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Προτεραιότητες της Προγραμματικής 

Περιόδου 2021-2027

Άμεσα συνδεδεμένες με το ECHE:

o Inclusion – Συμπερίληψη

Ορισμός   Λιγότερες   Ευκαιρίες,  αναρτημένος οδηγός στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ 
προς ανάρτηση του από τα ΙΤΕ, στις ιστοσελίδες που αφορούν στο πρόγραμμα 
Erasmus

o Ψηφιακή Μεταρρύθμιση/ Digitalization – EWP

μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2022 για τη πλήρη ετοιμότητα των ΙΙΑs 

o Περιβάλλον και καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής/Green Erasmus 



Λιγότερες Ευκαιρίες – Κατηγορίες 



Συμμετέχουσες Χώρες 1/3
Λαμβάνουν 

μέρος σε όλες 
τις δράσεις 



Συμμετέχουσες Χώρες 2/3

Αποτελούν χώρες φιλοξενίας στα πλαίσια της ΚΑ131 
Διεθνής Κινητικότητα ( 20%)

Συμμετέχουν στα πλαίσια της ΚΑ171 σε κινητικότητες 
από και προς τη Χώρα Προγράμματος 



Συμμετέχουσες Χώρες 3/3

Οι περιοχές 13 και 
14 μπορούν να 

συμμετέχουν στην 
ΚΑ131 ως χώρες 

φιλοξενίας 
αλλά όχι στην 

ΚΑ171 



• Internal Funds – ΚΑ131
Διεθνής Κινητικότητα που υποστηρίζεται από ταμεία εσωτερικής πολιτικής

o Yποστηρίζει την κινητικότητα σε όλες τις τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το 
Πρόγραμμα (περιοχές 1-14 ) 

o Xρηματοδοτείται από τα ταμεία εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ ( internal funds ) KA131

• External Funds – ΚΑ171 
Διεθνής Κινητικότητα που υποστηρίζεται από ταμεία εξωτερικής πολιτικής

o Το άλλο σκέλος υποστηρίζει την κινητικότητα από και προς τρίτες χώρες που δεν είναι 
συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (με εξαίρεση τις περιοχές 13 και 14 )

o Xρηματοδοτείται από εξωτερικούς φορείς της ΕΕ ( external funds ) KA171

Δύο Σκέλη Διεθνούς Κινητικότητας 



Προϋποθέσεις Υποβολής 

o Ως μεμονωμένο ΑΕΙ σε ΚΑ171 και 
ΚΑ131 - Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης που βρίσκονται 
στην Κύπρο και είναι κάτοχοι του 
ECHE για την υφιστάμενη 
προγραμματική περίοδο 21/27

o Διευκρινίζεται ότι ένα ίδρυμα 
μπορεί να υποβάλει αίτηση 
ακόμη και αν έχει άλλα σχέδια 
στις εν λόγω δράσεις να 
συντρέχουν, είτε κατά την  
προηγουμένη προγραμματική 
περίοδο είτε  κατά την τρέχουσα.

Ως συντονιστές εθνικής 
κοινοπραξίας στην ΚΑ130
Ο συντονιστής πρέπει να είναι 
οργανισμός εγκατεστημένος στην 
Κύπρο, και να είναι κάτοχος του 
Higher Education Consortium
Accreditation

Οι οργανισμοί που δεν είναι ακόμα 
κάτοχοι του H.E. Consortium
Accreditation μπορούν να αιτηθούν 
κατά την υποβολή της αίτησής τους 
για Σχέδιο Κινητικότητας  ( 23 
Φεβρουαρίου 2022 ) 



Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Ροές

Δραστηριότητες 
o Κινητικότητα φοιτητών/τριών 

για σπουδές σε ΙΤΕ που φέρουν 
*ECHE με τα οποία υπάρχει 
υπογεγραμμένη IIA

o Κινητικότητα φοιτητών/τριών & 
Νέων Αποφοίτων για πρακτική 
άσκηση

o Κινητικότητα προσωπικού για 
διδασκαλία

o Κινητικότητα προσωπικού για 
εκπαίδευση/κατάρτιση/ σκιώδη 
εργασία

o Συμμετοχή σε Μικτά εντατικά 
προγράμματα ( και σπουδαστές 
και προσωπικό )

Ροές 
Στα πλαίσια της KA131-
Από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ & τις 6 
τρίτες χώρες που συνδέονται με το 
Πρόγραμμα 

Στα κράτη μέλη, τρίτες χώρες που 
συνδέονται με το πρόγραμμα & τρίτες 
χώρες που δεν συνδέονται με το 
Πρόγραμμα, σε όλες τις περιοχές 1-14

KA171 - Από κράτη μέλη της ΕΕ & τρίτες 
χώρες που συνδέονται με το Πρόγραμμα 

σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με 
το Πρόγραμμα, εξαιρουμένων των 
περιοχών  13-14.



Κινητικότητα Σπουδαστών 
• Περίοδος σπουδών στο εξωτερικό ► σε συνεργαζόμενο ΑΕΙ που φέρει τον Χάρτη Erasmus. Η

περίοδος σπουδών στο εξωτερικό πρέπει να αποτελεί μέρος του Προγράμματος σπουδών για την
ολοκλήρωση πτυχίου σε οποιονδήποτε κύκλο σπουδών. Η περίοδος σπουδών μπορεί να
περιλαμβάνει και περίοδο πρακτικής άσκησης επίσης.

• Πρακτική άσκηση (τοποθέτηση εργασίας, πρακτική άσκηση) στο εξωτερικό ► σε επιχείρηση,
ερευνητικό ινστιτούτο, εργαστήριο, οργανισμό ή οποιονδήποτε άλλο σχετικό χώρο εργασίας. Οι
περίοδοι πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια σπουδών σε
οποιoδήποτε κύκλο καθώς και για πρόσφατους αποφοίτους. Όπου είναι δυνατόν, η πρακτική
άσκηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή.

• Κινητικότητα Διδακτορικών Φοιτητών/τριών ► και των πρόσφατων πτυχιούχων
(«μεταδιδακτορικών») σε βραχυπρόθεσμες ή μακροχρόνιες περιόδους κινητικότητας. Μόνο στην
περίπτωση σύντομης κινητικότητας Διδακτορικών Φοιτητών δεν είναι υποχρεωτική η
συμπληρωματική online εκπαίδευση.

• Μεικτά Εντατικά Προγράμματα – Blended Intensive Programs ► αφορούν όλους τους κύκλους
σπουδών

Blended Mobility         Φοιτητές/τριες ή Νέοι Απόφοιτοι που δεν μπορούν να συμμετέχουν 
δικαιολογημένα σε μακράς διάρκειας φυσικές κινητικότητες μπορούν να συμμετέχουν σε σύντομης 
διάρκειας κινητικότητες οι οποίες συνδυάζονται με ένα υποχρεωτικό εικονικό στοιχείο 

( Λιγότερες Ευκαιρίες ).



