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1. Beneficiary Module

2. EWP (Erasmus Without Paper) & Competence Centre

3. OLA (Online Learning Agreement ) & Erasmus App

4. Grant Stimulator

5. EU Academy

Ατζέντα Hμερίδας



1. Beneficiary   Module 

• Details

• Organizations

• Contacts 

• Mobility Activities 

• BIPs

• Budget



Τι πρέπει να γνωρίζω για το Beneficiary Module

• Είναι το εργαλείο διαχείρισης των κινητικοτήτων μου- κατ’επέκταση
παρουσιάζει προς την ΕΥ και την ΕΕ την εικόνα απορρόφησης του κονδυλίου 
μου 

• Όλες οι ροές οι οποίες θα λάβουν χρηματοδότηση από το κονδύλι της 
ΚΑ131/ ΚΑ171 πρέπει να καταγράφονται στο Beneficiary Module 

• Οι ροές καταγράφονται μόλις εγκριθούν και όχι αφού ολοκληρωθούν:
i. Έτσι έχω άμεση εικόνα του υπόλοιπου ποσού που μου απομένει
ii. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν έγκαιρα την ενημέρωση για συμπλήρωση της τελικής 

έκθεσης /participant report 
iii. Τηρώ τις υποχρεώσεις της Σύμβασης Χρηματοδότησης 
 ανανέωση/επισκεψιμότητα του εργαλείου διαχείρισης τουλάχιστον μια φορά το μήνα, 
 υποβολή του Participant report από πλευράς δικαιούχων εντός 30 ημερών από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης μιας κινητικότητας 

• Tα σχέδια του 2022 δεν είναι διαθέσιμα στο παρόν στάδιο στο BM

• Ο υπολογισμός χρηματοδότησης των κινητικοτήτων μπορεί να 
πραγματοποιείται από τον Grant Calculator για το προσωπικό & τον
Student Grant Stimulator για φοιτητές/νέους απόφοιτους 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EvmN1d3ftFE9TbhiobpG1uSOE-jikvO4/edit?usp=share_link&ouid=100679621707588633406&rtpof=true&sd=true
https://erasmusgeneration.org/grant-simulator


Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform 

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

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


Tab Actions ( Είσοδος από το ματάκι )



Details : Start Date-End Date 

o Οι κινητικότητες θα πρέπει να πραγματοποιούνται και να ολοκληρώνονται εντός του 
αναφερόμενου χρονικού πλαισίου 

o Για την Πρόσκληση 2021 από 01/09/2022- 31/10/2023 και για την Πρόσκληση 2022 
από την 01/06/2022-31/07/2024 , ( 26 μήνες) ενώ για την ΚΑ171 από την 1/08/ 2022 
για 24 ή 36 μήνες  



Add Organizations

- Η δημιουργία οργανισμού στο αντίστοιχο Tab Organizations προηγείται της όποιας 
δημιουργίας κινητικότητας

- To OID είναι απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία οργανισμού & βρίσκεται στη λίστα 
των ECHE holders: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-
07/accredited-heis-erasmus-2021-2027-jul22_en_0.xlsx

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/accredited-heis-erasmus-2021-2027-jul22_en_0.xlsx


Add Contacts 



Contacts 

Μόνο όσοι βρίσκονται στις Επαφές ενός σχεδίου μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε αυτό. 

Ο primary contact person μπορεί να προσθέσει χρήστες αλλά και να 
παραχωρήσει edit/view δικαιώματα σε αυτούς.



