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Πρόγραμμα Erasmus+ 
 Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριών 

για ΠΡΑΚΤΙΚΗ
στο εξωτερικό σε Χώρες του Προγράμματος 

στο πλαίσιο του Σχεδίου 2021

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ / δράση 
ΚΑ131 Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού των ΑΕΙ, θέσεις για την κινητικότητα 
φοιτητών/τριών για Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, σε Χώρες του Προγράμματος, 
όπως αυτές διευκρινίζονται στον σχετικό πίνακα της προκήρυξης. Οι θέσεις κινητικότητας θα 
ενταχθούν στο Σχέδιο 2021, η έγκριση του οποίου αναμένεται από την Εθνική Μονάδα 
Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+  (ΕΜΣ/ΙΚΥ) στα τέλη Αυγούστου 2021. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για ΣΠΟΥΔΕΣ έχουν οι φοιτητές/τριες όλων 
των κύκλων σπουδών (1ου κύκλου - προπτυχιακοί/ες, 2ου κύκλου - μεταπτυχιακοί/ες, , 3ου 
κύκλου - υποψήφιοι/ες διδάκτορες/τόρισσες), πριν από την ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους-
ες/διπλωματούχους,-ες εφόσον πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

 Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εν προκειμένω της Ελλάδας)
 Να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι/ες σε πρόγραμμα σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 Να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας 

διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής – min επίπεδο Β2 του Common European 
Framework of Languages. http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-
language-levels-cefr 

 Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα 2/3 των μαθημάτων του 
ενδεικτικού προγράμματος σπουδών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
δικαιολογητικών στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης

 Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες πρέπει να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών κατά 
την υποβολή της αίτησης.

 Επίσης, δικαίωμα κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση, έχουν και οι προσφάτως 
αποφοιτήσαντες/σασες έως 12 μήνες μετά την ανακήρυξή τους σε 
πτυχιούχους/διπλωματούχους, με την προϋπόθεση να έχουν υποβάλει την αίτηση 
κινητικότητας πριν την ανακήρυξή τους. 
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Οι μετακινήσεις των εξερχόμενων φοιτητών/τριών για Πρακτική θα πραγματοποιηθούν από 
το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 και εξής, με την προϋπόθεση ότι θα 
έχουν γνωστοποιηθεί εγκαίρως τα απαιτούμενα νέα έντυπα από την ΕΜΣ/ΙΚΥ. 
Διευκρινίζεται ότι η μέγιστη χρονική διάρκεια επιχορήγησης των φοιτητών/τριών που 
μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση θα οριστεί με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης 
Erasmus+ 

Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα και επιπλέον χρηματοδότηση για την υποστήριξη 
συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα δίδεται στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, όπως άτομα με 
αναπηρίες, ή/και που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, άτομα με μαθησιακές 
δυσκολίες, άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικά, οικονομικά, γεωγραφικά εμπόδια, 
πολιτισμικές διαφορές κ.ο.κ. Οι υποψήφιοι/ες που θα δηλώσουν στην αίτησή τους ότι 
υπάγονται σ’ αυτή την κατηγορία θα κληθούν στη συνέχεια να καταθέσουν επιπλέον 
πιστοποιητικά σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΕΜΣ/ΙΚΥ.  

Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Erasmus 2021-2027 επιλέξιμες περίοδοι μετακίνησης για 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ είναι:

Α)  Για μακροχρόνια κινητικότητα: 
Κινητικότητα με φυσική παρουσία κατ’ ελάχιστον 2 μήνες με μέγιστο διάστημα τους 12 μήνες 
ανά κύκλο σπουδών. 
Β)  Για βραχυχρόνια κινητικότητα:
Κινητικότητα με φυσική παρουσία από 5 έως 30 ημέρες, η οποία απαραίτητα συνδυάζεται  με 
εικονική (εξ αποστάσεως) δραστηριότητα, χωρίς περιορισμό ως προς την ελάχιστη διάρκεια 
της εικονικής δραστηριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να δηλώσουν την επιλογή του είδους κινητικότητας 
(Βραχυχρόνια ή Μακροχρόνια) στην αίτησή τους. 

Η μετακίνηση των φοιτητών/τριών για ΠΡΑΚΤΙΚΗ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Φορείς και 
Ιδρύματα στις Χώρες που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πληροφορίες για τους επιλέξιμους και μη επιλέξιμους φορείς για ΠΡΑΚΤΙΚΗ διατίθενται στον 
σύνδεσμο: https://erasmus.aegean.gr/el/praktiki-askisi-klasiki-kinitikotita 

Το ποσό της υποτροφίας διαφέρει από χώρα σε χώρα και ορίζεται από τον Οδηγό Διαχείρισης 
Erasmus+ 2021-27. Τα ισχύοντα ποσά για το Σχέδιο 2021 παρουσιάζονται στους ακόλουθους 
πίνακες: 

Μακροχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών- Πρακτική 

Ομάδες Χωρών Χώρες
Ποσό μηνιαίας 
επιχορήγησης 

(€/μήνα)

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό 
κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, 
Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία

670

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο 
κόστος
διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία
Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 5 (Ανδόρα, Μονακό, 
Σαν Μαρίνο, Βατικανό)

