν από 1 μέχρι 2 χρόνια. Τα ενδιαφερόμενα κέντρα υποβάλλουν αίτηση ως οργανισμοί αποστολής, ενώ 
αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και εκ μέρους μίας κοινοπραξίας κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Η κινητικότητα προσωπικού διαρκεί από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες και αφορά:
• Άσκηση καθηκόντων διδασκαλίας
• Επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων ή σκιώδους εργασίας και περιόδων παρακολούθησης

5. Σχέδια Κινητικότητας στον τομέα της Νεολαίας

Σχέδια που στηρίζουν την κινητικότητα νέων ή ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers). Σε όλα 
τα ακόλουθα σχέδια κινητικότητας στον τομέα της νεολαίας μπορούν να συμμετέχουν και Γειτονικές Χώρες Εταίροι της Ε.Ε. και η 
σύμπραξη πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο οργανώσεις από δύο διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων η μία να είναι Χώρα 
του Προγράμματος. Τα συγκεκριμένα σχέδια διαρκούν από 3 μέχρι 24 μήνες και οι αιτήσεις για συμμετοχή υποβάλλονται από Μη 
Κυβερνητικές/Μη Κερδοσκοπικές οργανώσεις, τοπικούς δημόσιους φορείς και άτυπες ομάδες νέων και αφορούν στα πιο κάτω:

 I.  Ανταλλαγές Νέων, ηλικίας 13 μέχρι 30 ετών, με στόχο τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων στη βάση ενός κοινού   
  προγράμματος δραστηριοτήτων, μη τυπικής μάθησης.

  Διάρκεια κινητικότητας: από 5 μέχρι 21 ημέρεs

 II. Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers).
 Επιχορηγούνται σεμινάρια, σχέδια κατάρτισης, επισκέψεις μελέτης κτλ., με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

 Διάρκεια κινητικότητας: από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες

•   Σχέδια Εθελοντισμού (πρώην EVS)
      Τα σχέδια εθελοντισμού έχουν μεταφερθεί στο νέο Πρόγραμμα της Ε.Ε. “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης”. Περισσότερες    
       πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα eusolidaritycorps.onek.org.cy
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Εταίρους (Τρίτες χώρες)

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

του στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», του ανανεωμένου πλαισίου 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας (2010-2018) καθώς και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων (μη Ευρωπαϊκών χωρών), στην 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης στον Αθλητισμό και στην προαγωγή των Ευρωπαϊκών 

αξιών.
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Κοινα Προγραμματα Μεταπτυχιακων Σπουδων Erasmus Mundus 
Tα Προγράμματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα στα εμπλεκόμενα ιδρύματα να διοργανώσουν από κοινού μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών.

Η αίτηση υποβάλλεται από μία κοινοπραξία, η οποία περιλαμβάνει Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τρεις τουλάχιστον 
διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος, που ενδιαφέρονται να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο διακρατικό Πρόγραμμα σπουδών 
υψηλού επιπέδου και τα οποία είναι σε θέση να υποδεχτούν τους φοιτητές του προγράμματος με φυσική παρουσία. Επιπρόσθετα 
μπορούν να συμμετέχουν και ιδρύματα από Χώρες Εταίρους. 

Η αίτηση αφορά την επιχορήγηση της κινητικότητας των συμμετεχόντων και όχι την προετοιμασία του προγράμματος, το οποίο 
θα πρέπει να είναι έτοιμο πριν την υποβολή της αίτησης. Η επιχορήγηση καλύπτει υποχρεωτικά τη χρηματοδότηση 4 συνεχόμενων 
εισαγωγών φοιτητών, ενώ είναι δυνατόν να καλύψει επιπρόσθετα τη χρηματοδότηση ενός προπαρασκευαστικού έτους (προαιρετικό).  Η 
επιχορήγηση χρηματοδοτεί μέχρι και 60 κατόχους σπουδαστικών υποτροφιών για τις 4 εισαγωγές και 4 τουλάχιστον προσκεκλημένους 
ακαδημαϊκούς για κάθε διαφορετική εισαγωγή (οι ακαδημαϊκοί υποχρεούνται να εμπλακούν για 8 τουλάχιστον εβδομάδες). 
Τουλάχιστον το 75% των φοιτητών πρέπει να προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 

Η περίοδος φοίτησης πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον δύο από τις Xώρες του Προγράμματος, που συμμετέχουν στην εν 
λόγω κοινοπραξία. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος πρέπει να οδηγεί στην απόκτηση:

• ενός ενιαίου διπλώματος, που εκδίδεται εξ ονόματος δύο τουλάχιστον ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές   
 χώρες του Προγράμματος ή
• πολλών διπλωμάτων (τουλάχιστον δύο), από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες του Προγράμματος.

