5.5 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑ107 «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»

5.5.1 Ποσά επιχορήγησης μετακινούμενων Φοιτητών & Προσωπικού από και προς τις
χώρες Εταίρους του Προγράμματος Erasmus+

Φοιτητές Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Εισερχόμενοι φοιτητές (Από χώρες Εταίρους → προς την Ελλάδα)

850 €/μήνα

Εξερχόμενοι φοιτητές (Από την Ελλάδα → προς χώρες Εταίρους)

700 €/μήνα
Προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Εισερχόμενο προσωπικό(Από χώρες Εταίρους → προς την Ελλάδα)

160 € (112€)/ημέρα*
Εξερχόμενο προσωπικό (Από την Ελλάδα → προς χώρες Εταίρους)

180 € (126€)/ημέρα*
*Μέχρι και την 14η ημέρα της δραστηριότητας, ο συμμετέχων θα λαμβάνει τα ποσά που
αναγράφονται στον πίνακα. Μεταξύ της 15ης ημέρας και της 60ης ημέρας της
δραστηριότητας, ο συμμετέχων θα λαμβάνει 70% του αναγραφόμενου στον πίνακα ποσού
ανά ημέρα.
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5.5.2 Υπολογισμός εξόδων ταξιδίου μετακινούμενων Φοιτητών & Προσωπικού από και
προς τις χώρες Εταίρους του Προγράμματος Erasmus+
Το ποσό των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο
τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της
δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται
χρησιμοποιώντας το εργαλείο που αναφέρεται ανωτέρω και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά
ζώνη χιλιομέτρων που επίσης αποτυπώνονται στον σχετικό πίνακα.
Σχετικά με τον Μετρητή Απόστασης (Distance Calculator) διευκρινίζεται ότι η απόσταση,
όπως προβλέπεται και στο έγγραφο «Erasmus+ Technical guidelines for completing
application e-forms», υπολογίζεται από το σημείο εκκίνησης έως τον τόπο διεξαγωγής της
δραστηριότητας χωρίς την προσθήκη των ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών κάθε
διαδρομής. Η εξαίρεση στον κανόνα, είναι, μόνο όταν το σημείο αναχώρησης είναι το
αεροδρόμιο που βρίσκεται πιο μακριά από τον τόπο του οργανισμού αποστολής, (π.χ. αν
ταξιδεύετε από την Πάτρα στο Παρίσι, τότε υπολογίζεται στον μετρητή απόστασης την
διαδρομή Αθήνα-Παρίσι, καθώς λαμβάνεται υπόψη η απόσταση μεταξύ του αεροδρομίου
και του τόπου προορισμού).
Η απόσταση μιας μετακίνησης απλής μετάβασης πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον
υπολογισμό του ποσού της κοινοτικής επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για
το ταξίδι μετ' επιστροφής. Μπορείτε να βρείτε τον Μετρητή Απόστασης εδώ:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
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