Κινητικότητα Προσωπικού 
• Διδασκαλία ► Αφορά Διδακτικό Προσωπικό. Πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενο AEI με

το οποίο υπάρχει υπογεγραμμένη Διμερής Συμφωνία. Η περίοδος διδασκαλίας στο
εξωτερικό δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό προσωπικό να διδάξει σε συνεργαζόμενο
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε προσωπικό από επιχειρήσεις να διδάξει στο ίδρυμα
φιλοξενίας (Invited Staff from Enterprise ). Η κινητικότητα του προσωπικού για διδασκαλία
μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε πεδίο σπουδών.

• Εκπαίδευση/Κατάρτιση ► Αφορά Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό. Πραγματοποιείται
στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ΑΕΙ, επιχείρηση ή οποιονδήποτε άλλο σχετικό χώρο
εργασίας. Η περίοδος κατάρτισης στο εξωτερικό δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό ενός
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα κατάρτισης στο
εξωτερικό που σχετίζεται με την καθημερινή του εργασία. Μπορεί να πάρει τη μορφή της
κατάρτισης, ή τη σκίαση εργασίας. Τα συνέδρια δεν αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητές.

Μια περίοδος κινητικότητας προσωπικού στο εξωτερικό μπορεί να συνδυάσει

δραστηριότητες διδασκαλίας και κατάρτισης. Οποιαδήποτε περίοδος διδασκαλίας ή

κατάρτισης στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί ως μικτή

κινητικότητα συμπεριλαμβανομένων και των BIPs



Δραστηριότητα Διάρκεια Δραστηριότητας

Κινητικότητα για Σπουδές 2 – 12 μήνες

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση 2 – 12 μήνες

Συνδυασμός 1 & 2 2 – 12 μήνες

Συμμετοχή σε Blended Intensive Programmes
(BIPs)

5 – 30 ημέρες
(προϋποθέτει επιπλέον διαδικτυακό κομμάτι)

Κινητικότητα διδακτορικών φοιτητών 
για Σπουδές ή/και Πρακτική Άσκηση

2 – 12 μήνες  ή  5 – 30 ημέρες*
( το διαδικτυακό κομμάτι δεν είναι υποχρεωτικό για 

την κινητικότητα Διδακτορικών )

o Στις περιπτώσεις σπουδαστών που εμπίπτουν στον ορισμό ΛΕ , η φυσική κινητικότητα μπορεί να
μειωθεί σε 5 - 30 ημέρες και να συνδυαστεί με διαδικτυακή εκπαίδευση

o Οι κινητικότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε χώρα ( στα πλαίσια εφαρμογής
της ΚΑ131/ ΚΑ171 ) εκτός από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια των
σπουδών του, και τη χώρα του ιδρύματος αποστολής
( Να καταστεί σαφές σε φοιτητές εξ αποστάσεως )

o Ανώτατη διάρκεια κινητικότητας: 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών
o Για τα προγράμματα ενός κύκλου (π.χ Ιατρική): Ανώτατη διάρκεια κινητικότητας 24 μήνες 
αλλά παραμένει η ρήτρα των 12 μηνών στην περίπτωση νέων αποφοίτων 



Κινητικότητα Προσωπικού Διάρκεια 
Δραστηριότητα

Εργάσιμες ώρες
Διάρκεια 

κινητικότητας

Εξερχόμενες 
Κινητικότητες
Προς Χώρες

του 
Προγράμματος 

και 
Συνδεόμενες 
Τρίτες χώρες 

1. Διδασκαλία

Min. 8 ώρες
διδασκαλίας την 
εβδομάδα/ ανά 
δραστηριότητα 
κινητικότητας 

2 ημέρες – 2 μήνες

Προς Τρίτες Χώρες 
Περιφέρειες 1-14 

5 ημέρες – 2 μήνες

2.  Κατάρτιση -

3. Συνδυασμός 1 & 2

Min. 4 ώρες 
διδασκαλίας την 

εβδομάδα

Εισερχόμενη 
Κινητικότητα

4. Διδασκαλία από 
προσκεκλημένα 
άτομα από εταιρείες 
(invited staff from 
enterprises)

Δεν υπάρχει min.
ωρών

Aπό Χώρες του 
Προγράμματοςκαι 

Συνδεόμενες Τρίτες 
χώρες 

1 ημέρα – 2 μήνες

o Στην ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας δε συμπεριλαμβάνονται οι μέρες ταξιδίου
o Οι ελάχιστες εργάσιμες μέρες πρέπει να είναι συνεχόμενες
o Οι εξερχόμενες κινητικότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε χώρα

εκτός από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντα και τη χώρα του ιδρύματος αποστολής



Μικτά Εντατικά Προγράμματα- ΒIPs
o Σύντομα προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνουν φυσική κινητικότητα ( διάρκειας 5 – 30

ημερών) και υποχρεωτική διαδικτυακή συνεργασία χωρίς περιορισμό στη διάρκεια της.

o Έχουν προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με υφιστάμενα μαθήματα ή προγράμματα κατάρτισης που
προσφέρονται από τα συμμετέχοντα ΙΤΕ

o Μπορεί να είναι πολυετή - Κατά κανόνα, το ίδιο μεικτό εντατικό πρόγραμμα (BIP) μπορεί να
χρηματοδοτηθεί μόνο μία φορά μέσω της ίδιας πρόσκλησης. Ορίζουμε το "ίδιο BIP" ως ένα BIP με
την ίδια δομή συνεργασίας, τον ίδιο τίτλο και τα ίδια αποτελέσματα μάθησης/κατάρτισης.

o Δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών και προσωπικού ΙΤΕ εκτός της σύμπραξης για την ικανοποίηση
της ελάχιστης απαίτησης συμμετεχόντων ( 15 για 6.000 Ευρώ ή 20 για 8.000 ευρώ ) οι οποίοι
προέρχονται από Κράτη Μέλη και τρίτες χώρες συνδεόμενες με το Πρόγραμμα

o Δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών και προσωπικού ΙΤΕ από Τρίτες Χώρες μη συνδεόμενες με δικά
τους έξοδα ( δεν υπολογίζονται στην ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής )

Απαιτήσεις
• Να απονέμει min. 3 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS στους φοιτητές

• Να συμμετέχουν min. 3 ΙΤΕ (ECHE Holders) από 3 τουλάχιστον διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος και 
συνδεδεμένες Τρίτες Χώρες ( π.χ Eυρωπαϊκό Παν. Κύπρου + άλλα 2 ΙΤΕ )

• Να συμμετέχουν min. 15 φοιτητές (εξαιρούνται φοιτητές Τρίτων Χωρών μη συνδεόμενων με το πρόγραμμα)



Τι να προσέξω 

Οι σπουδαστές από τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το Πρόγραμμα, που συμμετέχουν σε BIP με χρηματοδότηση
από την KA171 δεν υπολογίζονται στην ελάχιστη απαίτηση των 15 συμμετεχόντων (αλλά μπορούν να συμμετέχουν)

Πιθανόν σε μελλοντικές προσκλήσεις, οι συμμετέχοντες από τρίτες χώρες μη συνδεόμενες με τα πρόγραμμα να
υπολογίζονται στην ελάχιστη απαίτηση συμμετεχόντων αλλά δεν ισχύει για την Πρόσκληση του 2021 & 2022.