Εάν επιτρέπεται από τις εθνικές τους νομοθεσίες, τα ιδρύματα θα πρέπει, κατά προτίμηση, να εκδίδουν το πρώτο.

Δανεια για Μεταπτυχιακουσ Φοιτητεσ 
Άτομα που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (επιπέδου Master) σε Xώρα 
του Προγράμματος που είναι άλλη από τη χώρα διαμονής ή πτυχιακών σπουδών τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση προς Τράπεζα 
ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο σχέδιο, είτε αυτό βρίσκεται στη χώρα τους είτε στη χώρα στην οποία βρίσκεται το 
ίδρυμα που θα φοιτήσουν, για εγγυημένο δάνειο σπουδών. 

Τα δάνεια προσφέρονται για όλους τους κλάδους σπουδών, με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό της αγοράς και ευνοϊκότερους όρους 
αποπληρωμής. Η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να αρχίσει μέχρι και δύο χρόνια μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών, για να 
δοθεί χρόνος για εξεύρεση εργασίας.
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Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών
Η Βασική Δράση 2 στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Δράση επιχορηγεί σχέδια συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών από διάφορες Χώρες του Προγράμματος, τα οποία επιτρέπουν 
στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και να ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές. Οργανισμοί 
από Χώρες Εταίρους είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες υπο-δράσεις, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε κάθε 
περίπτωση. 

Στρατηγικέσ Συμπραξεισ στουσ τομεισ τησ Εκπαιδευσησ, Καταρτισησ και Νεολαιασ 

Μέσω των Στρατηγικών Συμπράξεων, οι οργανισμοί/ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης 
(Σχολική, Τριτοβάθμια, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων) και της Νεολαίας ή έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τους τομείς αυτούς, έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις μπορεί να αφορούν ένα η 
περισσότερους από τους πιο πάνω τομείς.

Tύποι Στρατηγικών Συμπράξεων
• Στρατηγικές Συμπράξεις για Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών (Συμπεριλαμβάνονται οι Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων)
• Στρατηγικές Συμπράξεις για Ανάπτυξη Καινοτομίας

Σημειώσεις:
- Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι αιτήσεις αφορούν μόνο την Ανάπτυξη Καινοτομίας
- Στη Σχολική Εκπαίδευση, οι “Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων” αφορούν μόνο σχολεία, με σκοπό την κινητικότητα μαθητών   
 και εκπαιδευτικών στα πλαίσια της υλοποίησης σχεδίου, αλλά ένα σχολείο μπορεί να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε από τους πιο πάνω  
 τύπους σύμπραξης.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν
• Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, με νομική υπόσταση,  που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και 
 της Νεολαίας. 
• Ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας, χωρίς να είναι προαπαιτούμενο οι ομάδες αυτές να έχουν νομική   
 υπόσταση (π.χ. άτυπες ομάδες νέων). 

Η ίδια κοινοπραξία έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης σε κάθε προθεσμία, αλλά ένα ίδρυμα/οργανισμός μπορεί να συμμετέχει σε 
διάφορες κοινοπραξίες.



Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το κοινοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα καλύπτει 

τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού κατά 

την περίοδο 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Erasmus+ διαδέχεται και αντικαθιστά τα 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 στους Τομείς αυτούς και συγκεκριμένα 

τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Νέα Γενιά  σε Δράση, Erasmus Mundus, Tempus, Alpha, 

Edulink και άλλα διμερή προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες.  Το Πρόγραμμα θα 

παρέχει υποστήριξη σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων) καθώς και των τομέων της Νεολαίας και του Αθλητισμού.  Εκτός 

από την συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών προωθεί και τη συνεργασία με Χώρες 

Εταίρους (Τρίτες χώρες)

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

του στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», του ανανεωμένου πλαισίου 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας (2010-2018) καθώς και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων (μη Ευρωπαϊκών χωρών), στην 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης στον Αθλητισμό και στην προαγωγή των Ευρωπαϊκών 

αξιών.
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Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Για μια Στρατηγική Σύμπραξη απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον τριών οργανισμών/ιδρυμάτων από τρεις διαφορετικές Χώρες του 
Προγράμματος. Η συμμετοχή από Χώρες Εταίρους επιτρέπεται μόνο όταν αυτή προσδίδει ιδιαίτερη αξία στο σχέδιο.

