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Βασικές Πληροφορίες 
 

Σκοπός Erasmus+     
 

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την 

υποστήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην 

Ευρώπη. Το νέο αυτό πρόγραμμα Erasmus στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 

και της απασχόλησης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης που 

επιτυγχάνονται με την κινητικότητα φοιτητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού μέσω 

διμερών προγραμμάτων συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά 

ιδρύματα ή άλλους φορείς απασχόλησης σε χώρες του προγράμματος. Το νέο 

πρόγραμμα ERASMUS+, που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014, 

συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση 

και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου 

Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα 

«Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus 

Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις 

βιομηχανικές χώρες). Το Erasmus+ προωθεί τη διεθνοποίηση της ελληνικής 

εκπαίδευσης με την δυναμική ενίσχυση των συνεργασιών και της διπλωματίας μεταξύ 

των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έχει ως άμεσο στόχο τη σύνδεση της 

ακαδημαϊκής ζωής με τις ανάγκες εργασίας και ως αδιαμφισβήτητη προοπτική την 

ενσωμάτωση νέων πρακτικών, την ενδυνάμωση της καινοτομίας και αριστείας καθώς 

και την προώθηση των ίσων ευκαιριών. 

 

Στα πλαίσια του νέου αυτού προγράμματος Erasmus+ έχουν αναπτυχθεί οι νέες 

δράσεις του για το 2021-2027 δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, 

στις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και στην προώθηση της συμμετοχής των 

νέων στη δημοκρατική ζωή. Έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 26,2 δισ. ευρώ. 

Πρόκειται για σχεδόν διπλάσια χρηματοδότηση σε σύγκριση με το προηγούμενο 

πρόγραμμα (2014-2020). Υποστηρίζει προτεραιότητες και δραστηριότητες που 

καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, το Σχέδιο Δράσης για την 

Ψηφιακή Εκπαίδευση και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα 

επίσης 

• υποστηρίζει τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

• εφαρμόζει τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027 

• αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό 
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Τι προφέρει   
 

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας σε 

• ανώτερη εκπαίδευση 

• επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

• σχολική εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης και 

φροντίδας) 

• εκπαίδευση ενηλίκων 

• νεολαία 

• και τον αθλητισμό 

 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ευκαιρίες του νέου προγράμματος 

Erasmus+, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας, είναι διαθέσιμες 

στον Οδηγό Προγράμματος Erasmus+ (https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide). 

  

Το πρόγραμμα Erasmus στον Πανεπιστημιακό Χώρο παραδοσιακά προσφέρει:  

▪ Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές (3 έως 12 μήνες)  

▪ Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση (2 έως 12 μήνες)  ή συνδυασμό 

(μετά  την περίοδο σπουδών)  

▪ Κινητικότητα του προσωπικού για επιμόρφωση 

▪ Κινητικότητα του προσωπικού για διδασκαλία 

▪ Διεθνή κινητικότητα για συνεργασία με χώρες από όλο τον κόσμο 

▪ Η κινητικότητα φοιτητών συνήθως συνοδεύεται και από μηνιαία επιχορήγηση 

για τον φοιτητή, η οποία διαφοροποιείται μερικώς ανάλογα με το είδος των 

σπουδών (σπουδές ή πρακτική άσκηση), το κόστος ζωής της χώρας υποδοχής 

κτλ. Δεν καταβάλλονται δίδακτρα από τον φοιτητή στην χώρα υποδοχής  

 

 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
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Κινητικότητα Φοιτητών 
 

 

Που μπορείτε να πάτε;   

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μέσω Erasmus στις χώρες του 

προγράμματος, σε φορείς-υποδοχείς των χωρών του προγράμματος & στο μέλλον και 

σε Τρίτες χώρες. Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) 

(https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus) όπως και στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας (https://physio.upatras.gr/proptixiaka/erasmus/) 

καθώς και στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης eclass του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας στο μάθημα «Erasmus+» 

(https://eclass.upatras.gr/modules/link/?course=PT125) μπορείτε να βρείτε 

επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με χώρες, πανεπιστήμια και άλλους φορείς 

με τους οποίους συνεργάζεται το ΠΠ και το Τμήμα Φυσικοθεραπείας. 

 

 

Ποιοι δικαιούνται υποτροφία Erasmus (προϋποθέσεις)  

Προϋποθέσεις για να πάρει ένας φοιτητής υποτροφία Erasmus είναι οι εξής: 

▪ να είναι υπήκοος ή κάτοικος Ελλάδας ή χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα 

▪ να είναι εγγεγραμμένος σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ)  

▪ να είναι φοιτητής τουλάχιστον 3ου εξαμήνου (όσον αφορά κινητικότητα για 

σπουδές)    

▪ να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος του για να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση (όσον αφορά 

κινητικότητα για πρακτική άσκηση)    

▪ να έχει επάρκεια γνώσης της γλώσσας χρήσης στον φορέα (χώρα) υποδοχής  

 

Τύποι Κινητικότητας 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ /Ι.Κ.Υ, με σκοπό την προσαρμογή στις 

νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, προχώρησε σε πρόταση 

διαφορετικών (από τους συμβατούς) τύπων κινητικότητας κατηγοριοποιούνται ως 

εξής: 

1) Φυσική κινητικότητα (Physical Mobility) - Με φυσική παρουσία στους 

χώρους του φορέα υποδοχής (επιχορηγείται). 

2) Εικονική κινητικότητα (Virtual Mobility) - Με εξ' αποστάσεως 

πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (τηλεεργασία) από την Ελλάδα (δεν 

επιχορηγείται). 

https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus
https://physio.upatras.gr/proptixiaka/erasmus/
https://eclass.upatras.gr/modules/link/?course=PT125
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3) Μικτή κινητικότητα (Blended Mobility) - Η κινητικότητα ξεκινάει εικονικά 

(virtually) από την Ελλάδα και συνεχίζεται με φυσική παρουσία στο φορέα 

υποδοχής (physically) εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν (επιχορηγείται για 

το διάστημα της φυσικής παρουσίας). 

