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Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΝΕΟΙ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΝΕΟΙ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Διαχείριση Προσκλήσεων

Κατηγορία φοιτητές για Σπουδές 
•Ανανέωση ιστοσελίδας
•Ετοιμασία προσκλήσεων, χειμερινό + εαρινό 
(ημερομηνία έναρξης-λήξης, ανανέωση πίνακα 
συμφωνιών Erasmus+, άνοιγμα ηλεκτρονικού 
συστήματος καταχώρησης αιτήσεων, Συντονιστές 
Erasmus, κριτήρια επιλογής τμημάτων, γνώση γλώσσας 
διδασκαλίας)
•Ανακοίνωση της πρόσκλησης (αποστολή e-mail και 
sms στους φοιτητές και στους Συντονιστές Erasmus 
Τμημάτων)
•Παρουσίαση του Προγράμματος Erasmus Σπουδές 
στους φοιτητές (μία φορά το εξάμηνο)
•Επιλογή ή απόρριψη φοιτητών για συμμετοχή από 
τα τμήματα – τήρηση πρακτικών



Διαχείριση Προσκλήσεων

Κατηγορία φοιτητές για Σπουδές 
Προετοιμασία πριν την κινητικότητα
•Αποδοχή της θέσης από τους φοιτητές
•Student nominations στα πανεπιστήμια υποδοχής
•Ετοιμασία αιτήσεων των πανεπιστημίων υποδοχής και 
των learning agreements με τη βοήθεια των Συντονιστών 
erasmus των τμημάτων (μέσω του OLA ή του εντύπου ή 
LA’s συστημάτων από third party providers) από τους 
φοιτητές
•Αποδοχές, υπογραφή LA
•Ετοιμασία χρηματοδοτικών συμβάσεων 
(αεροπορικό εισιτήριο, ασφάλειες, τραπεζικό λογαριασμό)
•Συνάντηση με τους φοιτητές πριν την αναχώρηση 
τους (διευκρινήσεις για πληρωμές, έντυπα κλπ)



Διαχείριση Προσκλήσεων

Κατηγορία φοιτητές/νέοι απόφοιτοι  
για Τοποθετήσεις 
•Ανανέωση ιστοσελίδας
•Ετοιμασία προσκλήσεων όσες φορές χρειαστεί 
(ημερομηνία έναρξης-λήξης, άνοιγμα ηλεκτρονικού 
συστήματος καταχώρησης αιτήσεων, κριτήρια επιλογής)
•Ανακοίνωση της πρόσκλησης (αποστολή e-mail και 
sms στους φοιτητές) και στους Συντονιστές Erasmus 
Τμημάτων
•Παρουσίαση του Προγράμματος Erasmus 
Τοποθετήσεις στους φοιτητές (μία φορά το εξάμηνο)
•Εγκρίσεις/απορρίψεις φοιτητών για συμμετοχή 
από την Επιτροπή Επιλογής με τήρηση πρακτικών



Διαχείριση Προσκλήσεων

Κατηγορία φοιτητές/νέοι απόφοιτοι  
για Τοποθετήσεις 
Προετοιμασία πριν την κινητικότητα
•Αποδοχή της θέσης από τους φοιτητές
•Επικοινωνία με τους οργανισμούς υποδοχής για 
την ετοιμασία των Learning agreements
•(μέσω του OLA ή του εντύπου)
•Ετοιμασία χρηματοδοτικών συμβάσεων 
(αεροπορικό εισιτήριο, ασφάλειες (health, liability, 
accident), τραπεζικό λογαριασμό)
•Συνάντηση με τους φοιτητές πριν την αναχώρηση 
τους (διευκρινήσεις για πληρωμές, έντυπα κλπ)
•Πληρωμή σε 3 δόσεις, 2 στο εξωτερικό (ανά 
εξάμηνο) και 1 στην Κύπρο με την επιστροφή



Διαχείριση Προσκλήσεων

Κατηγορία ακαδημαϊκό προσωπικό για 
Διδασκαλία ή Διδασκαλία + Κατάρτιση
Προετοιμασία πριν την κινητικότητα

•Ανανέωση ιστοσελίδας
•Ετοιμασία προσκλήσεων, (ημερομηνία έναρξης-
λήξης, ανανέωση πίνακα συμφωνιών Erasmus+, άνοιγμα 
ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρησης αιτήσεων, 
κριτήρια επιλογής τμημάτων, Επιτροπή Επιλογής (ΕΔΣ)
•Ανακοίνωση της πρόσκλησης (αποστολή e-mail 
στους ακαδημαϊκούς)
•Εγκρίσεις/απορρίψεις για συμμετοχή από την 
Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων – Τήρηση πρακτικών
•Ενημέρωση ακαδημαϊκών για την επιλογή τους



