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Ι. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ - ΓΕΝΙΚΑ 

Το 2013 η ΕΕ θέσπισε με τον Κανονισμό 1288/2013 το Πρόγραμμα «Erasmus+» 

για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το Πρόγραμμα 

αποτελεί δράση της ΕΕ στους τομείς αυτούς και θα εφαρμόζεται για την περίοδο 

2014-2020. Καλύπτει όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, θέματα 

νεολαίας και τον αθλητισμό.  

2. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διεθνή διάσταση που αποσκοπεί στην υποστήριξη 

της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών της 

στόχων, μέσω της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών εταίρων. ΟΙ 

Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος για την Κύπρο είναι το ΙΔΕΠ Διά 

Βίου Μάθησης και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: http://www.erasmusplus.cy/. 

3. Το Erasmus+ αποτελεί  συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της 

ΕΕ, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. Ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ ανέρχεται στα 15 δισεκατομμύρια για όλη την περίοδο. Η 

ΕΕ εκτιμά ότι μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα 

μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική 

πείρα, καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό. 

4. Η Βασική Δράση 1 (ΚΑ1) του Προγράμματος αφορά την κινητικότητα για 

σπουδές, εθελοντισμό, εκπαίδευση και κατάρτιση των συμμετεχόντων, κατά την 

οποία παρέχεται οικονομική, στήριξη, μεταξύ άλλων, σε φοιτητές/εκπαιδευόμενους, 

εθελοντές, νέους, άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, και 

καθηγητές/προσωπικό των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων/οργανισμών, ΜΚΟ, δημόσιων 

φορέων και άτυπων ομάδων νέων που είναι δικαιούχοι.   

5. Χώρες  του Προγράμματος είναι τα ΚΜ της ΕΕ, οι χώρες του ΕΟΧ και οι υπό 

ένταξη χώρες, ενώ χώρες εταίροι είναι  όλες οι υπόλοιπες  τρίτες χώρες.  Πολίτες 

από χώρες του Προγράμματος και χώρες εταίρους δικαιούνται να συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα. 

 

ΙΙ.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Η εφαρμογή του Προγράμματος βασίζεται στο σχετικό Κανονισμό της ΕΕ 

1288/2013 που έχει άμεση ισχύ και προτεραιότητα εφαρμογής έναντι άλλων 

εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Καθότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

περιλαμβάνει πολίτες από τρίτες χώρες, η σκέψη 12 στο Προοίμιο καθορίζει ότι  

«τα ΚΜ θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων 

μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή 

και ομαλή λειτουργία του Προγράμματος. Αυτό περιλαμβάνει την επίλυση, 

http://www.erasmusplus.cy/
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όπου είναι δυνατό, των διοικητικών προβλημάτων που θέτουν εμπόδια 

στην απόκτηση ταξιδιωτικών θεωρήσεων και αδειών παραμονής. 

Σύμφωνα με την οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, τα ΚΜ 

ενθαρρύνονται να θεσπίζουν ταχείες διαδικασίες εισδοχής.». 

2. Μετά και από προτροπή των Επιτρόπων της ΕΕ, αρμοδίων για τη Μετανάστευση 

και την Εκπαίδευση, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) κάλεσε τα αρμόδια Υπουργεία και κρατικές 

Υπηρεσίες να εξετάσουν τις μεταναστευτικής φύσης πτυχές που ανακύπτουν, με 

στόχο να διευκολυνθεί η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, ως οι πρόνοιες του 

Κανονισμού. Η ΓΔ ΕΠΣΑ, τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών, Παιδείας και 

Πολιτισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Εργασίας) και το ΤΑΠΜ, 

με τη συμμετοχή των Υπηρεσιών ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και Οργανισμού 

Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), συνέστησαν υπηρεσιακή ομάδα εργασίας (ΟΕ) με 

στόχο τον καθορισμό ενός πλαισίου διαδικασιών αναφορικά με την είσοδο και την 

παραμονή στη Δημοκρατία των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα που είναι Υπήκοοι 

Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ). Πραγματοποιήθηκαν υπηρεσιακές συσκέψεις στις 5/3/2015 

και στις 18/5/2015. 

3. Η είσοδος, η διακίνηση και η παραμονή στην επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους ρυθμίζονται 

από το σχετικό ευρωπαϊκό δίκαιο και συνεπώς τα εν λόγω πρόσωπα δεν εμπίπτουν 

στο παρόν πλαίσιο διαδικασιών. 

4. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πέντε κατηγορίες κινητικότητας που 

αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σημειώματος. Ακολουθεί για κάθε περίπτωση 

καταγραφή της προτεινόμενης διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθείται για 

είσοδο και διαμονή. Καταγράφονται ξεχωριστά οι γενικής ισχύος ρυθμίσεις, καθώς 

και οι ειδικές προϋποθέσεις ανά κατηγορία. 

5. Το τελικό συμφωνηθέν πλαίσιο διαδικασιών θα κυκλοφορήσει σε σύντομη και 

περιεκτική μορφή μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών, για να τεθεί στη διάθεση του 

κοινού, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Θα περιλαμβάνει ενημέρωση αναφορικά 

με τις διαδικασίες και σημεία επαφής. 

6. Η υλοποίηση του πλαισίου πολιτικής θα παρακολουθείται και αξιολογείται 

συνεχώς και τυχόν αναθεώρησή του θα γνωστοποιείται κατάλληλα. 
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ΙΙΙ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

Γενικές Προϋποθέσεις και Ρυθμίσεις 

1. Τη νομική βάση του πλαισίου διαδικασιών αποτελούν το ευρωπαϊκό 

κεκτημένο για τη χορήγηση θεωρήσεων και ο περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως νόμος. 

2. Ισχύει Ταχεία Διαδικασία Εισδοχής (fast track procedure) όπου, για όλες τις 

περιπτώσεις, η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή εξετάζει κατά προτεραιότητα τις 

αιτήσεις εφαρμόζοντας ταχεία διαδικασία εξέτασης. 

3. Οι διαδικασίες εισόδου, όσο και επικύρωσης εγγράφων, διεξάγονται 

ανεξάρτητα από τα τακτικά χρονοδιαγράμματα που ισχύουν για την είσοδο 

αλλοδαπών φοιτητών. 

4. Ισχύει η προϋπόθεση κατοχής ισχύοντος ταξιδιωτικού έγγραφου με διάρκεια 

ισχύος που θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια 

διαμονής ή τουλάχιστο δύο έτη, οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω 

αναφερόμενες είναι η μικρότερη. 

5. Οι απαιτήσεις σε ότι αφορά την κατοχή πόρων συντήρησης πληρούνται 

μέσω της χρηματοδότησης από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. 

6. Για τα έξοδα επαναπατρισμού, όπου απαιτούνται, ισχύουν τα ακόλουθα: 

i.  Για Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης είναι αποδεκτή η ομαδική εγγυητική. 

ii. Ιδιωτικού δικαίου οργανισμοί υποδοχής υποβάλλουν δήλωση ανάληψης 

ευθύνης (assumption of responsibility). 

7. Όπου απαιτείται, υποβάλλεται πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. 

8. Όπου απαιτείται, υποβάλλεται ασφάλιση υγείας (ασφάλεια 

Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σχέδιο Α και κάλυψη μεταφοράς σορού) κατά τη 

διαδικασία εξασφάλισης άδειας παραμονής μετά την άφιξη. 

9. Σε περίπτωση ανήλικου συμμετέχοντα, υποβάλλεται γονική συγκατάθεση για 

τη διάρκεια της διαμονής. 

10. Στην περίπτωση εισόδου και διαμονής στη βάση προξενικής διαδικασίας 

(θεώρηση), κατά κανόνα δεν υποβάλλονται πιστοποιητικό λευκού ποινικού 

μητρώου, ιατρικές εξετάσεις, έξοδα επαναπατρισμού και ασφάλιση υγείας.  

11. Καταβάλλεται τέλος αίτησης. 

12. Όπου απαιτείται, τα προσωπικά έγγραφα υποβάλλονται δεόντως 

επικυρωμένα και μεταφρασμένα σε ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 
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13. Τα έγγραφα εισόδου και διαμονής που χορηγούνται στους συμμετέχοντες 

στο Πρόγραμμα φέρουν κατάλληλη σήμανση Erasmus+. 

14. Όπου επιπρόσθετα της άδειας εισόδου, απαιτείται και θεώρηση εισόδου για 

την είσοδο, το ΤΑΠΜ αποστέλλει στο ΥΠΕΞ κατάλογο με τις απαραίτητες 

πληροφορίες, για να εκδίδονται θεωρήσεις.  