 

Καθώς οι συνθήκες λόγω της πανδημίας μεταβάλλονται συνεχώς σε όλες τις χώρες, 

συνίσταται οι φοιτητές να ενημερώνονται από το γραφείο Διεθνών Σχέσεων και το 

Συντονιστή Erasmus του Τμήματος Φυσικοθεραπείας για τους τρόπους και τα μέτρα 

που τίθενται κάθε φορά για την κινητικότητα.  
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Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Πιο συγκεκριμένα για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν με το 

πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές, οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής: 

▪ Εγγραφή τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών και επιτυχής ολοκλήρωση των 

μαθημάτων του 1ου έτους 

▪ Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β1 (τουλάχιστον) 

▪ Υπογεγραμμένη δι-ιδρυματική συμφωνία (Erasmus+ Inter-Institutional 

Agreement) με το ίδρυμα υποδοχής 

▪ Συμφωνία Μάθησης/Learning Agreement (προ συμπληρωμένο αρχείο μπορεί 

ο φοιτητής να αναζητήσει στα έγγραφα του μαθήματος ‘Erasmus’ του eclass 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας) όπου προσδιορίζονται τα μαθήματα ή η εκπόνηση 

διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας τα οποία αντιστοιχούν κατά περίπτωση σε 

30 ECTS ανά εξάμηνο 

 

 

Διάρκεια κινητικότητας 

▪ Από 3 μήνες έως και 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών (στα διαστήματα 

συμπεριλαμβάνονται σπουδές και πρακτική άσκηση) 

▪ Μέγιστη διάρκεια επιχορήγησης: 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα 

▪ Σημαντική σημείωση: Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για 

πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση (LLP), μπορούν να 

μετακινηθούν στο Erasmus + συνολικά μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών 

ανά κύκλο σπουδών 

 

 

Διαδικασία και Κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

I. Υποβολή Αίτησης 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για κινητικότητα καλούνται μετά από την ανακοίνωση της 

σχετικής προκήρυξης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και βάσει των δι-

Ιδρυματικών συμφωνιών ανά Τμήμα (https://erasmus.upatras.gr/agreements) να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην πλατφόρμα Erasmus, μαζί με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που ζητά (η συγκεκριμένη προκήρυξη) στις προθεσμίες που ορίζει η 

σχετική πρόσκληση του Τμήματος Διεθνών σχέσεων. Λεπτομέρειες και οδηγίες για 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/index.php?course=PT125&openDir=/5e3ad8bf4gog
https://erasmus.upatras.gr/agreements
https://erasmus.upatras.gr/
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την ηλεκτρονική αίτηση ΄δίνονται από το γραφείο Διεθνών Σχέσεων με την 

ανακοίνωση της προκήρυξης αλλά και μέσα στην προκήρυξη. Μπορείτε να δείτε 

ενδεικτικό παράδειγμα οδηγιών για την κινητικότητα για σπουδές του ακαδημαϊκού 

έτους 2021-22 στο παρακάτω αρχείο. 

 

Η πρόσκληση/προκήρυξη αυτή, δημοσιεύεται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΠΠ 

(πεδίο ανακοινώσεων ΠΠ), καθώς και στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ανακοινώσεις 

στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Τμήματος και στο eclass του μαθήματος 

ERASMUS+)  

Προγενέστερα, ταυτόχρονα ή πολύ σύντομα μετά την υποβολή της αίτησης, 

πραγματοποιείται αναζήτηση πανεπιστημίων ή φορέων απασχόλησης σε χώρες που 

επιθυμεί να μετακινηθεί ο υποψήφιος. Ο κάθε φοιτητής, μπορεί να συμβουλευθεί την 

λίστα των πανεπιστημίων του εξωτερικού που ήδη έχει συνεργασίες Erasmus το 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας (αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ΠΠ και του Τμήματος) ή 

μπορεί να καθοδηγηθεί και από τον συντονιστή Erasmus του Τμήματος για την 

επιδίωξη νέων συνεργασιών. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προκήρυξη ανακοινώνεται μία φορά το χρόνο και αφορά την 

κινητικότητα για το επόμενο (ολόκληρο) ακαδημαϊκό έτος. Παράδειγμα: κατά την 

προκήρυξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 οι υποψήφιοι θα δηλώσουν την πρόθεσή 

τους για κινητικότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο).  

 

II. Μοριοδότηση Αιτήσεων & Κριτήρια Επιλογής 

 

Μετα την υποβολή της αίτησης λαμβάνουν χώρα τα εξής: 

▪ Μοριοδότηση αιτήσεων από τους συντονιστές Erasmus,  

▪ Πραγματοποίηση συνεντεύξεων (από τους συντονιστές Erasmus στα πλαίσια 

της μοριοδότησης) και  

▪ Ταξινόμηση ατόμων που κατέθεσαν αίτηση σε φθίνουσα διάταξη 

▪ Κατανομή θέσεων ανά τμήμα από την Επιτροπή Συντονισμού Κινητικότητας 

Φοιτητών του ΠΠ 

 

Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης των φοιτητών για την υποτροφία Erasmus 

βασίζονται στα εξής:  

▪ Επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό/μεταπτυχιακό) 

▪ επίπεδο γλωσσομάθειας 

https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/Erasmus-for-studies-2021-22.pdf
https://www.upatras.gr/category/news/
https://physio.upatras.gr/anakoinoseis/an_erasmus/
https://eclass.upatras.gr/courses/PT125/
https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus/list?department_id=1053
https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus/list?department_id=1053
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▪ επίπεδο επίδοσης στις σπουδές των προηγούμενων εξαμήνων. Να 

συγκεντρώνουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου 6./10. (των προηγούμενων 

εξαμήνων) (Αρ. Αποφ. ΓΣ Τμήματος 13/23-04-2021) 

▪ βιογραφικό 

▪ συνέντευξη 

▪ συμμετοχή του ίδιου φοιτητή σε πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus σε 

προγενέστερο χρόνο (π.χ. στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός 

αιτήσεων για λίγες μετακινήσεις, προτιμούνται οι φοιτητές που δεν έχουν 

ξανα-μετακινηθεί με Erasmus). 

 

Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος μπορεί να δει τα κριτήρια επιλογής εδώ.  

