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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Απόφαση 15/30.06.2021   Συνεδρίαση 193η 

 

Θέμα: Έγκριση νέου Οδηγού Κινητικότητας Erasmus+ του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου 

 

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον προτεινόμενο Οδηγό Κινητικότητας Erasmus+ 
2. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη, Καθηγητή κ. Αθανάσιου Κατσή. 
3. Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 193η Συνεδρίαση της Συγκλήτου (30.06.2021). 

 

 

Εγκρίνει 

Το νέο Οδηγό Κινητικότητας Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Ο Οδηγός Κινητικότητας Erasmus+ επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας 
απόφασης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 

 

 Ο Πρύτανης 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 
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Διαθέσιμη στο http://erasmus.uop.gr/index.php/erasmus-policy-statement 

Οι βασικές αρχές της στρατηγικής του Ιδρύματός μας προς την κατεύθυνση 
της διεθνοποίησης, συνοψίζονται σε τρεις δράσεις-κλειδιά : 

1. Σχεδιασμός κοινών προγραμμάτων σπουδών 

Στρατηγικές ακαδημαϊκές συνεργασίες με ιδρύματα και φορείς του 
εξωτερικού σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών αλλά 
και στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης. Ο σκοπός είναι η ενδυνάμωση των 
ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου αλλά και η ώσμωση με 
τις πιο σύγχρονες τάσεις και ακαδημαϊκά αντικείμενα. 

2. Υποστήριξη και ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει σε πολλά διεθνή 
ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα. Ο σκοπός είναι η συμμετοχή όλων των 
Σχολών του Πανεπιστημίου στην προσέλκυση παρόμοιων έργων και η 
αναβάθμιση του ρόλου του Πανεπιστημίου σε ρόλο συντονιστή 
(coordinator) σε περισσότερα έργα. 

3. Ενίσχυση εκπαιδευτικής κινητικότητας 

Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, εντός και εκτός ΕΕ, με στόχο την 
ανάπτυξη της καινοτομίας, την ενδυνάμωση του τριγώνου της γνώσης και 
την επαγγελματική ανέλιξη και εκπαιδευτική αριστεία. 

 

 

Α) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Επιδιώκεται η σύναψη συνεργασιών που προάγουν τον εκσυγχρονισμό της 
εκπαίδευσης, ενισχύουν την καινοτομία και συνδέουν την ακαδημαϊκή 
κοινότητα με την αγορά εργασίας. Αξιολογούνται οι κοινοί στόχοι και τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα και διασφαλίζεται η διαρκής και ισόρροπη 
κατανομή μεταξύ των συνεργαζομένων εταίρων. Λαμβάνονται υπ’ όψιν οι 
θεματικές και γεωγραφικές προτεραιότητες, ώστε να διασφαλίζεται η 
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ακαδημαϊκών συμφερόντων και άλλων 
παραγόντων που επηρεάζουν τις θεσμικές αποφάσεις (π.χ. γεωγραφική 
ισορροπία και ισορροπία μεταξύ θεμάτων). 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΞ6Σ469Β7Δ-ΑΒΛ



\ 

 

 

Β) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Η ΕΕ έχει μακρά παράδοση συνεργασίας με Τρίτες χώρες, η οποία 
βασίζεται σε σειρά πολιτικών και μέσων στα οποία η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση διαδραματίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Στα πλαίσια αυτής 
της πολιτικής υποστηρίζεται η συνεργασία με γείτονες χώρες και 
επιδιώκεται το άνοιγμα σε Τρίτες χώρες. 

 

 

Γ) ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ 

Σημείο – κλειδί για τη στρατηγική διεθνοποίησης αποτελεί η συμμετοχή 
φοιτητών και προσωπικού σε ευρωπαϊκά και διεθνή σχέδια συνεργασίας, 
καθώς μέσω αυτής αναπτύσσονται οι επαγγελματικές δεξιότητες και οι 
κοινωνικές και διαπολιτισμικές σχέσεις. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη νέων 
συνεργασιών και δικτύων συνεργασίας, με εταίρους εντός και εκτός ΕΕ. 