15. Όπου η δράση αφορά, άμεσα ή έμμεσα, κατηγορία απασχόλησης ή 

κατάρτισης, η συμμετοχή προϋποθέτει την εξασφάλιση από τον οργανισμό 

υποδοχής, ονομαστική εξουσιοδότησης από το Τμήμα Εργασίας που απαιτείται για 

σκοπούς κατάλληλης ενημέρωσης των Κλιμακίων ελέγχου.  

16. Οι οργανισμοί υποδοχής ενημερώνονται αναφορικά με τις υποχρεώσεις των 

ιδίων και των συμμετεχόντων σε κινητικότητα, σε σχέση με την καταβολή 

κοινωνικών ασφαλίσεων.  

17. Η υποβολή των εγγράφων εισόδου δεν εγγυάται την αυτόματη χορήγηση 

άδειας/θεώρησης εισόδου, ούτε εξασφαλίζει απόλυτο δικαίωμα εισόδου. 

 

 

Ειδικές Προϋποθέσεις και Ρυθμίσεις για κάθε κατηγορία κινητικότητας 

1. Φοιτητές που εισέρχονται για φοίτηση σε Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης  

Οι φοιτητές Erasmus+, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, μπορούν από το δεύτερο έτος 

σπουδών τους να διακινηθούν από Ευρωπαϊκή χώρα όπου σπουδάζουν προς άλλη 

Ευρωπαϊκή χώρα, σαν εξερχόμενοι φοιτητές, για σπουδές σε ιδρύματα ανώτερης 

εκπαίδευσης που είναι συμβεβλημένα στο Πρόγραμμα Erasmus+. Από το 2015 το 

πρόγραμμα είναι ανοικτό για συμμετοχή Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

ευρίσκονται σε χώρες εκτός Ευρώπης (χώρες εταίρους/τρίτες χώρες) και 

συμβάλλονται με Συμφωνία συνεργασίας με Ευρωπαϊκά Ιδρύματα. Η καινούργια 

αυτή δράση ονομάζεται Διεθνής κινητικότητα Erasmus+. Οι φοιτητές αυτής της 

δράσης μπορούν να διακινούνται από Ιδρύματα τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως 

ιθαγένειας, από το δεύτερο έτος σπουδών τους, προς ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που ευρίσκονται εντός Ευρώπης, σαν εισερχόμενοι φοιτητές. Επίσης 

φοιτητές από Ιδρύματα εντός Ευρώπης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, μπορούν να 

διακινούνται για σπουδές προς Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός 

Ευρώπης, σαν εξερχόμενοι φοιτητές.  

Η διάρκεια φοίτησης κυμαίνεται από 3 μήνες μέχρι 12 μήνες. 

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω του δικαιούχου 

Ιδρύματος  για τα έξοδα ταξιδίου και τα έξοδα διαμονής στη χώρα προορισμού. Τα 

Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν αξιολογούνται και 
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πιστοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόκτηση Charter (ECHE). 

Μεταξύ των Ιδρυμάτων που συνεργάζονται για κινητικότητα, είτε εντός είτε εκτός 

Ευρώπης, προ-υπογράφονται διμερείς/πολυμερείς Συμφωνίες, καθώς και 

Συμφωνίες εκμάθησης για το πρόγραμμα φοίτησης των συμμετεχόντων φοιτητών. 

Επίσης συμφωνείται, μεταξύ των πανεπιστημίων, η διαδικασία αξιολόγησης και ο 

τρόπος αναγνώρισης της διάρκειας σπουδών των φοιτητών, για να μπορέσουν, 

μετά τη λήξη της κινητικότητας, να συνεχίσουν τις σπουδές τους ομαλά στο Ίδρυμα 

αποστολής. 

Προτεινόμενη Διαδικασία: 

