
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών/τριών για συμμετοχή σε  

κινητικότητα Erasmus+ για ΣΠΟΥΔΕΣ το εαρινό εξάμηνο 2022-23 

σε Χώρες του Προγράμματος και Χώρες Συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα  

κατόπιν της σχετικής Προκήρυξης θέσεων με αρ. πρωτ. 12251/31.05.2022   
  

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη 

συνεδρίασή της στις 20/07/2022, εξέτασε το σύνολο των αιτήσεων της ανωτέρω προκήρυξης και 

αποφάσισε ομόφωνα την κατάταξη των έγκυρων αιτήσεων των ενδιαφερομένων με βάση τα 

κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονταν στην προκήρυξη, για τον ορισμό των 

επιλεγέντων/εισών φοιτητών/τριών που θα λάβουν χρηματοδότηση Erasmus+ της 

κινητικότητάς τους για ΣΠΟΥΔΕΣ, καθώς και των αντίστοιχων επιλαχόντων/χουσών, ανά 

Τμήμα. 

Με βάση την κατανομή των διαθέσιμων χρηματοδοτούμενων θέσεων από την Επιτροπή 

Διαχείρισης Erasmus+ στις Σχολές και από τους/τις Τμηματικά Υπεύθυνους Erasmus+ στα 

Τμήματα ανά Κύκλο Σπουδών, έχουν καταρτιστεί οι πίνακες που ακολουθούν με τα 

αποτελέσματα Επιλογής για χρηματοδότηση των φοιτητών/τριών για Κινητικότητα για 

ΣΠΟΥΔΕΣ στο εξωτερικό στο πλαίσιο της ανωτέρω Προκήρυξης θέσεων του Προγράμματος 

Erasmus+ (δράση ΚΑ131).  

Διευκρινίσεις για τους πίνακες των αποτελεσμάτων: 

 Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οι φοιτητές/τριες αναγράφονται με τον 

Αριθμό Μητρώου εγγραφής τους στο Τμήμα.  

 Η κατάταξη των αιτήσεων γίνεται ανά Τμήμα – Κύκλο σπουδών, με φθίνουσα σειρά 

μοριοδότησης, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

- Χαμηλή επιλεξιμότητα (έπονται στην κατάταξη) όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν ήδη 

χρηματοδοτηθεί για κινητικότητα στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+ 

 Η σειρά των επιλαχόντων/ουσών κάθε Τμήματος εμφανίζεται με φθίνουσα σειρά. 

Προηγούνται όσοι/όσες ανήκουν στον ίδιο κύκλο σπουδών με τους/τις επιλεγέντες/γείσες 

και έπονται οι  επιλαχόντες/ούσες των λοιπών κύκλων σπουδών του ιδίου Τμήματος.  

Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί από την παρούσα προκήρυξη μπορούν να 
πραγματοποιήσουν Σπουδές στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus+ το ΕΑΡΙΝΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟ του ακαδημαϊκού έτους 2022-23. Οι θέσεις που απονέμονται δεν γίνεται να 
μεταφερθούν σε επόμενο εξάμηνο/έτος. 
 
Οι επιλεγέντες/γείσες φοιτητές/τριες, προκειμένου να κατοχυρώσουν τη χρηματοδοτούμενη 

θέση που τους έχει αποδοθεί, καλούνται να στείλουν στο Γραφείο Erasmus+ 

(erasmus@aegean.gr) έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου το αργότερο ηλεκτρονικό μήνυμα 

όπου θα σημειώνουν τρία (3) Πανεπιστήμια Εξωτερικού (με φθίνουσα σειρά προτίμησης) που 

τους/τις ενδιαφέρει να μετακινηθούν για Σπουδές το εαρινό εξάμηνο 2022-23, ώστε το Γραφείο 

Erasmus+ να προχωρήσει στη σχετική ενημέρωση των Πανεπιστημίων (nomination).   

Διευκρινίζουμε ότι η προσπάθεια του Γραφείου Erasmus+ θα είναι να ικανοποιηθεί η 1η σας 

επιλογή, αλλά χρειαζόμαστε εναλλακτική πρόταση εκ μέρους σας για το ενδεχόμενο  να μην 

υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες θέσεις, να μην έχει ολοκληρωθεί η ανανέωση της διμερούς 

συμφωνίας κλπ.    

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Πανεπιστήμια που θα επιλέξετε θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

των ΑΕΙ με τα οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει συνάψει Διμερή Δι-Ιδρυματική Συμφωνία 

Erasmus+, η Διμερής Συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει το γνωστικό πεδίο των σπουδών σας 

και να ελέγξετε ότι το ξένο Ίδρυμα προσφέρει μαθήματα σε γλώσσα, στην οποία έχετε την 

απαραίτητη γλωσσική επάρκεια για να τα παρακολουθήσετε.  

mailto:erasmus@aegean.gr


Ο σύνδεσμος με τον κατάλογο των Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων καθώς και άλλες πληροφορίες 

για την επιλογή του ΑΕΙ του εξωτερικού, είναι διαθέσιμες στο Βήμα 1 της προετοιμασίας για 

κινητικότητα Erasmus+ στο εξωτερικό για Σπουδές στην ιστοσελίδα: 

https://erasmus.aegean.gr/el/spoydes .  

 

Διευκρινίζουμε ότι, όσοι/όσες από τους επιλεγέντες/γείσες φοιτητές/τριες δεν στείλουν έως τη 

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 το μήνυμα με τα Πανεπιστήμια που έχουν επιλέξει, το Γραφείο 

Erasmus+ θα προχωρήσει άμεσα στην ενημέρωση  των αντίστοιχων επιλαχόντων/ουσών, για 

να μη χαθούν οι χρηματοδοτούμενες θέσεις. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο: https://erasmus.aegean.gr/el/spoydes  είναι 
διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που αφορούν: 
- Την επιλογή των Πανεπιστημίων του εξωτερικού και τη συμπλήρωση της συμφωνίας 

μάθησης για σπουδές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OLA 
- Τη διάρκεια και τα ποσά επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές στο εξωτερικό 
- Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα να ετοιμάσουν οι φοιτητές/τριες και να 

καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus+ προκειμένου να λάβουν τη χρηματοδότηση.  
 

 

Μυτιλήνη, 25/07/2022 

Από το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων/ 

Γραφείο Erasmus+ Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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