Mobility Activities 

Στο tab Mobility Activities καταχωρούνται οι κινητικότητες ενός σχεδίου 



Φοιτητές- Νέοι Απόφοιτοι

Κινητικότητα για Σπουδές: Student Mobility for Studies- SMS 

o Αποκλειστικά σε ιδρύματα που φέρουν Χάρτη Erasmus με τα οποία έχει 
προηγηθεί η υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας

o Διάρκεια: 
I. Μακράς Διάρκεια κινητικότητα από 2- 12 μήνες ή
II. Σύντομης Διάρκειας Κινητικότητα από 5-30 ημέρες 

o Προκύπτει top up μόνο αν τα άτομα εμπίπτουν στις Λιγότερες Ευκαιρίες 
( επιπλέον 250 ευρώ ανά μήνα για μακράς διάρκειας κινητικότητες ή 
100/150 ευρώ για σύντομης διάρκειας κινητικότητες) 

o Η μικρής διάρκειας κινητικότητα είναι by default blended – δηλαδή 
υποχρεωτικά μικτή.  Έτσι θα πρέπει να συνοδεύεται πριν ή μετά από 
μια φυσική μετακίνηση και από μια διαδικτυακή εμπειρία. 

o Μόνο στην περίπτωση των Διδακτορικών φοιτητών δεν είναι 
υποχρεωτική η μικτή κινητικότητα, όταν προκύπτουν σύντομης 
διάρκειας μετακινήσεις. 



Κινητικότητα για Τοποθέτηση: Student Mobility for Traineeships-
SMP  

o Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση / 
οργανισμό/ακόμη και ΑΕΙ ίδρυμα φτάνει ο οργανισμός φιλοξενίας να 
μην είναι ευρωπαϊκό σώμα ( Επιτροπή, Κοινοβούλιο, κ.λ.π κατάλογος 
στον Οδ. Προγράμματος σελ 51) 

o Διάρκεια: 
I. Μακράς Διάρκεια κινητικότητα από 2- 12 μήνες 
II. είτε Σύντομης Διάρκειας Κινητικότητα από 5-30 ημέρες 

o Προκύπτει top up 150 ευρώ ανά μήνα όταν έχουμε μακράς 
διάρκειας κινητικότητες από 2- 12 μήνες 

o Προκύπτει επιπλέον top up αν τα άτομα εμπίπτουν στις Λιγότερες 
Ευκαιρίες ( επιπλέον 250 ευρώ ανά μήνα για μακράς διάρκειας 
κινητικότητες ή 100/150 ευρώ για σύντομης διάρκειας) 

o Ισχύει ότι εάν έχουμε σύντομης διάρκειας κινητικότητες τότε αυτές 
θα είναι blended, εκτός και αν πρόκειται για Διδακτορικούς φοιτητές 

Φοιτητές- Νέοι Απόφοιτοι



Προσωπικό

Κινητικότητα για Διδασκαλία – Staff Mobility for Teaching – STA 

o Αποκλειστικά σε ιδρύματα που φέρουν Χάρτη Erasmus με τα οποία 
έχει προηγηθεί η υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας μέσα από το 
εργαλείο EWP

o Διάρκεια: 2- 60 Ημέρες / επιπλέον 2 μέρες ταξιδιού
o 8 ώρες διδασκαλίας ανά 5 μέρες ( ή μικρότερης διάρκειας 

μετακινήσεις ) 
o οι ώρες διδασκαλίας υπολογίζονται από το εργαλείο BM για 

κινητικότητες μεγαλύτερης διάρκειας των 5 ημερών 
o Αν προκύπτει συνδυασμός εκπαίδευσης και διδασκαλίας ( teaching 

& Training ) οι ώρες διδασκαλίας μειώνονται σε 4 από 8 

o Για τους Invited Staff from Enterprise  Διάρκεια κινητικότητας 
1 ημέρα, δεν υπάρχει περιορισμός στο θέμα ωρών διδασκαλίας 



