ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται
ενισχυμένο κατά 40%, και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας
καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους
τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το νέο
πρόγραμμα 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).
Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για
σπουδές και πρακτική άσκηση λαμβάνοντας επιχορήγηση από το ανωτέρω πρόγραμμα σε
όλους τους κύκλους σπουδών:
 Κατά την διάρκεια του Πρώτου κύκλου σπουδών (Προπτυχιακός κύκλος)
 Κατά την διάρκεια του Δεύτερου κύκλου σπουδών (Μεταπτυχιακός κύκλος)
 Κατά την διάρκεια του Τρίτου κύκλου σπουδών (διδακτορικός κύκλος)
Η διάρκεια μετακίνησης των φοιτητών για σπουδές και για πρακτική άσκηση εφόσον υπάρχει
διαθέσιμη χρηματοδότηση, καθορίζεται ως εξής:
 Κατά την διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών πενταετούς φοίτησης ο φοιτητής δικαιούται να
χρησιμοποιήσει μέχρι 24 μήνες για να μετακινηθεί συνδυαστικά για σπουδές ή για πρακτική
άσκηση χωρίς να ξεπερνάει τους 12 μήνες ανά ακαδημαϊκό έτος


Κατά την διάρκεια του Δεύτερου κύκλου σπουδών ο φοιτητής δικαιούται να χρησιμοποιήσει μέχρι
12 μήνες συνδυαστικά για σπουδές ή για πρακτική άσκηση.

 Κατά την διάρκεια του Τρίτου κύκλου σπουδών ο φοιτητής δικαιούται να χρησιμοποιήσει
μέχρι 12 μήνες συνδυαστικά για σπουδές ή για πρακτική άσκηση.
Ελάχιστη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για σπουδές: 3 μήνες για όλους τους κύκλους
σπουδών
Ελάχιστη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση: 2 μήνες για όλους τους
κύκλους σπουδών
Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για Σπουδές και Πρακτική άσκηση οι πρόσφατοι απόφοιτοι
στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχουν υποβάλει την αίτησή τους
την περίοδο που είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος.
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ERASMUS+ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2016‐2017


ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ:

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, , Αγγλία

Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα,
Χώρες με μεσαίο Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία,
κόστος διαβίωσης
Ισπανία, Τουρκία
Ομάδα 3
Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Ομάδα 2

Χώρες με χαμηλό
κόστος διαβίωσης

Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ

500
450
400

Η Ελβετία δεν συμμετέχει στο ERASMUS+ ως χώρα του Προγράμματος, αλλά ως χώρα Εταίρος και θα
χρηματοδοτήσει η ίδια την εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα.


Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ή είναι άτομα με ειδικές ανάγκες:

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά
μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.
Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία καθορίζονται οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
είναι τα ακόλουθα:


Οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 8.000 Ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο
οικονομικό έτος.



Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο
εκπαιδευτικό σύστημα) και των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 Ευρώ κατά το
πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω οδηγία δεν ισχύει για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν για
πρακτική άσκηση
Στη περίπτωση που ο συμμετέχων είναι άτομο με ειδικές ανάγκες θα λάβει πρόσθετη ειδική επιχορήγηση
προκειμένου να καλύψει πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας που θα προκύψουν από τη μετακίνησή του στο
εξωτερικό. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες οφείλουν να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να
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ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν και ότι η ικανοποίηση της αίτησής τους δεν είναι αυτόματη, αλλά
εξαρτάται από το συνολικό αριθμό αιτήσεων για επιπλέον χρηματοδότηση που θα δεχθεί η ΕΜ από τα Ιδρύματα
Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα διαθέσιμα κονδύλια. ( πληροφορίες και αιτήσεις ,υπάρχου στην ιστοσελίδα
http://www.ntua.gr/eep)

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
 Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές


ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

 ΈΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 01/06/2016
 ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΚΙΝΗΣΗΣ 30/09/2017





Προϋποθέσεις συμμετοχής



ΟΙ φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ όπως
ορίζεται στην σύμβαση μεταξύ των ιδρυμάτων και της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού
(Ε.Μ.Σ.) θα πρέπει :

να είναι υπήκοοι χώρας που μετέχει στο Πρόγραμμα Δια ERASMUS+ή υπήκοοι
άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/0103-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία,

Να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο β΄έτος σπουδών σε Σχολή του Ε.Μ.Π.
και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο έτος σπουδών(ή τουλάχιστον τα 3/4
μαθημάτων του 1ου Έτους)



ΣΤΑΔΙΟ 1ο ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Οι φοιτητές που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, και επιθυμούν να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ για να διανύσουν μια περίοδο σπουδών σε
κάποιο από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, πρέπει πριν την έναρξη των διαδικασιών
υποβολής αίτησης για υποτροφία ERASMUS+ στο Ε.Μ.Π. να ακολουθήσουν την εξής
διαδικασία:


Να αναζητήσουν τις προβλεπόμενες θέσεις κινητικότητας για κάθε Σχολή από
την ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων,
http://www.ntua.gr/eep.


