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ΚΑ1

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ

ΚΑ2

Συμπράξεις για 
Συνεργασία

ΚΑ3

Στήριξη της χάραξης 
πολιτικής και της 

συνεργασίας

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την ένταξη και την 

πολυμορφία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ψηφιακή εκπαίδευση μέσω των 
δραστηριοτήτων τους



Επιχειρήσεις ως φορείς υποδοχής:

Πρακτική άσκηση φοιτητών (2-12 μήνες)

Εγγραφή στην πλατφόρμα erasmusintern.org για προσφορά θέσεων πρακτικής Άσκησης σε φοιτητές

Υποδοχή εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης (10 ημέρες  έως 12 μήνες)

Εγγραφή στην πλατφόρμα EPALE, https://epale.ec.europa.eu/el για προβολή του προφίλ του φορέα

Κινητικότητα στελεχών επιχειρήσεων ως εμπειρογνώμονες (invited experts)

Σε ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης  (1 ημέρα έως 2 μήνες)

Σε Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (2 ημέρες έως 2 μήνες)

Βασική δράση 1-Κινητικότητα
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https://epale.ec.europa.eu/el


KA2: Συμπράξεις Συνεργασίας

Διεθνικό Σχέδιο:

 Μέγεθος: Κατ’ελάχιστον 3 οργανισμοί από 3 διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένου του Συντονιστή.

 Oι τρίτες χώρες εκτός Προγράμματος έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αλλά πρέπει να έχουν 
προστιθέμενη αξία

 Προτεραιότητες: Να σχετίζεται υποχρεωτικά 
• με μία τουλάχιστον Οριζόντια προτεραιότητα

και/ή
• με μία τουλάχιστον Τομεακή προτεραιότητα, δηλ. σχετική με τον 

τομέα της εκπαίδευσης/κατάρτισης που στοχεύει το σχέδιο

 Διάρκεια: 1-3 χρόνια

 Χρηματοδότηση: 120.000 € / 250.000 €/400.000 €



Γενικά χαρακτηριστικά

 Δεν ορίζεται ελάχιστος επιλέξιμος αριθμός ‘Αποτελεσμάτων Σχεδίου’ (Project Results).
 Δεν ορίζεται ελάχιστος επιλέξιμος αριθμός Πακέτων εργασίας/Δραστηριοτήτων: στην αίτηση θα

πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι οι πιο κατάλληλες, ώστε να
επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

 Για όλες τα Παραδοτέα και τις Δραστηριότητες υπάρχει ο φορέας που ηγείται (Leading
Organisation) και οι φορείς που συμμετέχουν (Participating ή Sending Organisations).

 Η καινοτόμος διάσταση είναι σύνηθες γνώρισμα των ‘Αποτελεσμάτων Σχεδίου’ και των
Δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στις Συμπράξεις Συνεργασίας.

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας ΔΕΝ είναι ερευνητικά σχέδια, αλλά μπορεί να εμπεριέχουν έρευνα.
 Αναλόγως την κύρια ομάδα-στόχο, επιλέγεται ο τομέας στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Εθνική Μονάδα του συντονιστή του σχεδίου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23 Μαρτίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/2122-ta-10-vimata-gia-tin-katathesi-mias-aitisis-
sto-erasmus



Κεντρικές Δράσεις: EACEA

Alliances for Inovation (Συμμαχίες καινοτομίας)

• Iσχυρότερη συνεργασία και μεταφορά γνώσεων μεταξύ της Ανώτατης εκπαίδευσης, της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των επιχειρήσεων και του ευρύτερου 
κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.

• Eνίσχυση νέων δεξιοτήτων - αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων 

• σχεδιασμός νέων προγραμμάτων σπουδών για την Ανώτατη εκπαίδευση και την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Προαπαιτούμενη συνεργασία επιχειρήσεων και Πανεπιστημίων στην εταιρική σχέση

Καταληκτική ημερομηνία: 15/09/2022

Περισσότερες πληροφορίες:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/symmahies-gia-ti-stirixi-tis-kainotomias



Κεντρικές Δράσεις: EACEA

Centres for Vocational Excellence  (Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας)

Στόχος:

• Σταδιακή δημιουργία και ανάπτυξη διεθνών συνεργατικών δικτύων κέντρων επαγγελματικής αριστείας με σκοπό την περιφερειακή 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη

• Προσαρμογή προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ με βάση τις νέες ανάγκες για δεξιότητες (εξελισσόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, 
συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης)

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας θα λειτουργούν σε δύο επίπεδα: 

1. Σε εθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος τοπικών ενδιαφερόμενων μερών που δημιουργούν οικοσυστήματα δεξιοτήτων 
για την τοπική καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, ενώ παράλληλα συνεργάζονται με ΚΕΑ σε άλλες 
χώρες μέσω διεθνών συνεργατικών δικτύων. 

2. Σε διεθνές επίπεδο, φέρνοντας σε επαφή τα ΚΕΑ που έχουν κοινό ενδιαφέρον: 

• συγκεκριμένους τομείς ή βιομηχανικά οικοσυστήματα

• καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων (π.χ. κλιματική αλλαγή, ψηφιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη, 
στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, ένταξη μεταναστών, αναβάθμιση δεξιοτήτων ατόμων με χαμηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων κ.λπ.) 

• καινοτόμες προσεγγίσεις για την αύξηση της προβολής, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων ΚΕΑ.

Kαταληκτική ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-factsheet-erasmus-centres-vocational-excellence-2022-2022-02-10_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-factsheet-erasmus-centres-vocational-excellence-2022-2022-02-10_en


Κεντρικές Δράσεις: EACEA

Forward looking projects  (Μελλοντοστραφή σχέδια)
Lot 2: VET

• Οικοδόμηση συνεργασίας μεταξύ μεγάλων εταιρειών και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) : αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση των ατόμων σε ηλικία εργασίας

• Εφαρμοσμένη έρευνα ΕΕΚ: επίλυση πραγματικών προβλημάτων στη βιομηχανία

• Tόνωση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, ιδίως στις πολύ μικρές και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ)

• Bελτίωση της παιδαγωγικής ΕΕK: νέες διδακτικές πρακτικές 

• Πράσινες δεξιότητες στον τομέα ΕΕΚ

Kαταληκτική ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-partnerships-
innovation-forward-looking-projects-2022_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-partnerships-innovation-forward-looking-projects-2022_en


Περισσότερες πληροφορίες:

• https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/opportunities/organisations/cooperation-among-
organisations-and-institutions/sympraxeis-gia-synergasia

• https://www.iky.gr/el/erasmus-plus-key2-action-2/aitiseis-ka1-kainotomia-kales-praktikes

• https://www.eacea.ec.europa.eu

• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el

• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/find-opportunity_en

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/opportunities/organisations/cooperation-among-organisations-and-institutions/sympraxeis-gia-synergasia
https://www.iky.gr/el/erasmus-plus-key2-action-2/aitiseis-ka1-kainotomia-kales-praktikes
https://www.eacea.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/find-opportunity_en


Eυχαριστώ για την προσοχή σας!

elinamav@iky.gr


