
 

 

ΔΡΑΣΗ Erasmus+ / Σπουδές 

 147 εξερχόμενοι φοιτητές σε 22 Ευρωπαϊκές χώρες για 
το έτος 2015-2016 

 530 διμερείς συμφωνίες με 309 Ιδρύματα σε 40 χώρες 
εντός και εκτός Ευρώπης 

 
ΕΠΙΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Μήλου 1 & Αγ. Σπυρίδωνος, τ.κ. 122 43 Αιγάλεω 
Τηλ. 210 5385 178  /  210 5385 895 
Ιστοσελίδα http://www.teiath.gr/diethnwn/  
E-mail euroffic@teiath.gr  /  artserasmus@teiath.gr  
 
 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 

1. Τι είναι το Erasmus+; 
Το Erasmus+ είναι το νέο, φιλόδοξο, στρατηγικό πρόγραμμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, 
τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014 - 2020. 
Αφορά σε ανταλλαγές φοιτητών, εκπαιδευτικού και λοιπού 
προσωπικού από και προς συνεργαζόμενα Ιδρύματα του 
εξωτερικού. 

 
2. Γιατί Erasmus+;  
- Για να βελτιωθούν οι επαγγελματικές σου προοπτικές, οι 
γλωσσικές σου δεξιότητες και το βιογραφικό σου 
-  Για να εμβαθύνεις στο επιστημονικό σου πεδίο 
- Για να γνωρίσεις τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής άλλων 
χωρών 
- Για να σου ανοιχτούν νέοι ορίζοντες, προσωπικοί και 
επαγγελματικοί  
- Για να αναπτύξεις την προσωπικότητά σου μέσω νέων 
εμπειριών  

 
3. Σε ποιες δράσεις μπορώ να μετακινηθώ; 
Ως φοιτητής μπορείς να συμμετάσχεις στις δράσεις 
Erasmus+/Studies (για 3μηνο, 6μηνο ή 9μηνο σπουδών στο 
εξωτερικό) και Erasmus+/Placement (για πρακτική άσκηση στο 
εξωτερικό από 2 έως 6 μήνες). 
 
4. Έχω τη δυνατότητα να συμμετάσχω και στις 2 δράσεις; Και 
αν ναι, για πόσους μήνες συνολικά μπορεί να με καλύψει το 
πρόγραμμα Erasmus+; 
Ναι, μπορείς να μετακινηθείς και για σπουδές και για 
πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών σου. Η 
συνολική μετακίνησή σου όμως (αν αποφασίσεις να 
συμμετέχεις και στις 2 δράσεις) δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς 
να συμμετάσχεις έως 12 μήνες συνολικά σε προπτυχιακό 
επίπεδο και άλλους 12 μήνες ως μεταπτυχιακός φοιτητής. 
 
5. Σε ποιο έτος φοίτησης πρέπει να βρίσκομαι για να 
μετακινηθώ για σπουδές στο εξωτερικό; 
Πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος τουλάχιστον στο 2

ο
 έτος 

σπουδών. 
 
6. Σε ποιες χώρες μπορώ να μετακινηθώ για σπουδές; 

• 28 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
• Νορβηγία, Ισλανδία, Τουρκία 
• Σε χώρες εκτός Ευρώπης, με την προϋπόθεση ότι 

αντίστοιχη πρόταση έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της 
Διεθνούς Κινητικότητας.  

Για κάθε μετακίνηση είναι απαραίτητο να βρίσκεται σε ισχύ 
διμερής συμφωνία μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και του Ιδρύματος 
υποδοχής. 

 
7. Θα λάβω επιχορήγηση; Και αν ναι, ποια είναι τα ποσά; 
Ναι, θα λάβεις επιχορήγηση (οικονομική υποστήριξη), η οποία 
κυμαίνεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.  

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης: Βουλγαρία, 
Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, 

Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ  400 € μηνιαία. 
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης: Βέλγιο, 

Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, 
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, 

Τουρκία  450 € μηνιαία. 

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης: Αυστρία, Δανία, 
Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, 

Σουηδία, Αγγλία  500 € μηνιαία.  
Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε 2 δόσεις (το 80% 

του συνόλου της επιχορήγησης στην αρχή της περιόδου 
κινητικότητας και το 20% μετά την ολοκλήρωση αυτής). 
 
8. Πώς επιλέγω το Ίδρυμα υποδοχής; 

• Μπορείς να αναζητήσεις κατάλληλο Ίδρυμα 
υποδοχής ανάλογα με τα ακαδημαϊκά, ερευνητικά ή 
επαγγελματικά του ενδιαφέροντα μόνος ή σε 
συνεργασία με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο Erasmus 
του Τμήματός σου. 

• Σημαντικό είναι -πέραν των αγγλικών- να γνωρίζεις 
σε ικανοποιητικό βαθμό και τη γλώσσα της χώρας 
υποδοχής 

• Απαιτείται η σύναψη προηγούμενης διμερούς 
συμφωνίας μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και του 
συνεργαζόμενου Ιδρύματος. 

