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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΦΟΙΤΗΤΩΝ	ΓΙΑ	ΣΠΟΥΔΕΣ		

ΕΑΡΙΝΟ	ΕΞΑΜΗΝΟ	2017‐18	
	
Στο	 πλαίσιο	 του	 προγράμματος	 Erasmus+	 δίνεται	 η	 δυνατότητα	 σε	 φοιτητές	 του	 ΤΕΙ	
Ηπείρου	 να	 συμμετέχουν	 στη	 δράση	 κινητικότητας	 για	 σπουδές	 στα	 συνεργαζόμενα	
Ιδρύματα	 του	 εξωτερικού	 για	 το	 ΕΑΡΙΝΟ	 ΕΞΑΜΗΝΟ	 του	 ακαδημαϊκού	 έτους	 2017‐18.	 Ο	
κατάλογος	των	Ιδρυμάτων	Τριτοβάθμιας	Εκπαίδευσης	του	εξωτερικού	που	έχουν	υπογράψει	
διμερείς	 συμφωνίες	 με	 το	ΤΕΙ	Ηπείρου	 έχει	 αναρτηθεί	 στην	 ιστοσελίδα	 του	προγράμματος	
(http://erasmus.teiep.gr/)		
	
	
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ	ΧΩΡΕΣ	ΓΙΑ	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	
	
Οι	ακόλουθες	χώρες,	συμπεριλαμβανομένων	και	των	υπερπόντιων	χωρών	και	των	περιοχών	
των	χωρών	κρατών	μελών	της	ΕΕ,	μπορούν	να	συμμετέχουν	πλήρως	σε	όλες	τις	δράσεις	του	
Erasmus+	:	
	
Κράτη	‐	μέλη	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	(ΕΕ)	
Αυστρία,	 Εσθονία,	 Ιταλία,	 Πορτογαλία,	 Βέλγιο,	 Φινλανδία,	 Λετονία,	 Ρουμανία,	 Βουλγαρία,	
Γαλλία,	Λιθουανία,	Σλοβακία,	Κροατία,	Γερμανία,	Λουξεμβούργο,	Σλοβενία,	Κύπρος,	Ελλάδα,	
Μάλτα,	 Ισπανία,	 Δημοκρατία	 της	 Τσεχίας,	 Ολλανδία,	 Ουγγαρία,	 Σουηδία,	 Δανία,	 Ιρλανδία,	
Πολωνία,	Ηνωμένο	Βασίλειο	
	
Xώρες	που	δεν	ανήκουν	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση	(ΕΕ)	
ΠΓΔΜ,	Λιχτενστάιν,	Τουρκία,	Ισλανδία,	Νορβηγία	
	
Περισσότερες	πληροφορίες	για	τις	επιλέξιμες	χώρες	μπορείτε	να	βρείτε	στο	σύνδεσμο:		
http://www.iky.gr/eggrafa‐eplus/epileximesxores	
	
	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ		
	

Το	 Πρόγραμμα	 Erasmus+	 απευθύνεται	 στους	 φοιτητές	 όλων	 των	 Τμημάτων	 του	 ΤΕΙ	
Ηπείρου.		
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Οι	φοιτητές:	
	
1. πρέπει	να	έχουν	ολοκληρώσει	το	πρώτο	έτος	των	σπουδών	τους	
	

2. πρέπει	να	είναι	υπήκοοι	χώρας	που	μετέχει	στο	Πρόγραμμα	Erasmus+		ή	υπήκοοι	άλλων	
χωρών	 που	 είναι	 εγγεγραμμένοι	 σε	 κανονικό	 πρόγραμμα	 σπουδών	 του	 ΤΕΙ	 Ηπείρου,	
σύμφωνα	 με	 τη	 Φ.	 151/20049/Β6/20.02.2007	 (ΦΕΚ	 272Β/01‐03‐2007)	 Υπουργική	
Απόφαση	και	τη	λοιπή	κείμενη	νομοθεσία	

	

3. μπορούν	 να	 πραγματοποιήσουν	 ΜΟΝΟ	 2	 περιόδους	 κινητικότητας	 Erasmus+:	 μια	 για	
σπουδές	και	μια	για	πρακτική	άσκηση.	Σε	κάθε	περίπτωση	η	συνολική	χρονική	διάρκεια	
παραμονής	στο	εξωτερικό	δε	θα	πρέπει	να	ξεπερνάει	τους	12	μήνες	