 

III. Υποβολή αίτησης προς το πανεπιστήμιο υποδοχής 

 

Παράλληλα με την αίτηση στο ΠΠ ο υποψήφιος χρειάζεται να παρακολουθεί τις 

προθεσμίες υποβολής αίτησης για αποδοχή από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού 

που τον ενδιαφέρει («Φορέας Υποδοχής») 

▪ Ενημέρωση από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

▪ Πραγματοποίηση διαδικασίας επίσημης υπόδειξης υποψηφίου Erasmus+ 

(“Nomination”) 

▪ Υποβολή προς το πανεπιστήμιο υποδοχής Student Application Form, 

Learning Agreement, Housing Application Form (εφόσον το πανεπιστήμιο 

διαθέτει φοιτητική εστία) και άλλων εγγράφων που τυχόν απαιτούνται 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου ο υποψήφιος να προλαβαίνει τις ημερομηνίες υποβολής 

αιτήσεων, οι οποίες είναι αυστηρές και δεν παραβιάζονται, συνίσταται ο φοιτητής να 

ενημερώνεται και να αναζητά τα Πανεπιστήμια του ενδιαφέροντός του πολύ πριν 

βγουν οι προκηρύξεις καλέσματος για αιτήσεις. Υπάρχει περίπτωση οι διαδικασίες 

υποβολής αίτησης για αποδοχή από τα Πανεπιστήμια υποδοχής να προηγούνται 

χρονικά των αιτήσεων στο ΠΠ.   

 

Μετά την αποδοχή από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής (και πριν την 

αναχώρηση για την κινητικότητα) 

 

Μετά την αποδοχή από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής ο φοιτητής θα πρέπει να 

υποβληθεί στην διαδικτυακή γλωσσική αξιολόγηση και να υποβάλλει τα σχετικά 

έντυπα για την επιχορήγηση πριν την αναχώρησή του. 

http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kritiria_epilogis_sms_2016-17_0.pdf
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Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (ΕRASMUS+ On Line Linguistic Support – 

OLS): είναι μια υποχρεωτική μορφή γλωσσικής αξιολόγησης (προσκομίζοντας το 

σχετικό αποτέλεσμα) τη γλώσσα χρήσης του φορέα υποδοχής πριν (και μετά) την 

περίοδο κινητικότητας & θα χρειαστεί να υποβάλετε το έντυπο αποτελέσματος της 

διαδικτυακής γλωσσικής αξιολόγησης OLS. Βάσει του σχετικού αποτελέσματος 

αυτού, αποφασίζεται η χορήγηση ή μη άδειας διαδικτυακής παρακολούθησης 

γλωσσικών μαθημάτων (σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η χορήγηση σε φοιτητές 

με επίπεδο B1 ή χαμηλότερο) 

 

Επιχορήγηση πριν την αναχώρηση 

 

Εφόσον ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των θέσεων/αιτήσεων που εγκρίθηκαν ανά 

Τμήμα (από την Επιτροπή Συντονισμού Κινητικότητας του ΠΠ), και πριν την 

αναχώρηση καταβάλλεται στους επιτυχόντες το 80% του συνολικού ποσού που 

δικαιούται. Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τους δικαιούχους φοιτητές. 

 

Για την καταβολή της επιχορήγησης πριν την αναχώρηση, οι φοιτητές πρέπει να 

καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων: 

 

▪ Learning Agreement (before mobility) υπογεγραμμένο από το φοιτητή και 

τον συντονιστή του τμήματος στο οποίο ανήκει (αναζητήστε το στα έγγραφα 

του eclass Erasmus) 

▪ Σύμβαση (παρέχεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) 

▪ Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού 

▪ Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (οι φοιτητές φροντίζουν για την έκδοση της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθένειας από τον ασφαλιστικό φορέα 

υγειονομικής τους περίθαλψης) 

 

Για Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες και ΑμεΑ, παρέχονται οδηγίες από το Τμήμα 

Διεθνών Σχέσεων. 

 

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας  

 

Μέσα στον πρώτο μήνα της κινητικότητας υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των 

αρχικά δηλωμένων μαθημάτων του Learning Agreement. Αυτό συμβαίνει στην 

περίπτωση που κάποια μαθήματα δεν προσφέρονται πλέον στο ίδρυμα υποδοχής, ή 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/index.php?course=PT125&openDir=/5e3ad8bf4gog
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τροποποιούνται οι πιστωτικές μονάδες ή οργανώνονται επιπλέον μαθήματα που 

μπορεί να ενδιαφέρουν τον φοιτητή περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση δίνεται η 

δυνατότητα, στο διάστημα του πρώτου μήνα, για συμπλήρωση του LA/During the 

Mobility σε συνεργασία με τον Συντονιστή Ε+ του Τμήματος και τον υπεύθυνο του 

ιδρύματος υποδοχής, οπού εκεί αναγράφονται όλες οι αλλαγές κι ο λόγος που 

γίνονται. Τη νέα συμφωνία μάθησης υπογράφουν εκ νέου από τους τρεις 

συμβαλλόμενους και αναρτάται στην πλατφόρμα Erasmus.  

 

Γενικά, κατά τη διάρκεια της κινητικότητας χρειάζεται η τήρηση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του φοιτητή (πραγματοποίηση σπουδών ή εργασίας). Επίσης, κατά τη 

διάρκεια των σπουδών, ο φοιτητής παροτρύνεται να ενημερώσει τον συντονιστή 

Erasmus του Τμήματος για την πορεία των σπουδών του και γενικότερα της 

κινητικότητάς του στον φορέα-χώρα υποδοχής. 

 

 Επιχορήγηση μετά την επιστροφή 

 

Μετά την επιστροφή καταβάλλεται σε κάθε άτομο που συμμετείχε σε κινητικότητα 

για σπουδές το 20% του συνολικού ποσού που δικαιούται, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις επιστροφής και το άτομο έχει ανταποκριθεί εγκαίρως στις 

υποχρεώσεις του. 

