
 

 

 

 

  
 

 
Γραφείο Erasmus  
Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ                                                                                Ημ/νύα: 28/09/2018 
                                                                                                               Αρ. Πρωτοκ.:  1847 
Κτύριο Α΄, Κωςτακιού, 471 50 Άρτα 
Σηλ. Επικοινωνύασ: 26810 50544 
e-mail: erasmus@teiep.gr 
 

2η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ  

ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΥΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  

ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 2018-19 

 
 
το πλαύςιο του προγρϊμματοσ Erasmus+ δύνεται η δυνατότητα ςε φοιτητϋσ του ΣΕΙ Ηπεύρου 
να πραγματοποιόςουν πρακτική άςκηςη (placement) ςε Ιδρύματα Σριτοβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ, επιχειρόςεισ, κϋντρα κατϊρτιςησ, ερευνητικϊ κϋντρα ό ϊλλουσ 
φορεύσ/οργανιςμούσ του εξωτερικού, για το ακαδημαώκό ϋτοσ 2018-19.   
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν προπτυχιακού φοιτητϋσ, μεταπτυχιακού φοιτητϋσ καθώσ και 
πρόςφατα απόφοιτοι. Οι απόφοιτοι θα πρϋπει να υποβϊλλουν αύτηςη το διϊςτημα που 
διατηρούν τη φοιτητικό τουσ ιδιότητα (πριν την απονομό του τύτλου του αντύςτοιχου κύκλου 
ςπουδών) και η μετακύνηςό τουσ θα πρϋπει να ολοκληρώνεται μϋχρι τη λόξη του πρώτου 
ϋτουσ από την αποφούτηςό τουσ. 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΦΩΡΕ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 
Πληροφορύεσ για τισ επιλϋξιμεσ χώρεσ μπορεύτε να βρεύτε ςτο ςύνδεςμο: 
http://www.iky.gr/eggrafa-eplus/epileximesxores 
 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΤΠΟΔΟΦΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

1. Οργανιςμού τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και ϊλλοι φορεύσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων εξειδικευμϋνων μονϊδων (ο εξαντλητικόσ τουσ κατϊλογοσ 
διατύθεται ςτον ιςτότοπο http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm) 

2. Οργανιςμού οι οπούοι διαχειρύζονται προγρϊμματα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (με ςτόχο 
την αποφυγό πιθανόσ ςύγκρουςησ ςυμφερόντων ό/και διπλόσ χρηματοδότηςησ). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1. Από 2 μϋχρι 6 μόνεσ (η μϋγιςτη διϊρκεια εξαρτϊται από τισ αιτόςεισ και την 
χρηματοδότηςη)  

2. Πρακτικό Άςκηςη ςτο εξωτερικό μπορεύ να πραγματοποιηθεύ ϋωσ 30/09/2019 
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ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

1. Σο Πρόγραμμα Erasmus+ απευθύνεται ςτουσ φοιτητϋσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε 
κϊποιο από τα Σμόματα του ΣΕΙ Ηπεύρου 

1. το πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να ςυμμετϋχουν όλοι οι φοιτητϋσ του ΣΕΙ Ηπεύρου 
εφόςον πληρούν τισ προώποθϋςεισ που θϋτει το Σμόμα τουσ για την πραγματοπούηςη τησ 
πρακτικόσ τουσ ϊςκηςησ 
 

2. Επύςησ, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτικό ϊςκηςη φοιτητϋσ που ϋχουν πρόςφατα 
αποφοιτόςει (εντόσ του πρώτου ϋτουσ τησ αποφούτηςόσ τουσ) με την προώπόθεςη να ϋχει 
υποβληθεύ η αίτηςή τουσ όςο διατηρούν τη φοιτητική τουσ ιδιότητα  

3. Οι φοιτητϋσ πρϋπει να εύναι Τπόκοοι χώρασ που ςυμμετϋχει ςτο πρόγραμμα ό να 
αναγνωρύζονται ωσ πρόςφυγεσ, πατρύδεσ ό μόνιμοι κϊτοικοι τησ Ελλϊδασ 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Α. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΟΝ/OFF 