 

                              
 
9. Πώς θα δηλώσω συμμετοχή στο Πρόγραμμα; 
Τον Δεκέμβριο κάθε έτους δημοσιεύεται η ανάλογη πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προκήρυξη θέσεων) για σπουδές στο 
εξωτερικό. Εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών είναι 
απαραίτητο να καταθέσεις στη γραμματεία του Τμήματός σου -
κατόπιν συνεννόησης με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο- τα εξής 
έγγραφα: 
1.Ηλεκτρονική αίτηση (έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας) 
2.Αναλυτική βαθμολογία 
3.Μη επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Γνώσης Ξένης 
(-ων) Γλώσσας (-ών), ή κατ' ελάχιστον βεβαίωση παρακολούθησης 
μαθημάτων ξένης γλώσσας. Προτεινόμενο επίπεδο γλωσσικής 
επάρκειας είναι το B2. 

http://www.teiath.gr/diethnwn/
euroffic@teiath.gr
artserasmus@teiath.gr%20


 

 

10. Με ποια κριτήρια θα αξιολογηθώ για τη συμμετοχή μου; 
Τα πιο συνήθη κριτήρια αξιολόγησης είναι: 
- Πιστοποιημένη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της 
αγγλικής γλώσσας σε περίπτωση που κάτι τέτοιο γίνει αποδεκτό 
από το Ίδρυμα υποδοχής σε μη αγγλόφωνη χώρα (τουλάχιστον 
επίπεδο Β2).  
Για τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και 
Ολλανδικά, έχεις τη δυνατότητα διαδικτυακής αξιολόγησης και 
γλωσσικών μαθημάτων, με την προϋπόθεση ότι έχεις γίνει δεκτός 
από το Ίδρυμα υποδοχής. 
- Μέσος όρος βαθμολογίας – ακαδημαϊκή επίδοση  
- Οφειλόμενα μαθήματα  
- Έτος/εξάμηνο φοίτησης 
- Portfolio (μόνο για τους φοιτητές της Σχολής Καλλιτεχνικών 
Σπουδών) 
- Συνολική εικόνα, συγκρότηση και προσωπικότητα του φοιτητή 
Στη συνέχεια το Τμήμα διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο του φοιτητή 
συνοδευόμενο από το πρακτικό αξιολόγησης και το πρακτικό 
Γενικής Συνέλευσης Τμήματος στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του 
ΤΕΙ Αθήνας εντός των προθεσμιών που ορίζει η προκήρυξη. 
 
11. Είμαι υποχρεωμένος να έχω ασφαλιστεί πριν από την 
αναχώρησή μου; 
Ναι, είναι υποχρεωτική η έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης. 
Όταν πρόκειται για μετακινήσεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είναι απαραίτητη η ιδιωτική ασφάλιση για όλο το 
διάστημα κατά το οποίο θα βρίσκεσαι στο εξωτερικό.  
 
12. Τι ισχύει για την εύρεση στέγης στο εξωτερικό; 
Σχετικά με την εύρεση στέγης μπορείς να επικοινωνήσεις με το 
Ίδρυμα υποδοχής για τη διερεύνηση της δυνατότητας να μείνεις 
σε εστία του Ιδρύματος. Άλλες λύσεις: 

 http://eurasmus.com  

 ESN (Erasmus Student Network) 

 PLOTEUS (http://ec.europa.eu/ploteus) 

 CasaSwap.com 

 MyErasmus.com 
 
 
 
 

13. Αν κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο εξωτερικό 
αντιμετωπίσω δυσκολίες ή προβλήματα, τι πρέπει να κάνω; 
Είναι απαραίτητο να επικοινωνήσεις με τον ακαδημαϊκό 
υπεύθυνο του Τμήματός σου, καθώς επίσης και με το Γραφείο 
Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας. Σε περίπτωση που αποφασίσεις 
να διακόψεις για οποιοδήποτε λόγο τις σπουδές σου στο 
εξωτερικό, είναι αναγκαία η προηγούμενη ενημέρωση του 
Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας. 
 
14. Έχω τη δυνατότητα αλλαγών στα μαθήματα που έχω 
δηλώσει πριν από την αναχώρησή μου (learning agreement); 
Ναι, με τη σύμφωνη γνώμη του ακαδημαϊκού υπευθύνου του 
Τμήματός σου και του Τμήματος υποδοχής και εντός τεσσάρων 
εβδομάδων από την ημέρα έναρξης των σπουδών σου. Μετά την 
παρέλευση αυτού του διαστήματος δεν είναι δυνατή καμία 
τροποποίηση της Συμφωνίας Μάθησης. 
 
15. Ποια είναι η διαδικασία αναγνώρισης των σπουδών μου στο 
εξωτερικό μετά την επιστροφή μου; 
Η Συμφωνία Μάθησης (learning agreement) και η βαθμολογία 
σου (transcripts of records) εγγυώνται την πλήρη ακαδημαϊκή 
αναγνώριση της επιτυχημένης περιόδου σπουδών σου στο 
εξωτερικό. 
Σε περίπτωση αποτυχίας ανταπόκρισής σου στο πρόγραμμα που 
έχει προταθεί στη Συμφωνία Μάθησης (learning agreement), το 
ΤΕΙ Αθήνας δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του 
συνόλου της δοθείσας επιχορήγησης. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

 

 
15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
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