Κατ’εξαίρεση, οι Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων και οι Συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας μπορούν να εμπλέκουν μόνο 2 
οργανισμούς από διαφορετικές  Χώρες του Προγράμματος.

Διάρκεια Σχεδίων 
Από 12 έως 36 μήνες στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 
Από 24 έως 36 μήνες στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Από 6 εως 36 μήνες στον τομέα της Νεολαίας. 

Ιδιαίτεροι κανονισμοί συμμετοχής για Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων:
•  Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον  δύο σχολείων  από  διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος, με μέγιστο αριθμό σχολείων τα έξι
•  Συμμετέχουν μόνο σχολεία από Χώρες του Προγράμματος
•  Η διάρκειά τους είναι από 12 έως 24 μήνες 
 (αν η σύμπραξη περιλαμβάνει κινητικότητα μαθητών μεγάλης διάρκειας, τότε μπορεί να διαρκεί έως 36 μήνες)
• Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 16,500 Ευρώ ανά έτος και ανά συμμετέχον σχολείο, 
 με μέγιστο συνολικό ποσό επιχορήγησης της Σύμπραξης τις 99,000 ανά έτος

Σημείωση: Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συμμετοχή σχολείων που είναι κάτοχοι του eTwinning school label, με στόχο την αυξημένη χρήση 
της Πλατφόρμας για όλες τις δραστηριότητες του σχεδίου.
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Χρηματοδότηση 
Η χρηματοδότηση διαφοροποιείται αναλόγως του τύπου της σύμπραξης που επιλέγεται και των δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να υλοποιήσουν οι 
ενδιαφερόμενοι οργανισμοί. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, ανάλογα με τη μορφή του σχεδίου:

eTwinning 
Το eTwinning είναι  μια πλατφόρμα που επιχορηγείται από το Erasmus+, το οποίο προωθεί τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών 
στην Ευρώπη μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Παρέχει συμβουλές, ιδέες και εργαλεία, ώστε οι εκπαιδευτικοί να 
εμπλουτίζουν και να διευκολύνουν τη διδασκαλία τους, ενώ οι μαθητές μαθαίνουν συνεργατικά, μοιράζονται τις γνώσεις τους και ανταλλάσσουν 
απόψεις με φίλους τους από άλλες χώρες. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.etwinning.org.cy

Ευρωπαικα Πανεπιστημια
Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι συμμαχίες διάρκειας 3 ετών, μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάμιας Εκπαίδευσης από  3 τουλάχιστον Χώρες του 
Προγράμματος, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας του Ευρωπαϊκού τοπίου Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Ιδανικά, η Συμμαχία περιλαμβάνει το ελάχιστο 5 και το μέγιστο 8 εταίρους. Στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας των Ιδρυμάτων, φοιτητές και 
προσωπικό τους μπορούν να μετακινούνται, φυσικά ή εικονικά, για σπουδές, εκπαίδευση, διδασκαλία, έρευνα, εργασία ή ανταλλαγή υπηρεσιών.

Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες / Επιλέξιμες Δαπάνες 
Στρατηγικές 
Συμπράξεις για 
Ανταλλαγή Καλών 
Πρακτικών

Συμπράξεις 
Ανταλλαγών 
μεταξύ 
Σχολείων

Στρατηγικές 
Συμπράξεις
για Ανάπτυξη 
Καινοτομίας

Διαχείριση και υλοποίηση του σχεδίου ✔ ✔ ✔

Διακρατικές συναντήσεις για το σχέδιο ✔ ✘ ✔
Διακρατικές δραστηριότητες μάθησης, 
διδασκαλίας και κατάρτισης ✔ ✔ ✔

Γλωσσική υποστήριξη ✔ ✔ ✔
Έκτακτες δαπάνες (Συνεισφορά 75% σε πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με 
δραστηριότητες υπεργολαβίας ή αγοράς αγαθών και υπηρεσιών) ✔ ✔ ✔

Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες ✔ ✔ ✔

Ανάπτυξη πνευματικών παραδοτέων ✘ ✘ ✔
Εκδηλώσεις διάδοσης πνευματικών παραδοτέων
(εθνικά/διακρατικά συνέδρια, σεμινάρια) ✘ ✘ ✔



Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το κοινοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα καλύπτει 

τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού κατά 

την περίοδο 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Erasmus+ διαδέχεται και αντικαθιστά τα 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 στους Τομείς αυτούς και συγκεκριμένα 

τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Νέα Γενιά  σε Δράση, Erasmus Mundus, Tempus, Alpha, 

Edulink και άλλα διμερή προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες.  Το Πρόγραμμα θα 

παρέχει υποστήριξη σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων) καθώς και των τομέων της Νεολαίας και του Αθλητισμού.  Εκτός 

από την συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών προωθεί και τη συνεργασία με Χώρες 

Εταίρους (Τρίτες χώρες)

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

του στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», του ανανεωμένου πλαισίου 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας (2010-2018) καθώς και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων (μη Ευρωπαϊκών χωρών), στην 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης στον Αθλητισμό και στην προαγωγή των Ευρωπαϊκών 

αξιών.

12

Συμμαχιεσ Γνωσησ 
Οι Συμμαχίες Γνώσης είναι διακρατικά, διαρθρωτικά σχέδια, κυρίως μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του κόσμου των 
επιχειρήσεων. Στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας στους πιο πάνω τομείς και στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, 
μέσω της ανάπτυξης νέων, καινοτόμων και πολυθεματικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση, της προώθησης της 
επιχειρηματικότητας και της διευκόλυνσης της ανταλλαγής και της συν-δημιουργίας γνώσης.

Για κάθε Συμμαχία Γνώσης απαιτείται η συνεργασία 6 τουλάχιστον ιδρυμάτων/οργανισμών από 3 διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος, 
εκ των οποίων τουλάχιστον 2 να είναι τριτοβάθμια ιδρύματα και 2 να είναι επιχειρήσεις. Η αίτηση υποβάλλεται από ίδρυμα/οργανισμό Χώρας 
του Προγράμματος, που εκτελεί χρέη συντονιστή. Οργανισμοί από Χώρες Εταίρους είναι δυνατόν να συμμετέχουν, εφόσον προσθέτουν 
αξία στο σχέδιο.

Η διάρκεια τέτοιων σχεδίων είναι 2 ή 3 χρόνια. Η επιχορήγηση καλύπτει έξοδα υλοποίησης του σχεδίου, που αφορούν το κόστος εργασίας 
του προσωπικού που εμπλέκεται στη διοργάνωση των δραστηριοτήτων και παραδοτέων του και κάλυψη εξόδων ταξιδίου και διαβίωσης 
όπου η Συμμαχία περιλαμβάνει μαθησιακή κινητικότητα ατόμων. 

Τομεακεσ Συμμαχιεσ Δεξιοτητων 
Οι Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη κοινών αναλυτικών προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης, βασισμένων στην αντιστοιχία των τάσεων που παρουσιάζουν συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας ή η αγορά εργασίας και 
των απαιτούμενων δεξιοτήτων σε ένα ή περισσότερα επαγγελματικά πεδία των τομέων αυτών. Η δράση αυτή εφαρμόζεται μέσω ειδικών 
Προσκλήσεων για Υποβολή Αιτήσεων.

Αναπτυξη Δυνατοτητων στον τομεα τησ Τριτοβαθμιασ Εκπαιδευσησ 
Τα Σχέδια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων είναι διακρατικά σχέδια συνεργασίας, βασισμένα σε πολυμερείς συμπράξεις, κυρίως μεταξύ ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Χώρες του Προγράμματος και επιλέξιμες Χώρες Εταίρους. Υποστηρίζονται οι ακόλουθοι δύο τύποι σχεδίων:

• Κοινά Σχέδια, που στοχεύουν πρωτίστως και άμεσα στην παραγωγή επωφελών αποτελεσμάτων για τους οργανισμούς των Χωρών   
 Εταίρων που εμπλέκονται στο Σχέδιο.
• Διαρθρωτικά Σχέδια, που στοχεύουν στην ενίσχυση των ανώτατων εκπαιδευτικών συστημάτων και στην προώθηση σχετικών   
 μεταρρυθμίσεων στις επιλέξιμες Χώρες Εταίρους.
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Αιτούντες οργανισμοί δύνανται να είναι οι ακόλουθοι:
• Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ενώσεις και οργανισμοί που απαρτίζονται από τέτοια ιδρύματα.
• Οποιοσδήποτε ιδιωτικός ή δημόσιος οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στα πεδία της Εκπαίδευσης, της  
 Κατάρτισης και της Νεολαίας.
• Μόνο για τα Διαρθρωτικά Σχέδια: νομικώς αναγνωρισμένες εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις πρυτάνεων, καθηγητών ή φοιτητών.

