
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών/τριών για συμμετοχή σε  

κινητικότητα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση στις Χώρες του Προγράμματος 

και Χώρες Συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα  

κατόπιν της σχετικής Προκήρυξης θέσεων με αρ. πρωτ. 12252/31.05.2022   
  

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

συνεδρίασή της στις 13/07/2022,  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 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, έχουν καταρτιστεί οι πίνακες που ακολουθούν με τα αποτελέσματα Επιλογής 

για χρηματοδότηση των φοιτητών/τριών για Κινητικότητα για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο 

εξωτερικό στο πλαίσιο της ανωτέρω Προκήρυξης θέσεων του Προγράμματος Erasmus+ 

(δράση ΚΑ103, σχέδιο 2020). 

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+ 

- Χαμηλή επιλεξιμότητα (έπονται στην κατάταξη) φοιτητές/τριες ξένης υπηκοότητας 

που  έχουν αιτηθεί να μετακινηθούν στη χώρα προέλευσής τους.  

Οι επιλεγέντες/γείσες φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί από την παρούσα προκήρυξη 
μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση έως τις 30/06/2023. 
 
Στον σύνδεσμο: https://erasmus.aegean.gr/el/praktiki-askisi-klasiki-kinitikotita είναι 
διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που αφορούν: 
- Την επιλογή από τους Φοιτητές/τριες του Φορέα Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό 
- Τη διάρκεια και τα ποσά επιχορήγησης Erasmus+ για Πρακτική 
- Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα να ετοιμάσουν οι φοιτητές/τριες και να 

καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus+ προκειμένου να λάβουν τη χρηματοδότηση  
 

Μετά την επιλογή του Φορέα Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί 

για χρηματοδότηση, καλούνται να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus+ 

(erasmus@aegean.gr) τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την έναρξη της κινητικότητας όλα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα: 

https://erasmus.aegean.gr/el/praktiki-askisi-klasiki-kinitikotita (Δικαιολογητικά για 

Κατάθεση πριν από την έναρξη της κινητικότητας) 

 

Από το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων/ 

Γραφείο Erasmus+ Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

        Μυτιλήνη, 20/07/2022 
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