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Θ Μ μΝ υλππαρεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ ERASMUS+, 2014-2020: Πλσ εζβ βΝ
υπκίκζάμΝ πλκ Ϊ πθ — EAC/S11/13 ΰδαΝ λΪ δμΝ θέ χυ βμΝ
δεαθκ ά πθΝ θ κζαέαμΝ (Κ β- υθ λΰα έαΝ ΰδαΝ βθΝ Καδθκ κηέαΝ εαδΝ βθΝ

θ αζζαΰάΝΚαζυθΝΠλαε δευθ) 
Χ ΣμΝΣκΝυπ’αλδγέ4θθγή1ί-2-βί14ΝΫΰΰλαφσΝηαμ 
 
1έΝΓ θδεΪΝ 

ΣκΝ υλππαρεσΝ πλσΰλαηηαΝ ϋrasmus+, κΝ θΫκΝ πλσΰλαηηαΝ βμΝ Ν ΰδαΝ βθΝ
επαέ υ β,Ν βθΝΚα Ϊλ δ β,Ν βΝΝ κζαέα,ΝεαδΝ κθΝ γζβ δ ησ, κξ τ δΝ βΝ

ί ζ έπ βΝ πθΝ ιδκ ά πθΝ εαδΝ βμΝ απα ξκζβ δησ β αμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κθΝ
ε υΰξλκθδ ησΝ πθΝ υ βηΪ πθΝ επαέ υ βμ,Ν εα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ θ κζαέαμέΝ ΣκΝ

πλσΰλαηηαΝγαΝ δαλεΫ δΝ π ΪΝΫ βΝεαδΝκΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝγαΝαθΫζγ δΝ  
1ζ,ιΝ δ έΝ υλυ,Ν βζα ά,Ν έθαδΝ αυιβηΫθκμΝ εα ΪΝ ζίΣΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν αΝ

βη λδθΪΝ πέπ αΝ απαθυθ,Ν αθ αθαεζυθ αμΝ βΝ Ϋ η υ βμΝ βμΝ Ν θαΝ
π θ τ δΝ κυμΝ κη έμΝ αυ κτμέ ΜΫ πΝ κυΝ ϋrasmus+Ν πΪθπΝ απσΝ ζΝ
εα κηητλδαΝ υλππαέκδΝ γαΝηπκλΫ κυθΝ θαΝ πκυ Ϊ κυθ,Ν θαΝ πδηκλφπγκτθ, 

θαΝαπκε ά κυθΝ παΰΰ ζηα δεάΝπ έλαΝεαγυμΝεαδΝθαΝ υηη Ϊ ξκυθΝ Ν λΪ δμΝ
γ ζκθ δ ηκτΝ κΝ ιπ λδεσέΝ πέ βμ,Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ γαΝ ξλβηα κ κ ά δΝ
δαελα δεΫμΝ υηπλΪι δμΝη αιτΝ δ λυηΪ πθΝεαδΝκλΰαθδ ηυθΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ
επαέ υ βμ,Ν βμΝ εα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ βμΝ θ κζαέαμ,Ν υ Ν θαΝ θδ ξυγ έΝ βΝ
υθ λΰα έαΝ εαδΝ θαΝ ΰ φυλπγ έΝ κΝ εσ ηκμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ η Ν κθΝ εσ ηκΝ βμΝ
λΰα έαμ,Ν η Ν απυ λκΝ σξκΝ θαΝ εαζυφγκτθΝ κδΝ ζζ έο δμΝ ιδκ ά πθΝ πκυΝ

αθ δη ππέακυη Ν βθΝ υλυπβέΝ ΣκΝ ϋrasmus+Ν γαΝ βλέι δΝ παλΪζζβζαΝ δμΝ
γθδεΫμΝ πλκ πΪγ δ μΝ ΰδαΝ ε υΰξλκθδ ησΝ πθΝ υ βηΪ πθΝ επαέ υ βμ,Ν