620
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Ομάδα 3 Χώρες με 
χαμηλό κόστος 
διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, 
Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, 
Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

570

Βραχυχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών – Ατομική Υποστήριξη

Διάρκεια Κινητικότητας 
με Φυσική Παρουσία Ποσό Επιχορήγησης Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες

΄Έως την 14η ημέρα 70 ευρώ την ημέρα
+100 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο 
της κινητικότητας

Από την 15η έως την 30η 

ημέρα 50 ευρώ την ημέρα
+150 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο 
της κινητικότητας

Φοιτητές /τριες και προσφάτως απόφοιτοι/ες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες 
ευκαιρίες και συμμετέχουν σε βραχυχρόνιες κινητικότητες, λαμβάνουν επιπλέον μία εφ’ 
άπαξ επιχορήγηση για τη κάλυψη των δαπανών ταξιδίου, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα 
με την απόσταση της χώρας προορισμού. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα: 
https://aitiseis.aegean.gr/erasmus/praktiki το διάστημα από την Πέμπτη 8 Ιουλίου έως και 
την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 24:00

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναρτώνται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα στην ως άνω 
διεύθυνση, σε ευκρινή ηλεκτρονική μορφή (κατά προτίμηση pdf ή jpg):

Α) Προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (Χωρίς επικύρωση)
 Επιστολή αποδοχής (letter of acceptance) ή πρόθεσης αποδοχής (letter of intent) από 

Φορέα για πρακτική άσκηση (Προαιρετικό. Η κατάθεσή του μοριοδοτείται με 10 
βαθμούς – βλ. κριτήρια επιλογής πιο κάτω)

Β) Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία πρώτου πτυχίου με βαθμό πτυχίου (Χωρίς επικύρωση) 

(Για τίτλο που έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται η κατάθεση της 
ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και η αναλυτική βαθμολογία του Ιδρύματος της 
αλλοδαπής, εάν ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος δεν αναφέρεται στο έγγραφο της 
ισοτιμίας).

 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (Χωρίς επικύρωση)
 Έγκριση του/της Διευθυντή/τριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη 

συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στο πρόγραμμα κινητικότητας (το συγκεκριμένο 
έντυπο αναζητείται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στη Γραμματεία του ΠΜΣ)

 Επιστολή αποδοχής (letter of acceptance) ή πρόθεσης αποδοχής (letter of intent) από 
Φορέα για πρακτική άσκηση (Προαιρετικό. Η κατάθεσή του μοριοδοτείται με 10 
βαθμούς – βλ. κριτήρια επιλογής πιο κάτω)

Γ) Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ρισσες
 Φωτοτυπία πρώτου πτυχίου με βαθμό πτυχίου (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με γενικό βαθμό (Χωρίς επικύρωση)
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(Για τίτλους που έχουν αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται η κατάθεση της 
ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και η αναλυτική βαθμολογία του Ιδρύματος της 
αλλοδαπής, εάν ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος δεν αναφέρεται στο έγγραφο της 
ισοτιμίας).

 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (Χωρίς επικύρωση)
 Βεβαίωση [στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναφέρεται ως 

«ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ»] του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας στην οποία 
αναγράφονται:
 Το θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
 Η έγκριση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας για τη συμμετοχή του/της 

υποψηφίου/  διδάκτορα/ισσας στο πρόγραμμα κινητικότητας 
 Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο/η υποψήφιος/α, θα αποτελέσει μέρος 

της ερευνητικής του/της εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής 
και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του/της. (το συγκεκριμένο 
έντυπο αναζητείται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στη Γραμματεία του Τμήματος 
του/της)

 Επιστολή αποδοχής (letter of acceptance) ή πρόθεσης αποδοχής (letter of intent) από 
Φορέα για πρακτική άσκηση (Προαιρετικό. Η κατάθεσή του μοριοδοτείται με 10 
βαθμούς – βλ. κριτήρια επιλογής πιο κάτω)

H Bεβαίωση για την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων για κινητικότητα φοιτητών/τριών 
θα αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και δεν απαιτείται η 
προσκόμισή της από τον/τη φοιτητή/τρια.

Η επιλογή των φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης που είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα: https://erasmus.aegean.gr/el/praktiki-askisi-klasiki-kinitikotita.  Η επιλογή 
θα πραγματοποιηθεί μετά από τη λήψη όλων των απαραίτητων νέων εντύπων και οδηγιών 
από την ΕΜΣ/ΙΚΥ.

Οι φοιτητές/τριες θα έχουν το δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων μέχρι και 10 
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης τους. 

Οι αιτούντες/ούσες θα λάβουν αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης της ορθής 
υποβολής της αίτησής τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, παρακαλούμε να μας 
ενημερώνετε εγκαίρως ηλεκτρονικά στο erasmus@aegean.gr 

Περισσότερες πληροφορίες: 
Γραφείο ERASMUS+ 
Κτίριο Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών
Λόφος Πανεπιστημίου- Μυτιλήνη 81100
Τηλ. 2251036118 (Ρ. Ματζουράνη) και 2251036117 (Ε. Ανδριώτη)
Email: erasmus@aegean.gr

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
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