
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Κινητικότητα φοιτητών 
για Τοποθετήσεις

Ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022,
2η Πρόσκληση

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου, 15.30-17.30

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8ptbjfdStwkAlKiJzbkF;_ylu=X3oDMTIzcDEzbW5rBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM3ZTZiNGNlNzFkNWY4ZWY1MDBjMDAwNDJiNDNjODdjZQRncG9zAzM1BGl0A2Jpbmc-?back=https://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&va=erasmus+plus+logos&fr=yfp-t-901&tab=organic&ri=35&w=500&h=233&imgurl=www.leargas.ie/images/ErasmusPlusPhoto.jpg&rurl=http://www.leargas.ie/programme_main.php?prog_code=7128&size=88.0KB&name=<b>Erasmus+Plus+</b>logo&p=erasmus+plus+logos&oid=7e6b4ce71d5f8ef500c00042b43c87ce&fr2=&fr=yfp-t-901&tt=<b>Erasmus+Plus+</b>logo&b=0&ni=21&no=35&ts=&tab=organic&sigr=11nrvlso5&sigb=13i5p8ar0&sigi=11atrv0a8&.crumb=9Yxec0ay/3G&fr=yfp-t-901


Πρόγραμμα Erasmus+

ERASMUS+ 2021-2027
Δράση 1 Κινητικότητα Ατόμων

❖ Κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού:
❖ Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων 
❖ Δραστηριότητες DiscoverEU
❖ Εκμάθηση γλωσσών μέσω του εργαλείου 

διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης (OLS) του 
Erasmus+
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2 κατηγορίες που σας αφορούν:

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές

Κινητικότητα φοιτητών και νέων 
αποφοίτων για πρακτική άσκηση
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Erasmus+ - Κινητικότητα φοιτητών/τριων (και νέων 
αποφοίτων) για Πρακτική Άσκηση (Τοποθετήσεις) 

2η πρόσκληση για την χρονιά 2021-2022 για 
τοποθετήσεις με έναρξη τον Απρίλιο/Μάιο/Ιούνιο 2022 
και μετά αναλόγως του επιπέδου φοίτησης

Ανοικτή πρόκληση από τις 14/02 και μέχρι τις 20/03



Πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα 
Εrasmus+ για το μέλλον;

Τι λένε οι εργοδότες:

“No matter what you have studied you will need to have the following 

skills you do not learn in a classroom:

85% of Erasmus students go abroad in part to improve their chances 

of employment and figures tell us they are making a wise choice. 

So valuable is an Erasmus placement on your CV that all employers 

consider it desirable.

30% of Employers consider it a basic requirement for the job and 

64% important……
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According to surveys here are the 10 skills employers 
say they seek, in order of importance 
❖ Teamwork - Ability to work in a team 
❖ Leadership, Problem-solving - Ability to make decisions and 

solve problems 
❖ Communication - Ability to communicate verbally with people 

inside and outside an organization
❖ Interpersonal skills:  Self-management, Open-mindedness, 

Strong work ethic
❖ Organizational skills - Ability to plan, organize and prioritize work
❖ Learning adaptability - Ability to obtain and process information 

and to analyze quantitative data
❖ Technical knowledge related to the job
❖ Proficiency with computer software programs
❖ Ability to sell and influence others
❖ Speak Languages, the more the better…..”
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4 καλοί λόγοι για να συμμετέχεις σε Πρόγραμμα 
Erasmus+

❖ Μπορείς να αποκτήσεις χρήσιμες και πρακτικές εμπειρίες στον 
τομέα σπουδών σου που θα βοηθήσουν την εργοδότηση σου

❖ Να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου σε ξένες γλώσσες, να 
ταξιδέψεις σε άλλες γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες

❖ Να κάνεις νέους φίλους, να ζήσεις μόνος, να γνωρίσεις άλλους 
ευρωπαϊκούς πολιτισμούς και κουλτούρες.