Διαχείριση Προσκλήσεων

Κατηγορία ακαδημαϊκό προσωπικό για 
Διδασκαλία ή Διδασκαλία + Κατάρτιση 
Προετοιμασία πριν την κινητικότητα
•Αποδοχή της θέσης από τους ακαδημαϊκούς
•Επικοινωνία με τα πανεπιστήμια υποδοχής για την 
ετοιμασία των Mobility agreements
•Ετοιμασία χρηματοδοτικών συμβάσεων 
(αεροπορικό εισιτήριο, ασφάλειες), τραπεζικό 
λογαριασμό)
•Πληρωμή προκαταβολής ύψους 70%, υπόλοιπο 
30% μετά την επιστροφή



Διαχείριση Προσκλήσεων

Κατηγορία διοικητικό προσωπικό για 
Κατάρτιση 
Προετοιμασία πριν την κινητικότητα
•Ανανέωση ιστοσελίδας
•Ετοιμασία προσκλήσεων, (ημερομηνία έναρξης-
λήξης, άνοιγμα ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρησης 
αιτήσεων, κριτήρια επιλογής, Επιτροπή Επιλογής Erasmus
•Ανακοίνωση της πρόσκλησης (αποστολή e-mail στο
προσωπικό)
•Εγκρίσεις/απορρίψεις για συμμετοχή από την 
Επιτροπή Επιλογής Erasmus. Τήρηση πρακτικών
•Ενημέρωση μελών του προσωπικού για την επιλογή 
τους



Διαχείριση Προσκλήσεων

Κατηγορία διοικητικό προσωπικό για 
Κατάρτιση 
Προετοιμασία πριν την κινητικότητα
•Αποδοχή της θέσης από τα μέλη του προσωπικού
•Επικοινωνία με τα πανεπιστήμια/οργανισμούς 
υποδοχής για την ετοιμασία των Mobility agreements
•Ετοιμασία χρηματοδοτικών συμβάσεων 
(αεροπορικό εισιτήριο, ασφάλειες), τραπεζικό 
λογαριασμό)
•Πληρωμή προκαταβολής ύψους 70%, υπόλοιπο 
30% μετά την επιστροφή



Διαχείριση Προσκλήσεων

Κατηγορία φοιτητές για Σπουδές και 
φοιτητές/νέοι απόφοιτοι για Τοποθετήσεις 
– Εξερχόμενοι
Κατά την διάρκεια της κινητικότητας
•Συνεχής επικοινωνία, τηλεφωνικώς, μέσω e-mail, Zoom, 
Teams, στο γραφείο
•Για αλλαγές μαθημάτων επικοινωνία με τους Συντονιστές 
erasmus των τμημάτων
•Για αλλαγή στην διάρκεια ή περιεχόμενο τοποθέτησης 
π.χ. πρόγραμμα εργασίας  επικοινωνία μαζί μας
•Η διαμονή είναι ευθύνη των φοιτητών - παραμένει 
τεράστιο πρόβλημα



Διαχείριση Προσκλήσεων

Κατηγορία φοιτητές για Σπουδές–
Εισερχόμενοι
Κατά την διάρκεια της κινητικότητας
•Orientation meeting online πριν την άφιξη τους
•Welcome meeting με την άφιξη τους και δεξίωση
•Συνεχής επικοινωνία τηλεφωνικώς, μέσω e-mail, Zoom, 
Teams, ή στο γραφείο
•Για αλλαγές μαθημάτων επικοινωνία με τους Συντονιστές 
erasmus των τμημάτων
•Η διαμονή είναι ευθύνη των φοιτητών - παραμένει 
τεράστιο πρόβλημα



Διαχείριση Προσκλήσεων

Φοιτητές για Σπουδές και φοιτητές/νέοι 
απόφοιτοι για τοποθετήσεις
Μετά την κινητικότητα
Με την επιστροφή τους θα πρέπει να υποβάλουν τα 
ακόλουθα
•Κάρτες επιβίβασης στο αεροπλάνο, αναχώρησης και 
επιστροφής από και στην Κύπρο
•3 μέρη του LA υπογραμμένα και από τα 3 μέρη 
(Before, During, After)
•Transcript of Records (σπουδές)
•Attendance Certificate (σπουδές + τοποθετήσεις)
•Αποδεικτικό ενοικίου και αποδείξεις πληρωμής
•Έκθεση σπουδών ή τοποθέτησης
•Europass Mobility (συστήνεται στις τοποθετήσεις)
•Για την τελευταία πληρωμή θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
το EU Survey και το OLS assessment



Διαχείριση Προσκλήσεων

Φοιτητές για Σπουδές
Μετά την κινητικότητα – αναγνώριση

Το Transcript of Records (σπουδές) αποστέλλεται στα 
τμήματα για να προχωρήσουν στην αναγνώριση των 
μαθήματων της περιόδου erasmus τα οποία 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στο εξωτερικό.

