
ERASMUS+ 2021-2027

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ



TI EINAI TO ERASMUS+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 

αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της 

απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους 

τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).



ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

 Συμπερίληψη και Διαφορετικότητα

 Ψηφιακή Μεταρρύθμιση

 Περιβάλλον και καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής

 Συμμετοχή στη Δημοκρατική Ζωή



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΕΣ ΔΡΆΣΕΙΣ

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Εθνικές Υπηρεσίες της κάθε 

χώρας

 Η αξιολόγηση, κατανομή των κονδυλίων και διαχείριση γίνεται 

σε εθνικό επίπεδο



ERASMUS+ ΕΘΝΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ  

• Σχολική Εκπαίδευση 

• Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση (ΕΕΚ)

• Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

• Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΙΚΥ 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

• Τομέας της Νεολαίας

• European Solidarity Corps
ΙΝΕΔΙΒΙΜ 



Βασική 
Δράση 1

Κινητικότητα 

προσωπικού και 

εκπαιδευομένων

Βασική 

Δράση 2

Συμπράξεις για 

συνεργασία και 

ανταλλαγές 

καλών 

πρακτικών

Βασική 

Δράση 3

Υποστήριξη 

ανάπτυξης 

πολιτικής και 

συνεργασίας

ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ (2021- 2027)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΕΣ ΔΡΆΣΕΙΣ



ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣ…

 Χώρες του Προγράμματος:

- Κράτη - μέλη ΕΕ

- Χώρες ΕΟΧ (Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, 

Νορβηγία)

- Τουρκία, Βόρεια Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, Σερβία 
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ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ;

➢ Αιτήσεις υποβάλλονται από οργανισμούς ΜΟΝΟ

➢ Μεμονωμένα άτομα που δεν ανήκουν σε οργανισμό

ΔΕΝ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

➢ Oργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε έναν από

τους ακόλουθους τομείς του Προγράμματος:

- Σχολική Εκπαίδευση: Αίτηση ΚΑ122 - SCH

- Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΕΕΚ):

Αίτηση ΚΑ122 - VET

- Εκπαίδευση Ενηλίκων: Αίτηση ΚΑ122 – ADU
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 Προσωπικό (διδακτικό & διοικητικό)

 Εκπαιδευόμενοι

 «Πρόσφατοι Απόφοιτοι» κέντρων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 

(iVET) ή συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης (CVET)

- (Δυνατότητα συμμετοχή έως και 12 μήνες μετά την αποφοίτηση τους ή 

μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας τους) 

➢ “Fewer opportunities participants” - Άτομα από ευάλωτες ομάδες (σελ.:

321 Οδηγός Προγράμματος):

- Προβλέπεται επιπλέον επιχορήγηση για τη συμμετοχή αυτών των 

ατόμων



ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (2)

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων στον 

οργανισμό αποστολής. Επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι οι εκπαιδευόμενοι με λιγότερες ευκαιρίες, 

ειδικότερα ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες και συγκεκριμένα:

 Μαθητευόμενοι/Εκπαιδευόμενοι κέντρων/ινστιτούτων εκπαίδευσης/επιμόρφωσης 

ενηλίκων/ΜΚΟ/ανθρωπιστικών οργανώσεων που εστιάζουν στην εκπαίδευση ευάλωτων και 

περιθωριοποιημένων ατόμων:

 Αλλόγλωσσοι που φοιτούν σε σχολεία γλωσσών με σκοπό την ένταξη τους στην τοπική 

κοινωνία/κουλτούρα.

 Μαθητευόμενοι/Εκπαιδευόμενοι σωματείων/ομοσπονδιών/ιδρυμάτων για ευάλωτες ομάδες 

στόχου (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι επιδομάτων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων 

κ.ά.).

 Μαθητευόμενοι/Εκπαιδευόμενοι σε Κέντρα απασχόλησης ενηλίκων/ιδρύματα με ειδικές ανάγκες 

με σκοπό την εκπαίδευσή τους για ένταξη στο κοινωνικό σύνολο/απασχόληση.



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
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Βάσει μοναδιαίου κόστους

Οργανωτικά έξοδα 

Έξοδα ταξιδίου 

Έξοδα διαβίωσης 

Δίδακτρα σεμιναρίων

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Έξοδα γλωσσικής προετοιμασίας (όπου εφαρμόζεται)

Βάσει πραγματικών εξόδων

• Επιχορήγηση ατόμων από ευάλωτες ομάδες

• Ειδικές δαπάνες



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Καλύπτουν έξοδα του οργανισμού αποστολής και του οργανισμού 
φιλοξενίας. Είναι συνδεδεμένα με την:

 Προετοιμασία κινητικoτήτων & των συμμετεχόντων

 Παρακολούθηση και στήριξη συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια της 
κινητικότητας

 Διαδικασίες για αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων

 Υπηρεσίες/εργαλεία για τη διεξαγωγή “Blended” δραστηριοτήτων

 Δραστηριότητες Διάδοσης

 Προβλέπεται επιπλέον επιχορήγηση 100€ ανά άτομο για τις 
κινητικότητες συμμετεχόντων από ευάλωτες ομάδες (“fewer 
opportunities”)



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΚΥ –ERASMUS 

HTTPS://WWW.IKY.GR/EL/ERASMUSPLUS

https://www.iky.gr/el/erasmusplus