εα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ θ κζαέαμέΝ  κθΝ κηΫαΝ κυΝ αγζβ δ ηκτ,Ν γαΝ ξλβηα κ κ ά δΝ
κπδεΫμΝ λΪ δμΝ εαγυμΝ εαδΝ δα υθκλδαεΪΝ ξΫ δαΝ αθ δη υπδ βμΝ

πλκίζβηΪ πθΝ σππμΝ κδΝ βηΫθκδΝ αΰυθ μ,Ν κΝ θ κπΪλδ ηα,Ν βΝ ίέαΝ εαδΝ κΝ
λα δ ησμέ 

Ε ην ή
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ΣκΝ ϋrasmus+Ν υθδ ΪΝ β υθΫθπ βΝ π ΪΝ ά βΝ υφδ Ϊη θπθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ
βμΝ Ν κυμΝ κη έμΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν βμΝεα Ϊλ δ βμΝεαδΝ βμΝθ κζαέαμ,Ν θυΝ

ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪ,Ν π λδζαηίΪθ αδΝ κΝ κηΫαμΝ κυΝ αγζβ δ ηκτέΝ κηΫθκυΝ σ δΝ
απκ ζ έΝ κζκεζβλπηΫθκΝ πλσΰλαηηα,Ν κΝ ϋrasmus+Ν παλΫξ δΝ π λδ σ λ μΝ

υθα σ β μΝ υθ λΰα έαμΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν βμΝεα Ϊλ δ βμ,Ν βμΝ
θ κζαέαμ,Ν εαδΝ κυΝ αγζβ δ ηκτ·Ν ιΪζζκυ,Ν κδΝ σλκδΝ υηη κξάμΝ εαδΝ
ξλβηα κ σ β βμΝ ΫξκυθΝ απζκυ υγ έ,Ν Ν τΰελδ βΝ η Ν αΝ πλκβΰκτη θαΝ
πλκΰλΪηηα α. 

βέΝ σχκδΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ 
 
ΣκΝπλσΰλαηηαΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ πέ υιβμ 
 
α)Ν πθΝ σξπθΝ βμΝ λα βΰδεάμΝ« υλυπβΝβίβί»,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝ
πλπ αλξδεκτΝ σξκυΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ επαέ υ βμ·Ν 
ί)Ν πθΝ σξπθΝ κυΝ λα βΰδεκτΝπζαδ έκυΝΰδαΝ βθΝ υλππαρεάΝ υθ λΰα έαΝ βθΝ
επαέ υ βΝ εαδΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ (« Κβίβί»),Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ

αθ έ κδξπθΝελδ βλέπθΝαθαφκλΪμ·Ν 
ΰ)Ν βμΝ ίδυ δηβμΝ αθΪπ υιβμΝ ξπλυθΝ αέλπθΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ αθυ α βμΝ
επαέ υ βμ·Ν 
)Ν πθΝ υθκζδευθΝ σξπθΝ κυΝ αθαθ πηΫθκυΝ πζαδ έκυΝ υλππαρεάμΝ
υθ λΰα έαμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝθ κζαέαμΝ(βί1ίΝ-βί1κ)·Ν 
)Ν κυΝ σξκυΝ βμΝαθΪπ υιβμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ δΪ α βμΝ κθΝαγζβ δ ησ,ΝεαδΝ

δ έπμΝ κθΝ ηααδεσΝ αγζβ δ ησ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ ξΫ δκΝ λΰα έαμΝ βμΝ Έθπ βμΝ
ΰδαΝ κθΝαγζβ δ ησ·ΝεαδΝ 

)Ν βμΝ πλκαΰπΰάμΝ πθ υλππαρευθΝ αιδυθΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ βΝ βμΝ
υθγάεβμΝΰδαΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βέ 
 
γέΝ λΪ δμΝπαλκτ αμΝπλσ εζβ βμ 

 