Οι εισερχόμενοι σπουδαστές που ήδη πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο ΑΕΙ που φιλοξενεί το BIP θα πρέπει
να θεωρούνται «local students» εάν συμμετέχουν στο ΒΙP και δεν θα υπολογίζονται στην ελάχιστη απαίτηση των 15
συμμετεχόντων που χρηματοδοτούνται από το Erasmus+

Οι εισερχόμενοι φοιτητές με μηδενική υποτροφία ( Zero Grant Students ) υπολογίζονται στο ελάχιστο των 15
συμμετεχόντων.

Εάν τα ΙΤΕ δεν οργανώσουν το/τα BIP που τους απονεμήθηκε, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί το BIP δεν
υλοποιήθηκε στις τελικές τους εκθέσεις και εναπόκειται στην ΕΥ να εξετάσει εάν οι λόγοι είναι δικαιολογημένοι.

Τα ΙΤΕ επιτρέπεται να μεταφέρουν το 100% των διατεθέντων κονδυλίων BIP OS σε άλλες κατηγορίες
προϋπολογισμού ( αν και αφού διεκδικήσουν κονδύλια )

Το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στην προετοιμασία και προσφορά ενός Μικτού Εντατικού
Προγράμματος μπορεί επίσης να προέρχεται από τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το Πρόγραμμα.



Διεθνής εξερχόμενη κινητικότητα από ταμεία εσωτερικής πολιτικής ( KA131)

Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και το 20% 

της τελευταίας χορηγηθείσας επιχορήγησης για να πραγματοποιήσουν :

• εξερχόμενες κινητικότητες σε μη συνδεδεμένες χώρες σε όλο τον κόσμο 

στις (Περιφέρειες 1-14) έστω και αν δεν υπήρχε ένδειξη κατά την υποβολή της αίτησης 

• Στόχος η ενθάρρυνση δραστηριοτήτων κινητικότητας με πολλές τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το 
πρόγραμμα , οι οποίες αναμένεται να καλύψουν τη μέγιστη γεωγραφική εμβέλεια.

Budget position Funding, EUR

SMS 193968,00

SMP 40 464,00

STA 32 560,00

STT 59 200,00

OS 53 340,00

BIP OS 50 000,00

TOTAL project funding 429 532,00 ( *20/100)

Max amount for 
cooperation with Third 
countries 1-14  (20% of 
Total project funding)

= 85 906,40

Προσοχή ! Το 20% θα αξιολογείται 
κατά την υποβολή του Final Report 
σύμφωνα  με το τελικό ποσό 
απορρόφησης του σχεδίου 
( και όχι σύμφωνα με το αρχικό ποσό 
κατανομής )

Αν η τελική απορρόφηση είναι 400,000 
ευρώ  τότε το allowable limit  (*20/100 
) = 80, 000 διαφοροποιείται αναλόγως. 



Χρηματοδότηση

18

Βάσει μοναδιαίου κόστους/ Unit Cost 

•Οργανωτικά έξοδα ( OS )

•Top ups fewer opportunities & Traineeships 

•Έξοδα ταξιδίου

•Έξοδα διαβίωσης 

Βάσει πραγματικών εξόδων/ Real Cost

• Επιχορήγηση AμεΑ ( Υποβολή Αίτησης στο ΙΔΕΠ   )

• Ειδικές δαπάνες



Χρηματοδότηση Σπουδαστών ΚΑ131

600 €

540 €

490 €

Οι σπουδαστές και  πρόσφατοι απόφοιτοι που εμπίπτουν στην κατηγορία λιγότερες ευκαιρίες λαμβάνουν ένα 

συμπληρωματικό ποσό Επιχορήγησης Erasmus+  με ποσό 250 EUR το μήνα.

Οι σπουδαστές και  πρόσφατοι απόφοιτοι οι οποίοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν τοποθέτηση λαμβάνουν  
ένα συμπληρωματικό ποσό Επιχορήγησης Erasmus+ με ποσό 150 EUR το μήνα.

Το συμπληρωματικό ποσό για περιόδους πρακτικής άσκησης  ( 150 ευρώ ) ισχύει στην περίπτωση κινητικότητας 
σε τρίτες χώρες από τις Περιφέρειες 13 και 14 ( Δεν ισχύει Για Την ΚΑ171 περιοχές 1-12, καθώς ούτε και για 
μικρής διάρκειας κινητικότητες 5-30 ημερών  )



Μικτή κινητικότητα ( ΒΙP ) και κινητικότητα μικρής 
διάρκειας 5-30 ημερών

o Μία ημέρα ταξιδιού πριν από τη δραστηριότητα και μία ημέρα ταξιδιού 
μετά τη δραστηριότητα καλύπτονται από τα έξοδα ατομικής υποστήριξης. 

o Το συμπληρωτικό ποσό για κινητικότητες που αφορούν τοποθέτηση  ( 150 
ευρώ ) δεν ισχύει

Top ups για Λιγότερες Ευκαιρίες Ποσό ανά συμμετέχοντα

5 – 14 ημέρες 100 €

15 – 30 ημέρες 150 €



Χρηματοδότηση Προσωπικού  

Τα εν λόγω ποσά αφορούν  
μέχρι και την 14η ημέρα

– από τη 15 μέχρι την 60η

ημέρα δίνεται το 70% του 
συγκεκριμένου ποσού 

- Δυνατότητα 
χρηματοδότησης διαβίωσης 
για 2 επιπλέον ημέρες 
ταξιδίου (1 πριν και 1 μετά τη 
δραστηριότητα



Ταξιδιωτικά Έξοδα

Απόσταση σε KM Ποσό επιχορήγησης
ανά συμμετέχοντα

Επιπλέον Ποσό 
επιχορήγησης για 
“Green Travel”*

10 - 99 23 € -

100 - 499 180 € 210 €

500 - 1999 275 € 320 €

2000 - 2999 360 € 410 €

3000 - 3999 530 € 610 €

4000 - 7999 820 € -

8000 + 1500 € -

* Σπουδαστές και πρόσφατοι απόφοιτοι, προσωπικό  που θα επιλέξουν 
“Green Travel” δικαιούνται 4 επιπλέον ημέρες subsistence για τις ημέρες 
ταξιδιού ( return trip )



Κριτήρια Επιλογής ΚΑ131 

Το ποσό επιχορήγησης στα ΙΤΕ, αφού η αίτηση περάσει το στάδιο 
επιλεξιμότητας,  θα εξαρτηθεί από:

o τον αριθμό των αιτούμενων κινητικοτήτων
o την προηγούμενη επίδοση του αιτούντος οργανισμού ως προς τον αριθμό