 Οι φοιτητϋσ μπορεύ να πραγματοποιόςουν ΜΟΝΟ 2 περιόδουσ κινητικότητασ: μύα για 
ςπουδϋσ και μύα για πρακτικό ϊςκηςη. ε κϊθε περύπτωςη η ςυνολικό διϊρκεια δε μπορεύ 
να ξεπερνϊει τουσ 12 μόνεσ (ςπουδϋσ και πρακτικό) 

 Δε γύνονται δεκτϋσ οι αιτόςεισ φοιτητών που ϋχουν οικονομικϋσ εκκρεμότητεσ με το 
Ίδρυμα Κρατικών Τποτροφιών (ΙΚΤ). 

 Καλό γνώςη τησ γλώςςασ (επύπεδο Β2) ςτην οπούα θα πραγματοποιηθεύ η πρακτικό 
ϊςκηςη ςτο εξωτερικό  

Β. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

 Δύνεται προτεραιότητα ςτουσ φοιτητϋσ που θα μετακινηθούν για πρώτη φορϊ μϋςω του 
προγρϊμματοσ Erasmus 

 Προηγεύται η/ο φοιτότρια/όσ που ϋχει το μεγαλύτερο Μϋςο Όρο βαθμολογύασ. Εϊν 
ςημειωθεύ ιςοψηφύα προηγεύται η/ο φοιτότρια/όσ που ϋχει εξεταςτεύ με επιτυχύα ςτο 
μεγαλύτερο αριθμό μαθημϊτων.  Εϊν και πϊλι ςημειωθεύ ιςοψηφύα, προηγεύται η/ο 
φοιτότρια/όσ που ϋχει ανώτερο πιςτοποιημϋνο επύπεδο γνώςησ τησ ξϋνησ γλώςςασ.   

 

Γ. ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 Θα τηρηθεύ λύςτα επιλαχόντων φοιτητών, η οπούα μπορεύ αργότερα να χρηςιμοποιηθεύ ςε 
περύπτωςη ακύρωςησ μιασ ςυμμετοχόσ ό πρόςθετησ χρηματοδότηςησ. 

 Οι φοιτητϋσ που ϋχουν τόπο καταγωγόσ και μόνιμησ κατοικύασ τουσ τη χώρα ςτην οπούα 
θϋλουν να μεταβούν με το πρόγραμμα ERASMUS+ εγκρύνονται ςτην κατηγορύα zero grant 
(δηλαδό με μηδενικό επιχορόγηςη). 



 

 Έχουν χαμηλό προτεραιότητα φοιτητϋσ οι οπούοι εύχαν επιλεγεύ ςε προηγούμενο 
ακαδημαώκό ϋτοσ μϋςω του προγρϊμματοσ και ακύρωςαν τη ςυμμετοχό τουσ με 
καθυςτϋρηςη. 

 
ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρϋπει να καταθϋςουν έωσ την ΠΑΡΑΚΕΤΗ 18 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019 την 
τυποποιημϋνη αύτηςη (Παρϊρτημα Α) ςε ϋντυπη ό/και ηλεκτρονικό μορφό ςτο Γραφείο 
Erasmus του ΣΕΙ Ηπείρου (Κτίριο Α΄, 1os όροφοσ, Κωςτακιοί, 47150 Άρτα) 
αυτοπροςώπωσ ή ταχυδρομικώσ ή ηλεκτρονικά ςτη διεύθυνςη erasmus@teiep.gr (όλα 
τα δικαιολογητικϊ ςε ηλεκτρονικό μορφό κατϊλληλα υπογεγραμμϋνα), προςκομύζοντασ τα 
παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

1. Αποδεικτικό αποδοχόσ από τον φορϋα υποδοχόσ όπου αναφϋρεται το διϊςτημα τησ 
πρακτικόσ ϊςκηςησ (μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε το πρότυπο  που δύνεται ςτο 
Παρϊρτημα Δ).  

