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Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές 

Προπτυχιακό πρόγραμμα 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές οι οποίοι: 

• βρίσκονται τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών, 

• έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον, κατά την υποβολή της αίτησης, 60 

πιστωτικές μονάδες (ECTS)  με μαθήματα και από το Α’ έτος σπουδών 

• έχουν καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του Ιδρύματος Υποδοχής 

(επίπεδο Β2) 

 

Κριτήρια Επιλογής και Τοποθέτησης στα Πανεπιστήμια Υποδοχής 

Για να γίνει η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και η 

τοποθέτηση στα Ιδρύματα Υποδοχής, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

 

Α) ο Μέσος Όρος των επιτυχώς εξεταζομένων μαθημάτων 

Β) ο συνολικός αριθμός των Π.Μ. από τα επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα σε 

σχέση με τον αριθμό των προβλεπόμενων Π.Μ. ανάλογα με το εξάμηνο 

σπουδών στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές. 

Γ) η κάλυψη των προϋποθέσεων των Ιδρυμάτων υποδοχής, π.χ. επίπεδο 

γλωσσομάθειας, ελάχιστος αριθμός κατοχυρωμένων ECTS πιστωτικών 

μονάδων, προαπαιτούμενα μαθήματα, κλπ. 

 

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υπάρχουν στο κεντρικό site του 

Πανεπιστημίου 

(https://www.aueb.gr/el/erasmus), καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Στατιστικής (https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/πρόγραμμα-erasmus).  

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

 

 

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμήματος Στατιστικής 

Λειβαδά Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθηγήτρια, τηλ. 210-8203521, e-mail: livada@aueb.gr  

Παπασταμούλης Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής , τηλ. 210-8203591, e-mail: 

papastamoulis@aueb.gr 

 

Διοικητική Υποστήριξη 

http://www.stat-athens.aueb.gr/
https://www.aueb.gr/el/erasmus
https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/πρόγραμμα-erasmus
mailto:livada@aueb.gr
mailto:papastamoulis@aueb.gr
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Αναστασίου Σοφία, Γραμματεία Στατιστικής, τηλ. 210-8203113, e-mail: 

sofiaana@aueb.gr 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Αρχική Αίτηση Συμμετοχής: Την υποβάλετε σε συγκεκριμένο link, και εκδηλώνεται 

ενδιαφέρον για 3 Πανεπιστήμια της επιλογής σας, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• 1 ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία (το μέγεθος της φωτογραφίας να μη 

ξεπερνά τα 2ΜΒ) 

• Σκαναρισμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που ορίζουν 

τα Πανεπιστήμια Υποδοχής (συμβουλευτείτε τον «Πίνακα Ροής Φοιτητικής 

Κινητικότητας” ((https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/πρόγραμμα-

erasmus). 

 

Προκειμένου να προβείτε στην επιλογή των 3 Πανεπιστημίων του εξωτερικού που 

επιθυμείτε να μετακινηθείτε χρειάζεται: 

• Να ελέγξετε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος υποδοχής, ώστε να 

επιβεβαιώσετε ότι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του εξαμήνου που σας 

ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε είναι συμβατές με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 

του ΟΠΑ και την ακαδημαϊκή σας πορεία (παρατηρείται συχνά τα εξάμηνα, στα 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, να αρχίζουν νωρίτερα από τα δικά μας και να 

συμπίπτουν με τις δικές μας εξεταστικές περιόδους).  

 

• Να ελέγξετε ότι υπάρχουν μαθήματα, στο Ίδρυμα Υποδοχής, που είναι 

παρόμοια με τα μαθήματα που χρωστάτε από παλαιότερα εξάμηνα ή 

σκοπεύετε να παρακολουθήσετε στο Τμήμα μας. Πρέπει για κάθε εξάμηνο 
σπουδών να βρείτε μαθήματα που στο σύνολο τους να αποδίδουν 30 ECTS 

πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer System). 

 

• Να ελέγξετε ότι γνωρίζετε τη γλώσσα διδασκαλίας του Ιδρύματος Υποδοχής σε 

επίπεδο επαρκές για την παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων και 

μπορείτε να το τεκμηριώσετε με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. 