Για σχέδια που απευθύνονται σε μία Χώρα Εταίρο, η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο Χώρες του Προγράμματος και 
μία  επιλέξιμη Χώρα Εταίρο.Για σχέδια που απευθύνονται σε δύο ή περισσότερες Χώρες Εταίρους, η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δύο επιλέξιμες Χώρες Εταίρους και τουλάχιστον δύο Χώρες του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν και ειδικότερα 
- ως προς τη σύσταση των κοινοπραξιών - κριτήρια, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Η διάρκεια των Σχεδίων Ανάπτυξης Δυνατοτήτων είναι 2 ή 3 χρόνια.

Αναπτυξη Δυνατοτητων στον τομεα τησ Νεολαιασ
Η Δράση αυτή στοχεύει στη(ν):
• Aνάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγών ανάμεσα σε Χώρες του Προγράμματος και Χώρες Εταίρους.
• Bελτίωση της ποιότητας και αναγνώριση της εργασίας με τους νέους (youth work), της μη τυπικής μάθησης και του εθελοντισμού 
 στις Χώρες Εταίρους.
• Προώθηση δραστηριοτήτων κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων, με στόχο τη συμμετοχή των νέων   
 με λιγότερες ευκαιρίες στα κοινά.

Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες

     

Δομή Σχεδίων και Διάρκεια 
Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 3 οργανισμών από 3 διαφορετικές χώρες, από τις οποίες τουλάχιστον μία να είναι Χώρα του 
Προγράμματος και μία να είναι Χώρα Εταίρος. Τα σχέδια αυτά διαρκούν από 9 μήνες μέχρι 2 χρόνια. 

• Ενίσχυση της διαχείρισης της ανάπτυξης καινοτομίας και   
 της διεθνοποίησης των οργανώσεων Νεολαίας των Χωρών   
 Εταίρων.
• Εφαρμογή και έλεγχος των πρακτικών που πραγματοποιούνται  
 από τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της   
 Νεολαίας.
• Επιπρόσθετα, μπορούν να υλοποιηθούν δραστηριότητες
 κινητικότητας από/προς τις Χώρες Εταίρους (Ανταλλαγές νέων,
 Εθελοντικές Δραστηριότητες, Κινητικότητα ατόμων που   
 δραστηριοποιούνται στον τομέα της Nεολαίας).

• Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και   
 δημόσιων φορέων από τις Χώρες Εταίρους.
• Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων Νεολαίας και οργανώσεων   
 στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, όπως   
 επίσης και εκπροσώπων από τον χώρο των επιχειρήσεων   
 και της εργασίας.
• Ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Συμβουλίων Νεολαίας, των   
 πλατφόρμων για τη νεολαία και των εθνικών και τοπικών 
 αρχών που ασχολούνται με τη νεολαία σε Χώρες Εταίρους.



Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το κοινοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα καλύπτει 

τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού κατά 

την περίοδο 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Erasmus+ διαδέχεται και αντικαθιστά τα 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 στους Τομείς αυτούς και συγκεκριμένα 

τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Νέα Γενιά  σε Δράση, Erasmus Mundus, Tempus, Alpha, 

Edulink και άλλα διμερή προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες.  Το Πρόγραμμα θα 

παρέχει υποστήριξη σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων) καθώς και των τομέων της Νεολαίας και του Αθλητισμού.  Εκτός 

από την συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών προωθεί και τη συνεργασία με Χώρες 

Εταίρους (Τρίτες χώρες)

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

του στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», του ανανεωμένου πλαισίου 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας (2010-2018) καθώς και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων (μη Ευρωπαϊκών χωρών), στην 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης στον Αθλητισμό και στην προαγωγή των Ευρωπαϊκών 