Προσωπικό

Κινητικότητα για Εκπαίδευση/Κατάρτιση – Staff Mobility for 
Training – STΤ

o Εν αρχή αποκλείονται τα συνέδρια ( conferences ) 

o Η κινητικότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ΑΕΙ που φέρει χάρτη 
Erasmus ( π.χ παρακολούθηση ενός Staff WEEK 
http://staffmobility.eu/staff-Week-search ) 

o ‘Η μπορεί να έχει τη μορφή Σκιώδους εργασίας / Job Shadowing 
o ‘H μπορεί να αφορά την παρακολούθηση εκπαίδευσης σε οργανισμό 

o Δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας για STT ή 
SMP – παρ’ολ’αυτά το ίδρυμα υποδοχής ( ένα είναι ΑΕΙ )  πρέπει να 
φέρει χάρτη Erasmus 

o Διάρκεια: 2- 60 Ημέρες / επιπλέον 2 μέρες ταξιδιού

http://staffmobility.eu/staff-Week-search


Διεθνής Κινητικότητα στην ΚΑ131 

Αφορά την μετακίνηση για οποιοδήποτε τύπο κινητικότητας ΠΡΟΣ τρίτες 
χώρες ( εκτός και αν έχουμε incoming staff/students από Ουκρανία μετά από 
τροποποίηση )

Το ποσοστό του 20% από το συνολικό μας κονδύλι σε ένα σχέδιο μπορεί να 
αφιερωθεί σε κινητικότητες εκτός των χωρών της ΕΕ και των συνδεδεμένων 
χωρών με αυτή 

Οι μετακινήσεις στις Τρίτες χώρες regions 1-14 θα πρέπει :
- Αν αφορούν μετακίνηση σε ίδρυμα να χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 

Διμερούς Συμφωνίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων ( τα ΑΕΙ τρίτων χωρών δε 
φέρουν Charter ) 

- Να σέβονται τις διάρκειες μετακίνησης που αφορούν και την ΚΑ171 
5-60 μέρες για το προσωπικό ( και όχι 2- 60 όπως προκύπτει στην  
ΚΑ131 ) 

- Το 20% υπολογίζεται με βάση το amount awarded ( το συνολικό ποσό 
επιχορήγησης σας )

- Κατά το κλείσιμο ενός σχεδίου όμως το 20% θα λαμβάνεται υπόψη με βάση 
την συνολική σας απορρόφηση και όχι με βάση την αρχική σας 
επιχορήγηση.



ΚΑ131 VS KA171 

Η συμμετοχή σε κινητικότητες προς τρίτες χώρες στην ΚΑ131 δεν
προϋποθέτει την προέγκριση τους κατά την διάρκεια της υποβολής αίτησης
ή της χρηματοδότησης

Σε αντίθεση με την ΚΑ171 στην οποία πραγματοποιούνται κινητικότητες σε
χώρες και ιδρύματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί και προεγκριθεί.

o Δεν επιτρέπεται η προσθήκη άλλης χώρας

o Δεν επιτρέπεται η προσθήκη άλλου ιδρύματος στην χώρα εταίρο που
έχει εγκριθεί εκτός και αν προηγηθεί τροποποίηση από την Εθνική
Υπηρεσία

Συμμετέχουσες χώρες Regions 1-14

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-
countries

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries


Έξοδα Διαβίωσης για φοιτητές/-τριες/ απόφοιτους (ΚΑ131)

Χώρα Υποδοχής Mηνιαίο ποσό + Τop ups*

Κατηγορία 1
Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σουηδία,
Ιρλανδία, Φινλανδία, Λίχνενσταϊν και Region 14

600 €

Κατηγορία 2
Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία,
Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία Region 13

540 €

Κατηγορία 3

Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Τσεχία, 
Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία,  
Βουλγαρία, Δημοκρατία της Bόρειας Μακεδονίας, Σερβία

490 €

Χώρες Eταίροι Regions 1 – 12
Region 13
Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State 540€

Region 14 Faroe Islands, Switzerland, United Kingdom 600 €

700 €

*Top ups Φοιτητές/απόφοιτοι “fewer opportunities”
Ισχύει για όλες τις Χώρες 250 €

Φοιτητές/απόφοιτοι που συμμετέχουν σε traineeships
! Δεν ισχύει για τα Regions 1 – 12
Ισχύει μόνο για τα Regions 13 & 14