Να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής που τους ενδιαφέρει
τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή τους οι οποίες συνήθως είναι οι προθεσμίες
υποβολής αίτησης, ο τρόπος υποβολής αίτησης (on-line ή έντυπη μορφή), το ακαδημαϊκό
ημερολόγιο και πληροφορίες για τη στέγαση κ.α.
Να αναζητήσουν από την ιστοσελίδα του συνεργαζόμενου Ιδρύματος που επέλεξαν το
πρόγραμμα
σπουδών και να επιλέξουν τα μαθήματα που τους ενδιαφέρει και να
συμβουλευτούν τους αντίστοιχους καθηγητές της Σχολής τους για κάθε μάθημα που
επέλεξαν, ώστε να βρουν ποια από τα μαθήματα που επέλεξαν είναι συναφή με τα
αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών της Σχολής τους .
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- Να πάρουν έγγραφη έγκριση από τους διδάσκοντες της Σχολής τους, για τη συνάφεια
της ύλη των μαθημάτων που επέλεξαν από το πρόγραμμα σπουδών του συνεργαζόμενου
Ιδρύματος ,με τα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών της Σχολής τους .
Να συμπληρώσουν τη φόρμα της συμφωνίας σπουδών με τα μαθήματα που επέλεξαν από
το πρόγραμμα σπουδών του συνεργαζόμενου Ιδρύματος.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν μέρος ή ολόκληρη την διπλωματική εργασία
τους στο συνεργαζόμενου Ίδρυμα υποδοχής πρέπει να πάρουν έγγραφη έγκριση από
τον υπεύθυνο καθηγητή της Σχολής τους για την διπλωματική τους εργασία και για την
γλώσσα συγγραφής της ανωτέρω διπλωματικής.
Ενημερώνουμε τους υποψηφίους φοιτητές ERASMUS Ε.Μ.Π. ότι επιβάλλεται τα
μαθήματα που επέλεξαν από το πρόγραμμα σπουδών του συνεργαζόμενου
Ιδρύματος να αντιστοιχούν α)σε 15 ECTS αν η μετακίνησή τους είναι τρίμηνη β)
σε 30 ECTS αν η μετακίνησή τους είναι εξάμηνη και γ) σε 60 ECTS αν η
μετακίνησή τους είναι ετήσια(δύο εξάμηνα ).


ΣΤΑΔΙΟ 2ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΤΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Όλοι οι υποψήφιοι φοιτητές ERASMUS υποβάλλουν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, (υπάρχει και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ntua.gr/eep), συνοδευόμενη από:
1) Αναλυτική βαθμολογία (πιστοποιητικό Γραμματείας που εκδίδεται ύστερα από αίτηση
του/της ενδιαφερομένου/ης).
2) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά.
3) Απλή φωτοτυπία πιστοποιητικού γλωσσικής ικανότητας επιπέδου Β1 στην γλώσσα
διδασκαλίας του Συνεργαζόμενου Ιδρύματος Υποδοχής.
4) Έγκριση από τους διδάσκοντες της Σχολής τους, για τη συνάφεια της ύλη των
μαθημάτων που επέλεξαν από το πρόγραμμα σπουδών του συνεργαζόμενου Ιδρύματος,
με τα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών της Σχολής τους ή έγγραφη
έγκριση από τον υπεύθυνο για την διπλωματική εργασία τους καθηγητή της Σχολής τους
αν οι φοιτητές επιθυμούν να εκπονήσουν μέρος ή ολόκληρη την διπλωματική εργασία
τους στο συνεργαζόμενου Ίδρυμα υποδοχής.
5) Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) συμπληρωμένη με το πρόγραμμα σπουδών
που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής στο συνεργαζόμενο Ίδρυμα υπογεγραμμένο από τον
ίδιο.
6) Βεβαίωση της 3μελούς Συμβουλευτικής επιτροπής για τους υποψήφιους διδάκτορες ή
βεβαίωση της Ειδικής διατμηματικής επιτροπής (ΕΔΕ) για φοιτητές σε διατμηματικά
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, στην οποία να αναγράφονται :
-Το θέμα της διατριβής για τους υποψήφιους διδάκτορες ή το θέμα της διπλωματικής
εργασίας για φοιτητές σε διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και ότι το
πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του
εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, ή μέρος της διπλωματικής
εργασίας, και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο σπουδών
(εξαιρούνται οι
δραστηριότητες έρευνας, οι οποίες δεν αποτελούν συγκεκριμένο μέρος του προγράμματος
σπουδών).
9)
Υπεύθυνη
δήλωση
Ν.1599/1986
(υπάρχει
στην
ηλεκτρονική
http://www.ntua.gr/eep) όπου δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τα εξής:
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Για τους φοιτητές που θα επιλέξουν περίοδο μετακίνησης από 01/06/2016 έως 30/10/2016
δεν υπάρχει δυνατότητα προχρηματοδότησης γιατί το Ε.Μ.Π. λαμβάνει την χρηματοδότηση
από την Ε.Μ. μετά το ανωτέρω διάστημα. Η χρηματοδότηση θα τους χορηγείται μετά το
τέλος της περιόδου σπουδών και εφόσον είναι εφικτό κατά την διάρκεια της περιόδου
σπουδών.

Για τους φοιτητές που θα επιλέξουν περίοδο μετακίνησης από 01/10/2016 έως
30/09/2017 το Ίδρυμα Προέλευσης μετά την επιλογή τους, τους καταβάλλει το 80% του
συνόλου της επιχορήγησης εφάπαξ εντός 30 ημερών από την θέση σε ισχύ της σύμβασης
Επιχορήγησης Erasmus+ και εφόσον είναι εφικτό πριν την αναχώρησή τους, με την προϋπόθεση
το ΕΜΠ να έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την ΕΜ για την κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ και οι
δικαιούχοι φοιτητές να έχουν καταθέσει 1,5 μήνα πριν την αναχώρησή τους την ανωτέρω
σύμβαση υπογεγραμμένη από τους ίδιους μαζί με όλα τα παραστατικά. Το υπόλοιπο 20%, θα
καταβληθεί στους δικαιούχους μετά την επιστροφή τους στο Ίδρυμα προέλευσης και εφόσον
έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.
10)
Υπεύθυνη
δήλωση
Ν.1599/1986
(υπάρχουν
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.ntua.gr/eep) όπου ο φοιτητής δηλώνει ότι θα μετακινηθεί για μεγαλύτερο διάστημα
από το επιλέξιμο και θα χρηματοδοτήσει από ιδίους πόρους τη περίοδο πέραν της επιλέξιμης.
11)
Υπεύθυνη
δήλωση
Ν.1599/1986
(υπάρχουν
http://www.ntua.gr/eep) όπου ο φοιτητής δηλώνει :