Καταχωρείται το pass or fail άρα δεν αλλάζει ο γενικός 
βαθμός των φοιτητών.

Όταν ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού είναι 
κατά 50% το ίδιο με μάθημα στο ΠΚ ο φοιτητής μπορεί 
να το επιλέξει και να του αναγνωριστεί.



Διαχείριση Προσκλήσεων

Φοιτητές/νέοι απόφοιτοι για Τοποθετήσεις
Μετά την κινητικότητα

Η συμμετοχή σε τοποθετήσεις/πρακτική άσκηση δεν 
είναι μέρος του προγράμματος σπουδών ως εκ 
τούτου δεν αναγνωρίζεται σαν μέρος αυτού. Φαίνεται 
όμως στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement)

Οι φοιτητές Ιατρικής μπορούν να τοποθετηθούν σε 
νοσοκομεία για πρακτική άσκηση μέσω του Erasmus για 2 
μήνες, πραγματοποιώντας το elective της πρακτικής τους 
άσκησης σε νοσοκομείο, που είναι μέρος των σπουδών 
στο εξωτερικό αντί στην Κύπρο.

Για αυτό τους αναγνωρίζονται 12 ECTS.



Διαχείριση Προσκλήσεων

Προσωπικό για διδασκαλία/κατάρτιση και 
κατάρτιση
Μετά την κινητικότητα
Με την επιστροφή τους θα πρέπει να υποβάλουν τα 
ακόλουθα
•Κάρτες επιβίβασης στο αεροπλάνο αναχώρησης και 
επιστροφής από και στην Κύπρο
•Mobility Certificate 
•Έκθεση κινητικότητας
•Αποδεικτικό πληρωμής διαμονής και άλλες 
αποδείξεις εξόδων για παραμονή στη χώρα
Για την τελευταία πληρωμή θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί το EU Survey
H περίοδος Erasmus αναγνωρίζεται σαν επιπλέον 
κατάρτιση αλλά δεν μετρά σε ανελίξεις προσωπικού.



Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες
Φοιτητές/τριες και απόφοιτοι με λιγότερες ευκαιρίες 
θεωρούνται άτομα:
•με σωματικές, νοητικές και ψυχικές αναπηρίες
•με θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας
•με χαμηλό κοινωνικo-οικονομικό υπόβαθρο
•με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο
•φοιτητές/απόφοιτοι πολιτικοί πρόσφυγες
•που είναι παιδιά μονογονεϊκών ή πολύτεκνων οικογενειών χαμηλού 
κοινωνικο-οικονομικού υπόβαθρου
•που είναι γονείς οι ίδιοι και ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με 
χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο
•που προέρχονται από αγροτικές, υποβαθμισμένες, απομακρυσμένες 
και ακριτικές περιοχές
•που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες (πχ. με γονείς 
ναρκομανείς, που παρακολουθούνται από το Γραφείο Ευημερίας κτλ)
•φοιτητές/απόφοιτοι με Μαθησιακές Δυσκολίες (πχ. η Δυσλεξία, 
Δυσγραφία, Δυσπραξία κτλ)
Απαραίτητη η προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών



Διαχείριση Προσκλήσεων

Τήρηση αρχείου, οικονομικών καταστάσεων
•Καταχώρηση όλων των κινητικοτήτων στο 
Mobility Tool (Σχέδια ως το 2020) και beneficiary 
module (Σχέδια 2021 και 2022)
•Τήρηση ανανεωμένης κατάστασης των κονδυλίων/
Τήρηση πινάκων στο excel για όλες τις κατηγορίες 
κινητικότητας συμπ. OS
•Συχνός έλεγχος των Ledger reports των 
Οικονομικών Υπηρεσιών με τις δικές μας οικονομικές 
καταστάσεις για τυχόν απέραστες εγγραφές από την 
πλευρά τους
•Τήρηση αρχείου εγγράφων σε φακέλους και σε 
ηλεκτρονική μορφή, ή μέχρι 5 χρόνια πριν για την 
περίπτωση διενέργειας οικονομικού ελέγχου



Ερωτήσεις;

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Έμμα Ζένιου
Λειτουργός Πανεπιστημίου Α’, 

Υπεύθυνη Γραφείου Κινητικότητας,
Συντονίστρια Τομέα Διεθνών Σχέσεων και Ανάπτυξης

EURES Advisor

Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – CY NICOSIA01

Tel. +35722894281, zeniou.emma@ucy.ac.cy, 
erasmus@ucy.ac.cy   

http://www.ucy.ac.cy

www.linkedin.com/in/emmazeniou

http://www.ucy.ac.cy/
http://www.linkedin.com/in/emmazeniou