Για την καταβολή της επιχορήγησης μετά την επιστροφή, οι φοιτητές υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά τα: 

 

▪ Learning Agreement (During/After mobility) υπογεγραμμένο από όλους 

τους συμβαλλόμενους 

▪ Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή Βαθμολογία 

πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (Project Evaluation). Είναι σημαντικό τα 

μαθήματα να είναι γραμμένα στα αγγλικά (προκειμένου να γίνει σωστά η 

αναγνώριση και αντιστοιχία από τον συντονιστή Erasmus του Τμήματος) 

▪ Αποστολή βεβαίωσης του φορέα υποδοχής (Confirmation of Study 

period), όπου θα αναφέρεται α) το ακριβές διάστημα παραμονής (είναι 

απαραίτητο, το διάστημα αυτό, να συμπίπτει με αυτό της Σύμβασης για να μην 

υπάρξουν διαφορές στο ποσό καταβολής), β) το ονοματεπώνυμο του 

σπουδαστή, και γ) ο φορέας Απασχόλησης  

▪ Έκθεση Σπουδών (Online Report) 
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Κινητικότητα για πρακτική άσκηση 

 

Η δράση απευθύνεται σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών για πραγματοποίηση 

πρακτικής άσκησης διάρκειας 2 έως 3 μηνών σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, 

βιομηχανίες, νοσοκομεία, σχολεία, εργαστήρια και άλλους οργανισμούς στα κράτη-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν καθώς και στις 

συνεργαζόμενες χώρες εκτός Ε.Ε., Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. 

 

Δεν απαιτείται η σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών 

και του Φορέα Υποδοχής. 

 

Οι φοιτητές, ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών, πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική 

ιδιότητα (εκκρεμότητα σε μάθημα ή διπλωματική) έως και την ημερομηνία έκδοσης 

των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Συντονισμού Κινητικότητας φοιτητών. 

 

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων 

I. Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων  

Κάθε χρόνο στα πλαίσια της δράσης Erasmus για πρακτική άσκηση ανακοινώνεται 

από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων πρόσκληση/προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων 

από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.  

Η προκήρυξη ανακοινώνεται μία φορά το χρόνο και αφορά την κινητικότητα για το 

επόμενο (ολόκληρο) ακαδημαϊκό έτος. Παράδειγμα: κατά την προκήρυξη του 

ακαδημαϊκού έτους 2021-22 οι υποψήφιοι θα δηλώσουν την πρόθεσή τους για 

κινητικότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο).  

 

Η πρόσκληση/προκήρυξη αυτή, δημοσιεύεται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΠΠ 

(πεδίο ανακοινώσεων ΠΠ), καθώς και στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ανακοινώσεις 

στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Τμήματος και στο eclass του μαθήματος 

ERASMUS+).  

 

Η προκήρυξη αναγράφει: 

 

▪ τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα άτομα που θα υποβάλλουν αίτηση 

υποψηφιότητας 

▪ τα κριτήρια επιλογής/μοριοδότησης 

https://www.upatras.gr/category/news/
https://physio.upatras.gr/anakoinoseis/an_erasmus/
https://eclass.upatras.gr/courses/PT125/
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▪ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

▪ την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών – άτομο 

επικοινωνίας 

▪ τη μηνιαία επιχορήγηση και τις χώρες υποδοχής  

 

Προγενέστερα, ταυτόχρονα ή πολύ σύντομα μετά την υποβολή της αίτησης, 

πραγματοποιείται αναζήτηση φορέων απασχόλησης σε χώρες που επιθυμεί να 

μετακινηθεί ο υποψήφιος. Ο κάθε φοιτητής, μπορεί να συμβουλευθεί τη λίστα 

φορέων υποδοχής που προτείνονται από το ΠΠ και το Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

ή/και να αναζητήσει με δική του πρωτοβουλία νέους φορείς απασχόλησης (δημόσιους 

ή ιδιωτικούς) επιδιώκοντας επικοινωνία και συνεργασία μαζί τους. 

 

II. Υποβολή Αίτησης 

 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατόπιν της 

σχετικής προκήρυξης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, στην πλατφόρμα Erasmus, 

μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητά (η συγκεκριμένη προκήρυξη). 

Μπορείτε να δείτε ενδεικτικό παράδειγμα οδηγιών για την κινητικότητα για πρακτική 

του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 στο παρακάτω αρχείο. 

 

Τα απαραίτητα έντυπα που υποβάλλονται κατά την αίτηση είναι τα εξής: 

 

▪ Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά) 

▪ Πρόσφατο πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας με αναλυτική βαθμολογία 

(αναρτάται από τη γραμματεία του Τμήματος ΦΘ στο ψηφιακό προφίλ του κάθε 

φοιτητή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) 

▪ Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (όχι επικυρωμένα) 

▪ 2 συστατικές επιστολές, από τις οποίες 1 υποχρεωτικά από μέλος ΔΕΠ του 

Πανεπιστημίου Πατρών και 1 από μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ του 

Πανεπιστημίου Πατρών, που υποβάλλονται online στο καταθετήριο 

συστατικών επιστολών (https://systatikes.upatras.gr/) 

▪ Επιστολή αποδοχής/Letter of Acceptance (αρχείο doc) από το φορέα 

υποδοχής (για επιλογή φορέα υποδοχής: είτε από το 

https://erasmusintern.org/ είτε από την επικαιροποιημένη κατάσταση με 

φορείς υποδοχής στους οποίους έχουν μεταβεί οι συμμετέχοντες 

προηγούμενων ετών) 

 

http://old.upatras.gr/el/node/9075
http://old.upatras.gr/el/node/9075
https://erasmus.upatras.gr/
https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/Erasmus-for-traineeships-2021-22.pdf
https://systatikes.upatras.gr/)
https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/ypodeigma_grammatos_apodohis_0-1.doc
https://erasmusintern.org/
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Στην παλιά ιστοσελίδα και στους παρακάτω συνδέσμους ο υποψήφιος μπορεί να βρει 

πληροφορίες μέσα από Συχνές Ερωτήσεις για: 

▪ τις προθεσμιες και το διαστημα πρακτικης 

▪ τις ξενες γλωσσες και το βιογραφικο σημειωμα 

▪ τους φορεις υποδοχης του εξωτερικου , τις χωρες και το letter of 

acceptance 

▪ επι πτυχιω φοιτητες 

▪ τις συστατικες επιστολες 

▪ διαφορες ερωτησεις 

 

III. Μοριοδότηση Αιτήσεων & Κριτήρια Επιλογής 

 

Μετα την υποβολή της αίτησης λαμβάνουν χώρα τα εξής: 