Επιδιώκουμε την ανανέωση και διεύρυνση των συνεργασιών μας με 
Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις, με σκοπό την ενδυνάμωση του τριγώνου της γνώσης, ως 
βάσης για μια πιο καινοτόμο και δημιουργική οικονομία και την ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας συμβάλλοντας στην οικοδόμηση 
μιας κοινωνίας με εντατική χρησιμοποίηση της γνώσης. 

Για την επίτευξη των στόχων της διεθνούς στρατηγικής, το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου έχει οργανώσει την εσωτερική λειτουργία του έτσι ώστε : 

- να διασφαλίζει τη διαφάνεια, συνοχή και αξιοκρατία, 

- να παρέχει διαρκή ενημέρωση και να δημοσιοποιεί τις δυνατότητες που 
προσφέρουν τα προγράμματα συνεργασίας, 

- να υποστηρίζει τους συμμετέχοντες σε όλα τα στάδια της μετακίνησης 
(έγκαιρη υπογραφή συμφωνιών σπουδών/πρακτικής, σχεδίων 
εργασίας/διδασκαλίας, ενημέρωση για θέματα ασφάλισης, visa κ.λπ.), 

- να σέβεται και εφαρμόζει πλήρως το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο: «Απαγορεύεται κάθε διάκριση 
ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής 
προέλευσης,     γενετικών      χαρακτηριστικών,      γλώσσας,      θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού», 
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- να υποστηρίζει τη συμμετοχή ατόμων προερχομένων από κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες και ατόμων με αναπηρίες, 

- να μεριμνά για τη διασφάλιση της επιτυχίας των στόχων της μετακίνησης 
δίνοντας ιδιαίτερη σημασία α) στη γλωσσική επάρκεια των 
μετακινουμένων β) στην ομαλή ένταξή τους στην νέα ακαδημαϊκή και 
κοινωνική ζωή γ) στη διαρκή επικοινωνία και επίβλεψη των 
μετακινουμένων για σπουδές/πρακτική άσκηση, 

- να αναγνωρίζει και αξιοποιεί τα αποτελέσματα της συμμετοχής στην 
κινητικότητα φοιτητών μέσω της εφαρμογής ΕCTS και να απονέμει το 
Παράρτημα Διπλώματος, 

- να αναγνωρίζει και αξιοποιεί τα αποτελέσματα της κινητικότητας 
προσωπικού με στόχο την επαγγελματική ανέλιξη και διδακτική αριστεία, 

- να διασφαλίζει τη μη επιβολή διδάκτρων σε περίπτωση κινητικότητας 
φοιτητών μέσω του Προγράμματος Erasmus και να διευκολύνει την 
πρόσβαση όλων των εισερχομένων φοιτητών σε εργαστήρια, βιβλιοθήκες 
και άλλες εγκαταστάσεις, διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση μεταξύ 
εισερχομένων και τακτικών φοιτητών του Ιδρύματος. 

Ευρύτερος στόχος του Ιδρύματός μας είναι οι δράσεις μας να συμβάλουν 
στην εξασφάλιση των συνθηκών που θα οδηγήσουν στην πλήρη 
αξιοποίηση του πνευματικού κεφαλαίου της Ευρώπης προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μακρόχρονη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ 
ERASMUS+ 2021-27 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus από 
το 2007 θεωρώντας ως δεδομένο ότι η επιτυχής υλοποίηση των δράσεων 
αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής διεθνοποίησής του. 

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου απονεμήθηκε πρόσφατα ο Νέος Χάρτης 
erasmus. Έτσι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συμμετοχή στο πρόγραμμα 
2021-27. 

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Πρόγραμμα Erasmus 
διασφαλίζει: α) τη διαδικασία υλοποίησης του οράματός του σύμφωνα με 
τον στρατηγικό σχεδιασμό και β) την υλοποίηση των δεσμεύσεων που 
απορρέουν από την Πολιτική Ποιότητας. 

Το όραμα και η αποστολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με 
το «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης» συνοψίζονται σε 
τέσσερις άξονες: 

Eκπαιδευτικό έργο 

 Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των 
προγραμμάτων σπουδών. 

