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Erasmus+ για Σπουδές 2021-2022

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το Πρόγραμμα Erasmus+ αφορά φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών

(Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Υποψήφιοι Διδάκτορες).

Σε ποιά Πανεπιστήμια;

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μόνο σε Πανεπιστήμια με τα οποία έχει 

συνάψει διμερείς συμφωνίες το Τμήμα τους:

https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus

Για πόσο χρονικό διάστημα;

Συνήθως για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (παρακολούθηση μαθημάτων) ή

τρεις μήνες (για εκπόνηση μέρους πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας).



Επιχορήγηση Erasmus+

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές λαμβάνουν επιχορήγηση Erasmus+,
ανάλογα με τη μηνιαία επιχορήγηση ανά χώρα υποδοχής*

Το ποσό δίνεται σε δύο δόσεις:
α’ δόση - 80% με την αναχώρηση και
β’ δόση - 20% με την επιστροφή ( και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής:

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kritiria_epistrofis_sms_2016-17.pdf )

* Τα ποσά αφορούν στο ακαδ.έτος 2020-2021 καθώς τα μηνιαία ποσά για το 2021-
22 θα ανακοινωθούν από το ΙΚΥ κατά τους θερινούς μήνες

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kritiria_epistrofis_sms_2016-17.pdf


Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 

δικαιούνται προσαύξηση 100 ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας 

επιχορήγησης.

Κριτήρια:

• Φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος – ατομικό εκκαθαριστικό 

(κατά κεφαλήν εισόδημα έως 7.500 ευρώ)

• Φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο – ατομικό & οικογενειακό 

εκκαθαριστικό (κατά κεφαλήν εισόδημα έως 7.500 ευρώ)

Χρήσιμο Link: 

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/attachments/dieykriniseis_gia_tis_koinonika_eypathe

is_omades_2020-2021_0.pdf



Άτομα με ειδικές ανάγκες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει 

μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Ενδεικτικά, καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:

• συνοδός για το ταξίδι προς και από τη χώρα υποδοχής

• στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (εφόσον η εστία διαθέτει τέτοιο)

• βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (π.χ. για κράτηση σημειώσεων)

• ιατρική παρακολούθηση

Χρήσιμο Link : https://www.upatras.gr/el/node/9403

https://www.upatras.gr/el/node/9403


Τύποι Κινητικότητας

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού/Ι.Κ.Υ, προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες που
δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, προχώρησε σε πρόταση μέτρων και κανόνων
όσον αφορά τους τύπους κινητικότητας.

Οι τύποι της κινητικότητας για το 2020-2021, κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής:

1) Φυσική κινητικότητα (Physical Mobility) - Με φυσική παρουσία στα μαθήματα του 
ιδρύματος υποδοχής (επιχορηγείται).

2) Εικονική κινητικότητα (Virtual Mobility) -
Εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων στην Ελλάδα (δεν επιχορηγείται).

3) Μεικτή κινητικότητα (Blended Mobility) - Η κινητικότητα ξεκινάει εικονικά 
(virtually) στην Ελλάδα και θα συνεχίζεται με φυσική παρουσία στο ίδρυμα υποδοχής 
(physically) εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν (επιχορηγείται για το διάστημα της 
φυσικής παρουσίας). Το ελάχιστο χρονικό διάστημα της φυσικής κινητικότητας είναι 
οι 3 μήνες.



Υποβολή αιτήσεων:
05 – 15 / 03/ 2021

Παράταση έως και 18/03/2021

Link Προκήρυξης:
https://www.upatras.gr/el/announcements-erasmus
Link online αίτησης: (περιέχεται στην προκήρυξη)

Δηλώνετε:
• Μέχρι 2 Ιδρύματα
• Το εξάμηνο κινητικότητας
Αναρτάτε στην πλατφόρμα:
• Βιογραφικό Σημείωμα
• Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών

Link για Συνεργαζόμενα Ιδρύματα: 
https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus

(Α)

https://www.upatras.gr/el/announcements-erasmus
https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus


Mοριοδότηση/επιλογή & διαδικασίες

1) Η μοριοδότηση & η επιλογή γίνεται από το Συντονιστή, βάσει κριτηρίων:
http://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kritiria_epilogis_sms_2016-17_0.pdf

2) Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναρτάται στο: 
https://www.upatras.gr/el/announcements-erasmus

3) Nomination (ενέργεια του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων) Επίσημη υπόδειξη 
υποψηφίου Erasmus+ από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων προς το Πανεπιστήμιο 
Υποδοχής- Για περισσότερες λεπτομέρειες περιηγηθείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.upatras.gr/el/node/9507

4) Application to Receiving Institution (ενέργεια του φοιτητή)
Υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών προς στο ίδρυμα υποδοχής
(συνήθως application form, Learning Agreement (LA)-Before Mobility, Transcript of Records στην 
αγγλική, CV).
Ο Ρόλος του Συντονιστή Erasmus+:
Συμβουλευτικός ως προς τη συμπλήρωση του Learning Agreement (ακαδημαϊκή καθοδήγηση) 