2. Αναλυτικό βαθμολογία με το Μέςο Όρο βαθμολογίασ από τη Γραμματεία του 
Σμήματοσ και την ημερομηνία έκδοςησ 

3. Πιςτοποιητικό/ϊ – αποδεικτικό/ϊ γνώςησ ξϋνησ/ων γλώςςασ/ων  

4. Υωτοτυπύα Αςτυνομικόσ Σαυτότητασ 

5. Βεβαύωςη ϋγκριςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ό ολοκλόρωςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ από τη 
Γραμματεία του Σμήματοσ  

 

Επίςησ, επιςημαίνεται ότι οι φοιτητέσ που θέλουν να μετακινηθούν ςτη χώρα 
προέλευςήσ τουσ έχουν τη δυνατότητα να καταθέςουν αίτηςη καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτουσ και να μετακινηθούν με μηδενική επιχορήγηςη (zero grant).  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΜΕΩ ERASMUS+ 

Αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ αποτελούν τα ϋγγραφα: 

1. Οδηγόσ Πρακτικόσ Άςκηςησ ΣΕΙ Ηπεύρου,  

2. Work Placement Record Book (Βιβλύο πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτο εξωτερικό μϋςω 
Erasmus) μαζύ με τισ οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ. 

όπου περιγρϊφεται αναλυτικϊ η διαδικαςύα και οι προώποθϋςεισ διεξαγωγόσ ΠΑ ςτο 
εξωτερικό.  

 
ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ 

το πλαύςιο τησ κινητικότητασ για Πρακτικό Άςκηςη προβλϋπεται η καταβολό επιχορόγηςησ 
που ςτόχο ϋχει να ςυμβϊλει ςτην κϊλυψη δαπανών ταξιδύου και διαβύωςησ τησ περιόδου 
διαμονόσ ςτο εξωτερικό. Σο ύψοσ τησ μηνιαύασ επιχορόγηςησ (που χορηγεύ το Ίδρυμα 
Κρατικών Τποτροφιών μϋςω του ΣΕΙ Ηπεύρου) κυμαύνεται ανϊλογα με τη χώρα υποδοχόσ 
(βλ. Παρϊρτημα Β). 

Οι φοιτητέσ με ειδικέσ ανάγκεσ (βλ. Παρϊρτημα Γ), δικαιούνται το ανώτατο ποςό που 
καθορύζει η Ε.Ε.. Η διαδικαςύα αύτηςησ των ατόμων με αναπηρύεσ εύναι αναρτημϋνη ςτην 
ιςτοςελύδα του Ιδρύματοσ.  
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ΣΟΝΙΖΕΣΑΙ ΟΣΙ ΟΙ ΥΟΙΣΗΣΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ ΑΙΣΗΗ 
ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣO ΠΛΑΙΙO ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+, ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ, ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ 
ΠΡΟΚΛΗΗ. 

 

Η επιχορόγηςη ϋχει ωσ ςτόχο να αντιςταθμύςει τισ πρόςθετεσ δαπϊνεσ κινητικότητασ, δηλ. τα 
ϋξοδα ταξιδιού, τη γλωςςικό προετοιμαςύα – εϊν εύναι αναγκαύα – και το ενδεχόμενο 
υψηλότερο κόςτοσ ζωόσ ςτο κρϊτοσ υποδοχόσ. Η επιχορόγηςη δεν αποςκοπεύ ςτην κϊλυψη 
του ςυνόλου των δαπανών που ςυνεπϊγεται η περύοδοσ ςπουδών ό πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτο 
εξωτερικό.  

Η καταβολό τησ επιχορόγηςησ πραγματοποιεύται ςε δύο δόςεισ, εφόςον το ΣΕΙ Ηπεύρου ϋχει 
λϊβει την αντύςτοιχη χρηματοδότηςη από το ΙΚΤ: 

Α΄ δόςη: πριν την αναχώρηςη του φοιτητό για το εξωτερικό, καταβϊλλεται ςτο δικαιούχο 
προπληρωμό που ιςούται με το 80% του ποςού επιχορόγηςησ που δικαιούται.  

Β΄ δόςη: μετϊ την επιςτροφό και εφόςον η πρακτικό ϊςκηςη κρύνεται επιτυχόσ, 
καταβϊλλεται ςτο δικαιούχο το υπολειπόμενο 20%.  
 