150 €



Έξοδα Διαβίωσης για φοιτητές/-τριες/απόφοιτους
Που συμμετέχουν σε σύντομης διάρκειας κινητικότητες

Διάρκεια Κινητικότητας*
Ημερήσιο ποσό ανεξαιρέτου

χώρας προορισμού

5 – 14 ημέρες 70 €

15 – 30 ημέρες
50 €

Top ups για
Φοιτητές/απόφοιτους “fewer opportunities”

Ποσό ανά συμμετέχοντα

5 – 14 ημέρες 100 €

15 – 30 ημέρες 150 €

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



Έξοδα Διαβίωσης για φοιτητές/-τριες/απόφοιτους (ΚΑ171)

Χώρα Αποστολής` Χώρα Υποδοχής Mηνιαίο ποσό

Top up 
Fewer 

opportunitie
s

Από Χώρα του
Προγράμματος

Χώρα Εταίρο
(Regions 1- 12)

700 € 250 €

Από Χώρα
Εταίρο  
(Regions 1-
12)

Χώρα του 
Προγράμματος
( Κύπρο )

840 € 250 €



Έξοδα Διαβίωσης προσωπικού

Χώρα Υποδοχής
Ημερήσιο ποσό 
για προσωπικό*

Κατηγορία 1

Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, 
Φινλανδία, Λιχτενστάιν & Partner Countries Region 14

80-180 €

Κατηγορία 2
Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία,
Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία& Partner Countries Region 13 70-160 €

Κατηγορία 3

Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Τσεχία, Λιθουανία, 
Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Δημοκρατία 
της Bόρειας Μακεδονίας, Σερβία

60-140 €

Τρίτες Χώρες
Regions 1-12

180 €

*Μέχρι τη 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

0 - 99 23 €

100 - 499 180 €

500 - 1999 275 €

2000 - 2999 360 €

3000 - 3999 530 €

4000 - 7999 820 €

8000 + 1500 €

 Είναι υποχρεωτική η κάλυψη των ταξιδιωτικών εξόδων των φοιτητών
που ταξιδεύουν από Κύπρο

 Στις περιπτώσεις που ο φοιτητής ταξιδεύει από χώρα άλλη αντί από
την Κύπρο (π.χ όταν είναι εξ αποστάσεως φοιτητής που διαμένει σε
άλλη Ευρωπαϊκή Χώρα) τότε δεν δικαιούται κάλυψη ταξιδιωτικών
εξόδων

Erasmus Distance Calculator

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


OS –Οργανωτική Υποστήριξη

Δραστηριότητα Κινητικότητας
Ποσό Επιχορήγησης
ανά συμμετέχοντα

o Εξερχόμενες κινητικότητες (φοιτητών/αποφοίτων και
προσωπικού)

o Εξερχόμενες κινητικότητες με zero grant

o Εισερχόμενες κινητικότητες από εταιρείες ( Invited Staff 
from Enterprise ).

o Εισερχόμενη Κινητικότητα με Blended Intensive
Programme (BIPs) για τα BIPs στα οποία ένα 
ίδρυμα είναι ο συντονιστής 

400 €
(μέχρι 100 συμμετέχοντες)

230€
(για κάθε επιπλέον συμμετέχοντα)

500€
(για κινητικότητες ΚΑ171 εισερχόμενες / εξερχόμενες )

Κινητικότητες συμμετεχόντων με λιγότερες  
ευκαιρίες- “fewer opportunities”

100 €
Επιπλέον για κάθε fewer opportunity  
participant που έχει αιτηθεί κάλυψη 

εξόδων βάσει real cost



Blended Intensive Programs 

Αφορά μόνο τα σχέδια που έχουν λάβει χρηματοδότηση για τη διοργάνωση ενός BIP-
Blended Intensive Program ( φιλοξενία 15 ή 20 ατόμων staff ή students από άλλα 2 
ιδρύματα ) Τα ιδρύματα θα πρέπει να ενημερώσουν τις λεπτομέρειες του BIP που 
διοργανώνουν 



