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Τα Νέα
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
«Διαβατήριο» για δωρεάν σπουδές στο εξωτερικό σε περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια
φοιτητές από όλη την Ευρώπη – μεταξύ αυτών και δεκάδες χιλιάδες Έλληνες – έχει
προσφέρει τα τελευταία 25 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα ανταλλαγής
φοιτητών «Εράσμους» βρέθηκε στο επίκεντρο του συνεδρίου για την κινητικότητα των
φοιτητών που διοργάνωσε η Κομισιόν στην Κοπεγχάγη.

Εκεί, η Επίτροπος της ΕΕ για την Εκπαίδευση Ανδρούλλα Βασιλείου παρουσίασε τα
μεγαλεπήβολα σχέδια της Κομισιόν για την ριζική αναδιάρθρωση και ενίσχυση του
προγράμματος στο εγγύς μέλλον, με προτεινόμενη χρηματοδότηση 19 δισ. ευρώ.
Το «Εράσμους» είναι το πιο γνωστό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πιο
επιτυχημένο σχέδιο ανταλλαγής σπουδαστών στον κόσμο. «Ο αντίκτυπος του
προγράμματος στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι τεράστιος», δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος
της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.
Συμμετέχουν όλο και περισσότεροι Έλληνες
Το πρόγραμμα εγκαινιάστηκε το 1987, χρονιά κατά την οποία 3.244 φοιτητές σπούδασαν
για μερικούς μήνες σε πανεπιστήμιο εκτός της χώρας τους.
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Το 2005 συμμετείχαν στο «Εράσμους» 140.000 φοιτητές. Το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011
περισσότεροι από 231.000 σπουδαστές έλαβαν υποτροφίες για να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα – αύξηση 8,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά.
Παράλληλα, την περίοδο 2010-2011 ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανήλθε στα 470
εκατ. ευρώ.
Την περίοδο 2009-2010 συμμετείχαν στο «Εράσμους» 3.179 φοιτητές από την Ελλάδα. Το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος το ποσοστό των ελλήνων φοιτητών αυξήθηκε κατά 8,1%,
φτάνοντας τους 3.437. Κάθε χρόνο, περίπου 2.500 έλληνες φοιτητές παίρνουν υποτροφία
από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
Το ίδρυμα που δέχεται τους περισσότερους ξένους φοιτητές στην Ελλάδα είναι το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Βρετανία, η Γερμανία και
η Ιταλία είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί που επιλέγουν οι ευρωπαίοι φοιτητές ως τόπο
σπουδών μέσω του «Εράσμους».
«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, οι δεξιότητες που αποκτώνται μέσω σπουδών και
απασχόλησης στο πλαίσιο του ‘’Εράσμους’’ έχουν μεγαλύτερη αξία από ποτέ»,
υπογράμμισε η αρμόδια επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου.
Εκτός από τις σπουδές, οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα
να εργαστούν σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Κατά την περίοδο 2010-2011, ένας στους έξι
σπουδαστές στο πλαίσιο του «Εράσμους» (περίπου 41.000 άτομα) επέλεξε αυτή τη
δυνατότητα.
Την ίδια περίοδο, η μέση μηνιαία υποτροφία του προγράμματος ανήλθε στα 250 ευρώ,
σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, οπότε είχε διαμορφωθεί
στα 254 ευρώ.
Παράλληλα, το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 χορηγήθηκαν υποτροφίες σε 40.000
πανεπιστημιακούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να παράσχουν ή να λάβουν
κατάρτιση στο εξωτερικό.
Ο στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να επιτευχθεί συνολικό ποσοστό
κινητικότητας τουλάχιστον 20% επί του συνόλου των ευρωπαίων φοιτητών έως το τέλος
της δεκαετίας.
Σήμερα, περίπου το 10% των φοιτητών συμμετέχει σε σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό,
ενώ το 4,5% λαμβάνει υποτροφία για το «Εράσμους».
Η πρόταση
Το σχέδιο της Κομισιόν για την εξέλιξη του θεσμού συνοψίζεται στο προτεινόμενο
πρόγραμμα «Εράσμους για όλους», το οποίο ενοποιεί το υπάρχον «Εράσμους» με όλες τις
υπόλοιπες δράσεις κινητικότητας, αντικαθιστώντας επτά προγράμματα με ένα.
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Την περίοδο 2014-2020, εφόσον το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση της Κομισιόν, θα
λάβουν υποτροφίες για εκπαίδευση και κατάρτιση στο εξωτερικό έως και πέντε
εκατομμύρια Ευρωπαίοι – αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τον σημερινό.
Παράλληλα, περισσότεροι από 2 εκατ. φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης και 735.000
σπουδαστές επαγγελματικών σχολών θα περάσουν μέρος της εκπαίδευσής τους στο
εξωτερικό.
Ο κεντρικός στόχος της δράσης «Εράσμους για όλους» είναι η παροχή οικονομικών
ενισχύσεων στους νέους, προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες και να αυξήσουν την
πιθανότητα να βρουν δουλειά μετά την αποφοίτησή τους.
Ο προϋπολογισμός
Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει τα 19 δισ. ευρώ για την
περίοδο 2014-2020, κάτι που «μεταφράζεται» σε αύξηση της τάξης του 70% περίπου σε
σχέση με τον σημερινό επταετή προϋπολογισμό για τα υφιστάμενα προγράμματα.
«Το μήνυμά μας προς τους νέους ανθρώπους είναι ‘’η Ευρώπη είναι εδώ για εσάς’’. Θέλω να
καταστήσω την πολιτική για τη νεολαία μέρος όλων όσων κάνουμε και όχι να την
αντιμετωπίσω ως ένα ξεχωριστό θέμα. Αυτό σημαίνει περισσότερη χρηματοδότηση»,
δήλωσε η κ. Βασιλείου.
Τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού θα διατεθούν για σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική
εργασία των νέων στο εξωτερικό.
Το υπόλοιπο ένα τρίτο προορίζεται για τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης, να προωθηθούν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και να ενισχυθούν οι
συνεργασίες των ιδρυμάτων με τον επιχειρηματικό κόσμο.
Το συνέδριο για το «Εράσμους» διοργανώθηκε στην πρωτεύουσα της Δανίας στις 8 και 9
Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Δημοσιογραφίας (EJC).
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