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Διαχείριση του Προγράμματος 

Αποκεντρωμένες Δράσεις:  

Η διαχείριση γίνεται στην Κύπρο από τις δύο Εθνικές 
Υπηρεσίες: 
 

• ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης (για τους τομείς της 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – ΒΔ1 και ΒΔ2) 
 

• Οργανισμός Νεολαίας (για τον τομέα της Νεολαίας – 
ΒΔ1, ΒΔ2, ΒΔ3) 

 

Κεντρικές Δράσεις: 

Η διαχείριση γίνεται από τις Βρυξέλλες, από τον 
οργανισμό EACEA 
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Βασική Δράση 1  
Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων 

Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες: 
 

 Κινητικότητα για σπουδές 

 Κινητικότητα για κατάρτιση 

 Κινητικότητα για εργασία 

 Κινητικότητα για διδασκαλία 

 Κινητικότητα νέων στα πλαίσια ανταλλαγών 

 

 Κινητικότητα για εθελοντική εργασία  

     (ESC πρώην EVS) 
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Βασική Δράση 1  
Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων 

Δικαιούχοι: 

• Προσωπικό: εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές (περιλαμβανομένων 

των εκπαιδευτών Ενηλίκων), διευθυντές σχολείων, 

επιθεωρητές, σχολικοί και παιδαγωγικοί σύμβουλοι και άτομα 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth 

workers) 
 

• Σπουδαστές: Σπουδαστές Τριτοβάθμιας (including BA, MA, 

PhD, joint/double degree students) και Τεχνικής/ 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
 

• Νέοι από ΜΚΟ, τοπικούς φορείς και άτυπες ομάδες: 

ανταλλαγές νέων 
 

Σημείωση: Κυπριακοί οργανισμοί/ιδρύματα/επιχειρήσεις/τμήματα 

Δημόσιας Υπηρεσίας  μπορούν να δεχτούν εκπαιδευόμενους 
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Βασική Δράση 1 
Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων 

Κεντρικές Δράσεις: 

• Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Erasmus 

Mundus):  

• Απαιτείται η συμμετοχή τριών τουλάχιστον χωρών του 

Προγράμματος – ενθαρρύνεται η συμμετοχή τρίτων χωρών 

• Επιχορηγείται η κινητικότητα φοιτητών (για 4 εισαγωγές), όχι η 

ανάπτυξη του Προγράμματος – 75% των φοιτητών πρέπει να 

προέρχονται από τρίτες χώρες 

• Πρέπει να οδηγούν στην απόκτηση ενός ενιαίου ή περισσοτέρων 

ξεχωριστών διπλωμάτων από τα συμμετέχοντα ιδρύματα 
 

• Δάνεια για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές: από συμμετέχοντα 

Τραπεζικά ή Τριτοβάθμια Ιδρύματα (από τη χώρα προέλευσης 

ή τη χώρα προορισμού) 
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Βασική Δράση 2  
 Συνεργασία για Καινοτομία  και Ανταλλαγή 

Καλών Πρακτικών 

Δυνατότητα συμμετοχής Κυπριακών οργανισμών/ 

ιδρυμάτων/επιχειρήσεων/τμημάτων Δημόσιας Υπηρεσίας στις 

πιο κάτω Δράσεις (ως συντονιστές ή εταίροι): 
 

 Αποκεντρωμένη Δράση: Στρατηγικές Συμπράξεις 

(αιτήσεις προς το ΙΔΕΠ και τον ΟΝΕΚ) 
 

 Κεντρικές Δράσεις: Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, Συμμαχίες 

Γνώσης, Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων, Ανάπτυξη 

Δυνατοτήτων στους τομείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και της Νεολαίας (αιτήσεις προς EACEA) 
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Στρατηγικές Συμπράξεις 

Δύο ειδών Στρατηγικές Συμπράξεις 
 

• Αυτές που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών. Στοχεύουν στη συνεργασία και τη 

δικτύωση, στην ανάπτυξη της ικανότητας των 

συμμετεχόντων οργανισμών να λειτουργούν σε διεθνές 

επίπεδο και στην ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών και 

μεθόδων 
 

• Αυτές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη καινοτομίας. 

Στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων αποτελεσμάτων 

καθώς και στη διάδοση και αξιοποίηση υπαρχόντων και 

νεοπαραχθέντων  αποτελεσμάτων ή καινοτόμων ιδεών  
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Στρατηγικές Συμπράξεις  

• Επιλέξιμο για συμμετοχή μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ίδρυμα, 

οργανισμός ή επιχείρηση με νομική υπόσταση, καθώς και 

άτυπες ομάδες νέων (χωρίς νομική υπόσταση) 
 

• Είναι απαραίτητη η συμμετοχή 3 ιδρυμάτων/ οργανισμών 

από 3 διαφορετικές χώρες 
 

• Τα συμμετέχοντα ιδρύματα/οργανισμοί μπορούν να 

προέρχονται από διάφορους τομείς εκπαίδευσης/ 

κατάρτισης/εργασίας, με ενδιαφέρον στο θέμα της σύμπραξης 
 

• Η αίτηση υποβάλλεται από το συντονιστή, εκ μέρους όλων των 

εταίρων, στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας του 
 

• Τα σχέδια έχουν διάρκεια από 12-36 μήνες. Μέγιστο ποσό 

επιχορήγησης: 450,000 Ευρώ 
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Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια 
• Είναι συμμαχίες διάρκειας 3 ετών, μεταξύ Ιδρυμάτων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 3 τουλάχιστον Χώρες του 

Προγράμματος, με νέα, κοινά, ευέλικτα Προγράμματα. Ιδανικά, 

μια συμμαχία περιλαμβάνει 5 έως 8 εταίρους.  
 

• Στόχος: η ενίσχυση της ποιότητας και της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας του Ευρωπαϊκού τοπίου 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 

• Αποτελούν Ευρωπαϊκές διαπανεπιστημιακές 

«πανεπιστημιουπόλεις». Φοιτητές και προσωπικό των 

συνεργαζόμενων ιδρυμάτων μπορούν να μετακινούνται, φυσικά 

ή εικονικά, για σπουδές, εκπαίδευση, διδασκαλία, έρευνα, 

εργασία ή ανταλλαγή υπηρεσιών. 
 

• Μέγιστη συνολική επιχορήγηση: 5,000,000 Ευρώ 
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Συμμαχίες Γνώσης 
 

Στόχοι 

• Η προώθηση της συνεργασία μεταξύ τριτοβάθμιων 

ιδρυμάτων και επιχειρήσεων  

• Η δημιουργία καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και 

μάθησης 

• Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων, τόσο στα τριτοβάθμια 

ιδρύματα, όσο και στις επιχειρήσεις 

• Διευκόλυνση της ανταλλαγής, διακίνησης και συν-

δημιουργίας γνώσης 
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Συμμαχίες Γνώσης 
 Κανονισμοί συμμετοχής 

• Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε από τριτοβάθμιο 

ίδρυμα είτε από επιχείρηση (με συντονιστικό ρόλο) 
 

• Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 6 ιδρυμάτων/ 

οργανισμών από 3 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Η 

συμμετοχή τρίτων χωρών είναι δυνατή εφόσον αυτή 

προσδίδει αξία στο σχέδιο 
 

• Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 2 τριτοβάθμιων 

ιδρυμάτων και 2 επιχειρήσεων 
 

• Διάρκεια: 2 ή 3 χρόνια  
 

• Μέγιστη Επιχορήγηση: 700,000 – 1,000,000 Ευρώ 
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Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων   
 Στόχοι 

• Ο καθορισμός των υφιστάμενων και νέων αναγκών 

δεξιοτήτων σε έναν συγκεκριμένο οικονομικό τομέα, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες 
 

• Η αντιμετώπιση της έλλειψης  δεξιοτήτων όσον αφορά ένα 

ή περισσότερα επαγγελματικά προφίλ σε έναν 

συγκεκριμένο τομέα 
 

• Η βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας των 

Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
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Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων  
 Κανονισμοί συμμετοχής 

• Υπάρχουν 3 κατηγορίες Τομεακών Συμμαχιών 

• Ανάλογα με την κατηγορία απαιτείται η συνεργασία 4-6 χωρών 

του Προγράμματος, με 8-12 εταίρους  

• Σε όλες τις κατηγορίες απαιτείται η συμμετοχή ελαχίστου 

αριθμού επιχειρήσεων του τομέα και ελαχίστου αριθμού 

παρόχων εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

• Υποβάλλεται μια αίτηση εκ μέρους όλων των εταίρων, από 

εταίρο που ανήκει σε χώρα του Προγράμματος 

• Η διάρκεια των Σχεδίων είναι ανάλογη της κατηγορίας (2-4 έτη) 

• Η μέγιστη χρηματοδότηση επίσης ποικίλλει ανάλογα με την 

κατηγορία και τη διάρκεια (700,000 – 4,000,000 Ευρώ) 
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Ανάπτυξη Δυνατοτήτων 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 
• Στοχεύει στην βελτίωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των τρίτων 

χωρών 
 

• Δύο ειδών projects: Joint projects (αντίκτυπος στο Ίδρυμα), και 

Structural Projects (αντίκτυπος στο  εκπαιδευτικό σύστημα) 
 

• Υπάρχει πρόνοια για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και για 

κατάρτιση, καθώς και κινητικότητα προσωπικού  
 

• Απαιτείται η συνεργασία  

• National Projects: τουλάχιστον 2 Ευρωπαϊκών χωρών  (με τουλάχιστον 1 

ίδρυμα στην κάθε μια) και μιας τρίτης χώρας (με τουλάχιστον 3 ιδρύματα)  

