
  

        

 

Πρόγραμμα Erasmus+ 

Κινητικότητά διοικητικού προσωπικού για Εκπαίδευση  με χώρες εντός Ε.Ε 

Πίνακας 1. Ακαδημαϊκή Χρονιά 2016-2017- Ημερήσια Αποζημίωση ανά χώρα 

προορισμού 

    Δανία   

   Ιρλανδία   

   Ολλανδία   

   Σουηδία   

   Ηνωμένο Βασίλειο   

80-160    

   Βέλγιο   

   Βουλγαρία   

   Τσεχία   

   Ελλάδα   

   Γαλλία   

   Ιταλία   

   Λουξεμβούργο   

   Ουγγαρία   

   Αυστρία   

   Πολωνία   

   Ρουμανία   

   Φιλανδία   

   Ισλανδία   

   Λιχτενστάιν   

   Νορβηγία   

   Τουρκία  

70-140    

   Γερμανία   

   Ισπανία   

   Λετονία    

   Μάλτα   

   Πορτογαλία   

   Σλοβακία   

   Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας    

60-120    

   Εσθονία   

   Κροατία   

   Λιθουανία   

    Σλοβενία    

50-100    

    

Υπολογίζoνται με βάση την απόσταση σε χιλιόμετρα μεταξύ της χώρας αναχώρησης 

και της χώρας υποδοχής    



  

Πίνακας 2. Απόσταση Σε Km Επίδομα Ταξιδιού  

  

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 100-499ΚΜ    180 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ    

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 500-1999ΚΜ    275 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ    

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 2000- 2999ΚΜ    360 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ    

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 3000-3999ΚΜ    530 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ    

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 4000-7999ΚΜ    820 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ    

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 8000ΚΜ ΚΑΙ ΠΑΝΩ    1100 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ    

  

Ηλεκτρονικό Εργαλείο της ΕΕ για υπολογισμό της απόστασης σε χιλιόμετρα: 

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

• Σε ότι αφορά τα ταξιδιωτικά έξοδα θα υπολογίζεται η  χιλιομετρική απόσταση από την Κύπρο 

(από τη Λεμεσό- έδρα του Πανεπιστημίου) μέχρι την πόλη προορισμού.  

• Η απόσταση θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον χιλιομετρικό πίνακα της Ε.Ε ( Distance 

calculator)   

• Σε περίπτωση που τα ταξιδιωτικά έξοδα ,  υπερβαίνουν το μάξιμουμ ποσό που αναφέρεται  

βάσει της χιλιομετρικής απόστασης,  θα καλύπτονται με έξοδα του/της δικαιούχου   

• Αν κατ’ εξαίρεση η αναχώρηση δεν θα πραγματοποιείται από την Κύπρο, αλλά για 

παράδειγμα από άλλη χώρα, π.χ.  Ελλάδα,   η απόσταση ταξιδιού σε ότι αφορά τα ταξιδιωτικά 

έξοδα θα αφορά την  χώρα αναχώρησης ( Ελλάδα) σε σχέση με την χώρα προορισμού.   

• Μέρες ταξιδιού θεωρούνται οι μέρες που προηγούνται και διαδέχονται αμέσως της 

εκπαίδευσης.  A travel day is a day’s subsistence for the staff member traveling before and/or 

after participating in training activities. If the staff member is participating training activities 

on the same day as travelling, they are not entitled to a travel day.    

• Για την ακ.χρονιά 2016/2017 και σύμφωνα με την χρηματοδότηση που έχουμε λάβει ο 

μέγιστος αριθμός χρηματοδότησης ημερήσιου επιδόματος είναι οι 5 ημέρες για έκαστο/η 

δικαιούχο συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδιού σύμφωνα πάντοτε με το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης (STT Agreement) . 

• Το Σάββατο και η Κυριακή δεν θεωρούνται επιλέξιμες μέρες σε ότι αφορά την εκπαίδευσή 

και κατάρτιση και άρα δεν θα υπολογίζονται στην ημερήσια αποζημίωση   εκτός και αν 

αφορούν μέρες ταξιδιού.   

• Τα έξοδα διατροφής ή μετακίνησης κατά τη διάρκειά της κινητικότητας συμπεριλαμβάνονται 

στο ποσό ημερήσιας αποζημίωσης .  

Προσοχή! Η συνολική χρηματοδότηση  δεν θα ξεπερνά τα 1010,00 EUR ανά συμμετέχοντα   

Το πρόγραμμα Erasmus λειτουργεί στη βάση συγχρηματοδότησης κατά συνέπεια δεν δεσμεύεται 

να καλύψει όλες τις πιθανές δαπάνες ταξιδιού.   
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