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ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ  

Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές 

Student Mobility for Studies 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Το Ίδρυμα Υποδοχής πρέπει να είναι κάτοχος του Χάρτη Erasmus για την 

Ανώτατη Εκπαίδευση για το πρόγραμμα Erasmus+ (ECHE/Erasmus Charter 

for Higher Education) και να έχει συνάψει με την ΑΣΠΑΙΤΕ σχετική Διμερή 

Συμφωνία (Erasmus+ Inter-Institutional Agreement). 

 Ο φοιτητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο Πρόγραμμα Σπουδών 

το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών 1ου, 2ου ή 

3ου Κύκλου Σπουδών, αναγνωρισμένου σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες. 

 Οι κατά τα ανωτέρω επιλέξιμοι Κύκλοι Σπουδών ορίζονται ως εξής: 

1ος Κύκλος: Προπτυχιακός/Bachelor or equivalent, including the short–cycle 

(EQF levels 5 and 6) 

2ος Κύκλος: Μεταπτυχιακός/Master or equivalent (EQF level 7) 

3ος Κύκλος: Διδακτορικός/Doctoral level (EQF level 8) 

 Ο φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Erasmus+/KA1 το ανώτερο μέχρι 12 μήνες ανά Κύκλο 

Σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας 

(Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση). Το ανώτατο όριο των 12 μηνών ισχύει και για 

τους φοιτητές που μετακινούνται χωρίς επιχορήγηση (zero grant students). 

 Ο φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών, να είναι 

δηλαδή εγγεγραμμένος στο δεύτερο έτος σπουδών τουλάχιστον.  

 Ο φοιτητής πρέπει να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας στο 

Ίδρυμα Υποδοχής ή της Αγγλικής γλώσσας, εφόσον αυτή χρησιμοποιείται στο 

συγκεκριμένο Ίδρυμα. 

 Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα είναι η 

διασφάλιση της πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης της περιόδου σπουδών 

στο Ίδρυμα Υποδοχής από το οικείο Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ (Συμφωνία 

Σπουδών/Learning Agreement for Studies).  

Διάρκεια 

Επιλέξιμη διάρκεια κινητικότητας φοιτητών για σπουδές κατά τη διάρκεια ενός 

Κύκλου Σπουδών: από 3 έως 12 μήνες 

 Όχι μικρότερη από ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο  

 Όχι μεγαλύτερη από ένα  ακαδ. έτος (12 μήνες) 

Διαδικασία 

1. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος προς το Ίδρυμα Προέλευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος της 

ΑΣΠΑΙΤΕ με κοινοποίηση στο Γραφείο Erasmus της Σχολής, μέσω πρωτοκόλλου και 

εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, τα εξής:   

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

Erasmus+/KA1 για Σπουδές, στην οποία να αναφέρεται η περίοδος 

κινητικότητας (έναρξη/λήξη) και το προτιμώμενο Ίδρυμα Υποδοχής. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές δηλώσουν 

περισσότερα του ενός Ιδρύματα Υποδοχής στην αίτησή τους, για κάθε ένα 

από αυτά τα Ιδρύματα θα προηγείται η αξιολόγηση της αίτησης αυτών που το 



 2 

έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή 

 Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας  

 Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Ίδρυμα 

Υποδοχής. 

 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

 Βεβαίωση Αποδοχής από το Ίδρυμα Υποδοχής (εάν υπάρχει) 

Η προς συμπλήρωση και υποβολή  Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  είναι ανηρτημένη 

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

– Κινητικότητα Φοιτητών-Συνοδευτικά Έγγραφα). 
Οι ημερομηνίες υποβολής των Αιτήσεων καθορίζονται σε σχετική Προκήρυξη και 

ανακοινώνονται από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο του Προγράμματος σε συνεργασία με 

τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους των Τμημάτων στην Ιστοσελίδα της Σχολής και τις 

Γραμματείες των Τμημάτων. 

2. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος προς το Ίδρυμα Υποδοχής 

Οι φοιτητές  θα πρέπει να φροντίσουν, σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο 

του οικείου Τμήματος, για την έγκαιρη υποβολή αίτησης προς το Ίδρυμα 

Υποδοχής, στο ειδικό έντυπο του κάθε Ιδρύματος και με συνημμένα τα 

δικαιολογητικά που το κάθε Ίδρυμα ορίζει. Σημειώνεται ότι οι προθεσμίες υποβολής 

τόσο για την περίοδο σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής όσο και για άλλες πιθανές 

παροχές (πχ στέγαση/σίτιση, εγγραφή σε μαθήματα γλώσσας, κλπ) ποικίλουν και 

εξαρτώνται αποκλειστικά από το κάθε Ίδρυμα. Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στις 

ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα όπου γίνεται 

αναφορά στο Πρόγραμμα/Γραφείο Erasmus του συγκεκριμένου Ιδρύματος Υποδοχής. 

3. Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων στο Ίδρυμα Προέλευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων στην ΑΣΠΑΙΤΕ γίνεται από τον Ακαδημαϊκό 

Υπεύθυνο Erasmus του οικείου Τμήματος ο οποίος ελέγχει τις αιτήσεις των φοιτητών 

και εισηγείται την έγκρισή τους (ή όχι) στη Γεν. Συνέλευση του Τμήματος κατά 

αξιολογική σειρά, με κριτήρια:  

 Εν γένει επίδοση (Μέσος Όρος Βαθμολογίας), ακαδημαϊκό προφίλ και 

συγκροτημένη προσωπικότητα του φοιτητή. Συνεκτιμάται ο αριθμός των 

Μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής και το σύνολο των Πιστωτικών 

Μονάδων (ΠΜ) που έχει συγκεντρώσει, ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησης στο 

οποίο είναι εγγεγραμμένος. Φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν περάσει το 50% των 

Μαθημάτων ή/και δεν έχουν συγκεντρώσει το 50% των Πιστωτικών 

Μονάδων (ΠΜ) που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησής τους θεωρούνται μη 

επιλέξιμοι. Σε περίπτωση φοιτητών αντίστοιχου ακαδημαϊκού προφίλ, 

προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές που προέρχονται από μειονεκτούν 

οικονομικό περιβάλλον. 

 Προηγούμενη εμπειρία κινητικότητας 

 Κίνητρα 

 Επαρκή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής ή της 

Αγγλικής, εάν αυτή χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο Ίδρυμα. 

 Βεβαίωση Αποδοχής από το Ίδρυμα Υποδοχής (εάν υπάρχει) 

Χαμηλή προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές που έχουν ήδη συμμετάσχει σε 

δραστηριότητες κινητικότητας Erasmus στον ίδιο κύκλο σπουδών 

4. Διαβίβαση Εγγράφων στο Γραφείο Erasmus  

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus του οικείου Τμήματος διαβιβάζει στο Γραφείο 

Erasmus εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών: 

http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/
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 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά των υποψηφίων 

 Το Πρακτικό της Γεν. Συνέλευσης του οικείου Τμήματος για την επιλογή των 

υποψηφίων με αξιολογική σειρά κατάταξης των αιτήσεων των φοιτητών. 

5. Τελική Επιλογή Υποψηφίων  

Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων από τις προβλεπόμενες θέσεις,  προτεραιότητα 

δίνεται σε φοιτητές που δεν έχουν μετακινηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Erasmus στο παρελθόν. Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τον Ιδρυματικό 

Υπεύθυνο Erasmus σε συνεργασία με τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους Erasmus των 

οικείων Τμημάτων, με κριτήρια:   

 Σειρά αξιολόγησης υποψηφίων, όπως προκύπτει από την κατάσταση 

αξιολόγησης των οικείων Τμημάτων  

 Βεβαίωση Αποδοχής από το Ίδρυμα Υποδοχής και υπογεγραμμένη αρμοδίως 

Συμφωνία Μάθησης Erasmus+ για Σπουδές/Learning Agreement for Studies 

 Κάλυψη θέσεων με βάση την αρχή της ισοκατανομής σε όλα τα Τμήματα και 

με προτεραιότητα σε Τμήματα με μειωμένη ή μηδενική προηγούμενη 

συμμετοχή σε προηγούμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος. 

Κατά την τελική επιλογή τηρείται κατάλογος επιλαχόντων φοιτητών, ο οποίος μπορεί 

αργότερα να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ακύρωσης μιας συμμετοχής ή πρόσθετης 

χρηματοδότησης. 

6. Ανάκληση Αίτησης/Ακύρωση Συμμετοχής 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί να ανακαλέσει την αίτησή του για συμμετοχή 

του στο Πρόγραμμα ή, εφόσον έχει εγκριθεί, να ακυρώσει τη  συμμετοχή του στο 

Πρόγραμμα, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο 

Erasmus του Τμήματός του και το Γραφείο Erasmus και να υποβάλει εγγράφως 

σχετική αίτηση. 

7. Έγκριση Κινητικότητας-Υπογραφή Σύμβασης 

Μετά την τελική επιλογή, ο φοιτητής υποβάλλει στο Γραφείο Erasmus της Σχολής  

 Βεβαίωση Αποδοχής από το Ίδρυμα Υποδοχής (σε περίπτωση που δεν την 

έχει ήδη καταθέσει) 

 Συμφωνία Μάθησης Erasmus+ για Σπουδές /Learning Agreement for Studies, 

αρμοδίως υπογεγραμμένη (σε περίπτωση που δεν την έχει ήδη καταθέσει) 

 Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο θα καταβληθεί η 

επιχορήγηση Erasmus, στο οποίο να φαίνονται τα ακριβή στοιχεία του 

δικαιούχου φοιτητή, ο αριθμός λογαριασμού, το IBAN, κλπ.  

 Φωτοαντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας από τις 

αντίστοιχες κρατικές υγειονομικές αρχές ή ασφαλιστικά ταμεία στα οποία, 

ενδεχομένως, είναι ασφαλισμένος. Στις περιπτώσεις που η ΕΚΑΑ δεν έχει 

ισχύ (όπως για παράδειγμα στις χώρες εκτός Ε.Ε.), τότε πρέπει να 

συνομολογηθεί ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η οποία καλύπτεται από τον/την 

δικαιούχο. Συνιστάται η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας για τις 

περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την ΕΚΑΑ, όπως επείγουσας 

ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού. 

 Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.  και Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) 

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για επιπρόσθετη επιχορήγηση για φοιτητές με 

ειδικές ανάγκες ή για φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με 

τα κριτήρια τα οποία είναι ανηρτημένα στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος στην 

ΑΣΠΑΙΤΕ  (http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/ – Κινητικότητα Φοιτητών). 

Ακολουθεί η έγκριση της κινητικότητας και επιχορήγησης Erasmus+/ΚΑ1 από τη ΔΕ 

http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/
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της ΑΣΠΑΙΤΕ, μετά από την οποία ο δικαιούχος φοιτητής προσέρχεται στο Γραφείο 

Erasmus της Σχολής για να υπογράψει  

 «Σύμβαση Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές» 

Από το Γραφείο Erasmus της ΑΣΠΑΙΤΕ παραλαμβάνει: 

 Αντίγραφα της υπογεγραμμένης Σύμβασης και συνοδευτικών εγγράφων  

 Χάρτη Φοιτητή Erasmus+  

8. Χορήγηση Υποτροφίας 

Ακολουθεί η χορήγηση της υποτροφίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

υπογραφείσα κατά ανωτέρω Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές.  

9. Απουσία Διδάκτρων, κλπ 

Οι φοιτητές δεν υποβάλλονται σε έξοδα που αφορούν δίδακτρα, έξοδα εγγραφής, 

πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, κλπ, στο Ίδρυμα Υποδοχής κατά τη συμπεφωνημένη 

περίοδο σπουδών. Ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν  επιβαρύνσεις όπως πχ έξοδα 

ασφάλισης, έξοδα στέγασης/διαβίωσης, συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους, 

δαπάνες για φωτοτυπίες, κλπ, ίδιες με αυτές που ισχύουν με τους εγχώριους φοιτητές. 

10. Διαδικτυακή Γλωσσική Αξιολόγηση & Υποστήριξη 

Ο Συμμετέχων στο Πρόγραμμα φοιτητής υποχρεούται να πραγματοποιήσει 

διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητάς του (on-line assessment) πριν και 

μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 

6 της Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές. Επισημαίνεται ότι η καταβολή 

της τελικής δόσης της επιχορήγησης εξαρτάται από την υποβολή της υποχρεωτικής 

διαδικτυακής αξιολόγησης στο τέλος της περιόδου κινητικότητας. 

Για τη δυνατότητα Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης (OLS/on-line Linguistic 

Support) ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 6 της ανωτέρω Σύμβασης. 

11. Αναγνώριση Σπουδών – Βεβαίωση Διάρκειας Κινητικότητας 

Για την αναγνώριση των σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής από το οικείο Τμήμα της 

ΑΣΠΑΙΤΕ απαιτείται Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας και ECTS (Transcript 

of Records/Recognition Outcomes) του φοιτητή από το Ίδρυμα Υποδοχής, στο οποίο 

θα βεβαιώνεται και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας.  Η 

αναγνώριση δύναται να μην πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που ο φοιτητής 

δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Συμφωνίας Σπουδών του (Learning Agreement 

for Studies), οπότε είναι δυνατόν να του ζητηθεί να επιστρέψει μέρος ή και το σύνολο 

της επιχορήγησης που έλαβε. 

Σε περίπτωση που η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας δεν 

αναφέρεται στο ανωτέρω Πιστοποιητικό, θα ζητηθεί ξεχωριστή Βεβαίωση από το 

Ίδρυμα Υποδοχής (Host Institution Statement). 

12. Τελική Έκθεση Συμμετέχοντα – EU Survey 

Ο Συμμετέχων συμπληρώνει και υποβάλλει Τελική Έκθεση (EU Survey) 

ηλεκτρονικά μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας και σε διάστημα 30 

ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβει αίτημα για της συμπλήρωση της 

Τελικής Έκθεσης. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής της Τελικής 

Έκθεσης (EU Survey),  το Ίδρυμα μπορεί να ζητήσει από τους Συμμετέχοντες 

επιστροφή μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης από την Ε.Ε. 

 
Όλα τα αναφερόμενα ανωτέρω έντυπα προς συμπλήρωση, υποβολή, κλπ, είναι 

αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος στην ΑΣΠΑΙΤΕ:  
http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/ - Κινητικότητα Φοιτητών-Συνοδευτικά Έγγραφα. 
 

http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/