	
ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	
	
 Δίνεται	 προτεραιότητα	 σε	 φοιτητές	 Τμημάτων	 με	 μειωμένη	 ή	 μηδενική	 προηγούμενη	

συμμετοχή	σε	προηγούμενες	προσκλήσεις	ενδιαφέροντος.	
 Οι	 φοιτητές	 πρέπει	 να	 έχουν	 επαρκή	 γνώση	 της	 γλώσσας	 στην	 οποία	 θα	

πραγματοποιηθούν	τα	μαθήματα	στο	Ίδρυμα	υποδοχής.	
 Οι	εγκρίσεις	θα	γίνονται	μέχρι	εξαντλήσεως	των	κονδυλίων.	
 Θα	τηρηθεί	λίστα	επιλαχόντων	φοιτητών,	η	οποία	μπορεί	αργότερα	να	χρησιμοποιηθεί	σε	

περίπτωση	ακύρωσης	μιας	συμμετοχής	ή	πρόσθετης	χρηματοδότησης.	
 Δύναται	 να	 απορριφθούν	 αιτήσεις	 φοιτητών	 που	 επελέγησαν	 κατά	 το	 προηγούμενο	

ακαδημαϊκό	έτος	και	ακύρωσαν	τη	συμμετοχή	τους	με	καθυστέρηση.		
 Δε	 γίνονται	 δεκτές	 οι	 αιτήσεις	 φοιτητών	 που	 έχουν	 οικονομικές	 εκκρεμότητες	 με	 το	

Ίδρυμα	Κρατικών	Υποτροφιών	(ΙΚΥ).	
	
ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΕΠΙΛΟΓΗΣ	
	
Τα	κριτήρια	επιλογής	των	φοιτητών	για	σπουδές	στο	εξωτερικό	μέσω	του	Προγράμματος	
Erasmus+,	συνοπτικά	είναι:	
	

 Ο	αριθμός	των	μαθημάτων	που	έχουν	εξεταστεί	με	επιτυχία	
 Ο	μέσος	όρος	της	βαθμολογίας		
 Η	γνωση	α΄	ξένης	γλώσσας	κράτους	μέλους	της	ΕΕ		
 Η		γνωση	β΄	ξένης	γλώσσας	κράτους	μέλους	της	ΕΕ	
 Τα	κίνητρα	συμμετοχής	στο	πρόγραμμα	

	
Πιο	αναλυτικά,	η	βαθμολογία	εξάγεται	ως	εξής:	
	
1. Μέσος	όρος	μονάδων	ECTS	ανά	εξάμηνο	(30	μόρια):	Πλήθος	ECTS/αριθμός	εξαμήνου	

2. Μέτρηση	Αποδοτικότητας	Φοιτητή	(10	μόρια):	Μ.Ο.	Βαθμολογίας		

3. Γνώση	Α΄	Ξένης	Γλώσσας		(20	μόρια)	

Πιστοποίηση	επιπέδου	Β1	‐	5	μόρια	
Πιστοποίηση	επιπέδου	Β2	(Lower)‐	10	μόρια	
Πιστοποίηση	επιπέδου	Γ1	(Advanced)	‐	15	μόρια	
Πιστοποίηση	επιπέδου	Γ2	(Proficiency)	‐	20	μόρια	
	

4. 	Γνώση	Β΄	Ξένης	Γλώσσας		(10	μόρια)	

Πιστοποίηση	επιπέδου	Β1	–	2,5	points	
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Πιστοποίηση	επιπέδου	Β2	(Lower)‐	5	μόρια	
Πιστοποίηση	επιπέδου	Γ1	(Advanced)	–	7,5	μόρια	
Πιστοποίηση	επιπέδου	Γ2	(Proficiency)	‐	10	μόρια	
	

5. Κίνητρα	Συμμετοχής	στο	Πρόγραμμα	(30	μόρια)	

Επιβράβευση	φοιτητών	που	επιδεικνύουν	υψηλά	κίνητρα	για	συμμετοχή	στο	πρόγραμμα.	
(βαθμολογία	1	έως	30).	Αξιολογείται	από	τον	τμηματικά	υπεύθυνο.	