 είσοδος με αίτηση για άδεια εισόδου Μ.58 που υποβάλλεται στο ΤΑΠΜ 

 αίτηση υποβάλλεται στην Κύπρο μέσω του εκπ. ιδρύματος υποδοχής 

 με την αίτηση υποβάλλεται αντίγραφο της διμερούς συμφωνίας μεταξύ του 

Ιδρύματος υποδοχής και του Ιδρύματος αποστολής, καθώς  και της έγκρισης 

συμμετοχής του εισερχόμενου φοιτητή από το Ίδρυμα υποδοχής 

 υποβάλλεται δεόντως μεταφρασμένο και επικυρωμένο πιστοποιητικό ποινικού 

μητρώου από τη χώρα προέλευσης όπου φοιτά, εφόσον διαμένει στη χώρα ΚΜ 

για διάστημα 6 μηνών, με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική 

 υποβάλλεται δεόντως επικυρωμένο πιστοποιητικό ιατρικών εξετάσεων για 

ηπατίτιδα Β και C, HIV , Σύφιλη, ακτινογραφία θώρακα 

 το ΙΔΕΠ υποβάλλει ανά έτος αναθεωρημένο κατάλογο στο ΤΑΠΜ με τα 

Κυπριακά Ιδρύματα που είναι «δικαιούχοι» στο Πρόγραμμα 

1. Φοιτητές που εισέρχονται για φοίτηση σε Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης 

 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ M.58 ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ: 
 

 ταξιδιωτικό έγγραφο 
 αντίγραφο της διμερούς συμφωνίας και έγκρισης συμμετοχής 
 πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσης (όπου 

φοιτά) 
 ιατρικές εξετάσεις 
 Ομαδική Εγγυητική (ή άλλη κατάλληλη κάλυψη) για έξοδα 

επαναπατρισμού 
 τέλος αίτησης (€34,17) 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ, ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ, 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ Μ.61 ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ, ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ, ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:  

 ιατρικές εξετάσεις (εκ νέου) 
 ασφάλιση υγείας 
 τέλος αίτησης (€34,17) 

* Τα έγγραφα εισόδου/διαμονής φέρουν σήμανση «Erasmus+ Student». 
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2. Φοιτητές που εισέρχονται για Κατάρτιση σε Χώρους Εργασίας  

Οι φοιτητές Erasmus+, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, μπορούν από το πρώτο έτος 

σπουδών τους να διακινηθούν από τη χώρα που σπουδάζουν εντός ή εκτός 

Ευρώπης προς άλλη Ευρωπαϊκή χώρα ή και προς άλλη χώρα εκτός Ευρώπης, σαν 

εξερχόμενοι/εισερχόμενοι φοιτητές για κατάρτιση σε χώρους εργασίας. 

Η διάρκεια κατάρτισης σε Οργανισμό/Επιχείρηση υποδοχής κυμαίνεται από 2 μήνες 

μέχρι 12 μήνες. 

Για την κινητικότητα οι φοιτητές που συμμετέχουν λαμβάνουν χρηματοδότηση  για 

τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής στη χώρα προορισμού. Τα Ιδρύματα που 

συμμετέχουν  είναι πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόκτηση 

Charter (ECHE). 

Τα Ιδρύματα αποστολής και οι Οργανισμοί/Επιχειρήσεις υποδοχής υπογράφουν 

μεταξύ τους διμερείς Συμφωνίες/Συμφωνίες συνεργασίας, καθώς και μεταξύ των πιο 

πάνω ιδρυμάτων και οργανισμών μαζί με τους φοιτητές υπογράφονται Συμφωνίες 

για Κατάρτιση (Training Agreements/Quality Commitments) οι οποίες αφορούν το 

πρόγραμμα κατάρτισης των φοιτητών. Επίσης, συμφωνείται, μεταξύ των ιδρυμάτων 

αποστολής και οργανισμών/επιχειρήσεων υποδοχής και των φοιτητών, ο τρόπος 

αξιολόγησης και αναγνώρισης του προγράμματος κατάρτισης. Το Training 

Agreement φέρει τα ονόματα των 3 συμβαλλομένων - ιδρυμάτων αποστολής και 

υποδοχής και του συμμετέχοντα. 

Στο παρόν στάδιο και μέχρι την πρόσκληση του 2016 συμμετέχουν στο 

σχέδιο αυτό μόνο Ιδρύματα εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός Ευρώπης. 

Προτεινόμενη Διαδικασία: 

 πρώτα, ο οργανισμός υποδοχής αποτείνεται στο Τμήμα Εργασίας (ΤΕ), με 

επιστολή γνωστοποίησης της πρόθεσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα και  