αξιών.
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Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής
Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην επίτευξη των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών και  συγκεκριμένα, της Στρατηγικής της Ευρώπης 
2020, της Στρατηγικής για Ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ET2020) και της  Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για τη Νεολαία. 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
Τα σχέδια της δράσης αυτής προωθούν την ενεργό συμμετοχή των νέων στην Ευρωπαϊκή δημοκρατική ζωή και την ανάπτυξη διαλόγου 
με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας. Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 30 νέων, ηλικίας 13-30 ετών, οι οποίοι 
κατοικούν σε χώρες που εμπλέκονται στο εν λόγω σχέδιο. Για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους εμπειρογνώμονες, δεν 
υπάρχει ηλικιακό όριο. Τα εν λόγω σχέδια μπορούν να περιλαμβάνουν εθνικές ή διακρατικές συναντήσεις για την ενεργό συμμετοχή των 
νέων σε θέματα που αφορούν  τους μηχανισμούς Διαλόγου ή την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Νεολαίας, δραστηριότητες προσομοίωσης της 
λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και του ρόλου των φορέων χάραξης πολιτικής σε αυτούς και γενικότερα συναντήσεις, σεμινάρια 
και διαβουλεύσεις μεταξύ νέων, φορέων χάραξης πολιτικής και εμπειρογνωμόνων σε θέματα  Νεολαίας. 

Αιτήσεις για τα εν λόγω σχέδια μπορούν να υποβληθούν από Μη Κυβερνητικές/Μη Κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιους τοπικούς ή 
περιφερειακούς φορείς και Ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις Νεολαίας, που εδρεύουν σε Χώρα του Προγράμματος. Μπορούν να 
συμμετέχουν ως εταίροι και Γειτονικές Χώρες Εταίροι της Ε.Ε.

Σε περίπτωση διακρατικών συναντήσεων, η σύμπραξη πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο οργανώσεις από δύο διαφορετικές 
χώρες, εκ των οποίων η μια να είναι Χώρα του Προγράμματος.

Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι από 3 μέχρι 24 μήνες. Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη δράση, δεν ορίζεται συγκεκριμένη 
διάρκεια δραστηριότητας, ωστόσο μια συνάντηση πρέπει να διαθέτει λογική διάρκεια και να περιλαμβάνει ουσιαστικές και ποιοτικές 
δραστηριότητες. 
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Το Jean Monnet αφορά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στοχεύει στην προώθηση της αριστείας σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία και 
την έρευνα στον τομέα των Ευρωπαϊκών σπουδών, παγκοσμίως. Στόχος της είναι η προβολή του Ευρωπαϊκού μοντέλου συνεργασίας ανά 
το παγκόσμιο. Αιτήσεις υποβάλλονται από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Εάν το αιτούν ίδρυμα 
βρίσκεται σε Χώρα του Προγράμματος, πρέπει να είναι κάτοχος έγκυρου Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Οι δράσεις που επιχορηγούνται στα πλαίσια του Jean Monnet είναι οι εξής:

     

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Διδακτικά προγράμματα, στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών, που διδάσκονται σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(αιτούν ίδρυμα), με ελάχιστη διάρκεια τις 40 διδακτικές ώρες για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η επιχορήγηση είναι για  3 συνεχόμενα έτη και 
δεν μπορεί να ξεπερνά το 75% του συνολικού κόστους του προγράμματος, ούτε και τις 30000 Ευρώ.

EΔΡΕΣ: Θέσεις διδασκαλίας, με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, για άτομα που κατέχουν την έδρα «Καθηγητή» σε Ιδρύματα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προσφέρουν το ελάχιστο 90 ώρες διδασκαλίας για κάθε ακαδημαϊκό έτος, για 3 συνεχόμενα έτη. Η 
επιχορήγηση αφορά μέχρι και το 75% του συνολικού κόστους και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50000 Ευρώ.