των κινητικοτήτων που πραγματοποιήθηκαν, την ποιοτική υλοποίηση
δραστηριοτήτων και χρηστή οικονομική διαχείριση, κατά τα προηγούμενα
έτη

o τον αριθμό των μεικτών εντατικών προγραμμάτων για τα οποία
υποβλήθηκαν αιτήσεις.

o To συνολικό προϋπολογισμό που διατίθεται για την εν λόγω δράση από τα
εσωτερικά ταμεία πολιτικής

Πρόσκληση 2022 - Διαθέσιμο Κονδύλι για την ΚΑ131 €4.680.352



Καταληκτική Ημερομηνία

Υποβολής Αίτησης 

24

23/02/2022

13:00 ώρα Κύπρου 

Ημερομηνία έναρξης σχεδίων: 

1η Ιουνίου 2022 (ΚΑ131, ΚΑ130 )

1η Αυγούστου 2022 (ΚΑ171) 

Διάρκεια του σχεδίου:

26 μήνες(ΚΑ131, ΚΑ130)

Επιλογή για 24 ή 36 μήνες ( ΚΑ 171 )



Διεθνής εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα 
από ταμεία εξωτερικής πολιτικής ( KA171 )

• Ως δράση ακολουθεί την εξωτερική πολιτική της ΕΕ

• Ως εκ τούτου, ορίζεται ένας αριθμός στόχων συνεργασίας με τις δώδεκα 
επιλέξιμες περιφέρειες (1-12 )



Διαθέσιμα Ποσά ανά 
περιφέρεια ( 1-12 )  για τη 

Διεθνή εξερχόμενη και 
εισερχόμενη κινητικότητα 
από τα ταμεία εξωτερικής 

πολιτικής ( KA171 )
Πρόσκληση 2022



Δραστηριότητες Κινητικότητας 
Κινητικότητα για σπουδές ή τοποθέτηση
(συμπεριλαμβανομένων και των νέων απόφοιτων ) σε
όλους τους κύκλους διάρκειας 2-12 μήνες ή 5 έως 30 ημέρες
για σύντομης διάρκειας διδακτορική κινητικότητα ή στην
περίπτωση μιας μικτής κινητικότητας

Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία για ακαδημαϊκό
προσωπικό και προσκεκλημένο προσωπικό από μη
ακαδημαϊκό οργανισμό για να διδάξουν σε συνεργαζόμενο
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ). Η περίοδος
κινητικότητας μπορεί να διαρκέσει από 5 ημέρες έως 2 μήνες
(60 ημέρες) και μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ως μικτή
κινητικότητα.

Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση (Τα συνέδρια δεν 
είναι επιλέξιμες δραστηριότητες  ). Η περίοδος κινητικότητας 
μπορεί να διαρκέσει από 5 ημέρες έως 2 μήνες (60 ημέρες) 
και μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ως μικτή κινητικότ
Αυτή η δραστηριότητα υποστηρίζει επίσης την κινητικότητα 
του προσωπικού από τα ΑΕΙ της Χώρας Εταίρου ( Τρίτη Χώρα)  
για εκπαίδευση σε μη ακαδημαϊκός οργανισμός που 
βρίσκεται σε χώρα του προγράμματος.



Κριτήρια ανάθεσης για έργα κινητικότητας που 
υποστηρίζονται από τα ταμεία εξωτερικής πολιτικής

Ο βαθμός στον οποίο ο αιτών 
οργανισμός περιγράφει με 
σαφήνεια
τις ευθύνες, τους ρόλους και τα 
καθήκοντα μεταξύ των 
εταίρων.
Η πληρότητα και η ποιότητα 
των ρυθμίσεων για την επιλογή 
των συμμετεχόντων  την 
υποστήριξη που τους 
παρέχεται και την αναγνώριση
της περιόδου κινητικότητάς 
τους.

1.Project-level award criterion

40%

2 & 3 Region - Level award criterion

Ο βαθμός στον οποίο το 
προτεινόμενο έργο 
κινητικότητας είναι σχετικό με 
την στρατηγική 
διεθνοποίησης των 
εμπλεκόμενων ΑΕΙ. Το 
σκεπτικό  που αφορά στην 
επιλογή της κινητικότητας του 
προσωπικού ή/και των 
φοιτητών και η
προηγούμενη εμπειρία στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση
με ιδρύματα/οργανισμούς 
στην περιοχή ενδιαφέροντος.

40%
Ο πιθανός αντίκτυπος του 
έργου στους συμμετέχοντες, 
τους δικαιούχους,
σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο
Καθώς και η  ποιότητα των 
μέτρων που αποσκοπούν 
στη διάδοση των 
αποτελεσμάτων

20%



Κριτήρια Επιλογής Σχεδίου ΚΑ171 

Για να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση, οι προτάσεις που αφορούν στην ΚΑ171 πρέπει να συγκεντρώσουν 
τουλάχιστον 60 βαθμούς στο σύνολο για κάθε αναφερόμενη περιφέρεια, και να πληρούν το 50%  σε κάθε κριτήριο 
ανάθεσης. 

Η επιχορήγηση που χορηγείται σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα εξαρτηθεί από :

o τον αριθμό των κινητικοτήτων και τους απαιτούμενους  μήνες/ημέρες

o τον προϋπολογισμό που διατίθεται ανά χώρα ή περιοχή.

o τη γεωγραφική ισορροπία σε μια δεδομένη περιοχή.

o Ανεξάρτητα από τη βαθμολογία κάθε περιφέρειας πάνω από το υποδεικνυόμενο όριο, η Εθνική 
Υπηρεσία μπορεί να δώσει προτεραιότητα στις κινητικότητες με ορισμένες χώρες για τη διασφάλιση 
της γεωγραφικής ισορροπίας εντός αυτής της περιοχής, όπως ορίζεται από τους αναφερόμενους 
γεωγραφικούς στόχους.

o Η Εθνική Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωμένη να χρηματοδοτήσει όλες τις κινητικότητες που ζητούνται 
για μια συγκεκριμένη μη συνδεόμενη τρίτη χώρα, εάν το αίτημα κριθεί υπερβολικό σε σχέση με τον 
διαθέσιμο προϋπολογισμό.



Ενδεικτικοί 
Γεωγραφικοί Στόχοι



Περιορισμοί στις εξερχόμενες κινητικότητες (από 
χώρα προγράμματος σε χώρα εταίρο)

Για τις περιοχές 2-12 δεν θα χρηματοδοτούνται οι Εξερχόμενες κινητικότητες για σπουδές και τοποθέτηση συντόμου
κύκλου, πρώτου κύκλου, και δευτέρου κύκλου για τις χώρες που λαμβάνουν βοήθημα ( από την αναπτυξιακή βοήθεια) .

Η κινητικότητα προς αυτές τις περιοχές είναι μόνο για εξερχόμενους φοιτητές σε διδακτορικό επίπεδο και για το προσωπικό.
Επίσης δεν θα υπάρχει περιορισμός στην εισερχόμενη κινητικότητα από τις εν λόγω χώρες από τις περιοχές 2-12 που
λαμβάνουν βοήθημα.