ΗΝπαλκτ αΝπλσ εζβ βΝυπκίκζάμΝπλκ Ϊ πθΝεαζτπ δ βθΝαεσζκυγβΝ λΪ βΝ
α δεάΝ λΪ βΝβΝ ( β)Ν— υθ λΰα έαΝΰδαΝ βθΝεαδθκ κηέαΝεαδΝ βθΝαθ αζζαΰάΝ

εαζυθΝ πλαε δευθ εαδΝ θΝ πλκε δηΫθπΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ δεαθκ ά πθΝ κθΝ κηΫαΝ
βμΝθ κζαέαμ. ΣαΝΫλΰαΝ θέ ξυ βμΝδεαθκ ά πθΝ έθαδΝ δ γθδεΪΝΫλΰαΝία δ ηΫθαΝ Ν

πκζυη λ έμΝ υθ λΰα έ μΝ η αιτΝ κλΰαθδ ηυθΝ θ λΰυθΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ
θ κζαέαμΝ Ν ξυλ μΝ κυΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ Ν υθ λΰααση θ μΝ ξυλ μέΝ
ΜπκλκτθΝ πέ βμΝ θαΝ π λδζαηίΪθκυθΝ εαδΝ κλΰαθδ ηκτμΝ απσΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ
επαέ υ βμΝεαδΝεα Ϊλ δ βμΝάΝεαδΝΪζζκυμΝεκδθπθδεκκδεκθκηδεκτμΝ κη έμέ 

 
ΣαΝ ξΫ δαΝ αθΪπ υιβμΝ δεαθκ ά πθΝ αθαπ τ κυθΝ λα βλδσ β μΝ πκυΝ

υηίΪζζκυθμΝ 
 

 βθΝπλκυγβ βΝ βμΝ λα βΰδεάμΝ υθ λΰα έαμΝη αιτΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝ
κθΝ κηΫαΝ βμΝ θ κζαέαμ,Ν αφ θσμ,Ν εαδΝ πθΝ βησ δπθΝ φκλΫπθΝ δμΝ

ξυλ μΝ αέλκυμ,Ναφ Ϋλκυ· 
 βθΝπλκυγβ βΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝη αιτΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝ κθΝ κηΫαΝ

βμΝθ κζαέαμΝεαδΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ βμΝ
εα Ϊλ δ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ η Ν επλκ υπκυμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ εαδΝ βμΝ
αΰκλΪμΝ λΰα έαμ·Ν 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_el.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_el.htm
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 βθΝ ατιβ βΝ πθΝ δεαθκ ά πθΝ πθΝ υηίκυζέπθΝ εαδΝ πθΝ κλΰαθυ πθΝ
θ κζαέαμΝεαγυμΝεαδΝ πθΝ κπδευθ,Ν π λδφ λ δαευθΝεαδΝ γθδευθΝφκλΫπθΝ
πκυΝα ξκζκτθ αδΝη Ν κθΝ κηΫαΝ βμΝθ κζαέαμΝ δμΝξυλ μ αέλκυμ·Ν 

 βθΝ θέ ξυ βΝ πθΝ δεαθκ ά πθΝ δαξ έλδ βμ,Ν δαευίΫλθβ βμ,Ν
εαδθκ κηέαμΝ εαδΝ δ γθκπκέβ βμΝ πθΝ κλΰαθδ ηυθΝ κυΝ κηΫαΝ βμΝ
θ κζαέαμΝ δμΝξυλ μΝ αέλκυμ· 

 βΝ λκηκζσΰβ β,Ν Ϋθαλιβ,Ν κεδηάΝ εαδΝ φαληκΰάΝ πλαε δευθΝ βθΝ
λΰα έαΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝθ κζαέαμμΝ 
o ηΫ α εαδΝηΫγκ κδΝΰδαΝ βθΝεκδθπθδεάΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάΝαθΪπ υιβΝ

πθΝθΫπθΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝ πθΝ επαδ υ υθ·Ν 
o ηβΝ υπδεΫμΝ ηΫγκ κδΝ ηΪγβ βμ,Ν δ δαέ λαΝ ε έθ μΝ πκυΝ πλκπγκτθΝ