αντίγραφο της Συμφωνίας για Κατάρτιση (training agreement), και το ΤΕ 

επιδίδει σχετική ονομαστική εξουσιοδότηση 

 ακολούθως υποβάλλεται από τον οργανισμό υποδοχής, αίτηση εισόδου Μ.58 

στο ΤΑΠΜ  

 με την αίτηση εισόδου υποβάλλονται 

i. η ονομαστική εξουσιοδότηση από ΤΕ 

ii. αντίγραφο της Συμφωνίας για Κατάρτιση (training agreement) 

iii. ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (ασθενείας) ή 

επιβεβαιώνεται ανάλογη κάλυψη αλλιώς (π.χ. από εργοδότη) 

iv. έγγραφο ανάληψης ευθύνης για τυχόν έξοδα επαναπατρισμού, από τον 

οργανισμό υποδοχής ή εγγυητική 
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 σε περίπτωση που η κατάρτιση δεν αφορά τον κύκλο σπουδών του 

συμμετέχοντα φοιτητή, ο συμμετέχοντας υποχρεούται να ασφαλιστεί και να 

καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις από αμφότερες τις πλευρές. 

 

2. Φοιτητές που εισέρχονται για Κατάρτιση σε Χώρους Εργασίας 

 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Μ.58 ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ: 
 

 ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο 
 αντίγραφο της Συμφωνίας Κατάρτισης (training agreement) 
 ονομαστική εξουσιοδότηση από ΤΕ 
 πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσης (όπου 

φοιτά) 
 ιατρικές εξετάσεις 
 δήλωση ανάληψης ευθύνης από τον οργανισμό υποδοχής για έξοδα 

επαναπατρισμού ή εγγυητική 
 τέλος αίτησης (€34,17) 

 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ, ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ, 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ Μ.61 ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ, ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ, ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:  
 

 ιατρικές εξετάσεις (εκ νέου) 
 ασφάλιση υγείας 
 τέλος αίτησης (€34,17) 

 

* Τα έγγραφα εισόδου/διαμονής φέρουν σήμανση «Erasmus+ Trainee St». 
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3. Νέοι που εισέρχονται για συμμετοχή σε δράσεις στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) 

Η Βασική Δράση 1 του Προγράμματος, η οποία αφορά στην κινητικότητα για νέους 

και άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, παρέχει και ευκαιρίες 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ). Η δράση παρέχει τη 

δυνατότητα σε νέους 17-30 ετών να συμμετάσχουν προσφέροντας μη αμειβόμενες 

πλήρους απασχόλησης εθελοντικές υπηρεσίες. 

Η κινητικότητα διαρκεί για διάστημα 2 εβδομάδων μέχρι 12 μήνες σε άλλη χώρα 

εντός ή εκτός της ΕΕ. 

Οι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στο καθημερινό έργο οργανισμών 

που ασχολούνται με ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, όπως κοινωνικά θέματα, περιβάλλον, 

πολιτιστικά θέματα κλπ. 

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες ΕΕΥ είναι δωρεάν για τους εθελοντές. Το βασικό 

κόστος της συμμετοχής των εθελοντών καλύπτεται από την επιχορήγηση του 

Erasmus+ ή από άλλα μέσα που διαθέτουν οι συμμετέχοντες οργανισμοί. Εκτός 

από την υποστήριξη που παρέχεται στους εθελοντές από τους συμμετέχοντες 

οργανισμούς, οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες ή τα περιφερειακά SALTO 

οργανώνουν κύκλους κατάρτισης και αξιολόγησης τους οποίους πρέπει να 

παρακολουθήσει κάθε εθελοντής. 

Δεν θεωρούνται ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία στο πλαίσιο του Erasmus+: 

περιστασιακός, μη οργανωμένος, μερικής απασχόλησης εθελοντισμός, πρακτική 

άσκηση σε επιχείρηση, αμειβόμενη εργασία, ψυχαγωγική ή τουριστική 

δραστηριότητα, πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας, εκμετάλλευση φθηνού εργατικού 

δυναμικού, περίοδος σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης στο εξωτερικό. 

Οι οργανισμοί που θέλουν να εμπλακούν σε σχέδια Ευρωπαϊκής Εθελοντικής 

Υπηρεσίας και να υποδέχονται ή να αποστέλλουν εθελοντές ή να συντονίζουν 

σχέδιο κινητικότητας εθελοντών, θα λαμβάνουν, κατόπιν αίτησης, διαπίστευση από 

ορισθείσα Εθνική Υπηρεσία σε κάθε κράτος. Στην Κύπρο, έχει οριστεί ο 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Ο.ΝΕ.Κ.) ως η αρμόδια Εθνική Υπηρεσία για το 

σκοπό αυτό. Σχετική βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη κάτω από το σύνδεσμο  της 

Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας (European Youth Portal) όπου 

