Κινητικότητα για Σπουδές
1. Πού και για πόσο µπορούν να µετακινηθούν οι φοιτητές;
2. Ποσά υποτροφιών / ∆ιαδικασία Χορήγησης Υποτροφίας
3. Αρχικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης
4. ∆ιαδικασία υποβολής αίτησης
5. ∆ιαδικασία αντιστοίχισης Θεµατικών Ενοτήτων
6. Ειδικές διατάξεις για ΑΜΕΑ
7. Ειδικές διατάξεις για άτοµα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες
8. ∆ιαδικασία επιλογής και κριτήρια µοριοδότησης υποψηφίων
9. Μετά την επιλογή του φοιτητή
10. Πριν την αναχώρηση του φοιτητή
11. Μετά την επιστροφή του φοιτητή

1. Που και για πόσο µπορούν να µετακινηθούν οι φοιτητές;
Οι φοιτητές µπορούν να µετακινηθούν προς χώρες µέλη της Ε.Ε., αλλά και προς
τρίτες χώρες (πάντα όµως σε Ιδρύµατα µε τα οποία το ΕΑΠ έχει συνάψει ∆ιµερή
Συµφωνία Συνεργασίας). Η κινητικότητα για σπουδές µπορεί να έχει διάρκεια από 3
έως 12 µήνες. Μπορεί επίσης να αφορά είτε παρακολούθηση µαθηµάτων
(προπτυχιακοί/ µεταπτυχιακοί φοιτητές) είτε πραγµατοποίηση µέρους της έρευνας
∆ιπλωµατικής Εργασίας/ ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (µεταπτυχιακοί φοιτητές/
υποψήφιοι διδάκτορες).

2. Ποσά υποτροφιών/ ∆ιαδικασία χορήγησης υποτροφίας
Η υποτροφία Erasmus δεν είναι πλήρης υποτροφία. Καλύπτει µέρος των εξόδων
διαβίωσης στο εξωτερικό.
Το µηνιαίο ποσό υποτροφίας καθορίζεται ανάλογα µε την χώρα υποδοχής. Οι χώρες
κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες, βάσει του κόστους διαβίωσης. Πιο συγκεκριµένα
αναφορικά µε την κινητικότητα για σπουδές τα ποσά επιχορήγησης, σε ευρώ/ µήνα,
διαµορφώνονται ως εξής:
Οµάδα 1 (χώρες µε υψηλό κόστος διαβίωσης): Αυστρία, ∆ανία, Φιλανδία, Γαλλία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Αγγλία - 450€
Οµάδα 2 (χώρες µε µέσο κόστος διαβίωσης): Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος,
Γερµανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία,
Ισπανία, Τουρκία - 400€
Οµάδα 3 (χώρες µε χαµηλό κόστος διαβίωσης): Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία,
Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία, ΠΓ∆Μ - 350€
Αρχικά καταβάλλεται στον δικαιούχο το 80% του συνολικού ποσού της υποτροφίας.
Το υπόλοιπο 20% καταβάλλεται µετά την επιστροφή του δικαιούχου και µόνο
κατόπιν της υποβολής των υπολειπόµενων δικαιολογητικών (Transcript of Records,
Confidential Report & Έκθεση Σπουδών Φοιτητή)
Σηµαντική σηµείωση: Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στις

απαιτήσεις του προγράµµατος, όσον αφορά στις σπουδές του στο Ίδρυµα Υποδοχής, θα
του ζητηθεί να επιστρέψει µέρος ή και το σύνολο της υποτροφίας που έλαβε. Η διάταξη
αυτή δεν ισχύει για δικαιούχους που δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν το
προκαθορισµένο πρόγραµµα σπουδών τους για λόγους ανωτέρας βίας ή έχουν
ελαφρυντικά που έχουν επισηµανθεί και έχουν εγκριθεί εγγράφως από την ΕΜΣ/ΙΚΥ.

3. Αρχικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης
Προκειµένου για την υποβολή αίτησης από φοιτητή για συµµετοχή στο πρόγραµµα,
θα πρέπει να ικανοποιούνται αρχικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Ύπαρξη διµερούς συµφωνίας µε το Ίδρυµα Υποδοχής (βλ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ
Ι∆ΡΥΜΑΤΑ).
- Οι φοιτητές να είναι εγγεγραµµένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών
(προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τριών Θεµατικών Ενοτήτων του Π.Σ.)
- Οι φοιτητές να έχουν πιστοποιηµένα καλή γνώση της γλώσσας του Ιδρύµατος
υποδοχής.
- Οι φοιτητές να παρακολουθήσουν στο Ίδρυµα Υποδοχής µαθήµατα που να
αντιστοιχούν σε 40- 60 ECTS, ανά ακαδηµαϊκό έτος, προκειµένου για την
αντιστοίχηση τουλάχιστον 2- 3 Θ.Ε. (1 Θ.Ε. = 20 ECTS).
- Οι φοιτητές να έχουν εξασφαλίσει τη σύµφωνη γνώµη του συντονιστή της Θ.Ε. για
την αντιστοίχηση των σπουδών (ή του επιβλέποντος καθηγητή για την εκπόνηση
µέρους της διπλωµατικής / πτυχιακής εργασίας ή του διδακτορικού).