❖ Να αποκτήσεις δεξιότητες (soft skills) που δεν θα τις μάθεις 
στις αίθουσες διδασκαλίας
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Χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
Erasmus+ για κινητικότητα μεταξύ των χωρών 
του προγράμματος

Οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ και

η Βόρεια Μακεδονία (πρώην ΠΓΔΜ), η Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Τουρκία σαν 
συνδεδεμένες χώρες

Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συμμετέχει στο 
Πρόγραμμα μέχρι και το 2023 υπό προϋποθέσεις
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Πού βρίσκω τις σχετικές πληροφορίες;
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Πού βρίσκω τις σχετικές πληροφορίες;
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Πού βρίσκω τις σχετικές πληροφορίες;
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Η κινητικότητα Erasmus θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σε άλλη χώρα από αυτή του 
οργανισμού αποστολής (δηλαδή της Κύπρου) ή της 
χώρας μόνιμης διαμονής του φοιτητή/τριας

Μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές/τριες και νέοι 
απόφοιτοι/τες από όλους τους κύκλους σπουδών

Η διάρκεια της κινητικότητας (συνδυασμένη για 
σπουδές και πρακτική άσκηση) μπορεί να είναι μέχρι 12 
μήνες για κάθε κύκλο σπουδών (παλιές κινητικότητες 
μετρούν)

❖ 12 συνολικά μήνες στο προπτυχιακό επίπεδο
❖ 12 συνολικά μήνες στο μεταπτυχιακό επίπεδο
❖ 12 συνολικά μήνες στο διδακτορικό επίπεδο
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❖ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες από το 

πρώτο έτος φοίτησης.

❖ Δικαίωμα συμμετοχής νέων αποφοίτων: Οι 
ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αιτηθούν για 
συμμετοχή λίγο πριν την αποφοίτηση τους και θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την τοποθέτηση τους 
μέχρι 12 μήνες μετά την αποφοίτηση τους.

❖ Η εργοδότηση μπορεί να γίνει σε εταιρείες, κέντρα 
κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια ή 
άλλους οργανισμούς εκτός σε όργανα της Ε.Ε. 
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❖ Η ελάχιστη χρονική διάρκεια μιας τοποθέτησης 

μπορεί να είναι 2 μήνες και η μέγιστη μέχρι 12 μήνες. 
Αυτό ισχύει σε κάθε κύκλο σπουδών (συνδυασμένη 
διάρκεια με το Erasmus σπουδές).

❖ Επιτρέπεται η κινητικότητα μικρής διάρκειας για 
διδακτορικούς φοιτητές/τριες (short term doctoral
mobility 5-30 μέρες) που μπορεί να περιλαμβάνει και 
διαδικτυακό κομμάτι επιπλέον της διάρκειας της 
φυσικής κινητικότητας.

❖ Η μεικτή κινητικότητα δηλαδή εξ 'αποστάσεως σε 
συνδυασμό με φυσική επιτρέπεται σε περιπτώσεις 
όπου οι συμμετέχοντες/ουσες αποδεδειγμένα δεν 
μπορούν να συμμετέχουν σε μακράς διάρκειας 
φυσική κινητικότητα (ελάχιστη διάρκεια 2 μήνες) άρα 
ανήκουν σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες όπως αυτά 
ορίζονται από την ΕΕ και υπό προϋποθέσεις.
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Φοιτητές/τριες και απόφοιτοι με λιγότερες ευκαιρίες 
θεωρούνται άτομα:
– με σωματικές, νοητικές και ψυχικές αναπηρίες
– με θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας
– με χαμηλό κοινωνικo-οικονομικό υπόβαθρο
– με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο
– φοιτητές/απόφοιτοι πολιτικοί πρόσφυγες
– που είναι παιδιά μονογονεϊκών ή πολύτεκνων οικογενειών χαμηλού 
κοινωνικο-οικονομικού υπόβαθρου
– που είναι γονείς οι ίδιοι και ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με 
χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο
– που προέρχονται από αγροτικές, υποβαθμισμένες, απομακρυσμένες 
και ακριτικές περιοχές
– που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες (πχ. με γονείς 
ναρκομανείς, που παρακολουθούνται από το Γραφείο Ευημερίας κτλ)
– φοιτητές/απόφοιτοι με Μαθησιακές Δυσκολίες (πχ. η Δυσλεξία, 
Δυσγραφία, Δυσπραξία κτλ)

Απαραίτητη η προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών
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❖ Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια ή απόφοιτος/τη 

συμμετείχε στο παρελθόν σε τοποθέτηση σε ένα 
οργανισμό δεν μπορεί να ξανασυμμετέχει στον ίδιο 
οργανισμό υποδοχής για περισσότερες από 2 φορές.

❖ Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια ή απόφοιτος/τη 
συμμετείχε στο παρελθόν σε τοποθέτηση σε ένα 
οργανισμό θα εγκριθεί για τον μίνιμουμ αριθμό μηνών 
χρηματοδότησης δηλαδή για 2 μήνες εάν δεν υπάρχει 
αρκετή χρηματοδότηση για να καλύψει όλα τα 
αιτήματα.