 Στήριξη των φοιτητών στην αναζήτηση ποιοτικών 
επαγγελματικών διεξόδων. 

 Δημιουργία κουλτούρας γόνιμου διαλόγου με σεβασμό στη 
διαφορετικότητα σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 Συμπαράσταση σε όλες τις Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες. 

Ερευνητικό έργο 

 Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της παραγωγής νέας 
γνώσης. 

 Υποστήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο. 

Διοικητική Αναβάθμιση 

 Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
στη διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου. 

Εξωστρέφεια- Διεθνοποίηση-Σχέσεις με την τοπική κοινωνία 

 Ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του 
Πανεπιστημίου. 

 Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και 
ουσιαστική συμβολή στην κοινωνική συνοχή. 
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Ειδικά για τον άξονα της Εξωστρέφειας - Διεθνοποίησης, το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου στοχεύει στην: 

Α. Ενθάρρυνση συμμετοχής των Μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας 
(φοιτητών και διδακτικού/διοικητικού προσωπικού) σε δράσεις 
κινητικότητας, με στόχο την απόκτηση εκπαιδευτικής και εργασιακής 
εμπειρίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. 

Β. Ενδυνάμωση των υπαρχόντων και ίδρυση νέων (ξενόγλωσσων) 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. 

Γ. Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με Ιδρύματα τρίτων χωρών με στόχο 
την περαιτέρω ενδυνάμωση της διεθνούς απήχησης και 
αναγνωρισιμότητας του Ιδρύματος. 

Δ. Αύξηση αριθμού εισερχομένων φοιτητών Erasmus μέσω της ανάπτυξης 
κορμού μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα (προπτυχιακό επίπεδο), σε 
συνδυασμό με την ίδρυση ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ 
υποστηρίζουν και στοχεύουν στην: 

1. Ενίσχυση της εκπαιδευτικής κινητικότητας φοιτητών και 
προσωπικού, με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας, την 
ενδυνάμωση του τριγώνου της γνώσης και την επαγγελματική 
ανέλιξη και εκπαιδευτική αριστεία. 

2. Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ Οργανισμών και Ιδρυμάτων με στόχο 
τον διάλογο και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα 
ενίσχυσης της καινοτομίας και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. 

3. Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας σε θέματα εκπαιδευτικής 
πολιτικής, 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί σε ιδρυματικό 
επίπεδο και αφορούν στη στρατηγική διεθνοποίησης και τον εκπαιδευτικό 
εκσυγχρονισμό, είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τους στόχους των δράσεων 
του Προγράμματος Erasmus. 

Ως εκ τούτου, η επιτυχής υλοποίηση του Προγράμματος Erasmus, 
θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Παράλληλα, η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο 
Πρόγραμμα Erasmus+ διασφαλίζει τη διαδικασία υλοποίησης των 
δεσμεύσεων που απορρέουν από την Πολιτική Ποιότητας, σύμφωνα με την 
οποία το Ίδρυμα δεσμεύεται: 
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- να παρακολουθεί -σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο- τις εξελίξεις σε 
θέματα εκπαίδευσης και να αναμορφώνει κατάλληλα τα προγράμματα 
σπουδών του 

- να παράγει υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο έργου σε επιστημονικές 
περιοχές αιχμής 

-να λαμβάνει υπ΄όψιν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας 

- να αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την πορεία των δράσεων και 
την επίτευξη των στόχων, μέσα από θεσμοποιημένες διαδικασίες, όπως 
αυτές ορίζονται στο πιστοποιημένο εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της 
ποιότητας του Ιδρύματος (IQAS – Internal Quality Assurance System). 

- να αναπροσαρμόζει τη δράση του στοχεύοντας σε διαρκή εξέλιξη και 
βελτίωση 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μέσω της συμμετοχής του στις δράσεις 
του Προγράμματος Erasmus+ στοχεύει: 

- να παρέχει στους φοιτητές (μέσω της κινητικότητας για σπουδές- 
πρακτική άσκηση και της αυτόματης αναγνώρισης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων) τη δυνατότητα να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσης, 
έρευνας και υψηλής εξειδίκευσης καθώς και να βιώσουν την εμπειρία 
πέραν του ακαδημαϊκού πλαισίου, συμβάλλοντας α) στην προώθηση της 
καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας και β) στην επιδίωξη εξασφάλισης 
θέσεων εργασίας, οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. 