4. ∆ιαδικασία υποβολής αίτησης
Αναλυτικά η διαδικασία υποβολής αίτησης για τους φοιτητές του ΕΑΠ,
διαµορφώνεται ως εξής:
Άµα τη δηµοσίευση της σχετικής προκήρυξης υποβολής αίτησης Erasmus+, οι
ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος και να την
υποβάλλουν συνοδευόµενη από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τόσο ηλεκτρονικά
όσο και ταχυδροµικά, στο Γραφείο ERASMUS+ του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (e-mail: erasmus@eap.gr)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS+ - Υπόψη κας. Καφέζα
Θέµα: Κινητικότητα (Προπτυχιακών/ Μεταπτυχιακών, κατά περίπτωση) Φοιτητών/
Αίτηση Ενδιαφέροντος
∆ιεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα, Τ.Κ. 26335, Πάτρα .

5. ∆ιαδικασία αντιστοίχισης Θεµατικών Ενοτήτων
Ο φοιτητής επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος στο οποίο
τον ενδιαφέρει να αιτηθεί µετακίνηση και συγκεντρώνει πληροφορίες από τον Οδηγό
Σπουδών για 3 ή 4 µαθήµατα (περί τα 20 ECTS) ανά Θεµατική Ενότητα του ΕΑΠ
που επιθυµεί να αντιστοιχίσει/ παρακολουθήσει στο εξωτερικό.

Κατόπιν, σε επικοινωνία µε το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ, ενηµερώνεται για τα
στοιχεία επικοινωνίας του Συντονιστή κάθε Θεµατικής Ενότητας και έρχεται σε
απευθείας επικοινωνία µαζί του - προκειµένου για την εξασφάλιση επίσηµης
'Επιστολής Αντιστοίχισης' (ή οποία και υποβάλλεται στο Γραφείο ERASMUS+ ως
συνοδευτικό της αίτησης του). Οι Επιστολές Αντιστοίχισης είναι απαραίτητες
προκειµένου για την προ-έγκριση της περιόδου ERASMUS+ από την Κοσµητεία της
εκάστοτε Σχολής (διαδικασία απαραίτητη για την έγκριση της µετακίνησης του
φοιτητή).
Στην περίπτωση που η αίτηση µετακίνησης αφορά µεταπτυχιακούς φοιτητές/
υποψήφιους διδάκτορες (που αιτούνται την πραγµατοποίησης µέρους της έρευνας
τους στο πλαίσιο του προγράµµατος) αυτοί θα πρέπει να φροντίσουν όπως λάβουν,
αντίστοιχα, τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα της εργασίας τους και του
συντονιστή της Θ.Ε. στην οποία αυτή υπάγεται. Σε περίπτωση που το θέµα της
εργασίας δεν υπάγεται σε συγκεκριµένη Θεµατική Ενότητα, οι αιτούντες θα πρέπει
να λάβουν την σύµφωνη γνώµη του ∆ιευθυντή του Προγράµµατος Σπουδών.

6. Ειδικές διατάξεις για ΑΜΕΑ
Σε περίπτωση που επιλεγούν για υποτροφία/ µετακίνηση µε το πρόγραµµα
ERASMUS+ φοιτητές µε ειδικές ανάγκες, αυτοί θα µπορούν να αιτηθούν επιπλέον
χρηµατοδότηση προκειµένου για την κάλυψη επιπλέον σχετικών αναγκών κατά την
παραµονή τους στο εξωτερικό. Οι εν λόγω φοιτητές θα πρέπει να έρχονται άµεσα σε
επαφή µε το Γραφείο ERASMUS+, κατόπιν της επιλογής τους, προκειµένου για την
πληρέστερη πληροφόρηση τους αλλά και την υποβολή σχετικής αίτησης/
δικαιολογητικών.
7. Ειδικές διατάξεις για φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς
οµάδες
Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς οµάδες δικαιούται προσαύξηση
100 ευρώ ανά µήνα, επί της µηνιαίας επιχορήγησης που λαµβάνουν οι φοιτητές που
µετακινούνται για σπουδές.