❖ Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια ή νέος 
απόφοιτος/τη είχε εκτεταμένη εργασιακή εμπειρία 
στο παρελθόν μπορεί να μην εγκριθεί για συμμετοχή 
εφόσον σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση 
της πρώτης εργασιακής εμπειρίας.
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❖ Ο φοιτητής/τρια ή απόφοιτος/η δεν μπορεί να 

τοποθετηθεί σε περισσότερο από ένα οργανισμό 
υποδοχής κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του.

❖ Άτομα που θέλουν να πραγματοποιήσουν 
τοποθέτηση στη χώρα μόνιμης διαμονής τους θα 
έχουν πολύ χαμηλή προτεραιότητα για έγκριση. Αν 
εγκριθούν αυτό θα γίνει στις τελευταίες προσκλήσεις 
της χρονιάς αν και εφόσον παραμείνουν θέσεις για 
χρηματοδότηση και ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα 
για τοποθετήσεις εκτός της χώρας μόνιμης διαμονής
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❖ Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η μέγιστη διάρκεια για 

τους προπτυχιακούς φοιτητές /τριες είναι οι 4 μήνες 
ενώ για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς 
φοιτητές/τριες και τους απόφοιτους/τες μπορεί η 
τοποθέτηση να φτάσει και τους 12 μήνες αν υπάρχει 
διαθέσιμη χρηματοδότηση και υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις. 

❖ Αν οι αιτήσεις είναι πολύ περισσότερες των θέσεων η 
διάρκεια χρηματοδότησης μπορεί να μειωθεί και στο 
ελάχιστο, δηλαδή να καλυφθούν οι 2 μήνες με 
χρηματοδότηση και οι υπόλοιποι μήνες να μείνουν 
χωρίς χρηματοδότηση (ZERO GRANT).
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Προϋποθέσεις
❖ Ο οργανισμός αποστολής είναι πάντα το πανεπιστήμιο 

του φοιτητή/τριας ή νέου απόφοιτου/της – δεν ενεργεί 
κάποιος από μόνος/νη του/της

❖ Απαραίτητη η κατάρτιση του προγράμματος εργασίας 
από το οργανισμό υποδοχής και η έγκριση του από το 
πανεπιστήμιο αποστολής πριν την πραγματοποίηση 
της τοποθέτησης

❖ Όπως και στην περίπτωση της κινητικότητας για 
Σπουδές, το έντυπο Learning Agreement for 
Traineeships είναι το έγγραφο το οποίο δεσμεύει τα 3 
ενδιαφερόμενα μέρη με επίσημες υπογραφές σε αυτό 
πριν την πραγματοποίηση της κινητικότητας -
περιέχει το πρόγραμμα και τους όρους εργασίας στον 
οργανισμό υποδοχής
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Υπάρχουν 2 ειδών τοποθετήσεις για πρακτική 
άσκηση:
•Μέρος του Προγράμματος Σπουδών
Υποχρεωτικές σαν μέρος των σπουδών από τις 
οποίες ο συμμετέχοντας παίρνει ECTS τα οποία 
μετρούν για το πτυχίο του– καθορίζεται από το 
Πρόγραμμα Σπουδών
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• Μη υποχρεωτικές – η περίπτωση του ΠΚ
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Χρηματοδότηση για την πρακτική άσκηση (Πρόσκληση 
2021)
Οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ , η Βόρεια Μακεδονία η Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
χωρίζονται ανάλογα με το κόστος ζωής τους ως εξής
Χώρες Ομάδας 1 (υψηλό κόστος ζωής): 750 ευρώ το μήνα
Δανία, Φιλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, 
Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο (σαν χώρα εταίρος)
Χώρες Ομάδας 2 (μέτριο κόστος ζωής): 690 ευρώ το μήνα
Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία,  Κύπρος, 
Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία, 
Χώρες Ομάδας 3 (χαμηλό κόστος ζωής): 670 ευρώ το μήνα
Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, 
Τουρκία 

Επιπρόσθετη χρηματοδότηση για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες 250 
ευρώ ανά μήνα
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Χρηματοδότηση για την πρακτική άσκηση (Πρόσκληση 2021)
Οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ , η Βόρεια Μακεδονία η Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
χωρίζονται ανάλογα με το κόστος ζωής τους ως εξής

Επιπρόσθετη χρηματοδότηση για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες 250 ευρώ ανά μήνα

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ(επιπλέον 150 ευρώ από τα 

ποσά για τις σπουδές)