βθΝ απσε β βήί ζ έπ βΝ δεαθκ ά πθ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ
πθΝ ιδκ ά πθ ΰλαηηα δ ηκτΝ αΝοβφδαεΪΝηΫ α· 

 ΫαΝ έ βΝ υ βηΪ πθΝ πλαε δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ βθΝ
πλκ κηκέπ βΝπλαΰηα δευθΝεκδθπθδευθΝ υθγβευθ·Ν ΝθΫ μΝη γσ κυμΝ
λΰα έαμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝθ κζαέαμΝεαδΝδ έπμΝ βΝ λα βΰδεάΝξλά βΝ βμΝ

αθκδε άμΝ εαδΝ υΫζδε βμΝ ηΪγβ βμ,Ν βμΝ δεκθδεάμΝ εδθβ δεσ β αμ,Ν πθΝ
αθκδε υθΝ επαδ υ δευθΝ πσλπθΝ εαδΝ βθΝ εαζτ λβΝ αιδκπκέβ βΝ κυΝ

υθαηδεκτΝ πθΝΣΠ ·Ν 
 βΝ υθ λΰα έα,Ν δε τπ βΝ εαδΝ Ν λα βλδσ β μΝ ηΪγβ βμΝ απσΝ

κηκ έηκυμΝ πκυΝ υθκκτθΝ βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ δαξ έλδ β,Ν βΝ
δ γθκπκέβ βΝεαδΝ βθΝβΰ δεάΝπαλκυ έαΝ πθΝκλΰαθυ πθΝθ κζαέαμέΝ 

 
 κΝ πζαέ δκΝ κυΝ ξ έκυΝ αθΪπ υιβμΝ δεαθκ ά πθ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ υζκπκδβγκτθΝ
πκζζΫμΝ λα βλδσ β μ,Ν φσ κθΝβΝπλσ α βΝαπκ δεθτ δΝσ δΝκδ λα βλδσ β μΝ
αυ ΫμΝ έθαδΝκδΝπζΫκθΝεα Ϊζζβζ μΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ πδγυηβ υθΝ σξπθΝ κυΝ

ξ έκυ,ΝσππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαμ 
 

 λα βλδσ β μΝ πκυΝ θγαλλτθκυθΝ κθΝ πκζδ δεσΝ δΪζκΰκ,Ν βΝ
υθ λΰα έα,Ν βΝ δε τπ βΝεαδΝ βθΝαθ αζζαΰάΝπλαε δευθΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ

θ κζαέαμ,ΝσππμΝ ηδθΪλδα,Ν υθΫ λδα,Ν λΰα άλδαΝεαδΝ υθαθ ά δμ· 
 η ΰΪζβμΝεζέηαεαμΝ ε βζυ δμΝΰδαΝ βΝθ κζαέα· 
 ε λα έ μΝ θβηΫλπ βμΝεαδΝ υαδ γβ κπκέβ βμ· 
 αθΪπ υιβΝηΫ πθΝπζβλκφσλβ βμ,Ν πδεκδθπθέαμΝεαδΝοβφδαευθΝηΫ πθ· 
 αθΪπ υιβΝ η γσ πθ,Ν ηΫ πθΝ εαδΝ υζδεκτΝ λΰα έαμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ

θ κζαέαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ λΰα έαμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ
θ κζαέαμ,ΝπλκΰλαηηΪ πθΝεα Ϊλ δ βμΝεαδΝηΫ πθΝ εηβλέπ βμΝσππμΝ κΝ
Youthpass· 

 βηδκυλΰέαΝ θΫπθΝ η γσ πθΝ ε Ϋζ βμΝ λΰα δυθΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ
θ κζαέαμΝ εαδΝ παλκξάμΝ εα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ υπκ άλδιβμ,Ν δ έπμΝ ηΫ πΝ κυΝ
αθκδε κτΝεαδΝ υΫζδε κυΝυζδεκτΝηΪγβ βμ,Ν βμΝ δεκθδεάμΝ υθ λΰα έαμΝεαδΝ
πθΝαθκδε υθΝ επαδ υ δευθΝπσλπθέΝ 

