
Αίτηση ΚΑ171 
 

Διεθνής Κινητικότητα με τη Συμμετοχή Τρίτων Χωρών που δεν είναι Συνδεδεμένες με το 
Πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτούμενη από κονδύλια εξωτερικής πολιτικής 

 
 

Για την ορθή προετοιμασία της αίτησης ΚΑ171, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα εξής: 
 
➢ Η αίτηση συμπληρώνεται με τη συνεργασία του Γραφείου Erasmus και του ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Ιδρύματος.  
 
➢ Η κατάθεση των προτάσεων θα πρέπει να συντονίζεται σε επίπεδο Ιδρύματος καθώς συνδέεται με τη 
στρατηγική διεθνοποίησης των εκάστοτε συμμετεχόντων Ιδρυμάτων (τόσο της χώρας του Προγράμματος όσο και 
των Τρίτων Χωρών που δεν είναι συνδεμένες με το Πρόγραμμα).  

➢ Σημειώνεται ότι κατά τη συμπλήρωση της αίτησης είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του μοναδικού 
κωδικού ταυτοποίησης (OID) του εκάστοτε συνεργαζόμενου Ιδρύματος Τρίτης Χώρας μη συνδεδεμένης με το 
πρόγραμμα.  

 
Διεθνής εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα υποστηριζόμενη από κονδύλια εξωτερικής πολιτικής 
(ΚΑ171) 
 
Η διάρκεια των εγκεκριμένων σχεδίων ΚΑ171 είναι 24 ή 36 μήνες και αρχίζουν την 1η Αυγούστου 2022.  
 
 
Η δράση αυτή ακολουθεί τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· ως εκ τούτου, καθορίζονται 
ορισμένοι στόχοι και κανόνες συνεργασίας με τις δώδεκα επιλέξιμες περιφέρειες (1-12), οι οποίοι περιγράφονται 
λεπτομερώς κατωτέρω: 
 
 
Τα κονδύλια που διατίθενται για σχέδια κινητικότητας τα οποία λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής 
πολιτικής περιλαμβάνουν 12 χρηματοδοτικούς φακέλους για τις διάφορες περιφέρειες του κόσμου, το καθένα 
από τα οποία αφορά διαφορετικό ποσό με βάση τις προτεραιότητες εξωτερικής πολιτικής.  
 
Γενικά, τα κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η γεωγραφική ισορροπία. Η 
ΕΕ έχει θέσει έναν συγκεκριμένο αριθμό ενδεικτικών στόχων που αφορούν τη γεωγραφική ισορροπία και τις 
προτεραιότητες που πρέπει να επιτευχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
προγραμματικής περιόδου (2021-2027), συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες. Αυτοί οι ενδεικτικοί στόχοι και οι προτεραιότητες δεν χρειάζεται να επιτευχθούν από το κάθε ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ξεχωριστά, αλλά οι Εθνικές Μονάδες θα λάβουν υπόψη τους εν λόγω στόχους και τις 
προτεραιότητες για την κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Πρόκειται για τους στόχους που 
καθορίζονται για σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν υποστήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής στο 
σύνολό τους, σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ και χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα μέχρι την πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων το 2027 και αποτυπώνονται αναλυτικά στην ενότητα «Συμπληρωματικές πληροφορίες για 
σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής» του Οδηγού του 
Προγράμματος (Λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, Χώρες υψηλού εισοδήματος με ανώτατο όριο προϋπολογισμού, 
Άλλες χώρες με ανώτατο όριο προϋπολογισμού, Χώρες προτεραιότητας ως προς τη μετανάστευση, Φοιτητές με 
λιγότερες ευκαιρίες).  



 
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, οι φοιτητές/-τριες, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από και προς τις τρίτες χώρες που δεν είναι 
συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+ (βλ. Οδηγό Προγράμματος Erasmus+) για σπουδές/πρακτική άσκηση, 
καθώς και για διδασκαλία/επιμόρφωση αντίστοιχα. 
 