8. ∆ιαδικασία επιλογής υποψηφίων
Η Επιτροπή Erasmus (αποτελούµενη από τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο, τους
Συντονιστές των Σχολών και την Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος
Εκπαίδευσης) επεξεργάζεται & αξιολογεί τις αιτήσεις, κατατάσσοντας αυτές
σύµφωνα µε τα κριτήρια µοριοδότησης. Οι δέκα πρώτοι επιλεγέντες ενηµερώνονται
άµεσα και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, συνήθως µέσω Skype (τηλεδιάσκεψης).

9. Μετά την επιλογή του φοιτητή
Κατόπιν της επιλογής του για υποτροφία, ο κάθε φοιτητής θα λάβει σχετική
ενηµέρωση (τόσο µέσω e-mail, όσο και ταχυδροµικά) από το Γραφείο ERASMUS+

του ΕΑΠ. Εν συνεχεία θα πρέπει να επικοινωνήσει µε το Γραφείο προκειµένου για
την κίνηση των σχετικών διαδικασιών και την προετοιµασία της µετακίνησης του.
Πιο συγκεκριµένα ο εκάστοτε υπότροφος θα πρέπει, σε συνεργασία µε το Γραφείο
ERASMUS+, να φροντίσει για την ασφάλιση του (έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας
Ασφάλισης ή σύναψη Ιδιωτικής Ασφάλισης), αλλά και να παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου για την προετοιµασία της Συµφωνίας
Σπουδών (Learning Agreement) & της Σύµβασης Φοιτητή.
Ο κάθε υπότροφος, του οποίου η επιλογή έχει κοινοποιηθεί στο γραφείο ERASMUS+
του αρµόδιου Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής, οφείλει να φροντίσει προκειµένου για
την online εγγραφή του στο Ίδρυµα Υποδοχής (βάσει των οδηγιών που θα του
αποσταλούν) αλλά και τα διαδικαστικά της διαµονής του στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα
ο φοιτητής εγγράφεται υποχρεωτικά (χωρίς καταβολή της συµµετοχής στο κόστος
σπουδών) και στο ΕΑΠ, για τις Θεµατικές Ενότητες τις οποίες έχει αντιστοιχίσει και
σκοπεύει να παρακολουθήσει στο εξωτερικό.
Σηµείωση: Κατόπιν της επιλογής και πριν την αναχώρηση τους οι υπότροφοι
υποχρεούνται να υποβληθούν σε online αξιολόγηση της επάρκειας τους στην γλώσσα
του Ιδρύµατος Υποδοχής. Στην περίπτωση που, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η γνώση
της γλώσσας δεν επαρκεί οι φοιτητές θα κληθούν να παρακολουθήσουν δωρεάν, online
µαθήµατα (διαθέσιµα για Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ισπανικά, Ιταλικά) και κατόπιν
να υποβληθούν σε εκ νέου εξέταση. Όσον αφορά τις λιγότερο οµιλούσες γλώσσες, η
γλωσσική προετοιµασία µπορεί να γίνει σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Αποστολής
(εφόσον η δυνατότητα αυτή προσφέρεται την εκάστοτε περίοδο και εφόσον βέβαια το
επιθυµεί ο κάθε υπότροφος).

10. Πριν την αναχώρηση του φοιτητή
∆εδοµένης της προ- έγκρισης της µετακίνησης του, από την αρµόδια Κοσµητεία, ο
φοιτητής υπογράφει και παραλαµβάνει από το Γραφείο ERASMUS+ τη Σύµβαση και
τη Συµφωνία Σπουδών του (Learning Agreement) καθώς και τον Χάρτη Φοιτητή
ERASMUS. Εν συνεχεία και εφόσον είναι επαρκώς ασφαλισµένος και έχει εγγραφεί
στο Ίδρυµα Υποδοχής είναι έτοιµος για αναχώρηση.

11. Μετά την επιστροφή του φοιτητή
Κατόπιν της επιστροφής του φοιτητή/ υποβολής των υπολειπόµενων δικαιολογητικών
(και δεδοµένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των αναγραφόµενων στη
Συµφωνία Σπουδών µαθηµάτων/ δεσµεύσεων) η αρµόδια Κοσµητεία αναγνωρίζει
επίσηµα την περίοδο σπουδών/ έρευνας και, εν συνεχεία, το Γραφείο ERASMUS+
ενηµερώνει τα Μητρώα των αρµόδιων Προγραµµάτων Σπουδών σχετικά µε τις
βαθµολογίες των Θεµατικών Ενοτήτων (µέσος όρος συνόλου αντιστοιχισµένων
µαθηµάτων/ Θ.Ε.) και τις παρεχόµενες πιστωτικές µονάδες (ECTS).
Κατόπιν της επίσηµης αναγνώρισης της περιόδου σπουδών µπορεί να χορηγηθεί,
εφόσον ζητηθεί, βεβαίωση υποτροφίας ERASMUS+.

