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Γενικά 

 Σχέδια πολυμερή για τη δημιουργία καινοτόμων 
παραδοτέων ή/και εντατικής διάχυσης και αξιοποίησης 
δραστηριοτήτων, προϊόντων ή ιδεών που έχουν ήδη 
παραχθεί. 

 Ανοιχτές σε κάθε τύπο οργανισμού που 
δραστηριοποιείται σε κάθε τομέα εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, νεολαίας και σε άλλους κοινωνικο-
οικονομικούς τομείς. 

 Επιλογή προτεραιοτήτων: τουλάχιστον μία οριζόντια ή 
τουλάχιστον μία τομεακή (τομέας ανώτατης 
εκπαίδευσης).  



 Διεθνικό σχέδιο: κατ’ ελάχιστον 3 οργανισμοί από τρεις 
διαφορετικές χώρες του Προγράμματος 

 Συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά 
και άλλων φορέων  

 Χάραξη στρατηγικής σε επίπεδο ιδρύματος 

 Δικαίωμα συμμετοχής οργανισμών από τις χώρες εταίρους 
ΜΟΝΟ εφόσον η συμμετοχή τους προσδίδει ουσιαστική 
προστιθέμενη αξία, η οποία και αξιολογείται 

 Συνδεδεμένοι εταίροι: δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση, ωστόσο, 
η συμμετοχή τους και ο ρόλος πρέπει να περιγράφονται με 
σαφήνεια 

Τι αποτελεί  Στρατηγική Σύμπραξη 
για την Ανώτατη Εκπαίδευση;  



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ & 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 Συνδυασμός διαφορετικής εμπειρίας, προφίλ, και 
γνώσεωνσυνάφεια μεταξύ των εταίρων, ανάλογα με τη φύση και 
το μέγεθος των δραστηριοτήτων, κ.α.  

 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες-
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμπορικά επιμελητήρια, 
τοπικές/περιφερειακές Αρχές,  ΜΚΟ, κέντρα κατάρτισης, κέντρα 
επιμόρφωσης ενηλίκων, Ευρωπαϊκά δίκτυα, κοινωνικοί εταίροι κ.α. Oι 
φορείς από χώρες εταίρους γίνονται δεκτοί μόνο εάν υπάρχει ισχυρή 
δικαιολόγηση. 

 Η σύμπραξη διαρκεί από δύο έως τρία χρόνια 

 Καταληκτική ημερομηνία 21 Μαρτίου 2019 (12 μ.μ ώρα 

Βρυξελλών). 



Παραδείγματα: 

 Μελέτες Αναγκών  αναμόρφωσης/ εμπλουτισμού 
προγραμμάτων σπουδών 

 Εκπαιδευτικό υλικό για νέα κοινά μαθήματα/κοινά 
προγράμματα σπουδών (συνάφεια με τις ανάγκες της 
αγοράς/μελέτη πραγματικών περιπτώσεων) 

 Oδηγοί Διδασκαλίας, Οδηγοί αναδιαμόρφωσης προγραμμάτων 
σπουδών  

 Δημιουργία  οn line Εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

 Εκπαιδευτικό υλικό που επιτρέπει το συνδυασμό εικονικής 
εκπαίδευσης και φυσικής παρουσίας των φοιτητών 

 Ηλεκτρονικά εργαλεία καθοδήγησης/επαγγελματικού 
προσανατολισμού για τους φοιτητές 

 



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:  

 

• Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων/μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

• Εφαρμογή αρχών και των εργαλείων της Συμφωνίας της 
Μπολόνια 

• Ενίσχυση κινητικότητας 

 

 



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ/ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: 

• Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών με βάση τα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

• Κάλυψη αναγκών φοιτητών 

• Συνάφεια με αγορά εργασίας και κοινωνικές ανάγκες 

• Ευέλικτη μάθηση/διεπιστημονική προσέγγιση/χρήση ψηφιακών 
εργαλείων  

• Δημιουργία νέων μαθημάτων με βάση τις ελλείψεις σε 
δεξιότητες/επαγγελματικός προσανατολισμός φοιτητών 