Προκειμένου να επιτευχθεί η κινητικότητα, ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε μια χώρα του προγράμματος 
πρέπει να υπογράψει μια δι-ιδρυματική συμφωνία (Inter-institutional agreement) με ένα Ίδρυμα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης σε μία τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, 
δύναται να υποδεχθεί σπουδαστές, υποψήφιους διδάκτορες ή προσωπικό από το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
της τρίτης χώρας που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και μπορεί επίσης να αποστείλει φοιτητές, 
υποψήφιους διδάκτορες ή προσωπικό στο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της τρίτης χώρας που δεν είναι 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Στη δι-ιδρυματική συμφωνία, τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής συμφωνούν 
για τα προσφερόμενα μαθήματα που απευθύνονται στους φοιτητές και για τις επιλογές κινητικότητας που 
αφορούν το προσωπικό. Οι συμφωνίες αυτές διασφαλίζουν ότι το ίδρυμα αποστολής θα αναγνωρίσει τα 
μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από τους φοιτητές, για επιτυχημένες ολοκληρωμένες 
δραστηριότητες στο εξωτερικό, οι οποίες θα συμβάλουν στην απόκτηση του τίτλου σπουδών των φοιτητών με την 
επιστροφή τους. Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών του προγράμματος απαιτείται να διαθέτουν 
«Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση», για να κάνουν αίτηση και να λάβουν μέρος στη Δράση ΚΑ171. 
Υπογράφοντας τη δι-ιδρυματική συμφωνία, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των τρίτων χωρών που δεν είναι 
συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, συμφωνούν να τηρήσουν τις αρχές του Χάρτη Erasmus.  

Η δράση «Διεθνής Κινητικότητα» υποστηριζόμενη από κονδύλια εξωτερικής πολιτικής, με τη συμμετοχή τρίτων 
χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω μηχανισμών εξωτερικής δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορούν να αποφασίσουν σε ποιες κατηγορίες μετακινούμενων θέλουν να 
δώσουν έμφαση (π.χ. μετακίνηση μόνο προσωπικού Ιδρυμάτων ή μόνο φοιτητών/-τριών ή μετακίνηση φοιτητών/-
τριών και προσωπικού). Επίσης, δεν είναι υποχρεωτική η αμοιβαιότητα στις αιτούμενες μετακινήσεις  
 

Οι φοιτητές/-τριες και το προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης θα μπορούν να μετακινηθούν στις 
εξής γεωγραφικές περιοχές/περιφέρειες:  

1. Δυτικά Βαλκάνια  

2. Ανατολική Γειτονία  

3. Χώρες της Νότιας Μεσογείου  

4. Ρωσική Ομοσπονδία  

5. Ασία  

6. Κεντρική Ασία  

7. Μέση Ανατολή  

8. Ειρηνικός  

9. Υποσαχάρια Αφρική  



10. Λατινική Αμερική  

11. Καραϊβική  

12. Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς  
 
Για αναλυτική παρουσίαση των επιλέξιμων προς μετακίνηση χωρών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

Προσοχή: οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους τον πίνακα που ακολουθεί, ώστε να έχουν μια συνολική 
εικόνα του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια/χρηματοδοτικό φάκελο για τη Δράση. Οι αιτήσεις που 
θα καταθέσετε πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να ανταποκρίνονται στην εν λόγω διαθεσιμότητα κονδυλίων, που 
αφορά συνολικά όλα τα ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.  
 



 

 

 

 



Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης είναι ανταγωνιστικές και η ποιοτική αξιολόγηση 
βασίζεται στα 3 κριτήρια/ερωτήματα, όπως αυτά αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ καθώς 
και στην αίτηση επιχορήγησης:  
 
 

 
 
 
Στο κριτήριο «Ποιότητα του σχεδιασμού & των διευθετήσεων συνεργασίας» μπορούν να γραφούν μέχρι 12.000 
χαρακτήρες ενώ στα κριτήρια «Συνάφεια της στρατηγικής» και «Αντίκτυπος και διάδοση» μπορούν να γραφούν 
μέχρι 10.000 χαρακτήρες.  
 

