
Κινητικότητα στην Ευρώπη



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 

διμερή συμφωνία το Τμήμα τους: https://erasmus.upatras.gr/agreements

Για πόσο χρονικό διάστημα;

Συνήθως για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (παρακολούθηση μαθημάτων) ή

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

Erasmus+ για Σπουδές 2020 - 2021

https://erasmus.upatras.gr/agreements


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 το «κλείσιμο» του Προγράμματος

* Τα ποσά αφορούν στο ακαδ.έτος 2019-2020



Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούται 

προσαύξηση 100 ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης. 

 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)

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/koinonika_efpatheis_omades_2019-2020_0.pdf

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/koinonika_efpatheis_omades_2019-2020_0.pdf


Πρόγραμμα Erasmus+ 

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

https://www.upatras.gr/el/node/8552

https://www.upatras.gr/el/node/8552


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

 πλατφόρμα ERASMUS+ 
https://erasmus.upatras.gr/
δηλώνετε:

εξάμηνο κινητικότητας και μέχρι 2 Πανεπιστήμια

 βιογραφικό σημείωμα και 

 πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

Erasmus+ για Σπουδές 2020 - 2021

Υποβολή αιτήσεων:

17/02 – 03/03/2020

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


Mοριοδότηση/επιλογή & διαδικασίες

Μοριοδότηση & επιλογή από Συντονιστή
http://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kritiria_epilogis_sms_2016-17_0.pdf

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο https://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility

 ενημερωτική συνάντηση από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

 επιβεβαίωση από τον φοιτητή για την κινητικότητά του & email προς Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (για 
nomination)

 υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών προς στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής

 Learning Agreement - Συντονιστής Erasmus (ακαδημαϊκή καθοδήγηση) 

https://www.upatras.gr/el/node/8191

Μετά την αποδοχή από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής

 ανάρτηση δικαιολογητικών στην πλατφόρμα Erasmus+ για επιχορήγηση Erasmus+  

 Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)

Κατά την διάρκεια της κινητικότητας

During mobility - Learning Agreement (Συντονιστής Erasmus)

http://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kritiria_epilogis_sms_2016-17_0.pdf
https://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility
https://www.upatras.gr/el/node/8191


Online Language Support (OLS) 

On-line γλωσσική υποστήριξη

On-line γλωσσικό τεστ  πριν και μετά την κινητικότητα

υποχρεωτικό !

 Αγγλικά

 Γαλλικά 

 Γερμανικά 

 Ιταλικά

 Ισπανικά

 Ολλανδικά

 Τσέχικα

 Πορτογαλικά

 Σουηδικά



Μετά την επιστροφή 

Επιστροφή και προϋποθέσεις για την καταβολή της β’ δόσης (20%)

 Learning Agreement

 Transcript of Records

 Confirmation of Erasmus study period

 2o OLS test

 Online report ! 

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

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

αυτάρκεια

ανεξαρτησία

αυτοπεποίθηση

Σας ευχαριστώ πολύ!

Δήμητρα Σταματοπούλου

Τηλ. 2610969029

email: llp.outgoing@upatras.gr

mailto:llp.outgoing@Upatras.gr

