
 

 

Πρόγραμμα Erasmus+ 

 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el 

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, 
και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020 με στόχο τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των νέων, τον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας και τη βελτίωση της 
ποιότητας εργασίας στον τομέα της Νεολαίας. Το Erasmus+ δομείται σε τρεις 
(3) Βασικές Δράσεις: 
 

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων 
Αφορά Ανταλλαγές Νέων, την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) και 
την Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας 
(youth workers). Στο πλαίσιο της δράσης αυτής υλοποιείται το πρόγραμμα 

”Δημιουργικώς πράττειν στην ΕΕ” 
 

 

της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης “The Good House”, 
 

 

https://thegoodhouse.gr/ 
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Βασική Δράση 2: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών: 
Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας. 
Βασική Δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής: Διαρθρωμένος Διάλογος – 
Συναντήσεις νέων και υπευθύνων για λήψη αποφάσεων στον τομέα της Νεολαίας. 
 

Στον τομέα της Νεολαίας, το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε νέους, 
οργανισμούς νεολαίας, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και άτυπες 
ομάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας, αντίστοιχα, να: 

 ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να συμμετέχουν σε προγράμματα 
Ανταλλαγής Νέων, σεμινάρια και συναντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  

 συνεργαστούν με συναφείς διεθνείς οργανώσεις και να μοιραστούν 
καλές πρακτικές,  

 αναπτύξουν νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση και 
τον τομέα της νεολαίας και μέσω Ανταλλαγών και Εθελοντισμού να 
υλοποιήσουν Ευρωπαϊκή Εθελοντική Εργασία  

 γνωρίσουν την Ευρώπη και τους θεσμούς της και να μάθουν να 
συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή βελτιώνοντας έτσι γνώσεις και 
δεξιότητες και προοπτικές απασχόλησης  

 συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας εργασίας στον τομέα της 
Νεολαίας, 

 προβληματιστούν για μεγάλα ζητήματα που απασχολούν καθημερινά 
την νέα γενιά, 

 ανακαλύψουν νέους πολιτισμούς και να ενισχύσουν την ταυτότητα και 
ιδιότητα του πολίτη στην Ευρώπη.  

.  
Erasmus + App  

Eνόψει του εορτασμού των 30 χρόνων του προγράμματος Erasmus 

(6ος/2017), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα εφαρμογή Erasmus+ 

App για κινητά τηλέφωνα για συμμετέχοντες σε Ανταλλαγές Νέων, μαθητές, 
φοιτητές, εκπαιδευόμενους με στόχο να κάνει την εμπειρία του Erasmus+ πιο 
εύκολη! https://erasmusapp.eu/ 

Κατεβάστε την εφαρμογή και περιηγηθείτε στον κόσμο του Erasmus+. 
Μέσω της εφαρμογής, οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να 
πληροφορηθούν για το πρόγραμμα, να ενημερωθούν για νέα και εκδηλώσεις 
σε όλη την Ευρώπη, καθώς και να κάνουν χρήση σε checklists και tips για 
την κινητικότητά τους. Έτσι οι χρήστες μοιράζονται συμβουλές μεταξύ τους 
και βοηθούνται ώστε η εμπειρία της συμμετοχής στο Erasmus+  να γίνει πιο 
ξεχωριστή. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν σε Google Play και App Store.  

http://erasmus.uth.gr/index.php/el/anakoinoseis/258-erasmus-app
https://erasmusapp.eu/
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