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Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+/KA1 

2021/22 _ Νέα Πρόσκληση 

 

Σε συνέχεια της Αριθ. Πρωτ. ΑΣΠΑΙΤΕ 1360_2021 με το ανωτέρω θέμα, 

ανακοινώνονται τα εξής: 

 

1. Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 

Οι ενδιαφερόμενοι για Πρακτική Άσκηση Erasmus+/KA1 κατά το εαρ. εξαμ. του 

ακαδ. έτος 2021-22 καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω πρωτοκόλλου 

στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, με κοινοποίηση στο Γραφείο Erasmus της 

ΑΣΠΑΙΤΕ, σε συνεργασία με τον Ακαδ. Υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματος & 

σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος 

στην ΑΣΠΑΙΤΕ (http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/ Κινητικότητα Φοιτητών - 

Πρακτική Άσκηση), όπου και τα προς χρήση Συνοδευτικά Έγγραφα. 

Επισημαίνεται ότι λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας, ο τρόπος πραγματοποίησης 

της κινητικότητας (με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως) καθορίζεται από τις 

εκάστοτε Αποφάσεις της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ σε ισχύ (βλ. 

http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/ Erasmus Ανακοινώσεις). 

Επισημαίνεται επίσης ότι η περίοδος Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 

Σεπτ. 2022 το αργότερο. 

 

2. Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση 

Οι ενδιαφερόμενοι για μετακίνηση κατά το εαρ. εξαμ. του ακαδ. έτος 2021-22 για 

Διδασκαλία ή Επιμόρφωση Erasmus+/KA1 καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις 

τους μέσω πρωτοκόλλου στο Τμήμα τους, με κοινοποίηση στο Γραφείο Erasmus της 

ΑΣΠΑΙΤΕ και σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην Ιστοσελίδα του 

Προγράμματος στην ΑΣΠΑΙΤΕ (http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/ Κινητικότητα 

Προσωπικού), όπου και τα προς χρήση Συνοδευτικά Έγγραφα. 

Επισημαίνεται ότι, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας, ο τρόπος πραγματοποίησης 

της κινητικότητας (με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως) καθορίζεται από τις  
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εκάστοτε Αποφάσεις της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ σε ισχύ (βλ. 

http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/ Erasmus Ανακοινώσεις). 

Επισημαίνεται επίσης ότι οι εν λόγω μετακινήσεις στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 

Σεπτ. 2022 το αργότερο. 
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