ΤΠΟΦΡΕΩΗ ΑΥΑΛΙΗ 

Οι φοιτητϋσ οφεύλουν να μεριμνόςουν για την ϋκδοςη τησ Ευρωπαώκόσ Κϊρτασ Αςφϊλιςησ 
Αςθϋνειασ (για χώρεσ – μϋλη τησ Ε.Ε.), για ιδιωτικό αςφϊλιςη ιατροφαρμακευτικόσ 
περύθαλψησ (για χώρεσ εκτόσ τησ Ε.Ε.) και επιπλϋον, για την ϋκδοςη ιδιωτικόσ αςφϊλιςησ 
αςτικόσ ευθύνησ ϋναντι τρύτων και προςωπικό ατύχημα. 

Παρακαλούνται οι Γραμματεύεσ των Σμημϊτων να προωθόςουν τη ςχετικό ανακούνωςη 
ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φοιτητϋσ του Σμόματόσ τουσ.  

 
Για οποιαδόποτε διευκρύνιςη, μπορεύτε να επικοινωνεύτε με το Γραφεύο Erasmus (τηλ: 26810 
50544, fax: 26810 50549, e - mail: erasmus@teiep.gr). 
 

 
Ο Ιδρυματικόσ Τπεύθυνοσ του Προγρϊμματοσ* 

 

Καθηγητόσ Κωνςταντύνοσ Αγγϋλησ  
 

(*) Η υπογραφή έχει τεθεί ςτο πρωτότυπο που τηρείται ςτο αρχείο του Ιδρύματοσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

 

                                

  
 

 
 

……………………. ,  …/  …/  /…. 
 

ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για Πρακτική Άσκηση * 
 

                                                               ΠΡΟ: Γραφεύο Erasmus ΣΕΙ Ηπεύρου 
                                                                                   

Ονοματεπώνυμο:………………….. 
…………………………………….. ……..                           Παρακαλώ να εξετϊςετε την αύτηςη μου, 
Όνομα πατρόσ:……………………..                            που αφορϊ ςυμμετοχό ςτο πρόγραμμα 
Α.Δ.Σ.:…………………………….. …..                             Erasmus+ και ςτη χορόγηςη επιχορόγηςησ 
Ημερ.Γϋννηςησ:……………………                             κινητικότητασ ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ   
Δ/νςη Διαμονόσ:…………………..                            Εrasmus Placements, με ςκοπό την εκπόνηςη 
Σηλϋφωνο:…………………………..                            πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτην επιχεύρηςη/οργανιςμό 
Κινητό:………………………………..…                          …………………………...........…………………………...........  
E-mail: …………………………… ……                           ……………………………………………………………………. 
Σμόμα: ……………………………………                         Φώρα:  ……………………………….................................. 
Α.Μ.:……………………………………… 
Φώρα Προϋλευςησ:………………… 
 
Δηλώνω ότι: 

 Ανόκω ςτην ομϊδα ΑΜΕΑ:  ΝΑΙ ΟΦΙ  
 Έχω μετακινηθεύ μϋςω του προγρϊμματοσ Erasmus για ςυνολικϊ ……..…… μόνεσ. 
 Έχω τη φοιτητικό ιδιότητα 

 
Επιςυνάπτεται: 
1. Αποδεικτικό αποδοχόσ από τον φορϋα υποδοχόσ όπου αναφϋρεται το διϊςτημα τησ πρακτικόσ 

ϊςκηςησ  
2. Αναλυτικό βαθμολογύα  όπου καταγρϊφεται ο Μ.Ο. βαθμολογύασ από τη Γραμματεύα Σμόματοσ  
3. Πιςτοποιητικό γνώςησ ξϋνησ γλώςςασ  
4. Υωτοτυπύα Αςτυνομικόσ Σαυτότητασ 
5. Βεβαύωςη ϋγκριςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ από τη Γραμματεύα Σμόματοσ  

 
 

Με τιμό 
 

Ο/Η αιτών /αιτούςα 
 
 
 
* Η Αίτηςη επέχει θέςη Τπεύθυνησ Δήλωςησ 

 

  



 

 

 

 

                                