Προσοχή Οι χώρες που παρουσιάζονται σε bold ΔΕΝ λαμβάνουν βοήθημα άρα δεν ισχύουν περιορισμοί για αυτές τις
χώρες



Χρηματοδότηση ΚΑ171
Σπουδαστές  

ΚΑ171

o Ισχύει το συμπληρωματικό ποσό για φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους με
λιγότερες ευκαιρίες ( 250,00 ευρώ )

ΚΑ171

ΚΑ171



Οργανωτικά Έξοδα (1/2) 
Καλύπτουν έξοδα του ιδρύματος αποστολής και είναι συνδεδεμένα με:

• Την προώθηση της Δράσης εντός του οργανισμού

• Το συντονισμό με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού 

• Επισκέψεις σε ιδρύματα του εξωτερικού με σκοπό τη σύναψη νέων ΙΙΑs

• Την προετοιμασία κινητικoτήτων & των συμμετεχόντων

• Την επιλογή συμμετεχόντων

• Την παρακολούθηση και στήριξη συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια των 
κινητικοτήτων

• Τη διασφάλιση της αναγνώρισης των εκπαιδευτικών/ακαδημαϊκών 
μονάδων

• Την ενημέρωση των καταλόγων σπουδών του ιδρύματος για τους 
εισερχόμενους φοιτητές

• Δραστηριότητες ενσωμάτωσης των εισερχόμενων φοιτητών

• Την υλοποίηση του Εuropean Student Card Initiative (Digitalisation of 
Erasmus+)

• Δραστηριότητες Διάδοσης



Οργανωτικά Έξοδα (2/2) 

Δραστηριότητα Κινητικότητας
Ποσό Επιχορήγησης
ανά συμμετέχοντα

Εξερχόμενες κινητικότητες
(φοιτητών/αποφοίτων και προσωπικού)

400 € 
(μέχρι 100 συμμετέχοντες)

230€ 
(για κάθε επιπλέον συμμετέχοντα)

Κινητικότητες που υποστηρίζονται 
από external funding KA171

500€ 

Εξερχόμενες κινητικότητες με zero grant

Εισερχόμενες κινητικότητες από εταιρείες

Blended Intensive Programmes (BIPs)
Min. 15 - Μax. 20 συμμετέχοντες για κάθε ΒIP
Δεν περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό προσωπικό & οι 
φοιτητές του ΙΤΕ εισδοχής

400 €

Κινητικότητες συμμετεχόντων που εμπίπτουν στις ΛΕ που 
βασίζονται σε πραγματικά έξοδα 

100 €
Επιπλέον για κάθε fewer opportunity 

participant που έχει αιτηθεί κάλυψη εξόδων 
βάσει real cost



Επιχορήγηση Ατόμων με Αναπηρία

→ 100% χρηματοδοτική κάλυψη για επιπλέον δαπάνες που σχετίζονται για τις κινητικότητες ατόμων με
αναπηρία που δεν καλύπτονται από τα προβλεπόμενα top – ups ή στην περίπτωση που ισχύει από την
υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης

→ Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει αιτιολογημένα έξοδα που δεν καλύπτονται από τα ήδη
προβλεπόμενα ποσά, ( π.χ. έξοδα συνοδών ή/και συμμετοχή σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις )
Οι δαπάνες θα πρέπει να αιτιολογούνται βάσει αποδείξεων και να τυγχάνουν έγκρισης από την Εθνική
Υπηρεσία αφού υποβληθεί αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της κινητικότητας.

Ειδικές Δαπάνες 

Χρηματοδοτική ενίσχυση μέχρι και το 80% των συνολικών δαπανών για κάθε κατηγορία:

→ Έκτακτες ταξιδιωτικές δαπάνες των συμμετεχόντων, εάν οι δικαιούχοι αποδείξουν ότι οι συνήθεις
κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος) δεν καλύπτουν το 70% τουλάχιστον των
δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων.
Τα έκτακτα έξοδα για ακριβά ταξίδια αντικαθιστούν την ταξιδιωτική υποστήριξη.

→ Έξοδα έκδοσης εγγυητικών επιταγών σε ιδιωτικούς οργανισμούς που υποβάλουν αίτηση άνω των
60.000 ευρώ.
Οι δαπάνες θα πρέπει να αιτιολογούνται βάσει αποδείξεων και να τυγχάνουν έγκρισης από την Εθνική
Υπηρεσία



Εθνική Κοινοπραξία & Κριτήρια Αξιολόγησης

• Μια κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 οργανισμούς (τον Συντονιστή και τουλάχιστον δύο
ITE κάτοχους του ECHE)

• Όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από την ίδια Χώρα του Προγράμματος

• Πρέπει όλα τα μέλη να προσδιορίζονται στην αίτηση και να έχουν εξουσιοδοτήσει τον Αιτούντα Οργανισμό
για την υποβολή της αίτησης (mandates)



Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

o Erasmus+ and ESC Platform :  
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

o Erasmus+ Program Guide 2022:  
https://idep.org.cy/erasmus/odigos-programmatos/

o Erasmus+ International Credit Mobility Handbook for 
Participating Organisations 2022 : https://idep.org.cy/wp-

content/uploads/ICM-Handbook-Version-5.0-Chapter-1-Applicants.pdf

o Λιγότερες Ευκαιρίες ( Ομάδες και Κριτήρια ) :
https://idep.org.cy/wp-
content/uploads/protereotites_entaksis_poliomorfias.pdf

o Αίτηση για ΑμεΑ: https://idep.org.cy/aitisi-gia-prostheti-
chrimatodotisi-atomon-me-anapiries-anoteri-ekpaidefsi/

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://idep.org.cy/erasmus/odigos-programmatos/
https://idep.org.cy/wp-content/uploads/ICM-Handbook-Version-5.0-Chapter-1-Applicants.pdf
https://idep.org.cy/wp-content/uploads/protereotites_entaksis_poliomorfias.pdf
https://idep.org.cy/aitisi-gia-prostheti-chrimatodotisi-atomon-me-anapiries-anoteri-ekpaidefsi/


Μέρος Β 
TA ΜΕΡΗ ΤΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑ131 & ΚΑ171



Βασικές Πληροφορίες για τις Αιτήσεις

o Συμπλήρωση των αιτήσεων στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά

o Οι αιτήσεις γίνονται saved αυτόματα

o Τα πεδία που είναι γκρίζα συμπληρώνονται αυτόματα

o Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά να

συμπληρωθούν και κοκκινίζουν αν δεν έχουν

συμπληρωθεί

o Συγκεκριμένα πεδία των αιτήσεων έχουν περιορισμό

χαρακτήρων

o Οι αιτήσεις συχνά σας ενημερώνουν με διάφορες

ειδοποιήσεις

o Πρόσβαση στις αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας EESCP

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Αίτηση KΑ131

1
2

1. Αριθμός αίτησης

2. Τομέας

3. Side Menu: Εμφανίζει όλα τα πεδία της αίτησης

- To        εικονίδιο περιγράφει τι απαιτείται στο κάθε 

πεδίο

- Με       εμφανίζονται όσα είναι συμπληρωμένα

- Με       εμφανίζονται τα πεδία στα οποία υπάρχουν 
εκκρεμότητες και αποτρέπουν την υποβολή της 