Για να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς για 
κάθε περιφέρεια που περιλαμβάνεται, ενώ πρέπει να πληρούν το όριο του 50% για κάθε κριτήριο αξιολόγησης 
που παρουσιάζεται στον πίνακα.  
 

Το Ίδρυμα θα πρέπει να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο το Σχέδιο πληροί τα τρία αυτά κριτήρια από την άποψη 
του δικού του ιδρύματος (ή ιδρυμάτων στην περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλονται από Ομίλους Κινητικότητας) 
και των ιδρυμάτων-εταίρων στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.  
 

Το ποσό της επιχορήγησης ενός Ιδρύματος εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων:  
 τον αριθμό των κινητικοτήτων και τους μήνες/τις ημέρες που αφορά η υποβληθείσα αίτηση·  

 τον προϋπολογισμό που διατίθεται για κάθε χώρα / περιφέρεια·  
 

Ανεξάρτητα από τη βαθμολογία κάθε περιφέρειας πάνω από τη βάση, η Εθνική Μονάδα μπορεί να δώσει 
προτεραιότητα σε δραστηριότητες κινητικότητας με ορισμένες χώρες για τη διασφάλιση γεωγραφικής ισορροπίας 
εντός της εν λόγω περιφέρειας, όπως ορίζεται από τους γεωγραφικούς στόχους.  
 

Σε περίπτωση που η αίτηση θεωρηθεί υπερβολική σε σχέση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, η Εθνική Μονάδα 

δεν υποχρεούται να χρηματοδοτήσει όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας για μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα που 

δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Περιορισμοί στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ171  
 
Λόγω της απαίτησης για συμβολή στην αναπτυξιακή βοήθεια, οι κινητικότητες για φοιτητές σύντομου, πρώτου 

και δεύτερου κύκλου που διεξάγονται με χώρες που είναι επιλέξιμες για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ODA)3 

στις Περιφέρειες 2-11, περιορίζονται στην εισερχόμενη κινητικότητα από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το 

πρόγραμμα. Η εξερχόμενη κινητικότητα προς τις περιφέρειες αυτές είναι δυνατή μόνο για υποψήφιους 

διδάκτορες και για το προσωπικό. (βλ. Χώρες με κόκκινο χρώμα στον πίνακα που περιλαμβάνει το σύνολο των 

Τρίτων Χωρών μη συνδεδεμένων με το Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια/ Χρηματοδοτικό Φάκελο). 

 

 

 

 

 

 



Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση 

Από  Προς  Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης 

(€/μήνα)  

Ελλάδα  Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες 

με το πρόγραμμα από τις 

Περιφέρειες 1-12  

700  

Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες 

με το πρόγραμμα από τις 

Περιφέρειες 1-12  

Ελλάδα  850  

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1-12)  
 

Οι εξερχόμενοι και εισερχόμενοι φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες σε διεθνή κινητικότητα που 

περιλαμβάνει Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα (εκτός των Περιφερειών 13 και 14), λαμβάνουν 

χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα 

στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν 

οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. 

 

Αποστάσεις ταξιδίου  Κάλυψη δαπανών ταξιδίου 

Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων:  23 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

Μεταξύ 100 και 499 

χιλιομέτρων:  

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

Μεταξύ 500 και 1999 

χιλιομέτρων:  

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

Μεταξύ 2000 και 2999 

χιλιομέτρων:  

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

Μεταξύ 3000 και 3999 

χιλιομέτρων:  

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

Μεταξύ 4000 και 7999 

χιλιομέτρων:  

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 

χιλιομέτρων:  

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

 