 
 κΝ πζαέ δκΝ πθΝ ξ έπθΝ αθΪπ υιβμΝ δεαθκ ά πθ,Ν κλΰαθυθκθ αδΝ πέ βμΝ κδΝ
αεσζκυγ μΝ λα βλδσ β μΝεδθβ δεσ β αμ,Ν φσ κθΝπλκ έ κυθΝπλκ δγΫη θβΝ
αιέαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝ σξπθΝ κυΝ ξ έκυμΝ 
 

 θ αζζαΰΫμΝ θΫπθΝ η αιτΝ πθΝ ξπλυθΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ πθΝ
πδζΫιδηπθΝξπλυθΝ αέλπθ·Ν 
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 υλππαρεά γ ζκθ δεάΝ Τπβλ έαΝ απσήπλκμΝ πδζΫιδη μΝ ξυλ μΝ
αέλκυμ· 

 Κδθβ δεσ β αΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ θ κζαέαμ η αιτΝ πθΝ
ξπλυθΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ πθΝ πδζΫιδηπθΝ ξπλυθΝ αέλπθΝ (πέξέΝ

υηη κξάΝ λΰαακηΫθπθΝ κυΝ κηΫαΝ βμΝ θ κζαέαμΝ Ν ηδθΪλδα,Ν
πλκΰλΪηηα αΝεα Ϊλ δ βμ,Ν ε βζυ δμΝΰθπλδηέαμ,Ν πδ εΫο δμΝη ζΫ βμ·Ν
ί)Ν παλαεκζκτγβ βΝ λΰα δυθήπ λέκ κδΝ παλα άλβ βμΝ Ν κλΰαθδ ησΝ
κυΝ ιπ λδεκτΝπκυΝ λα βλδκπκδ έ αδΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝθ κζαέαμ)έ 

 

 
4. πδζ ιδησ β αΝφκλΫπθ 
 
ΗΝπλσ εζβ βΝ έθαδΝαθκδξ άΝ ΝεΪγ Ν έ κυμΝκλΰαθδ ησΝπκυ λα βλδκπκδ έ αδΝ

Νκπκδκθ άπκ Ν κηΫαΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν βμΝεα Ϊλ δ βμΝεαδΝ βμΝθ κζαέαμΝάΝ
Ν ΪζζκυμΝ εκδθπθδεκκδεκθκηδεκτμΝ κη έμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν κλΰαθδ ηκτμΝ πκυΝ

αθαπ τ κυθΝ λα βλδσ β μΝ Ν δΪφκλκυμΝ κη έμΝ (πέξέΝ κπδεΫμΝ εαδΝ
π λδφ λ δαεΫμΝ αλξΫμ,Ν εΫθ λαΝ αθαΰθυλδ βμΝ εαδΝ πδετλπ βμ,Ν ηπκλδεΪΝ
πδη ζβ άλδα,Ν υθ δεαζδ δεΫμΝ κλΰαθυ δμ,Ν εΫθ λαΝ πλκ αθα κζδ ηκτ,Ν

πκζδ δ δεΫμΝκλΰαθυ δμ)έΝ αΝ ξΫ δαΝαθΪπ υιβμΝδεαθκ ά πθ,Ν αΝκπκέαΝΫξκυθΝ
δαελα δεσΝ ξαλαε άλα,Ν υηη ΫξκυθΝ ου άχι ο  3 οργα ι οί απσΝ γΝ
δαφκλ δεΫμΝ ξυλ μ,Ν εΝ πθΝ κπκέπθΝ βΝ ηέαΝ κυζΪξδ κθΝ έθαδΝ ξυλαΝ κυΝ