παρουσιάζονται όλοι οι διαπιστευμένοι φορείς και οργανισμοί και το είδος 

διαπίστευσης το οποίο κατέχουν 

Οι σχετικές εναρμονιστικές διατάξεις του περί αλλοδαπών και μεταναστεύσεως 

νόμου ορίζουν ως «πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας» το πρόγραμμα εκείνο που 

βασίζεται σε πρόγραμμα της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

επιδιώκει στόχους γενικού ενδιαφέροντος. Οι δραστηριότητες στα πλαίσια της ΕΕΥ 
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του Erasmus+ είναι συγκεκριμένης φύσης και επικεντρώνονται στη νεολαία και ως 

εκ τούτου οι προϋποθέσεις εισόδου για εθελοντές για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

Erasmus+ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διαδικασίας που 

ορίζει η νομοθεσία. 

Οι  εθελοντές της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) έχουν στη διάθεσή 

τους ειδικό σχέδιο ασφάλισης της ΕΕ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά. 

 

Προτεινόμενη Διαδικασία: 

 Η είσοδος επιτυγχάνεται 

i. για διαμονή μέχρι τρεις μήνες, με αίτηση για θεώρηση εισόδου που 

υποβάλλεται από τον αλλοδαπό συμμετέχοντα στην αρμόδια 

προξενική αρχή της Δημοκρατίας ακολουθώντας τη νενομισμένη 

διαδικασία. 

ii. για διαμονή 3 – 12 μήνες, με αίτηση για άδεια εισόδου Μ.58 που 

υποβάλλεται από τον οργανισμό υποδοχής στο ΤΑΠΜ 

 Κατά την εξέταση της αίτησης θεώρησης/άδειας επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά η 

κατοχή EVS Number (status Receiving) από τον οργανισμό υποδοχής 

 Υποβάλλονται  

i. υπογεγραμμένη συμφωνία της ΕΕΥ (EVS Agreement) μεταξύ του 

εθελοντή και του οργανισμού υποδοχής, καθώς και η επιστολή έγκρισης 

του σχεδίου από την Εθνική Υπηρεσία 

ii. Εγγραφή στο Ειδικό Σχέδιο Ασφάλισης της ΕΕ για τον EVS 

iii. έγγραφο ανάληψης ευθύνης για τα τυχόν έξοδα επαναπατρισμού από 

τον οργανισμό υποδοχής ή εγγυητική 

 

3. Νέοι που εισέρχονται για συμμετοχή σε δράσεις στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας 

 
i. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 

 
 ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο 
 αντίγραφο της υπογραμμένης Συμφωνίας της ΕΕΥ μεταξύ εθελοντή 

και οργανισμού 
 αντίγραφο της επιστολής έγκρισης του σχεδίου από την Εθνική 

Υπηρεσία (ΟΝΕΚ) 

 Εγγραφή στο Ειδικό Σχέδιο Ασφάλισης της ΕΕ για τον EVS 
 τέλος αίτησης (θεώρηση μίας εισόδου €20) 
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ii. ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕ Μ.58 ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (>90), ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 

 
 δήλωση ανάληψης ευθύνης από τον οργανισμό υποδοχής για έξοδα 

επαναπατρισμού ή εγγυητική 
 πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσης 
 ιατρικές εξετάσεις 
 τέλος αίτησης (€34,17) 

 

 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ii, ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ, ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ, ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ Μ.61 ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ, ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ, ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:  
 

 ιατρικές εξετάσεις (εκ νέου) 

 τέλος αίτησης (€34,17) 
 
* Τα έγγραφα εισόδου/διαμονής φέρουν σήμανση «Erasmus+ EVS Volunteer». 
 
 
 

 

4. Νέοι Απόφοιτοι Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που εισέρχονται 
για σκοπούς κατάρτισης σε Κυπριακούς Οργανισμούς/Επιχειρήσεις, κατά 
τον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους 

Απόφοιτοι Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, άλλων Σχολών Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+, μέσα σε 12 μήνες το αργότερο από την 

ημέρα που αποφοίτησαν, δικαιούνται να διακινηθούν για σκοπούς κατάρτισης σε 

χώρους εργασίας. Οι φοιτητές υποβάλλουν την αίτηση για κινητικότητα στο Ίδρυμα 

αποστολής πριν από την αποφοίτησή τους. 

Η διάρκεια κατάρτισης τους σε Οργανισμό/Επιχείρηση υποδοχής κυμαίνεται από 2 

μήνες μέχρι 12 μήνες. 