 

• Ψηφιακές & Επιχειρηματικές δεξιότητες 

 



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

• Παροχές κινήτρων και ανάπτυξη πολιτικών ανθρωπίνων πόρων 
για τους ακαδημαϊκούς 

• Κατάρτιση ακαδημαϊκών σε νέες εκπαιδευτικές 
μεθόδους/διεπιστημονική προσέγγιση/ χρήση ΤΠΕ 

• Ενθάρρυνση ανταλλαγής καλών πρακτικών  

• Δημιουργία περισσότερων διαδικτυακών μαθημάτων  

• Σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την καινοτομία-
συνεργασία και με μη ακαδημαϊκούς φορείς 

 

 



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

• Σύνδεση με την τοπική κοινότητα 

• Ενίσχυση ισότιμης πρόσβασης και αύξηση ποσοστού ολοκλήρωσης 
σπουδών από μειονεκτούσες ομάδες και πρόσφυγες 

• Ευέλικτος σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών 
(μερική/διαδικτυακή ή μικτή φοίτηση) 

• Ενίσχυση πολιτικής και κοινωνικής υπευθυνότητας της 
ακαδημαϊκής κοινότητας 

• Αναγνώριση εθελοντικής και κοινωνικής εργασίας  

 



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Μέτρηση απόδοσης πολιτικών/συστημάτων/λειτουργίας 
μεμονωμένων ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Μελέτη αναγκών της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας-πρόβλεψη 
αναγκών σε νέες δεξιότητες 

 Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας 
αποφοίτων 

 

 ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΝ : 

 Καλές πρακτικές διδασκαλίας, καινοτομία, συνάφεια με τοπική 
κοινωνία, αποτελεσματική και αποδοτική χρηματοδότηση 

 

 



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Erasmus 

 

 Απλοποίηση και διευκόλυνση κινητικότητας φοιτητών 

 Μείωση διοικητικού φόρτου 

 Αναγνώριση με χρήση ECTS 

 Ασφαλής διαβίβαση προσωπικών δεδομένων και προστασία αυτών 

 

 

 



ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (ενδεικτικά) 

•  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

• ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

• ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

• ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

• ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ στους ΤΟΜΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

• Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ  

 

 



Χρηματοδότηση 

• 300.000 για διετή 

• 450.000 για τριετή 
Ανώτατη 

χρηματοδότηση σε € 

• Μοναδιαίο 
κόστος 

• Πραγματικό 
κόστος 

Τρόποι 
Χρηματοδότησης 



Κατηγορίες χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς ανά 

Μοναδιαίο κόστος δαπάνης 

 Διαχείριση και υλοποίηση του σχεδίου: σχεδιασμός, συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, 
οικονομικά, μικρής κλίμακας υλικό μάθησης/διδασκαλίας/κατάρτισης,– ενημέρωση, προώθηση και διάδοση (π.χ. 
φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα) επιχορήγηση ανά οργανισμό: 500 ευρώ το μήνα ο Συντονιστής, 250 ευρώ το 
μήνα για κάθε εταίρο. Το Ανώτατο συνολικό επιλέξιμο ποσό, είναι αυτό που αντιστοιχεί σε 10 εταίρους 

 Διακρατικές συναντήσεις: επιχορήγηση ανά συμμετέχοντα (κόστος ταξιδίου & διαμονή/διαβίωση): 575 
ευρώ/760 ευρώ ανά μετακίνηση ανά άτομο, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση η οποία πρέπει να είναι άνω 
των 100 χλμ.- υπολογισμός βάσει του μετρητή αποστάσεων της Ε.Ε. Το ποσό είναι συνολικό για ταξίδι και 
διαβίωση. 