▪ Συνέντευξη υποψηφίων προς το συντονιστή Erasmus+ (είναι υποχρεωτική για 

όλους τους υποψήφιους. Η απουσία από τη συνέντευξη ακυρώνει αυτόματα τη 

συμμετοχή του (on/off κριτήριο). H ημερομηνία των συνεντεύξεων 

ανακοινώνεται από το συντονιστή Erasmus στις ανακοινώσεις του Τμήματος 

και του eclass ‘Erasmus’ 

▪ Αξιολόγηση/μοριοδότηση/κατάταξη υποψηφιοτήτων από συντονιστές 

▪ Τελική κατανομή θέσεων ανά Τμήμα από την Επιτροπή Erasmus+ του 

Πανεπιστημίου Πατρών 

▪ Ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

 

Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης των φοιτητών για την υποτροφία Erasmus 

βασίζονται στα εξής:  

▪ Επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό/μεταπτυχιακό) 

▪ επίπεδο γλωσσικής επάρκειας και γλωσσομάθειας 

▪ να συγκεντρώνουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου 6./10. (των προηγούμενων 

εξαμήνων) (Αρ. Αποφ. ΓΣ Τμήματος 13/23-04-2021) 

▪ βιογραφικό 

▪ αξιολόγηση επιστολής αποδοχής (πληρότητα συμπλήρωσης) 

▪ κίνητρα συμμετοχής – συνέντευξη 

▪ πλήρωση προαπαιτούμενων μαθημάτων για πρακτική βάσει οδηγού σπουδών 

▪ συμμετοχή του ίδιου φοιτητή σε πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus σε 

προγενέστερο χρόνο (π.χ. στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός 

http://old.upatras.gr/el/node/10048
http://old.upatras.gr/el/node/10049
http://old.upatras.gr/el/node/10050
http://old.upatras.gr/el/node/10050
http://old.upatras.gr/el/node/10051
http://old.upatras.gr/el/node/10052
http://old.upatras.gr/el/node/10053
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αιτήσεων για λίγες μετακινήσεις, προτιμούνται οι φοιτητές που δεν έχουν 

ξανα-μετακινηθεί με Erasmus). 

 

Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος μπορεί να δει τα κριτήρια μοριοδότησης εδώ. 

 

Πριν τη μετακίνηση 

Οι φοιτητές των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε συμπληρώνουν το OLS test και 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά: 

• Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού 

• Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας 

• Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (από ιδιωτική εταιρεία) για αστική ευθύνη υπέρ 

τρίτων και προσωπικό ατύχημα 

• Σύμβαση κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση (αρχείο doc) 

• Learning agreement for traineeships “before the mobility” (αρχείο doc) 

 

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης 

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης χρειάζεται να κρατάνε και να 

συμπληρώνουν το βιβλίο πρακτικής (portofolio) που θα βρούνε στα έγγραφα του 

eclass Erasmus. Στο Portofolio καταγράφονται (στα αγγλικά) σε εβδομαδιαία βάση 

τα περιστατικά που ο φοιτητής παρακολούθησε, τις παρεμβάσεις που εκτέλεσε, και 

ακολουθεί αξιολόγηση από τον επόπτη στον φορέα υποδοχής. Το βιβλίο πρακτικής 

(portofolio) στην πρωτότυπο μορφή του (δεμένο σε σπυραλ) κατατίθεται στο 

συντονιστή Erasmus του τμήματος Φυσικοθεραπείας για την αναγνώριση της 

πρακτικής άσκησης, με το τέλος της κινητικότητας.  

Καθώς οι αιτήσεις για πρακτική μέσω Erasmus γίνονται για 3 μήνες, ο φοιτητής που 

θέλει να παρατείνει την κινητικότητά του (με μηδενική επιχορήγηση για το διάστημα 

μετά τους πρώτους 3 μήνες) χρειάζεται, ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της 3μηνης 

κινητικότητας, να ενημερώσει το συντονιστή Erasmus του τμήματος και το γραφείο 

Διεθνών Σχέσεων για την πρόθεση παράτασης και εφόσον το αίτημά του εγκριθεί να 

προετοιμάσει νέα Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement -during mobility) για το 

νέο επιπλέον διάστημα που επιθυμεί να παρατείνει την κινητικότητά του, 

υπογεγραμμένη και από τους τρεις (3) συμβαλλόμενους.  

 

http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kritiria_epilogis_morodotisis.pdf
https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/symvasi_epihorigisis_0.doc
https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/learning_agreement_before_the_mobility_0.doc
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PT125/%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%91%20ERASMUS%2B/2020%20Erasmus%20Traineeship%20Portofolio%20%28Physiotherapy%29.docx
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Κατά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης 

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στη δράση, εντός 1 μήνα μετά τη λήξη της πρακτικής 

άσκησης στο φορέα υποδοχής, συμπληρώνουν το 2ο OLS test και υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων: 

• Learning agreement for traineeships – “after the mobility” (αρχείο doc) 

• Βεβαίωση/Αξιολόγηση Οργανισμού Υποδοχής: (AFTER THE MOBILITY) 

(για Πρακτική). Το συμπληρώνει ο επιβλέπων στο τέλος της πρακτικής, 

πρέπει να έχει υπογραφή και σφραγίδα. Προσοχή στο περιεχόμενο και τις 

πραγματικές ημερομηνίες, να είναι αναλυτικά, καθώς βάσει αυτών θα εκδοθεί 

στο τέλος της πρακτικής άσκησης, η βεβαίωση προς την γραμματεία του 

Τμήματος φοίτησης 

• Έκθεση Πρακτικής Άσκησης / Online report (αποστέλλεται ηλεκτρονικά 

και αυτοματοποιημένα από την ΕΕ): Κατά τη λήξη της πρακτικής άσκησης θα 

λάβετε στο e-mail σας μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 

συμπλήρωση της on line έκθεσης. Μετά τη συμπλήρωση της έκθεσης να την 

αποθηκεύσετε σε μορφή .pdf ως αποδεικτικό. (Δεν ανεβαίνει στην 

πλατφόρμα). 

• Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας) του επόπτη καθηγητή του 

Ιδρύματος Υποδοχής με πρωτότυπη υπογραφή 

• Πρωτότυπα ταξιδιωτικά έγγραφα: εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής και 

κάρτες επιβίβασης (αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια από άλλα μέσα μαζικής 

μετακίνησης) 

• Παραστατικά εξόδων διαμονής (ενοίκιο) 

• Περιγραφή εμπειρίας και φωτογραφικό υλικό 

 

Επιπρόσθετα αποστέλλουν στον Συντονιστή Erasmus του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας πρωτότυπο και δεμένο σε σπυραλ το Βιβλίο Πρακτικής 

(Traineeship Portofolio), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης 

της πρακτικής άσκησης.   

 

https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/learning_agreement_after_the_mobility_0.doc
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Επιχορήγηση 

Στα άτομα που συμμετέχουν στη δράση, κατατίθεται στον τραπεζικό τους λογαριασμό 

το 80% της υποτροφίας τους εντός του 1ου μήνα εκπόνησης της πρακτικής άσκησης 

και το υπόλοιπο 20% μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. 

Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση 

(αρχείο docx) 

 

Χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής 

Κατά την επιστροφή των φοιτητών – εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η πρακτική 

άσκηση στο εξωτερικό και οι φοιτητές έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις 

υποχρεώσεις τους – χορηγείται  

• Βεβαίωσης συμμετοχής,  

• συνοδευόμενη από την αξιολόγηση του φορέα υποδοχής, και  

• Βεβαίωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φοίτησης για την αναγνώριση της 

πρακτικής άσκησης. 

 

 

 

 

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/symvasi_epihorigisis.docx
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Χρήσιμες Πληροφορίες για όλους τους Φοιτητές 

 

▪ Οι τίτλοι γλωσσομάθειας που γίνονται αποδεκτοί κατά τη διαδικασία υποβολής 

των δικαιολογητικών της αίτησης καθορίζονται μέσα από το ΦΕΚ 26/04-08-

2017. Βεβαιωθείτε ότι το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ανήκει σε κάποια από 

τις κατηγορίες που αναγράφονται στο παραπάνω ΦΕΚ.  

▪ Ο φοιτητής μπορεί να βρίσκει ανανεωμένα για κάθε ακαδημαϊκό έτος όλα τα 

έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή (word) στην ιστοσελίδα του Erasmus+ του 

Πανεπιστημίου Πατρών https://www.upatras.gr/el/erasmus και στα 

έγγραφα της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (eclass) του μαθήματος 

«Erasmus+» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/index.php?course=PT125&op

enDir=/ 

▪ Ενημερώνετε το Συντονιστή Erasmus για την επικείμενη αναχώρηση, αλλά και 

το πως βιώνετε το διάστημα της κινητικότητάς σας αλλά και για την 

επιστροφή σας.  

▪ Θυμηθείτε ότι η εικόνα η δική σας στο φορέα του εξωτερικού αντανακλά την 

εικόνα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σας. Συνεπώς, προσπαθείστε να 

τηρείτε τις συμβατικές υποχρεώσεις σας και πάντα να αναδεικνύετε το 

απαιτούμενο ήθος, ευγένεια και Ελληνικό ιδεώδες.    

 

Προετοιμασία Συμφωνίας Μάθησης (Learning Agreement) 

 

Κατά την προετοιμασία της Συμφωνίας Μάθησης (Learning Agreement) o φοιτητής 

πρέπει να προσέξει τα εξής: 

1. Η συμφωνία μάθησης (learning agreement), χρειάζεται να έχει υπογραφές κι 

από τους τρεις συμβαλλόμενους (Συντονιστή του Φορέα Αποστολής, 

Συντονιστή Φορέα Υποδοχής και φοιτητή) για να θεωρείται έγκυρο και να 

μπορεί να προσκομισθεί στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων. Το αρχείο μπορεί να 

στέλνεται σε ηλεκτρονική μορφή. Ο φοιτητής οφείλει να ενημερώνει τον 

συντονιστή Erasmus του Τμήματος για όλα τα στάδια της 'προετοιμασίας' 

αυτής. 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PT125/fek-asep_glossomatheia.pdf
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PT125/fek-asep_glossomatheia.pdf
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2. Η συμφωνία μάθησης χρειάζεται να αναγράφει επακριβώς την περίοδο 

κινητικότητας του φοιτητή ως ημέρα/μήνα/έτος κι όχι απλά μήνα και έτος που 

συχνά παρατηρείται.  

3. (LA για σπουδές) Τα ECTS (πιστωτικές μονάδες) που αναγράφονται στη 

συμφωνία μάθησης και λαμβάνονται από το Ίδρυμα Υποδοχής (Study 

Programme at the Receiving Institution) δεν μπορεί να είναι κάτω από 30. 

4. (LA για πρακτική) Ο πίνακας Α χρειάζεται να συμπληρώνεται λεπτομερώς 

από το φοιτητή σε συνεργασία με το φορέα υποδοχής σχετικά με το 

περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης που θα ακολουθηθεί και τους τρόπους 

επίβλεψης και αξιολόγησης από τον επιβλέποντα στο φορέα υποδοχής. Ο 

πίνακας Β συμπληρώνεται με τη βοήθεια του Συντονιστή Erasmus του 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας.   

5. Στη συμφωνία μάθησης – για την επάρκεια γλώσσας (The level of language 

competence in ________ [indicate here the main language of instruction] 

that the student already has or agrees to acquire by the start of the 

study period is: A1 ☐     A2 ☐     B1  ☐     B2 ☐     C1 ☐     C2 ☐     Native 

speaker ☐), δηλώνεται η γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιηθούν τα 

μαθήματα/πρακτική άσκηση και σημειώνεται το επίπεδο γλώσσας που απαιτεί 

το ίδρυμα υποδοχής/επιχείρηση. Για κινητικότητα στην Κύπρο δηλώνεται ως 

Επάρκεια στην Αγγλική Γλώσσα κι δίνεται το τεστ γλωσσομάθειας για την 

Αγγλική.  

