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Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα:  

ΚΑ1 
Μαθησιακή 
Κινητικότητα 

Ατόμων ΚΑ2 
Συνεργασίες 

για Καινοτομία 
&  

Ανταλλαγή 
Καλών 

Πρακτικών 

ΚΑ3 
Υποστήριξη 

Μεταρρυθμίσεων 
Πολιτικής 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ERASMUS+ 
3  ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

Αποκεντρωμένες Δράσεις 



 
 
 
 

Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα:  



 
 
 
 

Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα:  



 
 
 

Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα:  



 
 
 
 

Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα: 

Δικαιούχοι: 

Προσωπικό: εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, Δ/ντές 
σχολείων & άτομα που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της νεολαίας (youth workers), 

 Σπουδαστές: Σπουδαστές τριτοβάθμιας και 
τεχνικής/επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

 Σπουδαστές επιπέδου master: εγγυημένο 
δάνειο, 

Νέοι από ΜΚΟ, τοπικούς φορείς και άτυπες 
ομάδες: εθελοντισμός και ανταλλαγές νέων, 

Διεθνής διάσταση: Κινητικότητα μεταξύ 
Ευρωπαϊκών ΑΕΙ και ΑΕΙ από τρίτες χώρες. 

ΚΑ1 
Μαθησιακή 
Κινητικότητα 

Ατόμων 



 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα: 

Διαχειριστικές πρόνοιες για την Κινητικότητα 
Υποβολή μιας αίτησης από κάθε ίδρυμα/οργανισμό 

για όλες τις μορφές κινητικότητας (εκπαιδευόμενους 
– όπου ισχύει και προσωπικό) 

Δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα έχουν 
μόνο εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές, άτομα που 
σπουδάζουν ή βρίσκονται σε αρχική επαγγ. 
Κατάρτιση, νέοι, εθελοντές και εργαζόμενοι στον 
τομέα της νεολαίας (youth workers) 

Στην αίτηση θα αναφέρεται ο αριθμός 
κινητικοτήτων, οι χώρες προορισμού και η 
διάρκεια της κινητικότητας για κάθε χώρα. Το 
αιτούμενο ποσό θα υπολογίζεται αυτόματα. 
Ελαστικότητα στην αλλαγή της χώρας προορισμού 
και τη διάρκεια των κινητικοτήτων. 

ΚΑ1 Μαθησιακή 
Κινητικότητα Ατόμων 



 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα: 

Επιχορήγηση για Κινητικότητα 

  Έξοδα ταξιδιού 

Έξοδα διαβίωσης 

Οργανωτικά έξοδα 

Γλωσσική προετοιμασία 

Τέλη σεμιναρίου 

ΚΑ1 Μαθησιακή 
Κινητικότητα Ατόμων 



 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα: 

 Δράση επιχορηγεί σχέδια συνεργασίας μεταξύ 
ιδρυμάτων/οργανισμών/φορέων από διάφορες Χώρες του 
Προγράμματος, τα οποία επιτρέπουν στους συμμετέχοντες 
να ασχοληθούν με θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να 
ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές και μεθόδους. 

 Στόχος είναι η ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή 
καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από ιδρύματα/ οργανισμούς/ 
φορείς (συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ και άτυπων ομάδων) 

ΚΑ2 
Συνεργασίες για Καινοτομία &  
Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών 



 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα: 

 Απαραίτητη η συμμετοχή 3 εταίρων από 3 χώρες (στον 
τομέα Νεολαίας αρκούν 2 εταίροι από 2 χώρες. Μέγιστος 
αριθμός εταίρων 10. 

 Διάρκεια: 2-3 χρόνια (με εξαίρεση τον τομέα της νεολαίας 
όπου η διάρκεια είναι από 6 μήνες – 2 χρόνια). 

 Συνεργασία μεταξύ πολλών χωρών και συμμετοχή σε 
διακρατικές συναντήσεις. Υλοποίηση δράσεων και 
σχετικών παραδοτέων π.χ. οδηγών, εκπαιδευτικών 
εργαλείων κ.ά. 

ΚΑ2 
Συνεργασίες για Καινοτομία &  
Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών 



 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα: 

 

 

 

 

 

 

 Υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των 
Ευρωπαϊκών Πολιτικών 

 Περιλαμβάνει συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης 
πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας στα πλαίσια του 
Διαρθρωμένου Διαλόγου. 

 Καλύπτονται αρκετές δράσεις που υποστηρίζουν 
μεταρρυθμίσεις πολιτικής στους τομείς της 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας, οι οποίες είτε 
υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε 
τυγχάνουν διαχείρισης από την Εκτελεστική Υπηρεσία 
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και 
Πολιτισμού της ΕΕ (EACEA) μέσω ειδικών προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων. 

 
 

 
 

ΚΑ3 
Υποστήριξη 

Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής 



 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα: 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις; 

  



 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα: 

ERASMUS+ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 
(ΚΑ1): κινητικότητα 

ατόμων 

Μαθησιακή 
Κινητικότητα 

Ατόμων 

Ανώτατη Εκπαίδευση, 
Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση, σχολεία, 
εκπαίδευση ενηλίκων 

2 Φεβρουαρίου 2017 

Νεολαία 2 Φεβρουαρίου 2017 
26 Απριλίου 2017 

04 Οκτωβρίου 2017 

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 
(ΚΑ2): συνεργασία 
για την καινοτομία 
και την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών 

Στρατηγικές 
Συμπράξεις 

Ανώτατη Εκπαίδευση, 
Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση, σχολεία, 
εκπαίδευση ενηλίκων 

 
31 Μαρτίου 2017 



 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα: 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

  



 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία 
Επικοινωνίας: 

 

ΚΕΚ-ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ2  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ 

Δοϊράνης 56, ΤΚ 61100, Κιλκίς (GR) 

 

www.epimorfotiki.gr  
www.epimorfotikikilkis.blogspot.gr  

       +30 2341029690 & +30 2341028705 

        epimorf@otenet.gr  

                    facebook.com/epimorfotiki    
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