 Πνευματικά προϊόντα: απτά παραδοτέα π.χ. προγράμματα σπουδών, παιδαγωγικό υλικό, μέσα ΤΠ, αναλύσεις, 
μελέτες. Καλύπτει έξοδα προσωπικού, 4 κατηγορίες: manager, ερευνητές/καθηγητές, τεχνικό προσωπικό, 
διοικητικό προσωπικό. Προσοχή! Η κατηγορία manager και διοικητικό προσωπικό καλύπτεται από τη Διαχείριση 
και υλοποίηση του σχεδίου 

 Πολλαπλασιαστικές δράσεις: επιχορήγηση βάσει του αριθμού των συμμετεχόντων και  μόνο στην περίπτωση 
που προβλέπονται πνευματικά προϊόντα, (100 ανά επιπλέον τοπικό συμμετέχοντα/200 ευρώ  ανά διεθνή 
συμμετέχοντα). Πλαφόν: 30.000 € ανά σχέδιο 

 Δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης: επιχορήγηση κόστους ταξιδίου, βάσει της κλίμακας 
απόστασης, ημερήσια αποζημίωση ανά συμμετέχοντα για κόστος διαμονής & διαβίωσης 

 



Δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης 

Μικρής διάρκειας κοινές δράσεις κατάρτισης του προσωπικού: εκπαιδευτικό 
και διοικητικό προσωπικό (3ημ.-2 μήνες) 

Εντατικά Προγράμματα Σπουδών: φοιτητές (5ημ.-2 μήνες) και καθηγητές 
(διδασκαλία), προσκεκλημένοι καθηγητές και ειδικοί/ επαγγελματίες (1ημ.-2 

μήνες)  

Μικτή κινητικότητα φοιτητών: μικτή κινητικότητα = φυσική + εικονική (5ημ.-2 
μήνες)  

Μεγάλης διάρκειας ανάθεση διδασκαλίας ή κατάρτισης: εκπαιδευτικό και 
διοικητικό προσωπικό (2-12 μήνες). Το εκπαιδευτικό προσωπικό διδάσκει, το 

διοικητικό καταρτίζεται. 



 Δαπάνες κατ’εξαίρεση (Ι) 

 Κάλυψη δαπανών βάσει πραγματικού κόστους που 
σχετίζονται με υπεργολαβίες ή αγορά αγαθών/υπηρεσιών 
& χρηματική εγγύηση 

 75% επιλέξιμων δαπανών - 50.000€ κατ’ ανώτατο όριο, 
ανά σχέδιο 

 Δεν καλύπτεται κανονικός εξοπλισμός γραφείου & 
κανονικές εργασίες εταίρων 

 
 

 Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες 

  100% χρηματοδότηση των επιπλέον δαπανών που 
σχετίζονται με τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες στο 
σχέδιο 

 

Χρηματοδότηση βάσει 
πραγματικού κόστους 



 Γλωσσική υποστήριξη 

• Βελτίωση γνώσεων στη γλώσσα εργασίας ή διδασκαλίας: μόνο για 
κινητικότητα μεταξύ 2-12 μηνών  150 €/ συμμετέχοντα 

        

 Δαπάνες κατ’ εξαίρεση (ΙΙ) 

• Υψηλά έξοδα μετακίνησης συμμετεχόντων: το μέγιστο μέχρι 80% των 
επιπλέον δαπανών  και μόνο αν αποδειχτεί ότι δεν καλύπτει το μοναδιαίο 

κόστος τουλάχιστον το 70% των δαπανών.     

Χρηματοδότηση βάσει 
πραγματικού κόστους 



Σημαντικές ενότητες στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ 

 
 Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ /2019  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide (ΕΝ)  

 
 Strategic partnerships in the field of education, training and youth 

(σελ. 114-129) 

 What to do in order to submit an Erasmus+ application? (σελ. 244-
252) 

 Annex I  Strategic partnerships (σελ. 289-300) 

 Annex II  Exploitation and Dissemination of Results (σελ. 307-
312) 

 

 

https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide


 

Καλή Επιτυχία 
 
 

Αλίκη Φιλανδριανού, afilandrianou@iky.gr Ελίνα Μαυρογιώργου, elinamav@iky.gr 