ΔΑΝΙΑ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ,ΙΡΛΑΝΔΙΑ, 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΣΟΥΗΔΙΑ, , ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

750 (από 600)

ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, 

ΕΛΛΑΔΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, 

ΜΑΛΤΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, 

690 (από 540)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, 

ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, 

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ

540 (από 490)
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Χρηματοδότηση για την πρακτική άσκηση (Πρόσκληση 2021)
Μικρής διάρκειας κινητικότητα διδακτορικών φοιτητών (5-30 μέρες)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 

ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, 

ΙΣΠΑΝΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, 

ΜΑΛΤΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, 

ΔΑΝΙΑ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ, 

ΙΣΛΑΝΔΙΑ,ΙΡΛΑΝΔΙΑ, 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΣΟΥΗΔΙΑ, , 

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, 

ΕΣΘΟΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΒΟΡΕΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΠΟ 1-14Η ΜΕΡΑ 70 ΕΥΡΩ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΑΠΟ 15Η-30Η ΜΕΡΑ 50 ΕΥΡΩ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
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Επίδομα ταξιδιού
Υπολογίζεται βάση της απόστασης σε χιλιόμετρα από 
το πανεπιστήμιο αποστολής ΠΚ στο πανεπιστήμιο 
αποδοχής

Distance calculator tool : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/distance-calculator_en

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ KM ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Σε περίπτωση Green Travel

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 10-99ΚΜ 23 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 100-499ΚΜ 180 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 210 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 500-1999ΚΜ 275 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 320 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 2000- 2999ΚΜ 360 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 410 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 3000-3999ΚΜ 530 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 610 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 4000-7999ΚΜ 820 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 8000ΚΜ ΚΑΙ 

ΠΑΝΩ

1500 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Πρόγραμμα Erasmus+
Η Πρόσκληση αυτή αφορά τις εξής κατηγορίες:

❖Φοιτητές (που θα αποφοιτήσουν τον Ιούνιο 2022 για 
πρακτική άσκηση που θα αφορά την περίοδο Ιούνιο 
2022- Μάιο 2023

❖Φοιτητές που δεν θα αποφοιτήσουν, για πρακτική 
άσκηση που θα αφορά την περίοδο Μάιο/Ιούνιο 2022-
Αύγουστο/Σεπτέμβριο 2022 για προπτυχιακούς και 
την περίοδο Απρίλιο 2022-Μάιο 2023 για 
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς που δεν θα 
αποφοιτήσουν μέχρι τον Μάιο 2023.

❖ Απόφοιτους Δεκεμβρίου 2021 για πρακτική άσκηση 
που θα αφορά την περίοδο Μάιο 2022- Δεκέμβριο 
2022



Πρόγραμμα Erasmus+
Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αίτησης
❖ Yπoβολή αίτησης μέσω του UCY Portal στο

www.ucy.ac.cy/mobility ή www.ucy.ac.cy/mobility_alumni 
μεταξύ 14/02/2021 και 20/03/2021 

❖ Συνδέσου στο portal με το username και password σου 
επιλέγοντας την κατηγορία Erasmus για τοποθετήσεις

❖ Στην αίτηση σου θα πρέπει να ανεβάσεις σε pdf το e-
mail με την αποδοχή του οργανισμού, εταιρείας κλπ
στον/στην οποίο/α επιθυμείς να τοποθετηθείς

❖ Η αίτηση περιλαμβάνει 2 στάδια, ολοκλήρωση και 
υποβολή, χρειάζονται και τα 2. Λαμβάνεις σχετικό e-mail
ότι η αίτηση υποβλήθηκε με επιτυχία

❖ Η προθεσμία υποβολής των διαδικτυακών αιτήσεων 
είναι η 20η Μαρτίου 2022, 11.59.
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Πώς βρίσκω οργανισμούς υποδοχής
❖ Μέσω ιστοσελίδων δικτύων:
http://www.praxisnetwork.eu/proposal/?internship=1 - PRAXIS
❖ Από το EURES, 

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=en 
❖ Από ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέσεις για τοποθετήσεις

http://erasmusintern.org/traineeships 
❖ Από προσωπικές επαφές με οργανισμούς
❖ Από ακαδημαϊκούς που έχουν δεσμούς με εταιρείες ή 

πανεπιστήμια
❖ Επικοινωνώντας με πανεπιστήμια, εργαστήρια κλπ (κοιτάζοντας 

ερευνητικές δραστηριότητες ακαδημαϊκών)
❖ Από διάφορες ανακοινώσεις που έρχονται στο Γραφείο 