*ΠΡΟΣΟΧΗ στις προθεσμίες των ιδρυμάτων υποδοχής για Nomination-Application*-
Περισσότερες διευκρινήσεις περιέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.upatras.gr/el/node/9507

(Β)

http://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kritiria_epilogis_sms_2016-17_0.pdf
https://www.upatras.gr/el/announcements-erasmus
https://www.upatras.gr/el/node/9507
https://www.upatras.gr/el/node/9507


ONLINE LEARNING AGREEMENT (OLA)

• Το Online Learning Agreement/OLA είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που
επιτρέπει σε φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης να προετοιμάζουν, να
υποβάλλουν και να υπογράφουν τις συμφωνίες μάθησης (Learning
Agreement) στο διαδίκτυο (Portal OLA: https://www.learning-agreement.eu/ ή
στο Erasmus +App: https://erasmusapp.eu/

• Η χρήση του OLA από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική από τον Ιούνιο του
2021.

https://www.learning-agreement.eu/
https://erasmusapp.eu/


ERASMUS+ APP

Η εφαρμογή Erasmus+ App παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, εργαλείων και
υπηρεσιών για να βοηθήσει τους φοιτητές Erasmus+ να σχεδιάσουν και να
πραγματοποιήσουν την ανταλλαγή τους, υποστηρίζοντας μια εμπειρία κινητικότητας.
Συγκεκριμένα προσφέρει:

● έλεγχο σημαντικών βημάτων που πρέπει να ακολουθήσετε πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά την κινητικότητα
● έλεγχο της κατάστασης του Online Learning Agreement (OLA)
● λήψη ειδοποιήσεων push notification από το ίδρυμα προέλευσης και
υποδοχής
● ανταλλαγές χρήσιμων συμβουλών με άλλους συμμετέχοντες στο Erasmus+
● λήψη των τελευταίων ειδήσεων σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και
εύρεση σχετικών εκδηλώσεων από τοπικούς οργανισμούς ESN
● σύνδεση με την πλατφόρμα Online Linguistic Support (OLS).

Μάθετε περισσότερα σχετικά στο: https://erasmusapp.eu/

https://erasmusapp.eu/


Μετά την αποδοχή από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής
-πριν την αναχώρησή σας-

Online υποβολή δικαιολογητικών για επιχορήγηση Erasmus+ 

Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στο https://www.upatras.gr/el/node/9507
και υπάρχει σχετική ενημέρωση από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, μέσω email.

Online Language Support (OLS) 
On-line γλωσσική υποστήριξη
Υποχρεωτικό On-line γλωσσικό τεστ  πριν και μετά την κινητικότητα

Σκοπός: βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών.

(Γ)

Αγγλικά
Γαλλικά

Γερμανικά
Ιταλικά

Ισπανικά
Ολλανδικά

Τσέχικα
Πορτογαλικά

Σουηδικά

-Κατά την διάρκεια της κινητικότητας -
Μέσα στον πρώτο μήνα της κινητικότητας υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των αρχικά δηλωμένων 
μαθημάτων του Learning Agreement. Συμπλήρωση του LA/During the Mobility σε συνεργασία με τον 
Συντονιστή Ε+ του Τμήματος και τον υπεύθυνο του ιδρύματος υποδοχής.

https://www.upatras.gr/el/node/9507


-Μετά την επιστροφή -

Προϋποθέσεις για την καταβολή της β’ δόσης (20%)

(Ε)

Online ανάρτηση δικαιολογητικών επιστροφής
• Learning Agreement-After Mobility
• Transcript of Records
• Confirmation of Erasmus study period
και  
ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει το 2o OLS test & το EU Survey-Online report.

Ακαδημαϊκές προϋποθέσεις
1) Οι φοιτητές να έχουν προσέλθει στην εξέταση όλων των μαθημάτων στο ίδρυμα 
υποδοχής που έχουν δηλώσει στο Learning Agreement, πλην ενός.
2) Να επιστρέψουν με μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον
στο 20% των ECTS που έχουν δηλώσει στο Learning Agreement.

Χρήσιμα Links
https://www.upatras.gr/el/node/9507
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kritiria_epistrofis_sms_2016-17.pdf

https://www.upatras.gr/el/node/9507
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kritiria_epistrofis_sms_2016-17.pdf


Οφέλη από την κινητικότητα Erasmus

διαπολιτισμικότητα

βελτίωση
γλωσσικών δεξιοτήτων

νέες δεξιότητες & προσόντα 

Πολίτες της Ευρώπης

αυτάρκεις
ανεξάρτητοι

Νατάσσα Αναγνωστοπούλου
Τηλ.: 2610-996613

Email: llp.outgoing@upatras.gr

Σας ευχαριστούμε πολύ!

αυτοπεποίθηση

mailto:llp.outgoing@Upatras.gr

