
Είναι τo Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για:

 την Εκπαίδευση

 την Κατάρτιση

 τη Νεολαία, και

 τον Αθλητισμό. 

Στοχεύει:

 στην προσωπική ανάπτυξη

 στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, και 

 στην ενίσχυση τη απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/liga-logia-gia-to-erasmus/ti-einai-to-erasmus

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/liga-logia-gia-to-erasmus/ti-einai-to-erasmus


Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, το Erasmus+  φιλοδοξεί να προσφέρει περισσότερες 

ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους. 

Βασικές προτεραιότητες του νέου Erasmus+: 

 να ενθαρρύνει την ιδιότητα του ενεργού πολίτη (active citizenship).

 να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες κ’ την περιβαλλοντική υπευθυνότητα των συμμετεχόντων

Βασικοί άξονες του νέου Erasmus+: 

1) Ένταξη και Πολυμορφία (inclusion & diversity):
πρόσβαση από όλους

άτομα με λιγότερες ευκαιρίες (π.χ. άτομα με αναπηρίες, 

μαθησιακές δυσκολίες, άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-

οικονομικά εμπόδια, πολιτισμικές διαφορές, θύματα διακρίσεων 

ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες που προέρχονται από τον 

συνδυασμό των παραπάνω. 

3) Ενεργός ιδιότητα του πολίτη
(ενίσχυση συμμετοχής στον 

δημοκρατικό βίο κ’ στα κοινά -

active participation in democratic life)

2) Ψηφιακό Erasmus+
(χρήση ψηφιακών εργαλείων κ’ 

εφαρμογών π.χ. Erasmus+ app, 

Erasmus dashboard & ενίσχυση 

ψηφιακών ικανοτήτων) 

4) Πράσινο Erasmus+
(ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με 

τη βιωσιμότητα κ’ προώθηση της 

χρήσης μέσων μετακίνησης φιλικών 

προς το περιβάλλον “Green 

Erasmus+”)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_el.pdf

https://erasmusapp.eu/
https://www.erasmus-dashboard.eu/account/login


Υλοποίηση/Διαχείριση του Erasmus+
top-down policy 

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka1/anotatiekpaideusi-ka1

Πανεπιστήμιο Πατρών (Erasmus Code: GPATRA01)

Επιτροπή Συντονισμού Κινητικότητας Φοιτητών 
(Πρόεδρος: Καθ. κ. Διονύσιος Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων, και 

Εκπρόσωποι/Συντονιστές Erasmus+ από κάθε Σχολή)

Συντονιστές Erasmus+ Τμημάτων
(συμβολή τους επί ακαδημαϊκών θεμάτων)

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
(διαχείριση γραφειοκρατικών/οικονομικών θεμάτων όπως 

απορρέουν από τους όρους του Erasmus+ και τις αποφάσεις 

της αρμόδιας Επιτροπής)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el

https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/erasmus-sto-panepistimio-patron/

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka1/anotatiekpaideusi-ka1
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el


Βασική Δράση 1:

Κινητικότητα Φοιτητών κ’ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΚΑ 131

Κινητικότητα Φοιτητών

 για Σπουδές (Studies):  παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση 

πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας σε Ίδρυμα με το οποίο υπάρχει δι-Ιδρυματική 

Συμφωνία με το Τμήμα φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών

 για Πρακτική Άσκηση (Traineeships): πρακτική άσκηση/εργασία σε 

φορέα/Ινστιτούτο/Εταιρεία κτλ. (δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη δι-Ιδρυματικής 

Συμφωνίας)


