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Δαπάνεσ ταξιδίου 

Σο ποςό των δαπανϊν ταξιδίου υπολογίηεται βάςει χιλιομετρικισ αποςτάςεωσ ανάμεςα 

ςτο τόπο προζλευςθσ του μετακινοφμενου προςωπικοφ και ςτο τόπο διεξαγωγισ τθσ 

δραςτθριότθτασ. Ο υπολογιςμόσ των χιλιομετρικϊν αποςτάςεων κα πραγματοποιείται 

χρθςιμοποιϊντασ το εργαλείο που αναφζρεται ανωτζρω και ςε αυτό ιςχφουν οι τιμζσ ανά 

ηϊνθ χιλιομζτρων που επίςθσ αποτυπϊνονται ςτον ςχετικό πίνακα. 

 

χετικά με τον Μετρθτι Απόςταςθσ (Distance Calculator) διευκρινίηεται ότι θ απόςταςθ, 

όπωσ προβλζπεται και ςτο ζγγραφο «Erasmus+ Technical guidelines for completing 

application e-forms», υπολογίηεται από το ςθμείο εκκίνθςθσ ζωσ τον τόπο διεξαγωγισ τθσ 

δραςτθριότθτασ χωρίσ τθν προςκικθ των ενδεχόμενων ενδιάμεςων ςτακμϊν κάκε 

διαδρομισ. Η εξαίρεςθ ςτον κανόνα, είναι, μόνο όταν το ςθμείο αναχϊρθςθσ είναι το 

αεροδρόμιο που βρίςκεται πιο μακριά από τον τόπο του οργανιςμοφ αποςτολισ, (π.χ. αν 

ταξιδεφετε από τθν Πάτρα ςτο Παρίςι, τότε υπολογίηεται ςτον μετρθτι απόςταςθσ τθν 

διαδρομι Ακινα-Παρίςι, κακϊσ λαμβάνεται υπόψθ θ απόςταςθ μεταξφ του αεροδρομίου 

και του τόπου προοριςμοφ).  

Η απόςταςθ μιασ μετακίνθςθσ απλισ μετάβαςθσ πρζπει να χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ για 

τον υπολογιςμό του ποςοφ τθσ κοινοτικισ επιχοριγθςθσ ΕΕ που κα χορθγθκεί ωσ ενίςχυςθ 

για το ταξίδι μετ' επιςτροφισ. Μπορείτε να βρείτε τον Μετρθτι Απόςταςθσ εδϊ: 

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

Διανυόμενεσ αποςτάςεισ  Ποςό  

Μεταξφ 10 και 99 χιλιομζτρων:  20 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Μεταξφ 100 και 499 χιλιομζτρων:  180 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Μεταξφ 500 και 1999 χιλιομζτρων:  275 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Μεταξφ 2000 και 2999 χιλιομζτρων: 360 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Μεταξφ 3000 και 3999 χιλιομζτρων:  530 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Μεταξφ 4000 και 7999 χιλιομζτρων:  820 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Ίςεσ ι μεγαλφτερεσ των 8000 
χιλιομζτρων:  

1500 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

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


Ιςτοςελίδα: www.iky.gr 2 

Πρόςθετεσ δαπάνεσ για την κάλυψη ταξιδίου υψηλοφ κόςτουσ 

Χορθγείται πρόςκετθ χρθματοδότθςθ ζωσ το 80% των πραγματικϊν δαπανϊν,  για τθν 

κάλυψθ ταξιδίου υψθλοφ κόςτουσ, ςε περίπτωςθ που το μοναδιαίο κόςτοσ με βάςθ το 

μετρθτι χιλιομετρικϊν αποςτάςεων δεν καλφπτει το 70% των πραγματικϊν δαπανϊν.Οι 

πρόςκετεσ δαπάνεσ αφοροφν ςτθ διαφορά μεταξφ του μοναδιαίου κόςτουσ και του 80% 

του πραγματικοφ κόςτουσ, ςφμφωνα με τον ανωτζρω περιοριςμό. 

Παράδειγμα: ζςτω ότι με βάςθ το μετρθτι χιλιομετρικϊν αποςτάςεων, προκφπτει ότι ο 

μετακινοφμενοσ κα πρζπει να λάβει 360 ευρϊ (μεταξφ 2000 και 2999 χιλιομζτρων). Οι 

πραγματικζσ όμωσ δαπάνεσ βάςει παραςτατικϊν για τθ ςυγκεκριμζνθ μετακίνθςθ 

ανζρχονται ςτα 550 ευρϊ. 

Τπολογίηουμε: 550* 70% =385 ευρϊ. Άρα τα 360 €δεν καλφπτουν το 70% των πραγματικϊν 

δαπανϊν. υνεπϊσ ο μετακινοφμενοσ κα λάβει 550 *80%= 440 ευρϊ (360 ευρϊ/ μοναδιαίο 

κόςτοσ +  80 ευρϊ πρόςκετθ χρθματοδότθςθ από τισ ειδικζσ δαπάνεσ). 

Επιχορήγηςη για την κάλυψη Ατομικών Δαπανών 

Σο ποςό επιχοριγθςθσ που κα λαμβάνει το προςωπικό για τθ κάλυψθ Ατομικϊν Εξόδων, 

τα οποία προκφπτουν λόγω τθσ κινθτικότθτασ για διδαςκαλία ι επιμόρφωςθ, υπολογίηεται 

βάςει τθσ διάρκειασ διδαςκαλίασ ι επιμόρφωςθσ ωσ ακολοφκωσ, ανάλογα με τθ χϊρα 

προοριςμοφ: 

Χώρα Προοριςμοφ Ποςό ημερήςιασ 
επιχορήγηςησ ( € ανά 

ημζρα)από 1 – 14 ημζρεσ 
μετακίνηςησ 

Ποςό ημερήςιασ 
επιχορήγηςησ ( € ανά 

ημζρα)από 15 – 60 
ημζρεσ μετακίνηςησ 

Ομάδα A - Νορβθγία, Δανία, 
Λουξεμβοφργο, Ηνωμζνο Βαςίλειο, 
Ιςλανδία,ουθδία,  Ιρλανδία, 
Φινλανδία, Λιχτενςτάιν 

162 113,40 

Ομάδα Β - Ολλανδία, Αυςτρία, Βζλγιο, 
Γαλλία,Γερμανία, Ιταλία, Ιςπανία, 
Κφπροσ, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία 

144 100,80 

Ομάδα Γ - λοβενία, Εςκονία, Λετονία, 
Κροατία, λοβακία, Δθμοκρατία τθσ 
Σςεχίασ,Λικουανία, Σουρκία,Ουγγαρία, 
Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ 

126 88,20 

 
 

  

 