- να ενθαρρύνει την κινητικότητα των διδασκόντων και την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών συνεργασιών ώστε οι νέες πρακτικές, οι ομοιότητες και οι 
διαφορές με τις οποίες εξοικειώνονται οι διδάσκοντες, να γίνονται αφορμή 
για ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

- να ενθαρρύνει την κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση με στόχο 
την ανταλλαγή καλών πρακτικών διοίκησης. 

- να αναπτύξει δίαυλο επικοινωνίας με φορείς και οργανισμούς σε θέματα 
αριστείας και καινοτομίας με στόχο την εφαρμογή αυτών σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 

- να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα συνεργασίας για την 
ενίσχυση του τριγώνου γνώσης «παιδεία-έρευνα- καινοτομία» 
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Η στοχοθεσία του Ιδρύματος και ειδικότερα: 

- Η ενθάρρυνση της κινητικότητας των διδασκόντων με στόχο την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών συνεργασιών και νέων εκπαιδευτικών 
πρακτικών. 

- Η αυτόματη αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της 
κινητικότητας φοιτητών. 

- Η ανάπτυξη κορμού μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα 
(προπτυχιακό επίπεδο), σε συνδυασμό με την ίδρυση ξενόγλωσσων 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. 

Συνάδει με τους στόχους και το όραμα για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Εκπαιδευτικού Πλαισίου (Εuropean Education Area 2025) το οποίο και 
εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: 

1. Βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας εκπαίδευσης στην 
προσχολική ηλικία. 

2. Αυτόματη αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
3. Ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων και εκπαιδευτικών εργαλείων με 

στόχο την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω αναφορές και συνοψίζοντας, 
επισημαίνεται ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με βάση α) την 
πολιτική ποιότητας β) τον επιχειρησιακό και στρατηγικό σχεδιασμό και γ) 
τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί σε τμηματικό και 
ιδρυματικό επίπεδο, έχει οργανώσει την εσωτερική λειτουργία με 
διαφάνεια, αξιοκρατία και συνοχή θέτοντας σαφείς και μετρήσιμους 
στόχους με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης των 
Προγραμμάτων. 

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει ενεργά επί σειρά 
ετών στις δράσεις KA1 και ΚΑ2 και στοχεύει στη διεύρυνση της συμμετοχής 
του και στη δράση ΚΑ3. 

Η επιτυχής υλοποίηση των δράσεων αποτελεί σημείο – κλειδί για την 
στρατηγική διεθνοποίησης του Ιδρύματος. Για την επίτευξη των στόχων, το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει οργανώσει την εσωτερική λειτουργία 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την εφαρμογή 
του Χάρτη Erasmus. 
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Αναλυτικά, το Ίδρυμα με εσωτερικές θεσμοθετημένες διαδικασίες 
(Πολιτική Ποιότητας, Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης 
2018-21, Εγχειρίδιο Ποιότητας, Κανονισμό Κινητικότητας, Πολιτική 
Αναγνώρισης Πιστωτικών Μονάδων): 