• Multi-country  projects: τουλάχιστον 2 Ευρωπαϊκών χωρών  (με τουλάχιστον 

1 ίδρυμα στην κάθε μια) και δύο ή περισσοτέρων τρίτων χωρών (με 

τουλάχιστον 2 ιδρύματα η κάθε μια) 
 

• Διάρκεια: 2 – 3 χρόνια, Επιχορήγηση: 500Κ – 1Μ 
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     Ανάπτυξη Δυνατοτήτων  

στον τομέα της Νεολαίας  

 Στόχοι:  

• Ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγών ανάμεσα σε χώρες του 

Προγράμματος και χώρες εταίρους από όλο τον κόσμο 

• Βελτίωση της ποιότητας και αναγνώριση της εργασίας των νέων, της 

άτυπης μάθησης και του εθελοντισμού  

• Ενθάρρυνση της συμμετοχής νέων με λιγότερες ευκαιρίες στα κοινά 
 

Δομή συνεργασιών: Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 3 οργανισμών 

από 3 διαφορετικές χώρες, η μία τουλάχιστον από τις οποίες να είναι 

χώρα του Προγράμματος και η μία χώρα εταίρος  
 

Διάρκεια: Από 9 μήνες μέχρι 2 χρόνια 
 

Χρηματοδότηση: Μέχρι 150,000 Ευρώ το σχέδιο 
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Βασική Δράση 3  
 Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής 

 Αποκεντρωμένη Δράση: Σχέδια Διαλόγου με Νέους 

(αιτήσεις προς τον ΟΝΕΚ) 
 

 Κεντρικές Δράσεις: Περιλαμβάνονται διάφορες 

Δράσεις που σχετίζονται με θέματα πολιτικής στους 

τομείς ενδιαφέροντος του Προγράμματος, οι οποίες 

υλοποιούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή ή μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής  

προτάσεων που ανακοινώνονται κατά καιρούς 

(αιτήσεις προς EACEA) 
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Σχέδια Διαλόγου με Νέους  
Η Δράση προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο και 

την επικοινωνία τους με υπευθύνους λήψης αποφάσεων, σε Εθνικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Κύριες δραστηριότητες:  

 Εθνικές και διακρατικές συναντήσεις ανάμεσα σε νέους και  φορείς 

χάραξης πολιτικής στα θέματα της ενεργού συμμετοχής των νέων στη 

δημοκρατική ζωή και των μηχανισμών διαλόγου 

 Διαβουλεύσεις με τους νέους για να διερευνηθούν οι ανάγκες τους ως  

προς τη συμμετοχή τους στον δημοκρατικό βίο  

 Δραστηριότητες προσομοίωσης της λειτουργίας των δημοκρατικών 

θεσμών και των φορέων χάραξης πολιτικής 
 

Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στον τομέα της Νεολαίας 

σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και τοπικοί φορείς συμμετεχουσών χωρών 
 

Συμμετέχουσες χώρες: Χώρες του Προγράμματος και τρίτες χώρες που 

γειτονεύουν με την ΕΕ 

Διάρκεια σχεδίων: 3-24 μήνες 
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Jean Monnet 

• Αφορά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

• Πρωτολειτούργησε το 1989 και σήμερα έχει επεκταθεί σε 76 χώρες 

• Στόχος είναι η προβολή και προώθηση του Ευρωπαϊκού μοντέλου 

συνεργασίας σε όλο τον κόσμο 

• Επιχορηγεί διάφορες δράσεις διδασκαλίας και έρευνας που 

σχετίζονται με τις Ευρωπαϊκές σπουδές, όπως: 

– Σχέδια που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

– Δίκτυα 

– Κέντρα Αριστείας 

– Έδρες Jean Monnet 

– Ευρωπαϊκές Ενότητες 

• Ένα ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αυτόνομα πρόταση χωρίς τη 

συνεργασία άλλων ιδρυμάτων 
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Αθλητισμός (Sport) 
Στόχοι: 

• Αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων του Τομέα όπως το στήσιμο 

αγώνων, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, η βία, ο ρατσισμός και η 

μισαλλοδοξία, ιδιαίτερα στον μαζικό αθλητισμό 

• Υποστήριξη της καλής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και της διπλής 

καριέρας για τους αθλητές 

• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της 

υγιεινής ζωής μέσα από τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 

 

Επιχορηγούμενες δραστηριότητες:  

• συμπράξεις συνεργασίας 

• συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας 

• μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις 
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Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τηλέφωνα: 22448888 (ΙΔΕΠ), 22402644 (ΟΝΕΚ) 

Ιστοσελίδα Εθνικών Υπηρεσιών: www.erasmuslpus.cy  
 

Οδηγός του Προγράμματος: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-

guide_en  

 

Ιστοσελίδα EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en   

 

Επόμενες καταληκτικές ημερομηνίες: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2019 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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