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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προτείνει, ενόψει των κινδύνων που ενέχουν οι περικοπές του προϋπολογισμού 
για το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, να παρασχεθούν κίνητρα για την 
πανεπιστημιακή κινητικότητα με ανταλλαγές στέγασης μεταξύ φοιτητών διαφόρων 
εθνικοτήτων. 

Συνεπώς, μια οικογένεια που προγραμματίζει να στείλει το παιδί της για σπουδές στο 
εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus μπορεί να επιδιώξει να φιλοξενήσει έναν 
αλλοδαπό φοιτητή, εξασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετα έξοδα.

Επίσης, στην αναφορά δίδεται έμφαση στη σημασία του προγράμματος Erasmus όσον αφορά 
την ανάπτυξη πολύγλωσσης ευρωπαϊκής εκπαίδευσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Από την έναρξη του προγράμματος το 1987, το Erasmus έχει δώσει σε πάνω από τρία 
εκατομμύρια ευρωπαίων φοιτητών την ευκαιρία να μεταβούν στο εξωτερικό για να 
σπουδάσουν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να εργασθούν ως ασκούμενοι σε 
κάποια επιχείρηση. Αυτό συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση των δεξιοτήτων των φοιτητών, 
στην ενίσχυση της εμπειρίας τους και της προσωπικής τους ανάπτυξης και στην αύξηση 
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ευκαιριών απασχόλησής τους, καθώς οι δεξιότητες που αποκτώνται μέσω του προγράμματος 
(γλωσσικές, διαπολιτισμικές και προσαρμοστικότητας σε νέες καταστάσεις) εκτιμώνται 
ιδιαιτέρως από τους εργοδότες. 

Το νέο πρόγραμμα, Erasmus+, το οποίο θα ξεκινήσει στις αρχές του 2014, θα στηριχθεί στην 
επιτυχία του σημερινού προγράμματος Erasmus και άλλων προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού. Η κινητικότητα των φοιτητών θα είναι το επίκεντρο 
του νέου προγράμματος, και αυτό αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία· εάν επιβεβαιωθεί η 
προβλεπόμενη συμφωνία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ο 
προϋπολογισμός του προγράμματος θα αυξηθεί κατά 40%, συγκριτικά με τα υφιστάμενα 
προγράμματα στους τομείς αυτούς, και τουλάχιστον το 63% του συνολικού προϋπολογισμού 
θα αφιερωθεί στην μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων. Το Erasmus+ θα δώσει σε περίπου 
δυο εκατομμύρια φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την ευκαιρία να τύχουν 
εκπαίδευσης ή άσκησης στο εξωτερικό. 

Όπως τονίζεται στην αναφορά, το θέμα της στέγασης είναι άκρως σημαντικό. Η ανεύρεση 
ασφαλούς στέγης σε προσιτή τιμή είναι ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας μιας εμπειρίας 
κινητικότητας. Για το λόγο αυτό, ο Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο Erasmus+, ενισχύθηκε με δυο νέες αρχές, πέρα από το ότι τα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να «βοηθούν να εξεύρουν στέγη όσους πρόκειται να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα». Διάφορες συμφωνίες μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ έχουν ενισχυθεί με διατάξεις περί 
στέγασης στα ιδρύματα εταίρους. Και οι φοιτητικές ενώσεις, όπως το Φοιτητικό Δίκτυο 
Έρασμος (Erasmus Student Network), μπορούν να παράσχουν χρήσιμη στήριξη στους 
φοιτητές σε θέματα στέγασης και γενικότερα με πρακτικές συμβουλές. 

Η Επιτροπή στηρίζει πρωτοβουλίες, όπως αυτή που προτείνει ο αναφέρων, για την προώθηση 
ανταλλαγής στέγης μεταξύ των φοιτητών κατά τις περιόδους κινητικότητάς τους. Ενώ δεν
είναι δυνατόν να ρυθμιστεί το θέμα αυτό σε βάση ενός προς έναν ή να αποτελέσει 
υποχρεωτικό στοιχείο του προγράμματος, λόγω της ποικιλίας των ημερομηνιών έναρξης και 
περιόδων διάρκειας αλλά και της άνισης ροής μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
συμμετεχουσών χωρών, η Επιτροπή επικροτεί της πρωτοβουλίες εκείνες της κοινωνίας των 
πολιτών που διευκολύνουν την ανταλλαγή και εκ νέου χρήση της στέγης φοιτητών. 
Υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες στο διαδίκτυο για να στηρίξουν τους φοιτητές εκείνους σε 
καθεστώς ανταλλαγής ή άσκησης που επιθυμούν να ενοικιάσουν το δωμάτιό τους ή να 
εξεύρουν ένα δωμάτιο στο εξωτερικό (http://www.housinganywhere.com/; 
http://erasmusu.com/; http://en.erasm.us/). Αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες μπορούν να 
βοηθήσουν τα ιδρύματα να αυξήσουν την προσφορά σε δυνατότητες στέγασης σύντομης 
διάρκειας για τους επόμενους φοιτητές σε καθεστώς ανταλλαγής και επιπλέον να 
προσφέρουν μια έκτακτη οικονομική στήριξη στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της περιόδου 
ανταλλαγής δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενοικιάσουν το δωμάτιό τους. Και οι οικογένειες 
των φοιτητών όμως μπορούν να αναζητήσουν ή να προσφέρουν στέγη μέσω αυτών των 
ιστότοπων.