  
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
 

Μηνιαία Επιχορήγηςη φοιτητών για πρακτική άςκηςη ανά χώρα υποδοχήσ 
http://www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/1690-miniaia-epixorigisi-foit-gia-praktiki-kai-

spoudes 
 

  
Ποςό μηνιαίασ 
επιχορήγηςησ 

(€/μήνα) 

Ομάδα 1 
Φώρεσ με υψηλό 
κόςτοσ διαβύωςησ 

Δανία, Φιλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, 
Λουξεμβοφργο, Σουηδία, Ηνωμζνο 
Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία  

 

620 

Ομάδα 2 
Φώρεσ με μεςαύο 
κόςτοσ διαβύωςησ 

Ασζηρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιηαλία, 

Δλλάδα, Ιζπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάληα, 

Πορηογαλία, λοβενία,  
570 

Ομάδα 3 
Φώρεσ με χαμηλό 
κόςτοσ διαβύωςησ 

Βοσλγαρία, Κροαηία, Σζετία, Δζθονία, 

Λεηονία, Λιθοσανία, Οσγγαρία, Πολωνία, 

Ροσμανία, λοβακία, Πρώην Γιοσγκοζλαβική 

Γημοκραηία ηης Μακεδονίας, Σοσρκία  

520 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΑΜΕΑ 
 
Σα ϊτομα με αναπηρύεσ  αντιμετωπύζονται με τη δϋουςα προςοχό και ςεβαςμό, ενώ ιδιαύτερα 
μϋριμνα δύνεται ςτην τόρηςη του ιατρικού απορρότου. Για τον πλόρη κατϊλογο των 
αναπηριών δεύτε το ϊρθρο 13 ςτο Νόμο υπ. Αριθ. 4452/2017 - ΥΕΚ 17/Σεύχοσ Α’/15-02-
2017.  
 
Εκτόσ των αςθενειών που περιλαμβϊνονται ςτο Ν. 4452/2017, επιλϋξιμοι για να λϊβουν 
επιπλϋον χρηματοδότηςη εύναι όλοι οι φοιτητϋσ που παρουςιϊζουν αναπηρύα 67% και ϊνω 
από φυςικό αναπηρύα ό ψυχικό πϊθηςη, βϊςει τησ πρόςφατησ γνωμϊτευςησ τησ οικεύασ 
πρωτοβϊθμιασ υγειονομικόσ επιτροπόσ που εδρεύει ςε κϊθε νομό.  
 
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ μπορεύτε να βρεύτε ςτο ςύνδεςμο: http://www.iky.gr/atoma-me-
eidikes-anagkes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iky.gr/el/atoma-me-eidikes-anagkes/item/1654
https://www.iky.gr/el/atoma-me-eidikes-anagkes/item/1653
https://www.iky.gr/el/atoma-me-eidikes-anagkes/item/1653
http://www.iky.gr/atoma-me-eidikes-anagkes
http://www.iky.gr/atoma-me-eidikes-anagkes


 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

 

ERASMUS+  
STUDENT MOBILITY FOR PLACEMENT 20__/__ 

LETTER OF ACCEPTANCE 

LOGO  φορέα υποδοχήσ 

 
From:         To: 
(Name of Institution/Enterprise)   Technological Educational Institute (T.E.I.) of 

Epirus 
(Contact Person) Erasmus Office 
(Address) Kostakioi Arta 
Tel:    GR 47150, Arta 
Fax: Greece 
e-mail: Tel: +30 26810 50544 

 Fax: +30 26810 50549 
 http://erasmus.teiep.gr/ 
 e-mail: erasmus@teiep.gr 

 
 

(Place), ____/____/______ 
 

ERASMUS PLUS PROGRAMME 
STUDENT MOBILITY FOR PLACEMENT 20__/__ 

LETTER OF ACCEPTANCE 
 
We herewith confirm that we accept _____________________________________________ (student’s name), 
a student of Technological Educational Institute (T.E.I.) of Epirus, for a placement from 
__________________ (dd.mm.yy), till __________________ (dd.mm.yy) within Erasmus+ Programme. 
 
Student’s Duties will be: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Yours faithfully, 

 
(Signature and Stamp) 

 

Name of the coordinator  
for the placement students 

 

http://erasmus.teiep.gr/
mailto:erasmus@teiep.gr