Κινητικότητας
❖ Από παλιούς φοιτητές που συμμετείχαν
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Από τι εξαρτάται η έγκριση ενός δικαιούχου
❖ Ποιότητα του οργανισμού αποδοχής
❖ Ποιότητα του προγράμματος εργασίας
❖ Διαθέσιμη χρηματοδότηση – ανάλογα με τις θέσεις 

που εγκρίνονται για κάθε ακαδημαϊκή χρονιά από την 
Εθνική μονάδα

❖ Να υπάρχει συμμετοχή όσο το δυνατόν ατόμων από 
διαφορετικά τμήματα

❖ Να δίνονται εγκρίσεις και σε φοιτητές και σε νέους 
απόφοιτους

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΚ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ



Πρόγραμμα Erasmus+

Τι γίνεται αν με επιλέξει το ΠΚ για συμμετοχή;

❖ Θα λάβω σχετικό e-mail από το UCY Portal

❖ Θα επιβεβαιώσω τη συμμετοχή μου

❖ Επικοινωνία με τον οργανισμό υποδοχής για 
την ετοιμασία του learning agreement for 
traineeships
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❖ Υπογραφή Σύμβασης Κινητικότητας για την καταβολή 

της χρηματοδότησης
❖ Αναχώρηση φοιτητή για το εξωτερικό
❖ Η διευθέτηση διαμονής είναι ευθύνη του 

συμμετέχοντα
❖ Καταβολή χορηγίας στον προσωπικό λογαριασμό του 

φοιτητή
❖ Επιστροφή στην Κύπρο με όλα τα απαραίτητα   

δικαιολογητικά
❖ Τελική έκθεση EU Survey και καταβολή τελευταίας 

δόσης χορηγίας
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ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ OLS 

Εργαλείο OLS ηλεκτρονικής αξιολόγησης και εκμάθησης 
των 24 γλωσσών της ΕΕ όπως είναι τα

αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, 
ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά γαελικά, ισπανικά, 
ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, 
ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, 
ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και 
φινλανδικά.



Πρόγραμμα Erasmus+ OLS platform
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Υποχρεωτική αυτοαξιολόγηση της γνώσης της γλώσσας 
είτε επικοινωνίας στον οργανισμό ή της γλώσσας της 
χώρας (εξαιρούνται τα ελληνικά) - OLS Assessment από 
όλους τους συμμετέχοντες πριν και μετά την 
κινητικότητα Erasmus και 

Δυνατότητα για διαδικτυακά μαθήματα για βελτίωση 
της γνώσης της γλώσσας είτε επικοινωνίας στον 
οργανισμό ή/και της γλώσσας της χώρας – OLS 
COURSES κατά την διάρκεια της κινητικότητας

Αποτέλεσμα της γλωσσικής αξιολόγησης κυμαίνεται 
μεταξύ Α1 και C2 (αρχάριος-μητρική γλώσσα)
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Πώς προχωρώ
❖ Ετοιμάζω το βιογραφικό μου σημείωμα (κατά 

προτίμηση στο Europass template)
❖ Ετοιμάζω motivation letter
❖ Έχω σκαναρισμένη τη βαθμολογία μου
❖ Ετοιμάζω το e-mail που θα στείλω στους 

οργανισμούς
❖ Βρίσκω τα e-mail επικοινωνίας με τους οργανισμούς 

που θα ήθελα να τοποθετηθώ
❖ Αποστέλλω τα e-mails στους οργανισμούς
❖ Είμαι έτοιμος/η αν μου ζητηθεί interview από τον 

εργοδότη
❖Μόλις εξασφαλίσω έγκριση υποβάλλω την αίτηση μου 

στο σύστημα μέχρι τις 20 Μαρτίου 2022
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MAKING A BIG LIFE CHANGE IS PRETTY SCARY! 
BUT KNOW WHAT’S EVEN SCARIER?
REGRET YOU HAVE NOT DONE IT!!!



Πρόγραμμα Erasmus+

Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε 

βοήθεια, επιπρόσθετη πληροφορία ή 
διευκρίνηση χρειαστείτε!

Γραφείο Κινητικότητας
erasmus@ucy.ac.cy

ects2@ucy.ac.cy
Tηλ. 22894281/82/83

ΚΤΗΡΙΟ ΛΕΒΕΝΤΗ, ΙΣΟΓΕΙΟ

mailto:erasmus@ucy.ac.cy
mailto:ects2@ucy.ac.cy