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

α) Εάν έχει μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus για σπουδές στο παρελθόν
β) Ότι όλα τα φωτοαντίγραφα που προσκομίζει αποτελούν πιστά αντίγραφα των
πρωτοτύπων
γ) όλα τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί και υποβληθεί με την παρούσα αίτηση είναι
αληθή.

ΣΤΑΔΙΟ 3ο ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS .
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού συγκεντρωθούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, αποστέλλονται στις επιτροπές αξιολόγησης των Σχολών.
Οι επιτροπές αξιολόγησης των σχολών εξετάζουν τις αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών
ERASMUS+ ελέγχοντας, εάν το πρόγραμμα σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσει ο
φοιτητής στο προτεινόμενο Ίδρυμα υποδοχής το οποίο είναι καταγεγραμμένο στη
συμφωνία σπουδών (learning Agreement) είναι αποδεκτό στα πλαίσια του τίτλου σπουδών
και πλήρως αναγνωρίσιμο μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του από το Ίδρυμα προέλευσης
(Ε.Μ.Π.). Στην συνέχεια η συμφωνία σπουδών (learning Agreement) υπογράφεται από
τον ακαδημαϊκό συντονιστή ERASMUS+ της κάθε Σχολής.
Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση το ανώτερο σε 3 συνεργαζόμενα
Ιδρύματα.

Σε αυτή την περίπτωση οι επιτροπές αξιολόγησης των σχολών επιλέγουν το
πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής που είναι καλύτερα αποδεκτό στα πλαίσια
του τίτλου σπουδών του φοιτητή
και πλήρως αναγνωρίσιμο μετά την επιτυχή
ολοκλήρωσή του από το Ίδρυμα προέλευσης (Ε.Μ.Π).


Στη συνέχεια οι επιτροπές αξιολόγησης των σχολών εξετάζουν και μοριοδοτούν
τις αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών ERASMUS+ σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:






Β. Μοριοδότηση αιτήσεων μετακίνησης φοιτητών για
παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
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Για λόγους πληρότητας, περιλαμβάνεται εδώ και ο τρόπος μοριοδότησης των
αιτήσεων για παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Ο αριθμός μορίων υπολογίζεται με την εξίσωση

M    


MO


     
 
10
10

 max





(Β.1)
όπου
ΜΜΔ αριθμός μορίων αίτησης για παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας



βi





ΜΟ μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα στα οποία ο αιτών έχει προαχθεί
μπ αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει προαχθεί
μολ σύνολο των μαθημάτων μέχρι το τελευταίο εξάμηνο πρίν από αυτό της
υποβολής της αίτησης
ε εξάμηνο φοίτησης (   10 )
γ παράμετρος που χαρακτηρίζει το επίπεδο γνώσης της γλώσσας επικοινωνίας
στο περιβάλλον σπουδών (π.χ. γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων)

συντελεστές βαρύτητας (%) με την ιδιότητα:

 i  100
i





 max




Οι συντελεστές βαρύτητας έχουν τις ακόλουθες τιμές:








μέγιστη τιμή του γ.

   50%

   30%

  15%

  5%

Για την παράμετρο γ ισχύουν οι τιμές του Πίνακα 1.
Διευκρινίσεις
1. Ισχύει η 1η Διευκρίνιση στο τέλος της Ενότητας Α.1, στην οποία η λέξη
“εργασίας” αντικαθίσταται από τη λέξη “σπουδών”.
2. Η συνάφεια δέν εμφανίζεται στην Εξ. (Β.1), διότι δέν νοείται
παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που δέν είναι
απόλυτα συναφή με το πρόγραμμα σπουδών. Η Επιτροπή Προπτυχιακών
Σπουδών της Σχολής ελέγχει τη συνάφεια αυτή, πρίν προωθήσει τη σχετική
αίτηση προς μοριοδότηση.

Οι φοιτητές που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα ERASMUS+
έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση ισοψηφίας


Εκτός των βασικών κριτηρίων επιλογής οι επιτροπές αξιολόγησης των σχολών
μπορεί να θέσουν και άλλα κριτήρια επιλογής, όπως τα κίνητρα του υποψηφίου
(motivation), και το αποτέλεσμα προσωπικής συνέντευξης κ.α..


Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των φοιτητών η Γραμματεία κάθε
Σχολής αποστέλλει στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων την απόφαση
της επιτροπής αξιολόγησης με συνημμένη λίστα των ονομάτων των φοιτητών που έχουν
αξιολογηθεί με τους επιλεγέντες και μη καθώς και τις συμφωνίες μαθημάτων
(learning Agreement) των φοιτητών που έχουν επιλεγεί υπογεγραμμένες από τον
ακαδημαϊκό συντονιστή ERASMUS κάθε Σχολής.
Το περιεχόμενο της Συμφωνίας Σπουδών σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, που θα
παρακολουθήσει ο φοιτητής, συμφωνείται μεταξύ του Ιδρύματος υποδοχής, του
Ιδρύματος προέλευσης και του φοιτητή και υπογράφεται από:

Το φοιτητή,

Τον Ακαδ. Συντονιστή ERASMUS+ της Σχολής, του Ε.Μ.Π.

