
 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

Το μέλος του προσωπικού που προτίθεται να υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ μπορεί να 

συμμετέχει είτε σε οργανωμένη εβδομάδα κατάρτισης, η οποία οργανώνεται από 

άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και στην οποία 

λαμβάνει μέρος διοικητικό προσωπικό από πολλά ιδρύματα, είτε να συμμετέχει σε 

μεμονωμένη επίσκεψη σε αντίστοιχο με το δικό του γραφείο σε ευρωπαϊκό 

πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ είτε να συμμετέχει σε 

κατάρτισης που οργανώνεται σε εταιρεία ή άλλο οργανισμό. Η συμμετοχή σε 

συνέδρια δε είναι επιλέξιμη δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση η 

προτεινόμενη εκπαίδευση να έχει άμεση σχέση με τον τομέα εργασίας του μέλους 

του προσωπικού. Η προτεινόμενη εκπαίδευση θα πρέπει να είναι υποστηρικτική του 

δεκαετούς στρατηγικού σχεδίου του ΠΚ 2016-2025 και να συσχετίζεται με 

επιχειρησιακό πλάνο του ΠΚ, του τομέα ή οντότητας στη οποία ανήκει ο αιτητής. 

Αν ο ενδιαφερόμενος/η  συμμετέχει σε οργανωμένη εβδομάδα ERASMUS+ θα πρέπει 

να βρει την διαδικασία και έντυπο αίτησης στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου 

πανεπιστημίου, ούτως ώστε να μπορέσει να αιτηθεί και να εξασφαλίσει την 

απαραίτητη αποδοχή από το πανεπιστήμιο που τη διοργανώνει για να την 

συμπεριλάβει στην υποβολή της αίτησης του/της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι 

οργανωμένες εβδομάδες Erasmus υπάρχουν στην ιστοσελίδα ΙΜΟΤΙΟΝ, 

staffmobility.eu   

Αν θα συμμετέχει σε μεμονωμένη επίσκεψη θα πρέπει να επικοινωνήσει, είτε με το 

άτομο στο αντίστοιχο με το δικό του/της γραφείο, είτε με το αντίστοιχο γραφείο 

Erasmus στο πανεπιστήμιο που τον/την  ενδιαφέρει, και να διερευνήσει την 

πιθανότητα μεμονωμένης επίσκεψης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τα στοιχεία 

επικοινωνίας τα βρίσκει είτε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου είτε 

επικοινωνώντας με το Γραφείο Κινητικότητας του ΠΚ. Όταν εξασφαλιστεί η 

αποδοχή από το ξένο πανεπιστήμιο αυτή θα υποβληθεί με την αίτηση που θα 

κατατεθεί στο ΠΚ για έγκριση. 

Στην ιστοσελίδα υπάρχει λίστα με τα πανεπιστήμια με τα οποία το ΠΚ διατηρεί 

συμφωνίες Erasmus. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν και με τα πανεπιστήμια τα οποία 

είναι μέλη στα Δίκτυα Santander και UNICA στα οποία ανήκει και το ΠΚ. 