	
Σε	 περίπτωση	 ισοψηφίας	 προηγείται	 ο	 φοιτητής	 που	 έχει	 το	 μεγαλύτερο	 Μέσο	 Όρο	
Βαθμολογίας.	Εάν	και	πάλι	σημειωθεί	ισοψηφία	προηγείται	ο	φοιτητής	που	έχει	περάσει	τα	
περισσότερα	μαθήματα.				

	
ΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	
	
Οι	 ενδιαφερόμενοι	 πρέπει	 να	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΟΥΝ	 ΣΤΗ	 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	 ΤΟΥ	 ΤΜΗΜΑΤΟΣ	
ΤΟΥΣ	την	αίτησή	τους	και	στη	συνέχεια	να	την	καταθέσουν	σε	έντυπη	ή/και	ηλεκτρονική	
μορφή	έως	την	Παρασκευή	13/10/2017,	στον	αρμόδιο	υπάλληλο	του	Τμήματος	Σπουδών	
και	Ακαδημαϊκών	Θεμάτων	της	πόλης	όπου	σπουδάζουν,	ως	ακολούθως:	
	
ΑΡΤΑ	
Νάκου	Ελένη	
Γραμματεία	Τμ.	Μηχανικών	Πληροφορικής	
Τηλ:	26810	50350	
e‐mail:	enakou@teleinfom.teiep.gr	
	
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	
Δερμιτζόγλου	Δανάη	
Τμήμα	Σπουδών	και	Ακαδημαϊκών	Θεμάτων		
Τηλ:	26510	50710	
e‐mail:	ddanai@ioa.teiep.gr	
	
ΠΡΕΒΕΖΑ	
Πάσχου	Δήμητρα	
Γραμματεία	Τμήματος	Λογιστικής	και	Χρηματοοικονομικής	
Τηλ:	26820	50550	
e‐mail:	dpaschou@teiep.gr	
	
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	
Κοσμίδης	Ανέστης	
Γραμματεία	Τμ.	Διοίκησης	Επιχειρήσεων	
Τηλ:	26650	49862	
e‐mail:	ankosmid@teiep.gr	
	
προσκομίζοντας	τα	παρακάτω	δικαιολογητικά:	
	
1)	Αίτηση	(Παράρτημα	Α).		
2)	Βεβαίωση	αναλυτικής	βαθμολογίας	από	τη	γραμματεία	του	τμήματος	τους,	στην	οποία	να	
αναφέρεται	 ο	 συνολικός	 αριθμός	 ECTS	 που	 έχουν	 εξεταστεί	 με	 επιτυχία	 και	 ο	 μέσος	 όρος	
βαθμολογίας	
3)	Φωτοτυπία	αποδεικτικών	γνώσης	ξένων	γλωσσών	
4)	Φωτοτυπία	Δελτίου	Αστυνομικής	Ταυτότητας	
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	
	
 Oι	φοιτητές	που	θέλουν	να	μετακινηθούν	σε	Ίδρυμα	της	χώρας	προέλευσής	τους	έχουν	τη	

δυνατότητα	 να	 κάνουν	αίτηση	 καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 του	 έτους	 και	 να	 μετακινηθούν	 με	
μηδενική	υποτροφία	(zero	grant).		

 Η	 εκ	 των	 υστέρων	 ακύρωση	 της	 αίτησης	 μετακίνησης	 ή	 η	 αλλαγή	 των	 επιλογής	
Ιδρυμάτων	 υποδοχής,	 δημιουργεί	 προβλήματα	 στην	 κατάταξη	 των	 υπόλοιπων	
υποψηφίων.	

 Οι	 φοιτητές	 μπορούν	 να	 επιλέξουν	 Ιδρύματα	 υποδοχής	 από	 τη	 λίστα	 με	 τις	 διαθέσιμες	
θέσεις	 των	 συνεργαζόμενων	 Ιδρυμάτων	 του	 τμήματος	 τους	 που	 επισυνάπτεται	 στην	
παρούσα	ανακοίνωση.	Στην	τελευταία	στήλη	της	λίστας	καταγράφεται	η	γλώσσα	και	το	
επίπεδο	 γνώσης	 που	 υποχρεωτικά	 πρέπει	 να	 διαθέτουν	 για	 να	 μετακινηθούν	 στο	
εκάστοτε	Ίδρυμα.	