αίτησης

3



Αίτηση - Context
Context

Kaταχωρείτε μόνο: 
1. Tο National Agency: CY01

2. Language

Συμπληρώνονται αυτόματα

3. Project Start date

4. Project total duration

5. Project end date

1 2

3 4 5



Αίτηση – Participating Organizations (1/3)

Participating Organizations

1. Καταχωρείτε το OID του ιδρύματος σας που είναι συνδεδεμένο με το ECHE
2. Δηλώνετε αν υποβάλετε αίτηση για κοινοπραξία

3. Στο Profile του οργανισμού θα πρέπει να δηλώσετε: Τype of organization

4. Erasmus Policy Statement: Δηλώνετε το link του website όπου έχετε 

ανακοινώσει το Erasmus Policy Statement (EPS)

2

3



Αίτηση – Participating Organizations (2/3)

Participating Organizations

5. Πρέπει να δηλώσετε τουλάχιστον 2 Associated persons με διαφορετικά 

emails:

i. Ta στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του ιδρύματος

ii. Τουλάχιστον 1 επιπλέον άτομο επικοινωνίας

6. Προσθήκη νέου ατόμου επαφής

6



Αίτηση – Participating Organizations (3/3)
Participating Organizations

Προσθήκη νέου ατόμου επαφής: στο τηλέφωνο του ατόμου εκτός από την 

επιλογή χώρας θα πρέπει να βάλετε και τον κωδικό +357 για να  σας επιτρέψει 

να γίνει save

Είναι υποχρεωτικό 1 από τα 2 άτομα να οριστεί ως primary contact person και 

ως contact person για το OLS



Αίτηση – Activities
Activities

Προσθήκη δραστηριοτήτων:

1. Mobilities: Δηλώνετε αριθμό συμμετεχόντων (χωρίς διάρκεια)

2. BIPs: Δηλώνετε αριθμό συμμετεχόντων (min. 15 συμμετέχοντες)

3. Budget share for International Mobility: Δηλώνετε το ποσοστό του

προϋπολογισμού που υπολογίζετε για Διεθνή κινητικότητα (Max. 20%)

1

2
3



Αίτηση – Annexes & Checklist
Αnnexes

• Declaration of Honour: Τυπώστε, υπογράψτε και σφραγίστε την 

υπεύθυνη δήλωση, την οποία στη συνέχεια θα πρέπει να σαρώσετε 

και να επισυνάψετε στην αίτηση (υπογράφεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο)

• Επισύναψη Μandates και οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου

Checklist

Βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας



Αίτηση – Sharing

Sharing

1. Πρόσκληση ατόμων με πρόσβαση στην αίτηση

2. Δυνατότητα εκχώρησης διαφορετικών δικαιωμάτων

2



Αίτηση – History

History

 Ιστορικό υποβολής της αίτησης

 Το σύστημα κρατά αυτόματα την τελευταία υποβολή της

αίτησης (εντός της καταληκτικής ημερομηνίας)



Αίτηση ΚΑ171 - Context
Context

Kaταχωρείτε μόνο: 

1. To Project total duration (24 ή 26 μήνες)

2. Tο National Agency: CY01

3. Language

Συμπληρώνονται αυτόματα

Project Start date

Project end date

2 3



Αίτηση ΚΑ171 – Regional Partnerships (1/2)
1. Πρώτα γίνεται η καταχώρηση της περιοχής 

2. Η επιλογή της χώρας

 Κάθε περιοχή αξιολογείται ξεχωριστά

2



Αίτηση ΚΑ171 – Regional Partnerships (2/2)

Details for cooperation with a specific region

2. Στη συνέχεια επιλέγετε την χώρα από το edit button αφού δηλώσετε 

τουλάχιστον 1 valid OID ενός οργανισμού της περιοχής αυτής και ένα email 

ενός ατόμου επαφής στον οργανισμό αυτό

2



Αίτηση ΚΑ171 – Project Description

Quality of project design and cooperation arrangements

 Κοινή ερώτηση για όλες τις περιοχές σχετικά με τη διαχείριση κινητικοτήτων

 Συνεισφορά των ΙROs σχετικά με τη διαχείριση κινητικοτήτων



 2 Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για κάθε περιοχή που έχετε δηλώσει

 Φροντίστε οι απαντήσεις σας για κάθε περιοχή να είναι εξιδεικευμένες με 

βάση τους εταίρους σας, τα είδη των κινητικοτήτων που προγραμματίζετε 

για κάθε περιοχή

Αίτηση ΚΑ171 – Project Description



Αίτηση ΚΑ171 – Αctivities (1/2)

 Καταχωρείτε τον αριθμό των κινητικοτήτων που θέλετε να υλοποιήσετε



Αίτηση ΚΑ171 – Αctivities (2/2)

 Καταχωρείτε τον αριθμό των κινητικοτήτων που θέλετε να υλοποιήσετε σε 

κάθε ροή και τον συνολικό αριθμό ημερών για όλες τις κινητικότητες

 Δηλώνετε αν πρόκειται για εισερχόμενη/εξερχόμενη κινητικότητα 



Αίτηση ΚΑ130

1 2

1. Αριθμός αίτησης

2. Τομέας

3. Side Menu: Εμφανίζει όλα τα πεδία της αίτησης

- To        εικονίδιο περιγράφει τι απαιτείται στο κάθε 

πεδίο

- Με       εμφανίζονται όσα είναι συμπληρωμένα

- Με       εμφανίζονται τα πεδία στα οποία υπάρχουν 

εκκρεμότητες και αποτρέπουν την υποβολή της 

αίτησης
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Αίτηση KA130 – Consortium Summary 

Consortium Summary 

 Σύντομη περιγραφή της κοινοπραξίας: Ρόλος συντονιστών 

και μελών (Υποχρεωτικά και στα Αγγλικά)

 Ξεκάθαροι και συγκεκριμένοι στόχοι της κοινοπραξίας

 Περιγραφή των βασικών δραστηριοτήτων

 Σύντομη περιγραφή του αντίκτυπου και των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων της κοινοπραξίας



1

Αίτηση ΚΑ130 – Participating Organizations (1/3)

Participating Organizations

1. Καταχωρείτε το OID του ιδρύματος σας

2. Προσθέστε τουλάχιστον άλλα 2 ΙΤΕ – μέλη της κοινοπραξίας. Θα χρειαστείτε 

τα OID numbers των μελών της κοινοπραξίας

3. Στο Profile του οργανισμού δηλώνετε: Τype of organization - HEI

3



Participating Organizations

4. Θα πρέπει να δηλώσετε Associated persons:

- 2 διαφορετικά άτομα επικοινωνίας

- Ta στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του ιδρύματος

5. Προσθήκη νέου ατόμου επαφής

6. Δημιουργία νέου ατόμου επαφής

Αίτηση ΚΑ130 – Participating Organizations (2/3)

5

4
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Participating Organizations

7. Background & Εxperience του Συντονιστή:

- Παρουσίαση του προφίλ του συντονιστικού οργανισμού: στόχοι, 

κλάδοι σπουδών δραστηριοποίησης, ομάδες στόχοι στους οποίους 
απευθύνεται

- Πώς οι προηγούμενες εμπειρίες του συντονιστικού ιδρύματος 

μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινοπραξία; 

- Πώς μπορούν οι γνώσεις, η εμπειρογνωμοσύνη του προσωπικού να 

αξιοποιηθούν για τους σκοπούς αυτής της κοινοπραξίας;

Αίτηση ΚΑ130 – Participating Organizations (3/3)



Consortium Description

1. Objectives and purpose:

- Ποιοί είναι οι στόχοι της κοινοπραξίας;

- Ποιές είναι οι ανάγκες της κοινοπραξίας;
- Ποιές δραστηριότητες κινητικότητας σκοπεύετε να 

πραγματοποιήσετε; Πώς συνάδουν με τις ανάγκες της κοινοπραξίας; 

Σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε κινητικότητες προς Τρίτες Χώρες;

- Εξηγήστε τους λόγους και τα κριτήρια στα οποία στηρίχτηκε η 

επιλογή των μελών της κοινοπραξίας 

- Πώς θα συνεισφέρει η τυχόν εμπλοκή εταιρειών ή άλλων 

οργανισμών στην κοινοπραξία;

2. Consortium Management
- Περιγράψτε τις διαδικασίες διαχείρισης της κοινοπραξίας: Κατανομή 

καθηκόντων, προετοιμασία ΙΙAs, learning agreements, εύρεση 

οργανισμών υποδοχής κτλ.

Αίτηση 130 – Consortium Description (1/2)



Consortium Description

3. Preparation of Participants
- Τι πρόνοιες προβλέπετε για την προετοιμασία των συμμετεχόντων σε 

κινητικότητες; 

4. Roles
- Ποιός είναι ο ρόλος του συντονιστή και ποιός των μελών; 

- Ποιές διαδικασίες έχετε αναλάβει ως συντονιστικό ίδρυμα και ποιές 

είναι οι υποχρεώσεις των μελών της κοινοπραξίας; 

- Τρόποι συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών

- Πώς θα γίνεται η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και ποιός 

θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και το βαθμό επίτευξης 

των στόχων του σχεδίου;

Αίτηση ΚΑ 130 – Consortium Description (2/2)



Follow up

1. Impact:

- Σε σχέση με τις μεμονωμένες αιτήσεις ενός ιδρύματος για

κινητικότητα, ποια είναι η προστιθέμενη αξία και ο αναμενόμενος

αντίκτυπος στους συμμετέχοντες, στους οργανισμούς μέλη και

στους εταίρους στο εξωτερικό;

- Ποιος είναι ο αναμενόμενος αντίκτυπος της κοινοπραξίας στον

οργανισμό, σε τοπικό, εθνικό και ίσως και διεθνές επίπεδο;

2. Dissemination of Results of the Consortium
- Πώς σκοπεύετε να διαδώσετε τα αποτελέσματα της κοινοπραξίας;

- Έχετε συγκεκριμένες ομάδες στόχους για τις δραστηριότητες διάδοσης

που προγραμματίζετε;

3. Evaluation
- Περιγράψτε τις δραστηριότητες και τις μεθόδους που θα
χρησιμοποιήσετε για να αξιολογήσετε το βαθμό επίτευξης των στόχων

της κοινοπραξίας

Αίτηση 

ΚΑ 130 – Follow Up



Μέρος Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Υποβολή Αίτησης 



Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform

 Πλατφόρμα EESCP - “Single Entry Point” για:

- Εξεύρεση οργανισμών που συμμετέχουν σε Αποκεντρωμένες Δράσεις

- Eυκαιρίες του Προγράμματος

- Πρόσβαση σε εγκεκριμένα Σχέδια/Projects’ Result Platform

- Eγγραφές νέων οργανισμών (Απόκτηση ΟID)

- Πρόσβαση στις αιτήσεις

- Διαχείριση εγκεκριμένων σχεδίων

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Πρόσβαση στην πλατφόρμα EESCP

1. Εγγραφή ή Login

2. EU Login

3. Welcome message με το μήνυμα χρήστη 1

2

3



1. Δυνατότητα αναζήτησης ανά τομέα δραστηριοποίησης

2. Δυνατότητα αναζήτησης ανά Δράση (ΚΑ1/ΚΑ2)

3. Ανοικτές Προσκλήσεις

1

2

3

Opportunities (1/2)



Opportunities (2/2)

Ανοιχτές Προσκλήσεις ανά Τομέα

2
1
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My Applications (1/2)

1. Search and filter: Επιλογή φίλτρων για εξεύρεση αιτήσεων

2. Search Results: Φίλτρα που έχουν επιλεγεί

3. Λίστα αποτελεσμάτων

1 2

3

4.  Επιλογή αίτησης: επιλέγοντας το Form ID ανοίγει η 

αίτηση

4



My Applications (2/2)

1. Διαθέσιμες ημέρες πριν από την 

καταληκτική προθεσμία

2. Application Status

3. Actions button: 

- Edit: Επεξεργασία της αίτησης

- Preview: αντί για edit μετά από την 

υποβολή

- Delete: Διαγραφή της αίτησης. Δεν είναι 

διαθέσιμη ως επιλογή μετά από την 

υποβολή της αίτησης

- Submission History: Ιστορικό υποβολής 

της αίτησης

- Sharing: Αποστολή της αίτησης σε άλλα 

άτομα και εκχώρηση δικαιωμάτων για 

Ανάγνωση/Επεξεργασία/Υποβολή

1 2 3



Application Statuses
• Draft: Η αίτηση δεν έχει συμπληρωθεί ή συμπληρώθηκε, αλλά δεν υποβλήθηκε ακόμα

– Reopened & draft: ο αιτητής έχει ανοίξει την αίτηση εκ νέου πριν από την
προθεσμία

– Reopened by NA and only Submit Allowed: έχει επέλθει η προθεσμία υποβολής,
αλλά η Εθνική Υπηρεσία επιτρέπει την υποβολή εκ νέου χωρίς αλλαγές

– Reopened by NA and Edit/Submit Allowed: έχει επέλθει η προθεσμία υποβολής,
αλλά η Εθνική Υπηρεσία επιτρέπει την επεξεργασία και υποβολή εκ νέου της

αίτησης λόγω τεχνικών προβλημάτων ή κατόπιν οδηγιών της ΕΕ

• Submitted: η αίτηση έχει υποβληθεί

• Unsubmitted

– Deadline Expired: η αίτηση δεν υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας

– Deleted: η αίτηση δεν υποβλήθηκε και έχει διαγραφεί. (Μπορεί πάντοτε να γίνει

Reopened εντός της προθεσμίας



Διαγραφή Αίτησης

1. Delete  από το Action button της αίτησης

2. Warning message: Επιβεβαίωση διαγραφής

3. Confirmation message

4. Αλλαγή status σε deleted

1

2

3
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Υποβολή Αίτησης

1. Μόλις όλα τα πεδία στο Content Menu είναι , ενεργοποιείται 

το κουμπί του Submit και μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας

2. Έχετε τη δυνατότητα να «κατεβάσετε» την αίτηση σας σε PDF file

1 2



Υποβολή αίτησης εκτός προθεσμίας

Εξαίρεση ΜΟΝΟ αν μπορεί να αποδειχθεί ότι προσπαθήσατε να
υποβάλετε την αίτηση πριν από την προθεσμία και δεν ήταν εφικτό για

τεχνικούς λόγους ενώ πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Η ημερομηνία και ώρα της τελευταίας απόπειρας υποβολής,

(ιστορικό υποβολής/history submission) είναι πριν από την

ισχύουσα προθεσμία

2. Έχετε ενημερώσει το ΙΔΕΠ εντός 2 ωρών μετά την προθεσμία

3. Έχετε αποστείλει στο ΙΔΕΠ εντός 2 ωρών μέσω email την αίτησή
χωρίς τροποποιήσεις μετά την απόπειρα υποβολής (σε pdf)

 Το ΙΔΕΠ θα αποφασίσει εάν μπορεί να δεχτεί την αίτηση και

ενδεχομένως να την ανοίξει εκ νέου για υποβολή ή ακόμα και για

επεξεργασία. Η ΕΥ θα ενημερώσει τον οργανισμό για τη νέα

καταληκτική ημερομηνία και οι διαθέσιμες ημέρες θα φαίνονται από

το tab “My applications”



Tι Θα Χρειαστείτε Για Την Υποβολή

• Συνεχής σύνδεση με το Διαδίκτυο – Δεν υπάρχει δυνατότητα να 

επεξεργαστείτε την αίτηση offline

• Για το Declaration of Honour: εκτυπωτή και scanner για να 

τυπώσετε και να κάνετε scan την υπογραφή του Νομίμου 

Εκπροσώπου του Οργανισμού σας

• Εγκατάσταση του Adobe Reader στη συσκευή σας.

• Δεν υποβάλλεται εκτυπωμένη αίτηση στο ΙΔΕΠ!



Μέρος Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕU Login Account
OID/ORS



Tαυτοποίηση Χρήστη & Οργανισμού

• Για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις θα πρέπει 

προηγουμένως το σύστημα να μπορεί να σας ταυτοποιήσει:

1. Ως χρήστη μέσω του ΕU Login Account

2. Ως οργανισμό μέσω του OID - Οrganization Identification

Με λογαριασμό EU Login έχετε 
πρόσβαση στο ORS και στο Web Form

ΟRS

Web 
Form



EU Login

 Θα πρέπει να εντοπίσετε το email που χρησιμοποιήθηκε από τον

οργανισμό σας κατά τη διάρκεια εγγραφής του οργανισμού στο

ORS. To EU Login Account πρέπει να συνδέεται με email κοινής

χρήσης του οργανισμού

 Εάν δε γνωρίζετε το email με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο

οργανισμός σας, επικοινωνήστε έγκαιρα με το ΙΔΕΠ Διά Βίου

Μάθησης

 Εάν ο οργανισμός σας ήταν συνδεδεμένος με προσωπικό email
στο οποίο δεν έχετε πρόσβαση (π.χ λόγω αλλαγής contact

person) επικοινωνήστε έγκαιρα με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

 Στη συνέχεια για σκοπούς συμπλήρωσης της αίτησης μπορείτε

να προσθέσετε και άλλα emails που έχουν συνδεθεί με

λογαριασμό EU Login και να τους εκχωρήσετε διαφορετικά

δικαιώματα



Ενημέρωση ΟRS/OID

 Προηγούμενες εγγραφές στο ORS δεν μπορούν να διαγραφούν

από τoν χρήστη

 Αλλαγές στα στοιχεία ενός οργανισμού γίνονται μόνο στο ORS –

Η αίτηση αντλεί τα στοιχεία από το ORS

 Απαιτείται μόνο η επικαιροποίηση των στοιχείων του οργανισμού

για τις πιο κάτω περιπτώσεις:

 Aλλαγή legal representative

 Aλλαγή τραπεζικών στοιχείων

 Έντυπο χρηματοοικονομικής ικανότητας (για οργανισμούς 

ιδιωτικού δικαίου που η επιχορήγηση ξεπερνά τις 60.000€)



Αναζήτηση Οργανισμού

1. Μέσω του ΕΕSC - Organizations αναζητήστε τον οργανισμό

σας, προκειμένου να αποφύγετε διπλές εγγραφές

2. Προσθέστε λέξεις - κλειδιά για την έρευνα (όνομα, links)

3. Τροποποιήστε τυχόν επιπλέον φίλτρα

4. Αποτελέσματα εύρεσης – Επιλογή του οργανισμού σας

1

2

3
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Ενημέρωση Στοιχείων Οργανισμού (1/2)

1. Μέσω του ΕΕSC<Organizations<My organizations

2. Επιλογή του ΟID του οργανισμού που θέλετε να τροποποιήσετε

1 2



Eνημέρωση στοιχείων οργανισμού (2/2)
1. Επιλογή της ενότητας που χρήζει τροποποίησης

2. Ενημέρωση των πεδίων

3. Αποθήκευση μέσω της επιλογής “Update my organization”

4. Uploading απαραίτητων εγγραφών

i. Έντυπο Νομικής Οντότητας (Απαραίτητο)

ii. Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων του οργανισμού (Απαραίτητο)

iii. Έντυπα για έλεγχο χρηματοοικονομικής ικανότητας 
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Eπικοινωνία

Σταυρούλα Αντωνίου

Λειτουργός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τηλ.: 22448891

email: santoniou@idep.org.cy

Θέκλα Χριστοδουλίδου

Συντονίστρια Βασικής Δράσης 1

Τηλ.: 22448893

email: tchristodoulidou@idep.org.cy

Teams Channel:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a78cabf0cba1a42719a81749274ca53d2%40thread.tacv2/conversations?groupId=83090671-dcaa-4a3e-9931-
9db381b3f484&tenantId=24167378-fbe8-49f2-8131-3b7cf03d877f

mailto:santoniou@idep.org.cy
mailto:tchristodoulidou@idep.org.cy
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a78cabf0cba1a42719a81749274ca53d2%40thread.tacv2/conversations?groupId=83090671-dcaa-4a3e-9931-9db381b3f484&tenantId=24167378-fbe8-49f2-8131-3b7cf03d877f


Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


