
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέοι απόφοιτοι, που είναι εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα σπουδών, του οποίου η επιτυχής ολοκλήρωση, και ικανοποίηση των υποχρεώσεων, οδηγεί στην απόκτηση τίτλου 
σπουδών. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτηθούν για συμμετοχή πριν την αποφοίτηση τους ( μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016). Θα γίνονται αποδεκτές  ΜΟΝΟ  
δηλώσεις ενδιαφέροντος που θα πραγματοποιούνται εντός των καταληκτικών ημερομηνιών. 

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα επισυνάπτουν την «Βεβαίωση ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του προγράμματος σπουδών» που ακολουθούν, αφού τους 
κοινοποιηθεί. 

 

Διευκρινίζεται ότι όσοι νέοι απόφοιτοι ενδιαφέρονται για τοποθέτηση και πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους είτε τον Σεπτέμβριο 

2016, είτε το Δεκέμβριο 2016 είτε τον Ιανουάριο 2017 (σε όλους τους κύκλους σπουδών προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό ), θα πρέπει να 
συμπληρώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος (μέχρι 30/09/2016) αφού ΔΕΝ θα υπάρξει άλλη προκήρυξη αιτήσεων σε ότι αφορά την ακαδημαϊκή χρονιά  
2016-2017. 

 
Η ελάχιστη τοποθέτηση αφορά τους 2 μήνες ( μη συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών ταξιδίου)  

 

Η μέγιστη τοποθέτηση αφορά τους 12 μήνες ( μη συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών ταξιδίου)  

 

Η ελάχιστη και μέγιστη τοποθέτηση είναι κοινή για όλους τους κύκλους σπουδών. Ένας απόφοιτος δικαιούται να συμμετέχει σε κινητικότητα μέχρι 12 
μήνες σε κάθε ένα από τους 3 κύκλους σπουδών.  
 
 
Θα λαμβάνονται υπόψη και οι προηγούμενες συμμετοχές στην κινητικότητα, και οι μήνες συμμετοχής θα αφαιρούνται από το σύνολο των 12 μηνών. 

Θα δίνεται προτεραιότητα σε άτομα που δεν είχαν προηγούμενη συμμετοχή. 

 
Η έναρξη και λήξη της ακ. χρονιάς 2016-2017, κατά την οποία πραγματοποιούνται κινητικότητες κάτω από το πρόγραμμα Erasmus, αφορά το διάστημα 
1/01/2017- 23/12/2017. 



 
 
Καμία τοποθέτηση δεν θα πραγματοποιείται πριν ή μετά τις πιο πάνω ημερομηνίες. Η έναρξη χρηματοδότησης της όποιας τοποθέτησης θα 
πραγματοποιείται από τον μήνα Ιανουάριο 2017. 
 
 
Ενδιαφερόμενοι νέοι απόφοιτοι από τo εξωτερικό που φοιτούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν περίοδο 

Erasmus στη χώρα μόνιμης διαμονής τους, θα μπορούν αλλά δεν θα έχουν ψηλή προτεραιότητα. 
 

Διάρκεια Χρηματοδότησης της περιόδου τοποθέτησης αποφοίτων 

 
Η διάρκεια χρηματοδότησης της περιόδου τοποθέτησης θα λαμβάνει υπόψη το ύψος της χορηγίας που έχει λάβει το ΤΕ.ΠΑ.Κ, τον αριθμό δηλώσεων 
ενδιαφέροντος από τους νέους αποφοίτους, την προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας του ενδιαφερόμενου, την προτεινόμενη διάρκεια 
του προγράμματος κατάρτισης, καθώς και την περίοδο ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του ενδιαφερομένου έναντι του τίτλου σπουδών. 

 
To TE.ΠΑ.Κ θα χρηματοδοτεί σε όλους τους απόφοιτους τη διάρκεια κινητικότητας για διάστημα 3-4 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω κριτήρια. Αν 
δεν υπάρχει διαθέσιμη χορηγία, ή είναι περιορισμένη, η διάρκεια χρηματοδότησης για τους εγκεκριμένους ενδιαφερόμενους μπορεί να μειωθεί στο 
ελάχιστο που είναι οι 2 μήνες, και οι υπόλοιποι μήνες κινητικότητας θα μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς αυτή. Σε αυτήν την περίπτωση ο 
ενδιαφερόμενος θα είναι erasmus zero grant graduate student. 

 
Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που η τοποθέτηση που πραγματοποιείται έχει ως στόχο την εργοδότηση των αποφοίτων ,αφού έχει προηγηθεί και η 
σχετική ενημέρωση στο Γραφείο Erasmus του ΤΕ.ΠΑ.Κ, ( π.χ εργοδότηση αποφοίτων από την ΒΜΙ) η μέγιστη χρηματοδότηση θα είναι οι 2 μήνες. 
 

Οργανισμός Κατάρτισης 

 

Η Κατάρτιση του επίσημου προγράμματος εργασίας στο έντυπο (Learning Agreement for Traineeships) το οποίο συμφωνείται και υπογράφεται από τα 

τρία ενδιαφερόμενα μέρη, τον δικαιούχο, τον οργανισμό αποστολής και τον οργανισμό υποδοχής εντός των καταληκτικών ημερομηνιών, και πριν από την 

αναχώρηση του νέου απόφοιτου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2016 με κοινοποίηση στο Γραφείο Erasmus  

outgoing@cut.ac.cy  

 
Η τοποθέτηση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εταιρείες, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς, σε 
πρεσβείες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκτός από όργανα της Ε.Ε.  

 
Δεν είναι επιλέξιμοι οι πιο κάτω οργανισμοί και Ιδρύματα της ΕΕ :  http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm 
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Κριτήρια Επιλογής Ενδιαφερομένων 

 
Για την έγκριση της τοποθέτησης των ενδιαφερομένων θα ληφθούν υπόψη: 

 
 η καταλληλότητα οργανισμού υποδοχής και η σχετικότητα του αντικειμένου τοποθέτησης με το αντικείμενο σπουδών του ενδιαφερομένου 


 η ακαδημαϊκή επίδοση του ενδιαφερομένου καθώς και η γνώση της γλώσσας επικοινωνίας του οργανισμού 


 Το βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο θεωρηθεί σημαντικό 


 Θα λαμβάνονται υπόψη και οι προηγούμενες συμμετοχές στην κινητικότητα, και οι μήνες συμμετοχής θα αφαιρούνται από το σύνολο των 12 

μηνών. 

 Θα δίνεται προτεραιότητα σε άτομα που δεν είχαν προηγούμενη συμμετοχή. 


 Θα λαμβάνεται υπόψη κατανομή των θέσεων σε όσο το δυνατόν περισσότερα και διαφορετικά τμήματα 