 Εάν	 οι	 προσφερόμενες	 θέσεις	 στα	 συνεργαζόμενα	 Ιδρύματα	 του	 εξωτερικού	 δεν	
επαρκούν,	 οι	φοιτητές	 έχουν	 τη	δυνατότητα	να	προτείνουν	με	σαφή	αιτιολόγηση,	στον	
Τμηματικά	 Υπεύθυνο	 Erasmus,	 συγκεκριμένο	 Ίδρυμα	 από	 τις	 επιλέξιμες	 χώρες	 του	
εξωτερικού,	 που	 διαθέτει	 Τμήμα	 στο	 αντικείμενο	 σπουδών	 τους,	 προκειμένου	 να	
εξεταστεί	 το	 ενδεχόμενο	 σύναψης	 συνεργασίας	 με	 το	 εν	 λόγω	 Ίδρυμα.	 Σε	 αυτήν	 την	
περίπτωση	θα	είναι	επιτρεπτή	η	έγκριση	μετακίνησής	τους	στο	συγκεκριμένο	Ίδρυμα.		

 Εάν	η	αίτηση	δεν	πληροί	τις	ανωτέρω	προϋποθέσεις	δε	θα	αξιολογείται.			
	
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	
	
Στο	πλαίσιο	της	κινητικότητας	για	Σπουδές,	προβλέπεται	η	καταβολή	υποτροφίας	που	στόχο	
έχει	να	συμβάλει	στην	κάλυψη	δαπανών	ταξιδίου	και	διαβίωσης	της	περιόδου	διαμονής	στο	
εξωτερικό.	 Το	 ύψος	 της	 μηνιαίας	 υποτροφίας	 κινητικότητας	 φοιτητών	 (που	 χορηγεί	 το	
Ίδρυμα	 Κρατικών	 Υποτροφιών	 μέσω	 του	 ΤΕΙ	 Ηπείρου)	 κυμαίνεται,	 ανάλογα	 με	 τη	 χώρα	
υποδοχής	(βλ.	Παράρτημα	Β).	Η	υποτροφία	υπολογίζεται	αναλογικά	με	τις	ημέρες	παραμονής	
στο	εξωτερικό	θεωρώντας		ότι	ένας	μήνας	έχει	30	ημέρες.		
	
Οι	φοιτητές	 με	 ειδικές	 ανάγκες	 (βλ.	 Παράρτημα	 Γ),	 δικαιούνται	 το	 ανώτατο	 ποσό	 που	
καθορίζει	η	Ε.Ε..	Τα	 Ιδρύματα	αιτούνται	στην	Εθνική	Μονάδα	για	επιπλέον	χρηματοδότηση	
προκειμένου	 να	 μετακινήσουν	 άτομα	 με	 αναπηρίες.	 Η	 διαδικασία	 αίτησης	 των	 ατόμων	 με	
αναπηρίες	είναι	αναρτημένη	στην	ιστοσελίδα	του	Ιδρύματος.	ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ	ΟΤΙ	ΟΙ	ΦΟΙΤΗΤΕΣ	
ΜΕ	ΕΙΔΙΚΕΣ	ΑΝΑΓΚΕΣ	ΜΠΟΡΟΥΝ	ΝΑ	ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ	ΑΙΤΗΣΗ	ΓΙΑ	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ	ΣΤΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	
ΤΟΥ	 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	 ERASMUS+,	 ΚΑΘ’	 ΟΛΗ	 ΤΗ	 ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 ΤΟΥ	 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ	 ΕΤΟΥΣ,	
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΗΞΗΣ	ΤΗΣ	ΠΑΡΟΥΣΑΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.	
	
Οι	 φοιτητές	 που	 προέρχονται	 από	 κοινωνικά	 ευπαθείς	 ομάδες	 (βλ.	 Παράρτημα	 Δ)	
δικαιούται	προσαύξηση	100	Ευρώ	ανά	μήνα,	επί	της	μηνιαίας	επιχορήγησης	που	λαμβάνουν	
οι	φοιτητές	που	μετακινούνται	για	σπουδές.		
	