BIP

o Τα ιδρύματα λαμβάνουν χρηματοδότηση είτε για:

I. 15 συμμετέχοντες ( 15 x 400 = 6000 ευρώ OS )

II. είτε για 20 ( 20 x 400 = 8000 ευρώ OS )

o Στον ελάχιστο αριθμό δεν συμπεριλαμβάνονται:

o τα άτομα του ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού που θα συμμετέχουν στην
διαχείριση ή παροχή διδασκαλίας του BIP

o φοιτητές/τριες του ιδρύματος υποδοχής/συντονιστικού ιδρύματος

o συμμετέχοντες/συμμετέχουσες φοιτητές/τριες από ΑΕΙ Χωρών Εταίρων

Διάρκεια ΒΙP:

o Mε φυσική παρουσία 5 –30 ημέρες

o Δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσο διαρκεί το διαδικτυακό κομμάτι του ΒΙP (το 
οποίο όμως είναι υποχρεωτικό )



Fewer Opportunities 

Για κάθε συμμετέχοντα ο οποίος θα λάβει top up επειδή εμπίπτει στην κατηγορία FO 
( Fewer opportunities ) η αντίστοιχη κατηγορία λιγότερων ευκαιριών θα πρέπει να 
ενημερωθεί  στο Beneficiary Module 



Inclusion Support

Δίνεται επιπλέον των ποσών που αφορούν σε Top Ups

(ΟδηγόςΠολυμορφίας καιΕνσωμάτωσης)

Aφορά 100% χρηματοδοτική κάλυψη για επιπλέον δαπάνες που
σχετίζονται για τις κινητικότητες ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες ατόμων με αναπηρία τα οποία δεν καλύπτονται από τα
προβλεπόμενα ποσά και top - ups

Inclusion Support μπορεί να παραχωρηθεί και σε άτομα τα οποία δεν
έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά σύμφωνα με τον Οδηγό Πολυμορφίας
και Ενσωμάτωσης εντούτοις όμως αντιμετωπίζουν δυσκολίες ( parents
/caregivers)

Περιλαμβάνει αιτιολογημένα έξοδα που σχετίζονται με έξοδα
διαβίωσης/ταξιδιωτικά έξοδα που δεν καλύπτονται από τα ήδη
προβλεπόμενα ποσά, π.χ. έξοδα συνοδών, προσαρμοσμένη διαμονή
κ.λ.π

Οι δαπάνες θα πρέπει να αιτιολογούνται βάσει αποδείξεων και να
τυγχάνουν έγκρισης από την Εθνική Υπηρεσία

https://idep.org.cy/wp-content/uploads/protereotites_entaksis_poliomorfias.pdf


Budget



Ειδικές Δαπάνες/Exceptional Costs

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

ΙΙ.Έξοδα έκδοσης εγγυητικών επιταγών

Οι δαπάνες θα πρέπει να αιτιολογούνται βάσει αποδείξεων και να 
τυγχάνουν έγκρισης από την Εθνική Υπηρεσία



Χρηματοδότηση κινητικοτήτων

I.Πλήρης Χρηματοδότηση/Full funding

Η κινητικότητα χρηματοδοτείται στο σύνολό της

II.Μερική Χρηματοδότηση/Partial Funding

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τουλάχιστον την ελάχιστη διάρκεια της  

κινητικότητας (π.χ. 2 μήνες για SMS/SMP)

III.Μηδενική Χρηματοδότηση/Zero funding

Δεν δίνεται επιχόρήγηση από το Πρόγραμμα, αλλά εφαρμόζονται οι 
κανονισμοί του Προγράμματος όπως προβλέπει η Συμφωνία



Testing the BM 

Beneficiary Module : https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/home/

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


2. ΕrasmusDashboard 

• Τιπροσφέρει;

• Πως λειτουργεί;

• IIAS& ΟLAs

• Competence Centre

• ErasmusApp

• Επικοινωνία για επίλυση  
προβλημάτων

https://www.erasmus-dashboard.eu/my-university/general-info

https://www.erasmus-dashboard.eu/my-university/general-info


My University > General Info



Tι προσφέρει το EWP;

To EWP είναι ο χώρος στον οποίο θα δρομολογούνται οι Διμερείς μας
Συμφωνίες αλλά και οι εισερχόμενες και εξερχόμενες κινητικότητες φοιτητών.