Τον Ακαδ. Συντονιστή ERASMUS+ της Σχολής, του Ιδρύματος υποδοχής


Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αναλαμβάνει
για τους φοιτητές ERASMUS+ που έχουν επιλεγεί να αποστείλει στα Ιδρύματα
Υποδοχής το ERASMUS+ nomination (αποστολή στοιχείων υποψηφίων φοιτητών
στα αντίστοιχα Ιδρύματα που επέλεξαν). Στη συνέχεια τα Ιδρύματα Υποδοχής
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αποστέλλουν στους υποτρόφους τις πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής
τους και διάφορες άλλες πληροφορίες π.χ. στέγαση κ.λ.π..
Ενημερώνουμε τους υποψηφίους φοιτητές ERASMUS Ε.Μ.Π. ότι το Γραφείο
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αναλαμβάνει να αποστείλει μόνο το
ERASMUS nomination (ενημέρωση των
Ιδρυμάτων Υποδοχής για τους
υποψηφίους φοιτητές) Η διαδικασία εγγραφής του κάθε φοιτητή στο Ίδρυμα
Υποδοχής (π.χ. συμπλήρωση φόρμα αίτησης του Ίδρυμα Υποδοχής ή ότι άλλα
έγγραφα ζητηθούν να συμπληρωθούν και να αποσταλούν)είναι αποκλειστικά
ευθύνη των υποψηφίων φοιτητών ERASMUS και πολλές φορές ολοκληρώνεται
παράλληλα με τις διαδικασίες επιλογής των ανωτέρων φοιτητών από τις
επιτροπές αξιολόγησης των Σχολών.
να διαβάζουν προσεκτικά τις
Συνιστάται οι υποψήφιοι φοιτητές ERASMUS
οδηγίες που παρέχονται στις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων Υποδοχής κυρίως τις
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων DEADLINES και όπου απαιτείται αποστολή
εγγράφων (π.χ. αίτηση)να αποστέλλονται με συστημένη αποστολή και να
κρατούνται αντίγραφα

ΣΤΑΔΙΟ 4ο ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


Οι φοιτητές μετά την επιλογή τους από τις επιτροπές αξιολόγησης των Σχολών
θα πρέπει να βρουν, (από τις ιστοσελίδες του κάθε συνεργαζόμενου Ιδρύματος του
εξωτερικού), να συμπληρώσουν και να στείλουν στο/α Πανεπιστήμιο/α Υποδοχής με την
βοήθεια του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τα εξής έντυπα:

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Application Form) η οποία συνήθως υπάρχει στην
ιστοσελίδα του κάθε Πανεπιστημίου.
β) Συμφωνία Σπουδών(Learning Agreement) υπογεγραμμένη από :



-το φοιτητή,
- τον Ακαδ. Υπεύθ. ERASMUS της Σχολής, του Ε.Μ.Π.

Όλες οι Συμφωνίες Σπουδών θα πρέπει να επιστραφούν υπογεγραμμένες στο
Ίδρυμα Προέλευσης πριν την έναρξη της δηλωθείσας περιόδου σπουδών των
υποψήφιων φοιτητών ERASMUS στο Ίδρυμα υποδοχής μαζί με έγγραφη έγκριση
αποδοχής των φοιτητών (letter of acceptance) ώστε να είναι επιλέξιμοι.
γ) Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) όλων των προηγούμενων εξαμήνων,
την οποία ο φοιτητής τη ζητάει από τη Γραμματεία της Σχολής τους σας μεταφρασμένη
στα αγγλικά από τον ίδιο το φοιτητή,
Το έντυπο της Αναλυτικής Βαθμολογίας εάν ζητηθεί το στέλνει ο φοιτητής ηλεκτρονικά
στο Ίδρυμα υποδοχής μαζί με το έντυπο της αίτησης « Application form και Learning
Agreement» πριν την αναχώρησή του.
δ) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από το Ίδρυμα υποδοχής όπως:.

1) Βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά,


2) Accommodation Form (αφορά στη στέγαση των φοιτητών -συνήθως στις
πανεπιστημιακές εστίες- και υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου το Πανεπιστήμιο δεν παρέχει στέγαση σε εστίες ή
δεν έχει τέτοιου είδους έντυπα ή υπάρχει κάποιο αρμόδιο άτομο που αναλαμβάνει την
πληροφόρηση τους σχετικά με τη στέγαση),
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3) Αίτηση για εγγραφή στα μαθήματα γλώσσας, που πιθανόν να προσφέρει το
Πανεπιστήμιο,


4) Motivation Letter.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε καμία
δέσμευση με το Ίδρυμα υποδοχής ούτε να προχωρούν σε κρατήσεις εισιτηρίων
και διαμονής στη χώρα υποδοχής πριν την τελική επιβεβαίωση της έγκρισης και
χορήγησης της υποτροφίας τους από το ΕΜΠ.
ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ OLS



Οι επιλεγέντες φοιτητές ERASMUS+ υποχρεούται να πραγματοποιήσουν
διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητάς τους πριν και μετά το πέρας της
περιόδου κινητικότητας διαφορετικά δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση. Το επίπεδο
γλωσσομάθειας στην κύρια γλώσσα εκμάθησης που θα καθοριστεί είναι αυτό που ο
φοιτητής ήδη έχει δηλώσει.
Ο Συμμετέχων θα παρακολουθεί το διαδικτυακό γλωσσικό μάθημα (OLS),
ξεκινώντας από τη στιγμή που αποκτά τη πρόσβαση στο εργαλείο εκμεταλλευόμενος στο
έπακρο αυτή τη δυνατότητα/ υπηρεσία. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα
το Ίδρυμα σε περίπτωση που αδυνατεί να παρακολουθήσει το διαδικτυακό μάθημα.
Η εκταμίευση της επιχορήγησης εξαρτάται από την έγκαιρη υποβολή της
υποχρεωτικής διαδικτυακής γλωσσικής αξιολόγησης (OLS) πριν και μετά το πέρας της
περιόδου κινητικότητας.