Η	καταβολή	της	υποτροφίας	γίνεται	σε	δύο	δόσεις:	λίγο	πριν	ή	σε	σύντομο	χρονικό	διάστημα	
μετά	 την	 αναχώρηση	 του	 φοιτητή	 για	 το	 εξωτερικό,	 καταβάλλεται	 στο	 δικαιούχο	
προπληρωμή	 που	 ισούται	 με	 το	 80%	 του	 ποσού	 υποτροφίας	 που	 δικαιούται,	 εφόσον	 έχει	
κατατεθεί	 το	 ποσό	 της	 χρηματοδότησης	 από	 την	 Εθνική	 Μονάδα	 (ΙΚΥ)	 στο	 ΤΕΙ	 Ηπείρου.	
Αίτημα	 του	 δικαιούχου	 για	 καταβολή	 του	 υπολειπόμενου	 ποσού	 της	 υποτροφίας,	 εφόσον	
απαιτείται,	 θα	 θεωρείται	 ότι	 συνιστά	 η	 υποβολή	 του	 Supervisor’s	 report	 και	 της	 Έκθεσης	
Σπουδών	(δικαιολογητικά	επιστροφής).		
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Το	αρχικό	ποσό	της	υποτροφίας	θα	υπολογίζεται	σύμφωνα	με	το	χρονικό	διάστημα	σπουδών	
που	 δηλώνουν	 οι	φοιτητές	 στη	Σύμβαση	Σπουδών,	 πριν	 την	 αναχώρησή	 τους.	 	 Κατά	 την	
επιστροφή	 τους,	 θα	 υπολογίζεται	 το	 τελικό	ποσό	 της	 υποτροφίας	 σύμφωνα	με	 το	 χρονικό	
διάστημα	 σπουδών	 που	 αναγράφεται	 στο	 Certification	 of	 Attendance	 και	 το	 οποίο	
υπογράφει	και	σφραγίζει	το	Ίδρυμα	υποδοχής.	Σε	κάθε	περίπτωση	υπάρχει	η	πιθανότητα	το	
χρονικό	διάστημα	α)	να	παραμένει	ίδιο,	με	καταβολή	του	υπολοίπου	ποσού	(20%)	της	αρχικά	
υπολογισθείσας	 υποτροφίας,	 β)	 να	 αυξάνεται	 με	 αναλογική	 αύξηση	 του	 ποσού	 της	
υποτροφίας,	 ή	 γ)	 να	 μειώνεται	 με	 αναλογική	 μείωση	 του	 ποσού	 της	 υποτροφίας.	 Στην	
περίπτωση,	που	το	τελικό	χρονικό	διάστημα	σπουδών	είναι	πολύ	μικρότερο	από	το	χρονικό	
διάστημα	 που	 δηλώθηκε	 στη	 Σύμβαση	 Σπουδών,	 ο	 φοιτητής	 καλείται	 να	 επιστρέψει	 το	
αντίστοιχο	ποσό	της	υποτροφίας.		

	
Οι	 φοιτητές	 πρέπει	 να	 παρακολουθήσουν	 μαθήματα	 που	 αντιστοιχούν	 σε	 30	
πιστωτικές	μονάδες	(ECTS)	ανά	εξάμηνο	σπουδών	ή	σε	20	πιστωτικές	μονάδες	(ECTS)	
σε	περίπτωση	φοίτησης	που	ολοκληρώνεται	εντός	τριμήνου.	
	
Οι	φοιτητές	οφείλουν	να	εξεταστούν	σε	όλα	τα	μαθήματα	που	θα	παρακολουθήσουν	και	να	
εξασφαλίσουν	ικανοποιητική	επίδοση	αξιοποιώντας	το	χρόνο	σπουδών	τους	στο	εξωτερικό,	
με	 στόχο	 πάντα	 την	 αναγνώριση	 των	 σπουδών	 τους.	 Σε	 περίπτωση	 που	 οι	 φοιτητές	 δεν	
ολοκληρώσουν	 επιτυχώς	 το	 50%	 των	 μαθημάτων	 ή	 των	 ECTS	 που	 έχουν	 δηλώσει	 στη	
Συμφωνία	Μάθησης	με	το	συνεργαζόμενο	Ίδρυμα	του	εξωτερικού,	τίθεται	θέμα	μη	λήψης	του	
υπολειπόμενου	ποσού	της	υποτροφίας	ή	και	 επιστροφής	μέρους	της	υποτροφίας	που	τους	
έχει	ήδη	χορηγηθεί,	ύστερα	και	από	σχετική	εισήγηση	του	τμηματικά	υπευθύνου.		
	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΣΠΟΥΔΩΝ	
	