 

Online Learning Agreement (OLA) & εφαρμογή Erasmus+ App 

 

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 

 

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 

https%20www%20learning%20agreement%20eu/
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▪ 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). 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εφαρμογής https://erasmusapp eu/ 

 

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Σπουδών – Πρακτικής 

 

Κατά την επιστροφή του από την κινητικότητα ο φοιτητής τυγχάνει πλήρους 

ακαδημαϊκής αναγνώρισης για το διάστημα της παραμονής του ως συμμετέχοντας 

Erasmus από το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκε το 

πρόγραμμα που αναφέρεται και έχει συμφωνηθεί στη Συμφωνία Μάθησης, έχει 

επιτύχει στα αναγραφόμενα μαθήματα και έχει λάβει τις αντίστοιχες πιστωτικές 

μονάδες. Για την επιλογή μαθημάτων, απόκτηση και αναγνώριση ακαδημαϊκών 

μονάδων ECTS εφαρμόζονται βάσει Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου 

Πατρών (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3899/25.10.2019, Άρθρο 16) τα προβλεπόμενα βάσει του 

Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS). 

Βάσει του Συστήματος αυτού αναγνωρίζονται τα μαθήματα που έχουν αποδεδειγμένα 

διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής και οι φοιτητές 

απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος 

σπουδών στο Τμήμα Προέλευσης.   

Μετατροπή βαθμολογίας. Κατά τη μετατροπή των βαθμών από το σύστημα 

βαθμολογίας του Ιδρύματος υποδοχής σε εκείνο του ιδρύματος προέλευσης, στόχος 

της κλίμακας είναι η δίκαιη μετατροπή των βαθμών από το ένα σύστημα στο άλλο. Για 

τη μεταφορά της βαθμολογίας των φοιτητών σε καθεστώς κινητικότητας, ο 

ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη μεταφορά των ακαδημαϊκών μονάδων θα πρέπει να 

αντιπαραβάλλει τον πίνακα κατανομής βαθμολογίας από την ομάδα σύγκρισής 

του/της με εκείνον που συνέταξε το άλλο ίδρυμα για την παράλληλη ομάδα 

σύγκρισης. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

https://hello.erasmusapp.eu/
http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/road_map_ects_final_after_senate_0.pdf
http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/introduction_en.htm
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Κινητικότητα Προσωπικού 

 

Κινητικότητα του προσωπικού για επιμόρφωση 

 

Στο πλαίσιο του Erasmus+, η επιμόρφωση προσωπικού επικεντρώνεται, μεταξύ 

άλλων, στην εξοικείωση με νέες πρακτικές, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην 

ανάπτυξη πολιτισμικών δεξιοτήτων κ.λπ. Δραστηριότητες επιμόρφωσης μπορεί να 

υλοποιηθούν σε συνεργαζόμενο ίδρυμα, σε επιχειρήσεις ή άλλο σχετικό φορέα του 

εξωτερικού σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+. 

 

Από τη δράση εξαιρείται η συμμετοχή σε συνέδρια. 

 

Επιτρέπεται η μετακίνηση διοικητικού προσωπικού (μόνιμο, ΙΔΑΧ, επί συμβάσει) ή 

διδακτικού προσωπικού (σε ποσοστό 20%). 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης είναι η αποδεδειγμένη γνώση της 

γλώσσας επιμόρφωσης (επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2). 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατόπιν σχετικής 

προκήρυξης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων 

αξιολογούνται και κατατάσσονται βάσει κριτηρίων. 

 

Για τη μετακίνηση του διοικητικού προσωπικού απαραίτητη είναι η έγκριση άδειας 

απουσίας από την εκάστοτε προϊστάμενη αρχή ενώ για το διδακτικό προσωπικό 

απαιτείται άδεια απουσίας από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματός του. Η διάρκεια 

της κινητικότητας είναι 2-5 ημέρες (συν 2 ημέρες ταξιδίου) σε θέσεις αντίστοιχες 

των εδώ καθηκόντων των ατόμων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. H 

κινητικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τη λήξη του 

εκάστοτε σχεδίου. 

Σχετικοί σύνδεσμοι 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο επιχορήγησης και υποβολή αιτησεων στο 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην κεντρική 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών https://www.upatras.gr/international-

relations/erasmus/programma-erasmus/kinitikotita-tou-prosopikou-gia-

epimorfosi/

https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/kinitikotita-tou-prosopikou-gia-epimorfosi/
https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/kinitikotita-tou-prosopikou-gia-epimorfosi/
https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/kinitikotita-tou-prosopikou-gia-epimorfosi/
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Κινητικότητα του προσωπικού για διδασκαλία 

 
Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου 

Πατρών τη διδασκαλία σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τα 

οποία υπάρχει ενεργή διμερής συμφωνία (inter-institutional agreement). 

 

Oμότιμοι καθηγητές μπορούν να συμμετάσχουν στη δράση εφόσον έχουν αναλάβει 

διδακτικό έργο στο Τμήμα τους κατά το εξάμηνο που επιθυμούν να μετακινηθούν. 

Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του 

Τμήματος κατά την υποβολή αίτησης. Έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος 

(“Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι”, διδάσκοντες στο πλαίσιο πράξης “απόκτησης 

ακαδημαϊκής εμπειρίας”, διδάσκοντες με το “Π.Δ. 407”) έχουν δυνατότητα 

συμμετοχής εφόσον: 

 

• υπάρχει ενεργή σύμβαση των ενδιαφερομένων με το Πανεπιστήμιο Πατρών 

τόσο την περίοδο υποβολής αιτήσεων όσο και για το χρονικό διάστημα που 

επιθυμούν να μεταβούν για διδασκαλία στο εξωτερικό 

• υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο 

διδάσκουν 

• χορηγηθεί άδεια απουσίας από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για το 

χρονικό διάστημα συμμετοχής στη δράση και και βεβαίωση/πρακτικό 

ανάθεσης διδακτικού έργου 

 

Η μοριοδότηση των υποψηφίων πραγματοποιείται σύμφωνα με κριτήρια. 