ΣΤΑΔΙΟ 5ο ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί και των οποίων οι Συμφωνίες Σπουδών έχουν επιστραφεί
υπογεγραμμένες από το Ίδρυμα Υποδοχής πριν την έναρξη της δηλωθείσας περιόδου
σπουδών τους και οι οποίοι
έχουν έγγραφη έγκριση αποδοχής τους από το Ίδρυμα
Υποδοχής (letter of acceptance) θα πρέπει οπωσδήποτε να παραλάβουν, να
συμπληρώσουν και να καταθέσουν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας και 1,5 μήνα πριν την
αναχώρησή τους, τη
Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές , η οποία
υπογράφεται από τον Φοιτητή και τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
του Ε.Μ.Π.
Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για τη μετακίνησή του έγγραφα εγκαίρως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του
Ιδρύματος ΕΜΠ, δεν θα γίνεται η καταβολή της προ-χρηματοδότησης.
Στη συνέχεια

Έχοντας μαζί τους το έντυπο της Σύμβασης, πρέπει να φροντίσουν, πριν από
την αναχώρησή τους για το εξωτερικό να παραλάβουν την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης
(Ε.Κ.Α.Α. ) από το Ταμείο, στο οποίο είναι ασφαλισμένοι και την οποία θα πρέπει να έχουν
πάντα μαζί τους. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν ανήκει σε κανένα ασφαλιστικό
φορέα, θα πρέπει ή να ασφαλισθεί σε ιδιωτική εταιρεία για το διάστημα παραμονής του
στο εξωτερικό ή να συγκεντρώσει τα απαραίτητα έντυπα για την ασφάλισή του στο Ε.Μ.Π.
εφόσον το δικαιούται (πληροφορίες παρέχονται από την Ιατρική Υπηρεσία του Ιδρύματος).

Στις περιπτώσεις που η Ε.Κ.Α.Α. δεν έχει ισχύ (όπως για παράδειγμα στις χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τότε πρέπει να συνομολογηθεί ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η
οποία καλύπτεται από τον Συμμετέχοντα φοιτητή.
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Συνιστάται η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις
δαπανών που δεν καλύπτονται από την Ε.Κ.Α.Α όπως στις περιπτώσεις επείγουσας
ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού.
Συνιστάται όταν οι φοιτητές συμπληρώνουν την Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+
να είναι πολύ προσεκτικοί ειδικά στις ημερομηνίες που θα δηλώσουν ελέγχοντας
πάντα το ακαδημαϊκό ημερολόγια του Ιδρύματος Υποδοχής γιατί ο υπολογισμός
της υποτροφίας τους θα βασιστεί στις ανωτέρω ημερομηνίες
ΣΤΑΔΙΟ 6ο ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για τους επιλεγέντες
φοιτητές ERASMUS+ που
έχουν πραγματοποιήσει
διαδικτυακά τη αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητάς πριν το πέρας της περιόδου
κινητικότητας και έχουν
καταθέσει την σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+
υπογεγραμμένη από τους ίδιους μαζί με όλα τα παραστατικά που ζητούνται 1,5 μήνα πριν
την αναχώρησή τους για το εξωτερικό εκταμιεύεται η υποτροφία τους ως εξής:


Α ) Για όσους έχουν επιλέξει περίοδο μετακίνησης από 01/06/2016 έως
30/10/2016 δεν υπάρχει δυνατότητα προχρηματοδότησης γιατί το Ε.Μ.Π. λαμβάνει την

χρηματοδότηση από την Ε.Μ. μετά το ανωτέρω διάστημα.

Η χρηματοδότηση θα τους
χορηγείται μετά το τέλος της περιόδου σπουδών και εφόσον είναι εφικτό κατά την διάρκεια της
περιόδου σπουδών.

Β) Για όσους έχουν επιλέξει περίοδο μετακίνησης από 01/10/2016 έως 30/09/2017 το Ίδρυμα
Προέλευσης καταβάλλει το 80% του συνόλου της επιχορήγησης εφάπαξ εντός 30 ημερών
από την θέση σε ισχύ της σύμβασης και εφόσον είναι εφικτό πριν την αναχώρησή τους, με
την προϋπόθεση ότι το ΕΜΠ έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την ΕΜ για την κινητικότητα
φοιτητών. Το υπόλοιπο 20%, θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετά την επιστροφή τους
στο Ίδρυμα προέλευσης και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Η καταβολή
της τελικής δόσης της επιχορήγησης δεν θα χορηγείται εάν οι φοιτητές ERASMUS+
δεν έχουν κάνει την υποχρεωτική διαδικτυακή γλωσσική αξιολόγηση (OLS) και αν δεν
έχουν υποβάλει την βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους (After the Mobility)
υπογεγραμμένη από το Ίδρυμα Υποδοχής, στο τέλος της περιόδου κινητικότητας.


Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα ERASMUS+ πρέπει αν
δεν έχουν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε Τράπεζα της Ελλάδος κατά προτίμηση
στην Εθνική,
και να προσκομίσουν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων έγγραφο υπογεγραμμένο από την Τράπεζα με πλήρη τα στοιχεία του
Ατομικού τους Λογαριασμού ( ονοματεπώνυμο, αριθμός λογαριασμού, ΙΒΑΝ Κ.Λ.Π όπου το
όνομα του φοιτητή θα είναι πρώτο .). Στον ανωτέρω λογαριασμό θα κατατεθεί το ποσό
της επιχορήγησης τους όταν εκταμιευτεί.
Το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών/μηνών της κινητικότητας, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2.3 της Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+ με το ανώτατο ποσό που ισχύει ανά
μήνα για την χώρα υποδοχής που αφορά. Στην περίπτωση των «μη συμπληρωμένων»
μηνών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των
ημερών του «μη συμπληρωμένου» μήνα με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.

Το ποσό της υποτροφίας κατατίθεται στο δηλωθέντα λογαριασμό του φοιτητή
στην δηλωθέντα Τράπεζα. Οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την
Τράπεζα (μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν τον ίδιο τον φοιτητή.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στο Ε.Μ.Π. κάθε αλλαγή
κατοικίας ή διαμονής τους.
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ΣΤΑΔΙΟ 7ο ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Οι φοιτητές πριν αναχωρήσουν για το Ίδρυμα Υποδοχής παραλαμβάνουν με ηλεκτρονική
αλληλογραφία από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος
Προέλευσης φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα που θα τους συνοδεύουν στο εξωτερικό:


-Infoleaflet με τα στοιχεία του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων.


-Βεβαίωση (Confirmation Letter) την οποία συντάσσει το Γραφείο Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και η οποία αποδεικνύει ότι ο φοιτητής έχει ιδιότητα του
υποτρόφου ERASMUS. Η ανωτέρω Βεβαίωση πρέπει να κατατεθεί στο Ίδρυμα Υποδοχής
κατά την εγγραφή του φοιτητή.


-Αντίγραφο της Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ (αντίγραφο) υπογεγραμμένη
από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ε.Μ.Π..
- Έντυπο αλλαγών του προγράμματος σπουδών (During the Mobility).
- βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους (After the Mobility)

Χάρτης Erasmus,



ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Η υποτροφία που χορηγείται έχει διάρκεια μόνο για όσο χρόνο αναγράφεται στη
σύμβαση και μπορεί να κυμαίνεται από τρεις έως δώδεκα μήνες ανά ακαδημαϊκό έτος και
εικοσιτέσσερις συνολικά στο προπτυχιακό κύκλο Σπουδών.

Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους κανόνες του
προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, και να συμμετέχουν στις
εξετάσεις όλων των μαθημάτων που έχουν επιλέξει από το πρόγραμμα σπουδών
τους και αναγράφονται στην συμφωνία σπουδών. Οι φοιτητές που εκπονούν
διπλωματική εργασία ή προετοιμασία διατριβής (διδακτορικοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές) θα
πρέπει να παρουσιάσουν το έργο τους και να λάβουν βεβαίωση από τον επιβλέποντα
καθηγητή για το κομμάτι της διπλωματικής εργασίας ή της διατριβής που εκπόνησαν στο
Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών, το Ίδρυμα Υποδοχής θα
παρέχει στο φοιτητή αναλυτική κατάσταση απόδοσης (βαθμολογία) σύμφωνα με τη
Συμφωνία Σπουδών,.

Η αναγνώριση των σπουδών που πραγματοποιούνται από το φοιτητή στο
Ίδρυμα Υποδοχής δε θα δίνεται στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ανταποκριθεί στο
επίπεδο ακαδημαϊκής επιτυχίας που απαιτείται από το Ίδρυμα Υποδοχής ή δεν εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του που έχουν ορισθεί από τα Ιδρύματα Προέλευσης και Υποδοχής όσον
αφορά στην αναγνώριση.


Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ή παράβασης των ανωτέρω ή
οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης, που υπογράφει ο φοιτητής πριν την
αναχώρησή του στο εξωτερικό, αυτό συνεπάγεται την επιστροφή μέρους ή και
όλης της υποτροφίας ERASMUS+. Το θέμα παραπέμπεται στις επιτροπές
αξιολόγησης των Σχολών οι οποίες είναι αρμόδιες να αποφασίσουν σχετικά .
Ο Φοιτητής πριν την ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών του
στο
Πανεπιστήμιο Υποδοχής και πριν την αναχώρησή του θα πρέπει να δώσει το
έντυπο της βεβαίωσης περάτωσης των σπουδών τους (After the Mobility) στον
Ακαδημαϊκό Συντονιστή ERASMUS+
συμπληρώσει και να το υπογράψει.

Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
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Το ανωτέρω έγγραφο αποδεικνύει ότι πραγματοποίησε ο Φοιτητής το
σκοπό για τον οποίο επιλέχθηκε και πήρε την επιχορήγηση ERASMUS+

Σε περίπτωση που το ανωτέρω έγγραφο δεν το υποβάλει έγκαιρα ή δεν
το υποβάλει καθόλου, η Υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή
μέρους ή και του συνολικού ποσού της υποτροφίας ERASMUS.