- διασφαλίζει τη διαφάνεια, συνοχή και αξιοκρατία στην οργάνωση 
λειτουργίας, 
- παρέχει διαρκή ενημέρωση και δημοσιοποιεί τις δυνατότητες που 
προσφέρουν τα προγράμματα συνεργασίας, 
- υποστηρίζει τους συμμετέχοντες σε όλα τα στάδια της μετακίνησης 
(έγκαιρη υπογραφή συμφωνιών σπουδών/πρακτικής, σχεδίων 
εργασίας/διδασκαλίας, ενημέρωση για θέματα ασφάλισης, visa κ.λπ), 
- σέβεται και εφαρμόζει πλήρως το άρθρο 21, Charter of Fundamental Rights 
σύμφωνα με τον οποίο δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση “based on sex, race, 
colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political 
or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, 
age or sexual orientation”, 
- υποστηρίζει τη συμμετοχή ατόμων προερχομένων από κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες και ατόμων με αναπηρίες, 
- μεριμνά για τη διασφάλιση της επιτυχίας των στόχων της μετακίνησης 
δίνοντας ιδιαίτερη σημασία α) στη γλωσσική επάρκεια των 
μετακινουμένων β) στην ομαλή ένταξή τους στην νέα ακαδημαϊκή και 
κοινωνική ζωή γ) στη διαρκή επικοινωνία και παρακολούθηση των 
μετακινουμένων για σπουδές/πρακτική άσκηση, 
- αναγνωρίζει και αξιοποιεί τα αποτελέσματα της συμμετοχής στην 
κινητικότητα φοιτητών μέσω της εφαρμογής ΕCTS και της απονομής 
Παραρτήματος Διπλώματος, 
- αναγνωρίζει και αξιοποιεί τα αποτελέσματα της κινητικότητας 
προσωπικού με στόχο την επαγγελματική ανέλιξη και διδακτική 
αριστεία, 
- παρέχει στους εισερχομένους φοιτητές Erasmus διευκολύνσεις και 
ελεύθερη πρόσβαση στις υποδομές του διασφαλίζοντας την ίση 
μεταχείριση, την άνευ διδάκτρων εγγραφή και την ομαλή ενσωμάτωση, 
-αξιολογεί την πορεία των δράσεων και την επίτευξη των στόχων μέσα 
από ανοικτές διαδικασίες ενημέρωσης των εμπλεκομένων μερών, 

- επιβλέπει και βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και 
των λειτουργιών μέσω των κοινά καθορισμένων διεργασιών, 
διαδικασιών και συστημάτων. 
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Το όραμα και η αποστολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με 
το «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης» συνοψίζονται σε 
τέσσερις άξονες: 

1. Eκπαιδευτικό έργο 
2. Ερευνητικό έργο 
3. Διοικητική Αναβάθμιση 
4. Εξωστρέφεια- Διεθνοποίηση-Σχέσεις με την τοπική κοινωνία 

 

Ο συσχετισμός των βασικών αξόνων της ιδρυματικής στρατηγικής με τις 
δράσεις – κλειδιά που προβλέπονται σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, 
καταλήγει στις εξής τρεις προτεραιότητες, οι οποίες σύμφωνα και με την 
συνοπτική ανάλυση, ταυτίζονται με το περιεχόμενο των δράσεων Erasmus: 

1. Ενίσχυση εκπαιδευτικής κινητικότητας 
Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, εντός και εκτός ΕΕ, με στόχο 
την ανάπτυξη της καινοτομίας, την ενδυνάμωση του τριγώνου της 
γνώσης και την επαγγελματική ανέλιξη και εκπαιδευτική αριστεία. 

 

2. Ανάπτυξη σχεδίων συνεργασίας 
Δομικές συνεργασίες με επιχειρήσεις στοχεύοντας στη σύνδεση με την 
αγορά εργασίας, συνεργασίες γνώσης για την ενίσχυση της καινοτομίας 
και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και υποστήριξη για 
συνεργασία με γειτονικές χώρες, άνοιγμα σε τρίτες χώρες. 

 

3. Υποστήριξη εκπαιδευτικών πολιτικών 
Διάλογος για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής με επιλεγμένους 
παγκόσμιους εταίρους με σκοπό α) την ανταλλαγή απόψεων σε τομείς 
κοινού ενδιαφέροντος, επισκέψεις μελέτης, σεμινάρια και μελέτες β) 
την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων 
με στόχο την προώθηση της ελκυστικότητας των σπουδών της ΕΕ σε 
παγκόσμια κλίμακα. 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το τρίπτυχο «ιδρυματική στρατηγική 

- επιχειρησιακό σχέδιο - προτεραιότητες» λειτουργεί αλληλένδετα και 
υπαγορεύει τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Erasmus. 
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