Για την κινητικότητα τους αυτή, οι απόφοιτοι λαμβάνουν χρηματοδότηση  για τα 

έξοδα ταξιδίου και διαμονής τους στη χώρα προορισμού. Όπως και στις άλλες 

περιπτώσεις, η κινητικότητα ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με την 

οποία τα Ιδρύματα που δικαιούνται να συμμετέχουν λαμβάνουν έγκριση στη χώρα 

εγγραφής τους και πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόκτηση 

Charter (ECHE). Τα Ιδρύματα /Πανεπιστήμια/Οργανισμοί/Επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν μέρος στην κινητικότητα υπογράφουν επίσης μεταξύ τους διμερής 

Συμφωνίες /Memorandum of Understanding.  
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Το Ίδρυμα/Πανεπιστήμιο αποστολής καταρτίζει με τον Οργανισμό/Επιχείρηση 

υποδοχής τα έντυπα ασφάλισης υγείας ή άλλης ασφάλισης ή και άλλα έντυπα που 

απαιτούνται. Το Ίδρυμα /Πανεπιστήμιο αποστολής επιλέγει ακολούθως μετά από 

διαδικασία και κριτήρια τους πρόσφατα απόφοιτους που θα αποστείλει, ετοιμάζει 

και υπογράφει από κοινού με τους απόφοιτους που θα αποστείλει και τις 

Επιχειρήσεις  υποδοχής τις Συμφωνίες εκμάθησης/κατάρτισης. Τέλος, το 

Ίδρυμα/Πανεπιστήμιο αποστολής ετοιμάζει και υπογράφει από κοινού με τους 

πρόσφατα απόφοιτους τις Συμφωνίες  χρηματοδότησης. 

Στο παρόν στάδιο και μέχρι την πρόσκληση του 2016 συμμετέχουν στο 

σχέδιο αυτό μόνο Ιδρύματα εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός Ευρώπης. 

Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή τρίτων χωρών στη δράση αυτή θα ακολουθηθεί 

η ίδια διαδικασία. 

Προτεινόμενη Διαδικασία: 

 Αρχικά, ο οργανισμός υποδοχής αποτείνεται στο Τμήμα Εργασίας (ΤΕ), με 

επιστολή γνωστοποίησης της πρόθεσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα και 

αντίγραφο του υπογεγραμμένου Training Agreement και το ΤΕ επιδίδει σχετική 

ονομαστική εξουσιοδότηση 

 Ακολούθως, είσοδος επιτυγχάνεται με αίτηση Μ.58 για άδεια εισόδου που 

υποβάλλεται στο ΤΑΠΜ 

 αίτηση υποβάλλεται στην Κύπρο από τον Οργανισμό/Επιχείρηση υποδοχής 

 υποβάλλονται  

i. ονομαστική εξουσιοδότηση από το ΤΕ 

ii. αντίγραφο της Συμφωνίας μεταξύ των συνεργαζομένων φορέων 

αποστολής και υποδοχής (διμερής Συμφωνία / Memorandum of 

Understanding) 

iii. υποβάλλεται αντίγραφο του υπογεγραμμένου Training Agreement/ 

Quality Commitment 

iv. ασφάλιση ασθενείας (ή επιβεβαιώνεται κάλυψη αλλιώς) 

v. έγγραφο ανάληψης ευθύνης για τα τυχόν έξοδα επαναπατρισμού από 

τον οργανισμό υποδοχής ή εγγυητική 

 Ο συμμετέχοντας υποχρεούται να ασφαλιστεί και καταβάλλονται κοινωνικές 

ασφαλίσεις από αμφότερες τις πλευρές. 
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4. Νέοι Απόφοιτοι Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων που εισέρχονται για σκοπούς 
κατάρτισης σε επιχειρήσεις κατά τον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους 
για κατάρτιση 

 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Μ.58 ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  
 

 ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο 
 ονομαστική εξουσιοδότηση από το ΤΕ 
 αντίγραφο Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζομένων 

φορέων αποστολής/υποδοχής και του συμμετέχοντα 
 αντίγραφο του Training Agreement/ Quality Commitment με τους 

συνεργαζόμενους φορείς αποστολής και υποδοχής και του 
συμμετέχοντα 

 πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσης 
 ιατρικές εξετάσεις 
 δήλωση ανάληψης ευθύνης από τον οργανισμό επιχείρηση υποδοχής 