Η	διάρκεια	σπουδών	στο	εξωτερικό	δεν	θα	είναι	μικρότερη	από	τρεις	μήνες	ή	μικρότερη	από	
την	 διάρκεια	 ολοκλήρωσης	 ενός	 ακαδημαϊκού	 τριμήνου	 (σε	 αντίθετη	 περίπτωση	
επιστρέφεται	 το	συνολικό	ποσό	της	υποτροφίας),	ή	μεγαλύτερη	από	ένα	ακαδημαϊκό	έτος,	
αλλά	ούτε	και	μικρότερη	από	τη	δηλωθείσα	στην	παρούσα	σύμβαση	(σε	αντίθετη	περίπτωση	
επιστρέφεται	 το	 ποσό	 που	 αντιστοιχεί	 στη	 χρονική	 περίοδο	 σπουδών	 που	 δεν	
πραγματοποιήθηκε).		
													
Παρακαλούνται	οι	Γραμματείες	των	Τμημάτων	να	προωθήσουν	τη	σχετική	ανακοίνωση	στην	
ιστοσελίδα	του	Τμήματος	τους	και	στους	ενδιαφερόμενους	φοιτητές	του	Τμήματός	τους.		
	
Για	οποιαδήποτε	διευκρίνιση,	μπορείτε	να	επικοινωνείτε	με	το	Γραφείο	Erasmus	(τηλ.:	26810	
50544,	fax:	26810	50549,	e	‐	mail:	erasmus@teiep.gr).	

	
	

Ο	Ιδρυματικός	Υπεύθυνος	του	Προγράμματος	
	

Καθηγητής	Ιωάννης	Γκανάς	
Αναπληρωτής	Πρύτανης	ΤΕΙ	Ηπείρου	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α	

	

	

	

ΑΙΤΗΣΗ		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΣΤΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ERASMUS+	

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΓΙΑ	ΣΠΟΥΔΕΣ	

ΕΠΩΝΥΜΟ	
	

SURNAME	
	

ΟΝΟΜΑ	
	

FIRST	NAME	
	

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	
	

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			

(ΟΔΟΣ	‐	ΑΡΙΘΜΟΣ	‐	Τ.Κ.	‐	ΠΟΛΗ)	

	

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		(e‐mail)	
	

ΤΗΛΕΦΩΝΑ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ		(ΣΤΑΘΕΡΟ/	
ΚΙΝΗΤΟ)	

	

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ	/	ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ	
	

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ	/	ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ	
	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΝΝΗΣΗΣ	
	

ΣΧΟΛΗ	ΚΑΙ	ΤΜΗΜΑ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΜΗΤΡΩΟΥ	
	

ΕΞΑΜΗΝΟ	ΣΠΟΥΔΩΝ	
	

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΤΟ	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ERASMUS		

ΝΑΙ								 				Αρ.Μηνών:	……………….				ΟΧΙ										 	

ΙΔΡΥΜΑ	ΥΠΟΔΟΧΗΣ			
(ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	ΚΑΙ	ΧΩΡΑ)	

	

ΑΛΛΑ	ΙΔΡΥΜΑΤΑ	ΥΠΟΔΟΧΗΣ		
(πιθανές	επιλογές)	

1.	
2.	
3.	

ΤΕΚΝΟ	ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	 ΝΑΙ								 								ΟΧΙ										 	

ΑΤΟΜΟ	ΜΕ	ΕΙΔΙΚΕΣ	ΑΝΑΓΚΕΣ	 ΝΑΙ								 								ΟΧΙ										 	

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ	ΝΑ	ΔΙΝΟΝΤΑΙ	ΤΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΣΕ	ΦΟΙΤΗΤΕΣ	ERASMUS		
ΓΙΑ	ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	

ΝΑΙ								 								ΟΧΙ										 	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΒΟΛΗΣ	
	

ΥΠΟΓΡΑΦΗ	
	

	
Η	αίτηση	συμπληρώνεται	από	τον	φοιτητή	και	κατατίθεται	από	τον	ίδιο	στον	αρμόδιο	υπάλληλο	του	Τμήματος	
Σπουδών	σε	συνεννόηση		με	τον	Τμηματικά	Υπεύθυνο.	
Ο	φοιτητής	 επισυνάπτει	 στην	αίτηση	αναλυτική	βαθμολογία,	 αντίγραφα	πιστοποιητικών	 	 ξένων	 γλωσσών	και	
αντίγραφο	Δελτίου	Αστυνομικής	Ταυτότητας	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β	
	