ΚΕΝΤΡΑ ΑΡΙΣΤΕIΑΣ: Κέντρα αριστείας, που δημιουργούνται σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ένα μόνο σε κάθε Ίδρυμα) 
και επικεντρώνονται στην απόκτηση ικανοτήτων και γνώσεων γύρω από Ευρωπαϊκά θέματα. Προϋποθέτουν την ανάπτυξη στρατηγικού 
πλάνου τριών χρόνων, το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 80% του 
συνολικού κόστους, ούτε τις 100000 Ευρώ.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ: Υποστήριξη σε ενώσεις διαθεματικού χαρακτήρα, που αποτελούνται από καθηγητές Τριτοβάμιας 
Εκπαίδευσης και ερευνητές, προκειμένου να καταστούν σημεία αναφοράς στα πεδία Ευρωπαϊκών θεμάτων που καλύπτουν. Στόχος είναι 
η συμβολή στη μελέτη της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σε εθνικό/διακρατικό επίπεδο. Σε διάρκεια 3 χρόνων, οι ενώσεις 
οφείλουν να πραγματοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας επιχορήγηση που δεν μπορεί να ξεπερνά το 80% του 
συνολικού τους κόστους, ούτε τις 50000 Ευρώ.

ΔΙΚΤΥΑ: Δίκτυα που προωθούν τη δημιουργία και ανάπτυξη κοινοπραξιών μεταξύ διεθνών οργανισμών/φορέων, ενεργών στο πεδίο 
της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο αιτών οργανισμός είναι και ο συντονιστής του δικτύου, το οποίο πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 
3 συμμετέχοντες οργανισμούς από 3 διαφορετικές χώρες. Η επιχορήγηση καλύπτει περίοδο 3 χρόνων και δεν μπορεί να ξεπερνά το 80% 
του συνολικού κόστους , ούτε τις 300000 Ευρώ

ΣΧΕΔΙΑ (διάλογος σε θέματα πολιτικής με τον ακαδημαϊκό κόσμο): Σχέδια που επικεντρώνονται είτε στην καινοτομία είτε στη γόνιμη 
αλληλεπίδραση είτε στη διάδοση περιεχομένου σε ό,τι αφορά Ευρωπαϊκά θέματα. Βασίζονται σε μονομερείς προτάσεις και έχουν 
διάρκεια 12, 18 ή 24 μήνες. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 75% του συνολικού κόστους, ούτε τις 60000 Ευρώ.



Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το κοινοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα καλύπτει 

τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού κατά 

την περίοδο 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Erasmus+ διαδέχεται και αντικαθιστά τα 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 στους Τομείς αυτούς και συγκεκριμένα 

τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Νέα Γενιά  σε Δράση, Erasmus Mundus, Tempus, Alpha, 

Edulink και άλλα διμερή προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες.  Το Πρόγραμμα θα 

παρέχει υποστήριξη σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων) καθώς και των τομέων της Νεολαίας και του Αθλητισμού.  Εκτός 

από την συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών προωθεί και τη συνεργασία με Χώρες 

Εταίρους (Τρίτες χώρες)

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

του στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», του ανανεωμένου πλαισίου 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας (2010-2018) καθώς και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων (μη Ευρωπαϊκών χωρών), στην 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης στον Αθλητισμό και στην προαγωγή των Ευρωπαϊκών 

αξιών.
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Το Erasmus+ περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τον Αθλητισμό, με δράσεις που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης 
στον αθλητισμό, μέσω της δημιουργίας, ανταλλαγής και διάδοσης εμπειριών και γνώσεων, γύρω από διάφορα θέματα που επηρεάζουν τον 
αθλητισμό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι δράσεις στον τομέα του συμβάλλουν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού και  είναι οι ακόλουθες: 

Συμπραξεισ Συνεργασιασ
Παρέχουν την ευκαιρία ανάπτυξης, μεταφοράς ή/και υλοποίησης καινοτόμων παραδοτέων/διάδοσης και αξιοποίησης υφιστάμενων 
και νέων προϊόντων ή καινοτόμων ιδεών, σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Προωθούν, επίσης, τη δημιουργία και 
ανάπτυξη Ευρωπαϊκών αθλητικών δικτύων.

Μία Σύμπραξη Συνεργασίας είναι διακρατική και απαιτεί την εμπλοκή 5 τουλάχιστον οργανισμών από 5 διαφορετικές Χώρες του 
Προγράμματος. Ο αιτητής μπορεί να επιλέξει μεταξύ Συμπράξεων διάρκειας 12, 18, 24, 30 ή 36 μηνών, οι οποίες στοχεύουν, μεταξύ άλλων, 
στα ακόλουθα:

• Ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση – υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.
• Προώθηση της αθλητικής εθελοντικής δραστηριότητας.
•  Καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ), του “στησίματος” αγώνων, της βίας, του ρατσισμού, των διακρίσεων και της 
 έλλειψης ανεκτικότητας στον χώρο του αθλητισμού.
• Ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό.