Σκοπός του EWP είναι όλες οι διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση μιας
κινητικότητας να γίνονται ψηφιακά,χωρίς την ανταλλαγή εντύπων

 Aυτή τη στιγμή προσφέρονται τα ακόλουθα μέσω του EWP:

1. Δρομολόγηση και Υπογραφή Διμερών Συμφωνιών (ΙΙΑs- Inter-
Institutional Agreements ) 

2. Δρομολόγηση και Υπογραφή OLAs (Online Learning Agreement for 
Studies)

Μελλοντικά:

o Aνταλλαγή transcriptsof records

o Διαδικασία των Nominations



Χρονοδιάγραμμα

o Από 1/1/2023 τα AEI είναι υποχρεωμένα να δ ρ ο μ ο λ ο γ ο ύ ν  κ α ι  ν α  
υπογράφουν IIAs & OLAs μέσω του εργαλείου EWP

o Για κινητικότητες για τις οποίες απαιτείται η υπογραφή ΙΙAs & OLAs πριν την
1/1/2023 και όπου δεν είναι εφικτό να ακολουθηθεί η online διαδικασία επειδή
κάποιο από τα 2 ιδρύματα δεν είναι έτοιμο ακόμα:

o θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα έντυπα με την απαραίτητη ανταλλαγή
αλληλογραφίας

o Μέχρι και τα 2 ιδρύματα είναι σε θέση να προχωρήσουν στην online
διαδικασία (κατά προτίμηση πριν το τέλος της χρονιάς)



ESCI Service Desk

Σε περίπτωση που το ίδρυμα σας αντιμετωπίζει πρόβλημα σύνδεσης με το
EWP μπορείτε να κάνετε απευθείας χρήση των πιο κάτω διαθέσιμων
υπηρεσιών:

ESCI Service Desk/ESCI Community Service Desk : https://esci-
sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals

https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1
https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals


Exchange of Data- Settings  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταλλαγή δεδομένων για τη δρομολόγηση ΙΙΑs & OLAs



Organizational Units – Προσθήκη Aκ. Τμημάτων 

Tα OU θα εμφανιστούν αργότερα κατά τη δρομολόγηση των 
ΙΙΑS



Contact Email 

Απαραίτητη Πληροφορία για την παραλαβή των notifications 



Default IIA Data 

Συμπληρώνεται από πριν – αφορά σε απαραίτητα έντυπα / διαδικασίες/ contact 
persons για διαμονή, θεωρήσεις εισόδου κ.λ.π



IIA Manager / IIA List 



Start Date – End Date :Required Fields 



Partner Details 

Συμπληρώνονται από το συνεργαζόμενο ίδρυμα ( πέρα από τα στοιχεία  που 
εμφανίζονται αυτόματα )



Cooperation Conditions 

Απαραίτητα Στοιχεία: 
• Αριθμός Κινητικοτήτων ανά ακαδημαϊκή χρονιά και 
• Mobility Type 



Adding/ Deleting Cooperation Conditions 



Sign and Submit 

o Δεν είναι η τελική πρόταση – μόνο ένα proposal
o To συνεργαζόμενο ίδρυμα είτε θα την υπογράψει ή θα την επεξεργαστεί ( view sign or 

edit )



Partner Institution 



Partners can update and Sign 

o Δεν είναι η τελική πρόταση – επιστρέφει σε εσάς και εσείς είτε θα την υπογράψετε ή 
θα την επεξεργαστείτε ( sign or edit )





Approved by both parties 



Tutorials 

How to use the Erasmus Dashboard, understanding the fundamentals, 

managing accounts and EWP connection.

