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Erasmus+ και προηγούμενα προγράμματα: εμπειρία ζωής για 10 εκατομμύρια
νέους Ευρωπαίους
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2020
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το πρόγραμμα Erasmus+ 2018, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, την
τελευταία τριετία περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, γεγονός
που, για πολλά από αυτά, αποδείχτηκε εμπειρία ζωής.
Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας,
δήλωσε τα εξής: «Οι δράσεις που πραγματοποιούνται σ' ολόκληρη την Ευρώπη στους τομείς της
εκπαίδευσης, της νεολαίας και του αθλητισμού αποτελούν ευκαιρία αλληλεπιδράσεων, ανταλλαγών και
γνώσεων για τα άτομα που συμμετέχουν σ' αυτές. Το Erasmus+ είναι μια καταπληκτική κοινή επιτυχία,
αλλά θα πρέπει να θέσουμε τον πήχυ ακόμη πιο ψηλά. Πρέπει να επιδιώξουμε μεγαλύτερη συμμετοχή,
μεγαλύτερη κινητικότητα, μεγαλύτερη ποικιλομορφία και περισσότερες ευκαιρίες.»
Σήμερα στις Βρυξέλλες, κατά την έναρξη εκδήλωσης για τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το νέο
πρόγραμμα Erasmus+, η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ.
Μαρία Γκαμπριέλ, δήλωσε τα εξής: «Για τις νεότερες γενιές μας το Erasmus+ αποτελεί πλέον μια πύλη
προς την Ευρώπη και τον κόσμο. Είναι ένα από τα πιο απτά επιτεύγματα της ΕΕ: ενώνει τους ανθρώπους
σε ολόκληρη την ήπειρο, δημιουργεί την αίσθηση του ανήκειν και της αλληλεγγύης, αναβαθμίζει τα
επαγγελματικά προσόντα και βελτιώνει τις προοπτικές των ατόμων που συμμετέχουν.»
Το 2018 υπήρξε ένα ακόμη έτος-ρεκόρ, καθώς ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανήλθε σε 2,8 δισ.
ευρώ, ποσό που συνιστά αύξηση της χρηματοδότησης κατά 10 % σε σύγκριση με το 2017. Το
Erasmus+ χρηματοδότησε πάνω από 23.500 έργα και, συνολικά, υποστήριξε την κινητικότητα
περισσότερων από 850.000 σπουδαστών, μαθητευομένων, εκπαιδευτικών και εργαζομένων στον τομέα
της νεολαίας το 2018. Σχεδόν το 10 % των 470.000 σπουδαστών, ασκουμένων και μελών του
προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν υποτροφία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018
ταξίδεψαν από και προς χώρες εταίρους ανά τον κόσμο.
Εκτός από τους φοιτητές, τις φοιτήτριες και το προσωπικό των πανεπιστημίων, το Erasmus+ στήριξε
40.000 εκπαιδευτικούς και μέλη προσωπικού σχολείων, 148.000 εκπαιδευόμενους/-ες επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 8.400 μέλη του προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων και 155.000 νέους και
νέες και άτομα που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας.
Το πρόγραμμα χρηματοδότησε επίσης 199 αθλητικά έργα, από τα οποία τα 118 διοργανώθηκαν από
οργανώσεις μαζικού αθλητισμού. Το Erasmus+ στήριξε την ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, η
οποία σημείωσε πρωτοφανή επιτυχία με περισσότερες από 50.000 εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη.
Πολλές δράσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+ ανέδειξαν τη σημασία της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιοποιώντας τις συνέργειες με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς
2018.
Από το 2018, το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει επίσης την πρωτοβουλία για την υλοποίηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. Η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» βοηθά τα
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να δημιουργήσουν ισχυρές νέες συμμαχίες.

Ιστορικό
Το Erasmus+ και τα προηγούμενα προγράμματα είναι από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1987 προσφέρουν στους νέους και στις νέες την ευκαιρία να αποκτήσουν
καινούργιες εμπειρίες στο εξωτερικό. Το τρέχον πρόγραμμα Erasmus+, που εφαρμόζεται από το 2014
έως το 2020, έχει προϋπολογισμό ύψους 14,7 δισ. ευρώ και θα προσφέρει την ευκαιρία στο 3,7 % των
νέων της ΕΕ να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να
προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος
διευρύνθηκε από 11 χώρες, που κάλυπτε το 1987, σε 34 χώρες το 2020 (μεταξύ άλλων, τα 28 κράτη
μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και
την Τουρκία). Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοικτό σε χώρες εταίρους απ' όλο τον κόσμο.
Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για ένα φιλόδοξο νέο πρόγραμμα Erasmus,
με σκοπό τον διπλασιασμό του σχετικού προϋπολογισμού στα 30 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του επόμενου
μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Ο στόχος είναι να γίνει το

πρόγραμμα ακόμη πιο συμπεριληπτικό, να αποκτήσει περισσότερο διεθνή χαρακτήρα και να είναι
ανοιχτό σε άτομα που προέρχονται από διάφορα περιβάλλοντα.
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