 

Το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία λαμβάνει ένα ποσό 

επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης. Το 

80% της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρηση. Το υπόλοιπο 20% του 

συνολικού ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται εφόσον υποβληθούν τα 

δικαιολογητικά επιστροφής εντός ενός μήνα από την επιστροφή. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και τους τρόπους 

μετακίνησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Γραφείο Διεθνών 

Σχέσεων https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-

erasmus/epikoinonia/ και την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών 

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

erasmus/kinitikotita-tou-prosopikou-gia-didaskalia/ 

https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/epikoinonia/
https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/epikoinonia/
https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/kinitikotita-tou-prosopikou-gia-didaskalia/
https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/kinitikotita-tou-prosopikou-gia-didaskalia/
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Διεθνής κινητικότητα 
 

Το Πρόγραμμα Erasmus+ KA107 Διεθνής Κινητικότητα είναι αναμφισβήτητα η νέα 

πρόκληση στο χώρο της εκπαίδευσης, που ξεπερνά τα ευρωπαϊκά σύνορα και 

ενισχύει την ανταλλαγή μαθησιακών, διδακτικών, επιμορφωτικών και εργασιακών 

εμπειριών. 

 

Ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και χρηματοδοτεί την κινητικότητα 

φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ χωρών Προγράμματος 

(Ε.Ε., Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία) και χωρών-

εταίρων (χώρες εκτός Ευρώπης), διευρύνοντας τον ορίζοντα συνεργασίας με ΑΕΙ 

που εδρεύουν σε όλον τον πλανήτη. 

 

Η κινητικότητα αφορά τις εξής δράσεις: 

• Σπουδές 

• Πρακτική Άσκηση (από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019) 

• Διδασκαλία 

• Επιμόρφωση 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της κινητικότητας είναι η υπογεγραμμένη 

Δι-ιδρυματική Συμφωνία (Erasmus+ Inter-Institutional Agreement). 

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

(https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-

erasmus/epikoinonia/) το οποίο και αναλαμβάνει να ενημερώσει τους 

μετακινούμενους για τα έντυπα και τις ενέργειες που χρειάζονται για τη σωστή 

οργάνωση της κινητικότητας.  

 

 

https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/epikoinonia/
https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/epikoinonia/
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Επικοινωνία 
 

Για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

 

 1. Συντονίστρια Erasmus+ του Τμήματος: 

  Δρ. Λαμπροπούλου Σοφία,  

  Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικοθεραπείας,  

  Τηλ.: +302691061150  

  Email: lampropoulou@upatras.gr   

 

2. Tμήμα Διεθνών Σχέσεων 

Αναπληρώτρια Προϊστάμενη: Δήμητρα Σταματοπούλου 

τηλ. 2610-969029, email: intern.rel@upatras.gr 

 

Στοιχεία επικοινωνίας ανά αντικείμενο: 

 

• Erasmus+ ΚΑ103 "εξερχόμενη κινητικότητα για σπουδές" /  

Erasmus+ δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες εντός Ευρώπης 

- τηλ.: 2610-996613, email: llp.outgoing@upatras.gr  

 

• Erasmus+ ΚΑ103 "εξερχόμενη κινητικότητα για πρακτική άσκηση" 

- τηλ. 2610-969036, email: llp.placements@upatras.gr   

 

• Erasmus+ ΚΑ103 "εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία & επιμόρφωση" 

- τηλ.: 2610-996610, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr  

 

• Erasmus+ ΚΑ103 "εισερχόμενη κινητικότητα για σπουδές", υποτροφίες 

Harvard & Johns Hopkins 

- τηλ.: 2610-997987, e-mail: llp.incoming@upatras.gr, intern.rel@upatras.gr 

 

• Erasmus+ KA107 "Διεθνής Κινητικότητα", "δι-Ιδρυματικές συμφωνίες εκτός 

Ευρώπης", διεθνή δίκτυα & οργανώσεις 

- τηλ.: 2610-996610, e-mail: intern.rel@upatras.gr 

 

• Mνημόνια/Συμφωνητικά Συνεργασίας (MoUs) 

- τηλ.: 2610-996613, e- mail: intern.rel@upatras.gr 

mailto:lampropoulou@upatras.gr
mailto:llp.outgoing@upatras.gr
mailto:llp.placements@upatras.gr
mailto:llp.outgoing@upatras.gr
mailto:llp.incoming@upatras.gr
mailto:intern.rel@upatras.gr
mailto:intern.rel@upatras.gr
mailto:intern.rel@upatras.gr
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Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

 

www.iky.gr 

https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr 

https://www.upatras.gr/el/erasmus 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/index.php?course=PT125 

 

Επιπλέον Ενημερωτικό Υλικό 

• Ενημερωτικό video για το Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Πατρών  

• Χάρτης Erasmus+ 2021-2027  

• EUROPEAN POLICY STATEMENT  

• Εφαρμογή ECTS / Μετατροπή βαθμολογίας στο Erasmus+  

• Κατάσταση Συντονιστών Erasmus+ Τμημάτων Πανεπιστημίου Πατρών  

• Επιτροπή Συντονισμού Κινητικότητας Φοιτητών  

• O σύλλογος ESN (Erasmus Students Network) στο Πανεπιστήμιο Πατρών  

• Κριτήρια μετακίνησης συμμετεχόντων στο Erasmus+  

• Καταγραφή εισερχόμενης κινητικότητας ERASMUS +  

• Στατιστικά στοιχεία κινητικότητας  

• Παρουσιάσεις Τμήματος Διεθνών Σχέσεων  

• Στοιχεία Επικοινωνίας Προγράμματος Erasmus+ 

• Συμμετοχή ατόμων ΑμεΑ στο Erasmus+  

• Άτομα από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 

 

 

 

http://www.iky.gr/
https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
https://www.upatras.gr/el/erasmus
https://eclass.upatras.gr/modules/document/index.php?course=PT125
https://uptv.upatras.gr/enimerotiki-ekdilosi-gia-to-programma-erasmus-2019/
http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/hartis_erasmus_2021-2027.pdf
http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/erasmus_policy_statement.pdf
http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/road_map_ects_final_after_senate_0.pdf
http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/erasmus_coordinators_28042021.pdf
http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/epitropi_erasmus_2020_2021_2.pdf
http://uopa.esngreece.gr/
http://old.upatras.gr/el/node/6304
http://old.upatras.gr/el/node/5423
http://old.upatras.gr/el/node/7225
http://old.upatras.gr/el/node/7479
http://old.upatras.gr/el/node/5339
http://old.upatras.gr/el/node/8552
http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/dieykriniseis_gia_tis_koinonika_eypatheis_omades_2020-2021_1.pdf
http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/dieykriniseis_gia_tis_koinonika_eypatheis_omades_2020-2021_1.pdf
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