ERASMUS+	ΜΗΝΙΑΙΑ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	ΦΟΙΤΗΤΩΝ	
	

https://www.iky.gr/el/erasmusplus‐vivliothiki/item/1690‐miniaia‐epixorigisi‐foit‐gia‐
praktiki‐kai‐spoudes	

	
Το	 ποσό	 της	 μηνιαίας	 επιχορήγησης	 του	 φοιτητή	 που	 μετακινείται	 στο	 εξωτερικό	 για	
σπουδές	καθορίζεται	ανάλογα	με	τη	χώρα	υποδοχής	ως	εξής:	
	

	 	
Ποσό	μηνιαίας	
επιχορήγησης	
(€/μήνα)	

Ομάδα	1	
Χώρες	με	υψηλό	
κόστος	διαβίωσης	

Αυστρία,	 Δανία,	 Φιλανδία,	 Γαλλία,	 Ιρλανδία,	 Ιταλία,	
Λιχτενστάιν,	Νορβηγία,	Σουηδία,	Ελβετία,	Αγγλία	 500	€	

Ομάδα	2	
Χώρες	 με	 μεσαίο	
κόστος	διαβίωσης	

Βέλγιο,	 Κροατία,	 Τσεχία,	 Κύπρος,	 Γερμανία,	 Ελλάδα,	
Ισλανδία,	 Λουξεμβούργο,	 Ολλανδία,	 Πορτογαλία,	
Σλοβενία,	Ισπανία,	Τουρκία	

450	€	

Ομάδα	3	
Χώρες	 με	 χαμηλό	
κόστος	διαβίωσης	

Βουλγαρία,	 Εσθονία,	 Ουγγαρία,	 Λετονία,	 Λιθουανία,	
Μάλτα,	Πολωνία,	Ρουμανία,	Σλοβακία,	ΠΓΔΜ	 400	€	

	

Η	υποτροφία	υπολογίζεται	αναλογικά	με	τις	ημέρες	παραμονής	του	φοιτητή	στο	εξωτερικό,	
θεωρώντας	ότι	ένας	μήνας	έχει	30	ημέρες.		
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Γ:	ΑΜΕΑ	
	
Άτομα	που	παρουσιάζουν	αναπηρία	67%	και	άνω	από	φυσική	αναπηρία	ή	ψυχική	πάθηση,	με	
βάση	τη	γνωμάτευση	της	οικείας	πρωτοβάθμιας	υγειονομικής	επιτροπής	που	εδρεύει	σε	κάθε	
νομό.	
	
Ο	κατάλογος	των	αναπηριών	δίνεται	στο	άρθρο	13	του	Ν.	4452/15‐2‐17.	
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Περισσότερες	 πληροφορίες	 μπορείτε	 να	 βρείτε	 στην	 αντίστοιχη	 ιστοσελίδα	 του	 ΙΚΥ:	
http://www.iky.gr/atoma‐me‐eidikes‐anagkes	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Δ:	ΕΥΠΑΘΕΙΣ	ΟΜΑΔΕΣ	

	
1.	 Φοιτητές	 που	 προέρχονται	 από	 πολύτεκνες	 οικογένειες	 (4	 τέκνα	 και	 άνω	 τα	
οποία	 βρίσκονται	 σε	 κάποια	 βαθμίδα	 της	 εκπαίδευσης)	 και	 των	 οποίων	 	το	 ετήσιο	
οικογενειακό	εισόδημα	δεν	ξεπερνάει	τις	22.000	€.	
	
2.	Φοιτητές	των	οποίων	το	οικογενειακό	εισόδημα	δεν	ξεπερνά	τις	8.000	Ευρώ	
Για	 τους	 φοιτητές	 που	 δεν	 έχουν	 συμπληρώσει	 το	 25ο	 έτος	 της	 ηλικίας	 τους	 θα	
λαμβάνεται	 υπόψη	 το	 οικογενειακό	 και	 το	 ατομικό	 εισόδημα	ως	 9.000	 ευρώ,	 ενώ	 εάν	
έχουν	συμπληρώσει	και	το	25ο	έτος	της	ηλικίας	του	θα	λαμβάνεται	υπόψη	το		ατομικό	
εισόδημα	ως	9.000	Ευρώ.		
	