πλκΰλΪηηα κμΝεαδΝβΝΪζζβΝ έθαδΝ πδζΫιδηβΝξυλαΝ αέλκμέ 
 
ηέΝΚλδ άλδαΝΰδαΝ βθΝ πδχκλάΰβ β 

ΟδΝ αδ ά δμΝ ΰδαΝ δμΝ λΪ δμΝ πκυΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ βθΝ παλκτ αΝ
πλσ εζβ βΝ υπκίκζάμΝ πλκ Ϊ πθΝ γαΝ αιδκζκΰβγκτθΝ η Ν ίΪ βΝ αΝ αεσζκυγαΝ
ελδ άλδαμΝ 

o υθΪφ δαΝ κυΝ ξ έκυ (βίΝίαγηκέ) 
o Πκδσ β αΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ βμΝ υζκπκέβ βμΝ κυΝ ξ έκυ (30 

ίαγηκέ). 
o Πκδσ β αΝ βμΝκηΪ αμΝ ξ έκυΝεαδΝ κυΝεαγ υ κμΝ υθ λΰα έαμ 

(γίΝίαγηκέ). 
o θ έε υπκμΝεαδΝ δΪ κ βΝ(βίΝίαγηκέ)έ 

 

θέΝΠλκςπκζκΰδ ησμ 

ΟΝ υθκζδεσμΝπλκςπκζκΰδ ησμΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝΰδαΝ βθΝπαλκτ αΝπλσ εζβ βΝ
υπκίκζάμ πλκ Ϊ πθΝ ε δηΪ αδΝ Ν 1ιζέβίίέίίί υλυ εαδΝ βΝ ηΫΰδ βΝ
πδ σ β βΝαθΫλξ αδΝ Ν1ηίέίίίΝ υλυέ 

ιέΝΠλκγ ηέαΝεαδΝ λσπκμ υπκίκζάμΝπλκ Ϊ πθ 

ΓδαΝ βθΝβζ ε λκθδεάΝυπκίκζάΝ βμΝπλσ α βμΝηΫξλδΝ δμ βΝ π ηίλέκυΝβί14,ΝκδΝ
αδ κτθ μΝπλΫπ δΝθαΝαεκζκυγά κυθΝ αΝ ιάμΝ Ϋ λαΝίάηα αμ 
 

 θαΝ ΰΰλαφκτθΝ βθΝΠτζβΝυηη ξσθ πθ· 
 θαΝ δα φαζέ κυθΝ βΝ υηησλφπ άΝ κυμΝ πλκμΝ αΝ ελδ άλδαΝ κυΝ

πλκΰλΪηηα κμ· 
 θαΝ ζΫΰικυθΝ κυμΝξλβηα κ κ δεκτμΝσλκυμ· 
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 θαΝ υηπζβλυ κυθΝεαδΝθαΝυπκίΪζκυθΝ βθΝαέ β βέ 
 

κέΝΠ λδ σ λ μΝπζβλκφκλέ μ 

ΣκθΝΟ βΰσΝ κυΝΠλκΰλΪηηα κμΝεαγυμΝεαδΝπ λδ σ λ μΝπζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝη Ν κΝ
αθπ ΫλπΝ πλσΰλαηηαΝ ηπκλ έ Ν θαΝ αθααβ ά Ν βΝ ξ δεάΝ δ κ ζέ αΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμμΝ 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm 

 

εαγυμΝεαδΝαπσΝ κΝ γθδεσΝ βη έκΝ παφάμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμμΝΝ 
Ί λυηαΝΚλα δευθΝΤπκ λκφδυθ (ΙΚΤ), γθέ θ δ Ϊ πμΝζ1,Ν1ζβγζΝ γάθα,Ν βζμΝ
2103726300, e-mail: erasmusplus@iky.gr. 