για έξοδα επαναπατρισμού (ομαδική εγγυητική σε περίπτωση που 
υφίσταται) 

 τέλος αίτησης (€34,17) 
 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ, ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ, 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ Μ.61 ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ, ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ, ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:  
 

 ιατρικές εξετάσεις (εκ νέου) 
 ασφάλιση υγείας 
 τέλος αίτησης (€34,17) 

 

* Τα έγγραφα εισόδου/διαμονής φέρουν σήμανση «Erasmus+ Trainee Empl». 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

5. Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού από Πανεπιστήμια και 
καθηγητών/προσωπικού από σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΕΕΚ) για διδασκαλία ή κατάρτιση, καθώς και Προσωπικό 
Επιχειρήσεων που εισέρχεται για Διδασκαλία σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα  

Το Πρόγραμμα Erasmus+ περιλαμβάνει Σχέδιο κινητικότητας για το προσωπικό 

Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σχολών Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης 

και  Κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και για το προσωπικό επιχειρήσεων, με σκοπό: 

 τη διδασκαλία από καθηγητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και καθηγητές ιδρυμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, καθώς και από εισερχόμενους εκπαιδευτές από 

επιχειρήσεις.  

 την επιμόρφωση του προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

την κατάρτιση  του προσωπικού στην ΕΕΚ, υπό τη μορφή πρακτικής 

εξάσκησης ή παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης σε 

μια επιχείρηση ή οποιοδήποτε οργανισμό ΕΕΚ 

Η εν λόγω κινητικότητα διαρκεί από δύο ημέρες μέχρι δύο μήνες. 

Οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής υπογράφουν διμερής Συμφωνίες και οι 

συμμετέχοντες μαζί με τους οργανισμούς αποστολής και υποδοχής συνάπτουν 

«Συμφωνία Κινητικότητας» πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας, όπου 

καθορίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι όροι και οι υποχρεώσεις κάθε μέλους.  

Η χρηματοδότηση της κινητικότητας εισερχομένων (ταξιδιωτικά έξοδα και έξοδα 

διαμονής/διατροφής) προέρχεται από τον οργανισμό αποστολής, εκτός από την 

περίπτωση εισερχομένων από τρίτες χώρες που η χρηματοδότηση προέρχεται από 

τον Ευρωπαϊκό οργανισμό υποδοχής. 

Ο οργανισμός υποδοχής είναι υπεύθυνος για την υποδοχή των αλλοδαπών 

εκπαιδευόμενων καθηγητών/προσωπικού και για την προσφορά προγράμματος 

δραστηριοτήτων. 

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες για το σχέδιο κινητικότητας του προσωπικού είναι 

καθηγητές και άλλο προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στον τομέα της 

διεθνούς κινητικότητας. 

Προτεινόμενη Διαδικασία: 

 λόγω της σύντομης διάρκειας της κινητικότητας (μέχρι 2 μήνες), η είσοδος 

επιτυγχάνεται αποκλειστικά με θεώρηση εισόδου που εξασφαλίζεται από τον 

συμμετέχοντα από την αρμόδια προξενική αρχή της Δημοκρατίας 

ακολουθώντας τη νενομισμένη διαδικασία 
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 Υποβάλλεται αντίγραφο της Συμφωνίας Συνεργασίας όπου επιβεβαιώνονται η 

εγκριθείσα κινητικότητα, τα στοιχεία των οργανισμών αποστολής και υποδοχής, 

καθώς και του συμμετέχοντα 

 Για εισερχόμενους από τρίτες χώρες όπου η χρηματοδότηση προέρχεται από 

τον Ευρωπαϊκό οργανισμό υποδοχής, ο συμμετέχοντας στην κινητικότητα 

πρέπει να ασφαλίζεται και καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις από 

αμφότερες τις πλευρές. 

 

5. Κινητικότητα Ακαδημαϊκού προσωπικού από Πανεπιστήμια  για 
διδασκαλία ή κατάρτιση καθώς και Προσωπικό Επιχειρήσεων που 
εισέρχεται για Διδασκαλία σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα 

 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 
 

 ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο 
 αντίγραφο Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζομένων 

φορέων αποστολής/υποδοχής 
 τέλος αίτησης για θεώρηση (€20) 

 
* Τα έγγραφα εισόδου/διαμονής φέρουν σήμανση «Erasmus+ - VET Mobility”  