Αιτήσεις δικαιούνται να υποβάλουν όλοι οι οργανισμοί ή δημόσιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Αθλητισμού, από 
οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος, ενώ ως εταίροι μπορούν να συμμετάσχουν και οργανισμοί από Χώρες Εταίρους. 

Επιλέξιμα έξοδα για τις Συμπράξεις Συνεργασίας είναι όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαχείριση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
του σχεδίου, τις διακρατικές συναντήσεις εταίρων, τις ειδικές δαπάνες, τα πνευματικά παραδοτέα και τις αθλητικές εκδηλώσεις 
πολλαπλασιασμού.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
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Συμπραξεισ Συνεργασιασ Μικρησ Κλιμακασ
Επιτρέπουν στους συμμετέχοντες οργανισμούς να αναπτύξουν και να ενδυναμώσουν δίκτυα, να αυξήσουν την ικανότητά τους για 
λειτουργία σε διακρατικό επίπεδο, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να έρθουν αντιμέτωποι με ιδέες και μεθόδους σε πεδία που 
σχετίζονται με τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα.

Είναι διακρατικές και προϋποθέτουν την εμπλοκή 3 τουλάχιστον οργανισμών από 3 διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος (τουλάχιστον 
ένας από αυτούς πρέπει να είναι τοπικός ή περιφερειακός αθλητικός σύλλογος), ενώ η διάρκειά τους μπορεί να είναι 12, 18 ή 24 μήνες. 

Αιτήσεις δικαιούνται να υποβάλουν όλοι οι οργανισμοί ή δημόσιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Αθλητισμού και της 
φυσικής άσκησης, από οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος, ενώ ως εταίροι μπορούν να συμμετάσχουν και οργανισμοί από Χώρες 
Εταίρους. 

Επιλέξιμα έξοδα για τις Συμπράξεις Συνεργασίας είναι όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαχείριση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
του σχεδίου, τις διακρατικές συναντήσεις εταίρων και τις ειδικές δαπάνες. 

Μη-κερδοσκοπικέσ Ευρωπαϊκεσ Αθλητικεσ Διοργανωσεισ
Στόχος της Δράσης αυτής είναι η υποστήριξη του εθελοντισμού και της φυλετικής ισότητας στον αθλητισμό, της κοινωνικής ένταξης 
μέσω του αθλητισμού, της φυσικής δραστηριότητας που ενισχύει την υγεία και της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Στα πλαίσια της Δράσης αυτής, παρέχονται επιχορηγήσεις για:
• Τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων Ευρωπαϊκής εμβέλειας, που πραγματοποιούνται σε μία Χώρα του Προγράμματος, οι οποίες  
 πρέπει να εμπλέκουν συμμετέχοντες από 10 τουλάχιστον διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος.
• Τη διοργάνωση εκδηλώσεων εθνικής εμβέλειας, που πραγματοποιούνται παράλληλα σε διάφορες Χώρες του Προγράμματος και  
 εμπλέκουν (στο σύνολο όλων των εκδηλώσεων) συμμετέχοντες από 10 τουλάχιστον διαφορετικές τέτοιες χώρες.

Δικαιούχοι οργανισμοί για τη Δράση αυτή είναι οργανισμοί και δημόσιοι φορείς και μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα του Αθλητισμού, προερχόμενοι από οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος.

Η διάρκεια του σχεδίου μπορεί να είναι μέχρι ένα χρόνο (από το στάδιο της προετοιμασίας, μέχρι και το τέλος των δραστηριοτήτων που 
θα ακολουθήσουν την εκδήλωση). Η εκδήλωση θα πρέπει να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους , σε σχέση με το έτος που 
υποβάλλεται η αίτηση (οποτεδήποτε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου).
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ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

Προδρόμου και Δημητρακοπούλου 2

1090 Λευκωσία

Τ.Θ. 25484

1310 Λευκωσία

Τηλ: 22448888

Fax: 22678787

E-mail: info@llp.org.cy

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ:

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Αθαλάσσας 104 (3ος όροφος)

2024 Στρόβολος

Τ.Θ. 20282

2150 Λευκωσία

Τηλ: 22402644

Φαξ: 22402653

E-mail: erasmusplus@onek.org.cy

Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο
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