 

ΠαλαηΫθκυη Ν βΝ δΪγ άΝ αμΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝ δ υελδθέ δμέ 
 

.                                              H Ι ΤΘΤΝΣΡΙ  
                                              εέαέαέ 

  ΗΝΣΜΗΜ Σ ΡΧΗ 
 
 

               ΣΗΝΜΠ ΙΟΤ 
 

                                                     
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1) Ί λυηαΝΚλα δευθΝΤπκ λκφδυθΝ(ΙέΚέΤέ) 

γθέΝ θ δ Ϊ πμΝζ1,ΝΣέΚέ 1ζβγζΝ γάθα 
β)Ν Ο Ν ΜΦΙΚΣΤΟΝΙ  

τλπθκμΝβλ,ΝΣέΚέΝ1ίηηκΝ γάθα 
γ)Ν Ο Ν ΤΞ ΙΝΗΝΠΟΛΗ 
έΝΠΫ λκυζαΝγ,ΝΣΚΝ1γγζ1ΝΆθπΝΛδσ δα 
4) Π Ν βμΝΧυλαμ 
η)ΝΚέ έ έ έ 

εα βηέαμΝθηΝεαδΝΓ θα έκυΝκ,ΝΣέΚΝ1ίθικΝ γάθα 
θ)Ν έΝέΠέ έ 
Μ κΰ έπθΝ1η,ΝΣέΚΝ11ηβθΝ γάθα 
7) Παθ πδ άηδα-Σ Ι 
κ)Ν πδη ζβ άλδαΝ βμΝΧυλαμ 
9) ζζβθδεάΝ αδλ έαΝΣκπδεάμΝΝΝ 

θΪπ υιβμΝΤΝ υ κ δκέεβ βμΝ( Σ ΝΝΝ έ),  
ΜυζζΫλκυΝιγ-77, ΣέΚΝ1ίζΝγθΝ ΘΗΝ  
1ί)Ν θ δπλκ ππ έαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ βθΝ ζζΪ α 

α έκφέαμΝβ,ΝΣέΚΝ1ίθιζΝ γάθαΝ 
(α)Ν θαπζβλπ άΝ πδε φαζάμΝ βμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ

πδ λκπάμΝ βθΝ ζζΪ α,ΝεέΝΆέΝΠ λκυζΪεβΝ 
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(ί)Ν πδε φαζάμΝυθ κθδ ηκτΝ δε τπθΝ υλππαρεάμΝΠζβλκφσλβ βμΝϋuropeΝ
ϊirect,ΝεαΝΚέΝσεκζβΝ 
11)ΝΓλαφ έκΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ βθΝ ζζΪ α 
Λ πφέΝ ηαζέαμΝκ,ΝΣέΚΝ1ίηηιΝ γάθα 
(α)ΝΠλκρ Ϊη θκΝεαδΝ πδε φαζάμΝ κυΝΓλαφ έκυ,ΝεέΝΛέΝ θ πθαεσπκυζκ 
(ί)Ν θαπζβλπ άΝ πδε φαζάμΝ κυΝΓλαφ έκυ,ΝεέΝ έΝΚαρζά 
 

π λδεάΝ δαθκηάμ 
1. Γλαφ έκΝεέΝΤπκυλΰκτΝΝ 
2. Γλαφ έκΝεέΝ θαπζβλπ άΝΤπκυλΰκτ 
3. Γλαφ έκΝεέΝΤφυπκυλΰκτ 
4. Γλαφ έκΝεέΝΓ θδεκτΝΓλαηηα Ϋα 
5. Γλαφ έκΝεέΝΓ θδεκτΝ δ υγυθ άΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθ 
6. ήθ βΝΜβξαθκλΰΪθπ βμΝεαδΝΗέ έέΝ (η Ν βθΝπαλΪεζβ βΝθαΝαθαλ βγ έΝ

κΝsite κυΝΤπκυλΰ έκυ,Ν βΝ δα λκηάμΝTo Τπκυλΰ έκ-Πκζδ δεΫμΝεαδΝ λΪ δμ-
δ γθάΝ εαδΝ υλππαρεΪΝ ΘΫηα αΝ ΟΣ -ΠλκΰλΪηηα αΝ ΤΝ υθ λΰα έ μ- 
θβη λυ δμ- θαεκδθυ δμ) 

7. ήθ βΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝ θαπ υιδαεάμΝΠκζδ δεάμΝΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμ 
 ΣηάηαΝ θαπ υιδαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθ 
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