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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ
------

Δια Βίου Μάθηση / ERASMUS
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: ………………….
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ:.......................................
Σήμερα στις ...................μεταξύ του:
1. Ιδρύματος Προέλευσης: ....ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜ.Π.).........
Διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ….........................
Αριθμός τηλεφώνου: 210-7721017.............αριθμός fax: 210-7721949......................
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: iroffice@central.ntua.gr ............................
στο εξής αποκαλούμενου «το Ιδρυμα» εκπροσωπούμενου από τον
Πρύτανη/Πρόεδρο .......................................................................................................
(ονοματεπώνυμο)
και του/ της
2. κ....................................................................................................................................
πλήρης διεύθυνση: .......................................................................................................
αριθμός τηλεφώνου: ............................................. αριθμός fax: .................................
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ...............................................................…..
αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου: ..................................................................
ημερομηνία έκδοσης: ............ εκδούσα αρχή: ...........................................................
στο εξής αποκαλούμενου «ο δικαιούχος»,

1

συνομολογούνται τα ακόλουθα:
Ι. Η διάρκεια σπουδών /πρακτικής άσκησης του δικαιούχου στο (επωνυμία Ιδρύματος/
Οργανισμού Υποδοχής): .............................................................................................
......................................................................................................................................
(χώρα και πόλη υποδοχής): .........................................................................................
που είχε αρχικά ορισθεί σε ....................... μήνες, από ........................ έως ................
παρατείνεται για .............. μήνες, από ............................ έως .....................................
ΙΙ. Προκειμένου να εγκριθεί παράταση της διάρκειας της υποτροφίας, ο δικαιούχος,
πριν την ολοκλήρωση της εγκεκριμένης περιόδου ERASMUS στο εξωτερικό έχει
εξασφαλίσει την έγγραφη έγκριση του Ιδρύματος/ Οργανισμού Υποδοχής και έχει
υποβάλει αίτηση στο Ίδρυμα Προέλευσης. Η παράταση ακολουθεί αμέσως την
τρέχουσα περίοδο ERASMUS χωρίς κενό (οι διακοπές και οι περίοδοι που κλείνει
το Πανεπιστήμιο δεν θεωρούνται «κενά»). Σε καμία περίπτωση,
συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, η περίοδος κινητικότητας δεν θα υπερβαίνει
την 30η Σεπτεμβρίου 2013.
ΙΙΙ.α. Εντός 45 ημερών από την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης ο δικαιούχος
θα λάβει υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποσού ......... ευρώ, δηλαδή
.......... μήνες Χ ......... ευρώ, προκειμένου να υλοποιήσει την παράταση της
διάρκειας του εγκεκριμένου προγράμματος κινητικότητας.
β. Ο δικαιούχος δεν θα λάβει υποτροφία, αλλά θα επωφεληθεί από τα
πλεονεκτήματα του προγράμματος ERASMUS εκτός της υποτροφίας.
ΙV. Οι λοιποί όροι της υπ’ αριθμ. ............................... σύμβασης παραμένουν ως έχουν.
Η σύμβαση αυτή καταρτίστηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και
πρέπει να διατηρηθεί για 5 έτη.
Οι συμβαλλόμενοι
Για το Ιδρυμα

Ο/Η υπότροφος

Υπογραφή

Υπογραφή

Σφραγίδα Ιδρύματος

Ολογράφως
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