Video sections

0:00 Introduction

0:49 EWP connection settings

1:35 General Info section (General Description box)

2:04 Accounts and access

2:58 Managing organisational units

3:48 My settings (See Your Permissions)

4:16 Covid-19 settings

https://www.youtube.com/watch?v=sJ2MjLSzpyc&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sJ2MjLSzpyc&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=sJ2MjLSzpyc&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=sJ2MjLSzpyc&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=sJ2MjLSzpyc&t=178s
https://www.youtube.com/watch?v=sJ2MjLSzpyc&t=228s
https://www.youtube.com/watch?v=sJ2MjLSzpyc&t=256s


Learn how to create, edit and sign an IIA using the Inter-institutional Agreement 

Manager in the Erasmus Dashboard.

0:00 Creating an IIA 

0:43 Green text, managed by EWP or internally by Dashboard 

2:11 The first cooperation condition

2:56 Setting the mobility type 

3:35 Multiple mobility types (Adding Cooperation Conditions)

4:20 How to submit the IIA proposal 

5:18 Editing and making changes to the IIA 

6:15 Update and sign IIA changes 

6:41 Finalising the IIA (Definitive Signature)

https://www.youtube.com/watch?v=COR-L-OoM4Q&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=COR-L-OoM4Q&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=COR-L-OoM4Q&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=COR-L-OoM4Q&t=176s
https://www.youtube.com/watch?v=COR-L-OoM4Q&t=215s
https://www.youtube.com/watch?v=COR-L-OoM4Q&t=260s
https://www.youtube.com/watch?v=COR-L-OoM4Q&t=318s
https://www.youtube.com/watch?v=COR-L-OoM4Q&t=375s
https://www.youtube.com/watch?v=COR-L-OoM4Q&t=401s


3. OLA & Erasmus 
App

• Τιπροσφέρει;

• Πως λειτουργεί;



OLA 

https://learning-agreement.eu/

Το εργαλείο στο οποίο οι φοιτητές/τριες καταρτίζουν τη Συμφωνία Εκμάθησης τους ( μόνο 
στις περιπτώσεις που προκύπτει κινητικότητα για σπουδές )

https://learning-agreement.eu/


Creating your Online Learning Agreement: 

https://www.youtube.com/watch?v=paIKpHJvTlg

https://www.youtube.com/watch?v=paIKpHJvTlg


ErasmusApp

Tι προσφέρει μέχρι σήμερα;

 Για τα ΙΤΕ/χρήστες του Dashboard, μπορεί να  γίνει online η αίτηση ενδιαφέροντος

γιασυμμετοχή σε κινητικότητα, η αξιολόγηση της  και η επιλογή του συμμετέχοντα

 Πρόσβαση σε πληροφορίες όπως το κόστος

ζωής μια πόλης

 Εrasmus SkillsAssessment

 Πληροφορίες για εκδηλώσεις των ΙΤΕ/στην

πόλη φιλοξενίας,προσφορές κτλ.

 Εμπειρίες άλλων φοιτητών (stories)

https://erasmusapp.eu/

Άλλο ένα εργαλείο στο οποίο οι φοιτητές/τριες καταρτίζουν τη Συμφωνία Εκμάθησης τους ( 
μόνο στις περιπτώσεις που προκύπτει κινητικότητα για σπουδές )

https://erasmusapp.eu/


https://erasmusgeneration.org/grant-simulator

Erasmus Grant Stimulator  

https://erasmusgeneration.org/grant-simulator


Go to https://academy.europa.eu/ and Log in  

ΟLS Γλωσσική Αξιολόγηση 

https://academy.europa.eu/


Then click  at tab What would you like to learn today mentioning placement test  

And pick the placement 
test of your preferred 
language 