Εκτός από την υπογραφή του Ακαδημαϊκού Συντονιστή η βεβαίωση
περάτωσης των σπουδών (After the Mobility) πρέπει να φέρει και τη σφραγίδα
του Πανεπιστημίου, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτό.
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αλλαγές στο συμφωνηθέν πρόγραμμα Σπουδών δεν πραγματοποιούνται παρά
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου θεωρούνται αναγκαίες και εντός ενός μηνός από
την άφιξη του στο Ίδρυμα Υποδοχής. Ο φοιτητής εφόσον έχει έγκριση για αλλαγή στο
συμφωνηθέν πρόγραμμα Σπουδών του και από τα δύο Ιδρύματα , μπορεί να
αντικαταστήσει
κάποια από τα προεπιλεγμένα μαθήματα της Συμφωνίας Σπουδών
στέλνοντας υπογεγραμμένο από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής το έντυπο During the
Mobility της συμφωνίας σπουδών του την οποία παραλαμβάνει ηλεκτρονικά ο Φοιτητής
από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα
πριν την αναχώρησή του. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων όταν
παραλάβει το ανωτέρω έγγραφο θα το προωθήσει εκ νέου για έγκριση στη Σχολή που
ανήκει ο φοιτητής.
During the Mobility της συμφωνίας σπουδών του μετά την

το έντυπο
έγκριση της σχολής αποστέλλεται στο φοιτητή.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένα μήνα πριν την λήξη της εγκεκριμένης περιόδου

κινητικότητας να αιτηθούν παράτασης εφόσον συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης,

η περίοδος της κινητικότητάς τους δεν εκτείνεται πέραν των 12 μηνών ή πέραν
30ης Σεπτεμβρίου που είναι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους ERASMUS+.

της

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με απλό μήνυμα προς Γραφείο Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και συνοδεύεται με τις σχετικές εγκρίσεις από τον Ίδρυμα
υποδοχής και τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus+ της Σχολής που ανήκει ο φοιτητής.

Εφόσον υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση θα εγκρίνεται η παράταση και θα
χορηγείται στους αιτούντες η επιχορήγηση που δικαιούνται μετά το πέρας της
κινητικότητας. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση θα ενημερώνονται σχετικά
οι αιτούντες φοιτητές, οι οποίοι εάν το επιθυμούν μπορούν να λάβουν παράταση μέσω
του προγράμματος ERASMUS+ για το διάστημα που αιτούνται με τον όρο να
χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την παράτασή τους. Η αποδοχή του ανωτέρου όρου θα
δηλώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς το ανωτέρω γραφείο .
Η παράταση πρέπει να ακολουθεί την τρέχουσα περίοδο κινητικότητας ERASMUS+ χωρίς
κενό (οι διακοπές και οι περίοδοι που κλείνει το Πανεπιστήμιο δε θεωρούνται «κενά»)

Η βεβαίωση ολοκλήρωσης της περιόδου Σπουδών που θα λαμβάνουν οι φοιτητές από
το Ίδρυμα υποδοχής μετά το πέρας της περιόδου Σπουδών θα περιλαμβάνει και την
περίοδο της παράταση.
Εφόσον υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση θα εγκρίνεται η παράταση και θα χορηγείται
στους αιτούντες η επιχορήγηση που δικαιούνται μετά το πέρας της κινητικότητας.



Στην περίπτωση έγκρισης της παράτασης ο φοιτητής πρέπει:

α) Να υποβάλλει το Έντυπο αλλαγών της συμφωνίας σπουδών- During the Mobility
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(νέα συμφωνία σπουδών αν πρόκειται για νέο ακαδ. εξάμηνο) στο Ίδρυμα Υποδοχής και
να το αποστείλει υπογεγραμμένο στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
ένα μήνα πριν την προγραμματισμένη λήξη της τρέχουσας περιόδου ERASMUS ώστε να
εγκριθεί και να υπογραφεί από τον Συντονιστή ERASMUS+ της Σχολής του φοιτητή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ


Αμέσως μετά την επιστροφή του ο Φοιτητής πρέπει να υποβάλλει στο Γραφείο
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τα εξής:


-«Έκθεση Σπουδών» (στέλνεται ηλεκτρονικά στο φοιτητή μετά την επιστροφή
του και το πέρας των σπουδών του εξωτερικό, και συμπληρώνεται από τον ίδιο).


-«βεβαίωσης περάτωσης των σπουδών τους (After the Mobility)» σε πρωτότυπη
μορφή, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, από τον Ακαδημαϊκό
Συντονιστή ERASMUS+ της Σχολής του Ιδρύματος Υποδοχής. Προσοχή στο πεδίο, που
αφορά στο διάστημα σπουδών στο εξωτερικό, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το
αναγραφόμενο στη Σύμβαση,
για να μη βρεθεί ο φοιτητής στη δυσάρεστη θέση να
επιστρέψει μέρος του ποσού της υποτροφίας του, (πρωτότυπο).


-Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Ίδρυμα Υποδοχής (transcript of
records), σε φωτοτυπία, το πρωτότυπο το καταθέτει στην Γραμματεία της Σχολής του .


-Ημερολόγιο
για
το
μάθημα «Διάλεξη»
της Σχολής
Αρχιτεκτόνων
υπογεγραμμένο από τον επόπτη καθηγητή του Ιδρύματος Υποδοχής, σε φωτοτυπία, το
πρωτότυπο το καταθέτει στην Γραμματεία της Σχολής του .


-Βεβαίωση για την εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας ή διατριβής (για
μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες ) του επόπτη καθηγητή από το
Ίδρυμα Υποδοχής, σε φωτοτυπία, το πρωτότυπο το καταθέτει στην Γραμματεία της Σχολής
του ή στους υπεύθυνους καθηγητές για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή διατριβής
τους.

-Πιστοποιητικό αναγνώρισης σπουδών (χορηγείται από τη από τη γραμματεία

της Σχολής τους αφού καταθέσουν το πρωτότυπο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
από το Ίδρυμα Υποδοχής ή το Ημερολόγιο για το μάθημα «Διάλεξη» της Σχολής
Αρχιτεκτόνων ή Βεβαίωση για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή διατριβής (για
μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες )


Μετά την κατάθεση στο
Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων των ανωτέρω και εφόσον έχουν εκπληρώσει πλήρως τις
υποχρεώσεις τους, θα γίνει η εκταμίευση του υπόλοιπου 20%, στους
δικαιούχους.



Οι φοιτητές πρέπει επίσης να γνωρίζουν τα εξής:

1. Η Σύμβαση η οποία υπογράφεται μεταξύ του φοιτητή και του Ε.Μ.Π. πρέπει
να διατηρηθεί για πέντε χρόνια.

Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας για τους φοιτητές το Ακαδημαϊκό έτος
2014/2015 καθορίστηκε από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (Ε.Μ.Σ.) ανάλογα τη χώρα
προορισμού.

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει χρήση της υποτροφίας, ο
φοιτητής πρέπει:
Να ενημερώσει το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και να

επιστρέψει τη σύμβαση στο Ε.Μ.Π..

Αν έχει ήδη εισπράξει το ποσό της υποτροφίας, να το επιστρέψει με κατάθεση
του αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό που διατηρεί το Ε.Μ.Π. εφόσον έχει ακολουθηθεί η
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προβλεπόμενη διαδικασία και να προσκομίσει στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων την απόδειξη της κατάθεσης.

Αλλαγές στις ημερομηνίες έναρξης-λήξης της υποτροφίας μπορούν να γίνουν
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η σύμβαση
είναι δημόσιο έγγραφο που δεν επιδέχεται διορθώσεις. Κάθε τροποποίηση της αρχικής
σύμβασης πρέπει να γίνεται γραπτώς και από τους δύο συμβαλλόμενους.

2. Οι σπουδές στο εξωτερικό πρέπει απαραιτήτως να αποτελούν
προεπιλεγμένο τμήμα του προγράμματος σπουδών στο Ίδρυμα Προέλευσης. Η διάρκεια
σπουδών στο εξωτερικό δε θα είναι σε καμιά περίπτωση μικρότερη από τρεις μήνες (ή
μικρότερη του ενός πλήρους ακαδημαϊκού τριμήνου) ή μεγαλύτερη από ένα ακαδημαϊκό
έτος. Σε περίπτωση που ο υπότροφος φοιτητής επιστρέψει πριν την ολοκλήρωση της
περιόδου σπουδών του στο Ίδρυμα Υποδοχής, επιστρέφει το ποσό που αντιστοιχεί στη
χρονική περίοδο που δεν πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Σε
περίπτωση που η διάρκεια σπουδών στο εξωτερικό είναι μικρότερη από τρεις μήνες ή
μικρότερη από τη διάρκεια ολοκλήρωσης
ενός ακαδημαϊκού τριμήνου, το Ίδρυμα
Υποδοχής μεριμνά για την επιστροφή του συνόλου του ποσού της υποτροφίας. Εξαίρεση
γίνεται μόνο στην περίπτωση που, λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα ή
για λόγους που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, το Ίδρυμα Υποδοχής ορίζει τη διάρκεια
του τριμήνου μικρότερη των 90 ημερών. Στην περίπτωση αυτή δικαιολογείται διάρκεια
σπουδών μικρότερη κατά 15 ημέρες.

Η αδυναμία ενός φοιτητή να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονταν για
την περίοδο σπουδών του στο εξωτερικό, όσον αφορά στα μαθήματα, μπορεί να
αποτελέσει λόγο για υποβολή αιτήματος μερικής ή πλήρους επιστροφής της υποτροφίας.
Δε θα ζητείται επιστροφή της υποτροφίας στις περιπτώσεις που ο φοιτητής δεν μπόρεσε
να ολοκληρώσει τα προγραμματισμένα μαθήματα στο εξωτερικό λόγω ανωτέρας βίας.

Η επάνοδος και παραμονή στην Ελλάδα δε θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες σε
πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό διάρκειας 10 μηνών και τις 15 ημέρες σε πρόγραμμα
διάρκειας 6 μηνών.
3. Το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ακολουθούν οι φοιτητές στο συνεργαζόμενο
Ίδρυμα είναι αρμοδιότητα του ακαδημαϊκού υπευθύνου του προγράμματος Erasmus της
Σχολής τους και πρέπει να καθορισθεί ΠΡΙΝ την αναχώρησή τους.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές ERASMUS, εγγράφονται κανονικά στο επόμενο
εξάμηνο στη Σχολή τους και αναγράφουν στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου τους
τίτλους μαθημάτων που έχουν επιλέξει για να παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα υποδοχής
ώστε με την επιστροφή τους η Γραμματεία της Σχολής τους να εκδώσει το πιστοποιητικό
που θα βεβαιώνει, ότι για κάθε μάθημα που επέλεξαν, παρακολούθησαν και εξετάσθηκαν
επιτυχώς στο Ίδρυμα Υποδοχής, έτυχε αναγνώρισης, καθώς και τη βαθμολογία που
έλαβαν (Πιστοποιητικό αναγνώρισης μαθημάτων).


4. Επιστροφή χρηματοδότησης


Το Ε.Μ.Π. μετά από έλεγχο, δικαιούται να ζητήσει να επιστραφεί μέρος ή το
σύνολο της υποτροφίας, επειδή δεν τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης. Το θέμα παραπέμπεται
στις επιτροπές αξιολόγησης των Σχολών οι οποίες είναι
αρμόδιες
μετά από έλεγχο, να
αποφασίσουν σχετικά.
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