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

1. Student Application Form: Είναι η αίτηση συμμετοχής στο Πανεπιστήμιο 

επιλογής 

2. Learning Agreement Before the Mobility: Σε αυτό το έντυπο 

συμπληρώνονται τα μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσετε στο 

εξωτερικό, όπως αυτά εμφανίζονται στον Οδηγό Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Υποδοχής, καθώς και οι αντιστοιχίες των μαθημάτων. Τα 

μαθήματα αυτά δεν είναι απαραίτητο να είναι του αντίστοιχου εξαμήνου 
που βρίσκεστε, αλλά μαθήματα τα οποία δεν έχετε περάσει από 

προηγούμενα εξάμηνα ή μαθήματα που προβλέπονται στον Οδηγό 

Σπουδών του Tμήματός μας σε επόμενα εξάμηνα. 

mailto:sofiaana@aueb.gr
https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/πρόγραμμα-erasmus
https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/πρόγραμμα-erasmus
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση που πηγαίνοντας στο εξωτερικό διαπιστώσετε ότι 

δεν προσφέρονται ορισμένα από τα μαθήματα που έχετε επιλέξει και 

συμπληρώσει στο Learning Agreement, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με άλλα 

παρεμφερή, ενημερώνοντας μέσω e-mail τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του 

Τμήματος για να επιβεβαιώσετε ότι είναι δυνατή η αναγνώρισή τους. Σε αυτή 

την περίπτωση συμπληρώνετε το  Learning Agreement DURING THE 

MOBILITY .  

3. Transcript of Records: Είναι η αναλυτική βαθμολογία στην αγγλική γλώσσα και 

χορηγείται από τη Γραμματεία. 

 

4. Λοιπά έντυπα που ορίζουν τα Ιδρύματα Υποδοχής απαραίτητα για την 

αποδοχή σας 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

➢ Η παρακολούθηση και τήρηση των προθεσμιών που ορίζουν τα ξένα 

Πανεπιστήμια για την αποστολή των δικαιολογητικών, είναι ευθύνη των 

μετακινουμένων φοιτητών. 

➢ Για το εξάμηνο που θα λείπετε στο εξωτερικό ΔΕΝ μπορείτε να 

συμμετάσχετε στην κανονική εξεταστική στο ΟΠΑ, παρά μόνο στην 

επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου και εφόσον έχετε δηλώσει 

εγκαίρως τα μαθήματά σας ηλεκτρονικά. Αυτό υπαγορεύεται από το 

γεγονός ότι δεν γίνεται ο φοιτητής να φαίνεται ότι παρακολουθεί 

μαθήματα σε δυο Πανεπιστήμια ταυτόχρονα. 

 

 

5. Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας Φοιτητών για σπουδές - ΙΚΥ (Ίδρυμα 

Κρατικών    Υποτροφιών) 

Αποστέλεται από το Κεντρικό Γραφείο Εράσμους του ΟΠΑ. Συμπληρώνοντάς 

την θα λάβετε τη σχετική υποτροφία από το IKY (το 80% κατατίθεται στην 

αρχή και το υπόλοιπο 20% με την επιστροφή σας από το εξωτερικό) . 

Συμπληρώνετε τον τραπεζικό λογαριασμό όπου θα κατατεθεί η υποτροφία 

(ΙΒΑΝ λογαριασμού και Επωνυμία Τράπεζας) και τον αριθμό της ΕΚΑΑ 

(Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας), η  οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ 

καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό. 

  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ 

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό ως Μηνιαία 

Επιχορήγηση ανάλογα με τη Χώρα Υποδοχής. Το ποσό επιχορήγησης θεωρείται 

ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Για το ακαδημαϊκό έτος 

2022-23 έχει ως ακολούθως: 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται  

προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι 

φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα 

τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1) ή (2) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια: 

(1) Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων 

(5.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος. 

(2) Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με 

Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό 

των έξι χιλιάδων (6.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος: 

i. Ο φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας. 

ii. Ο φοιτητής είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων 

τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος. 

iii. Ο φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο 

έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του 

έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 

31η Δεκεμβρίου 2020. 

iv. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω 

(εξαρτώμενα ή μη). 

v. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας. 

vi. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή 

περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 

67%. 

vii. Ο φοιτητής έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό 

αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 

viii. Ο φοιτητής είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας 

της Θράκης. 

ix. Ο φοιτητής είναι Ρομά. 

x. Ο φοιτητής είναι πρόσφυγας. 
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(3) Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους 

εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ. 

Ορισμοί: 

➢ Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, 

σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, για το πλέον 

πρόσφατο φορολογικό έτος. 

➢ Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ήτοι το 

σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των 

εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, 

φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον 

πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο φοιτητής είναι υπόχρεος ή 

εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο φοιτητής εμφανίζεται σε αυτοτελείς 

φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον 

υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα 

συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) 

φορολογικές δηλώσεις. 

➢ Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού 

εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως 

υπόχρεοι ή 

εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν 

για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. 

➢ Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε 

την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους: 

• δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή 

σύμφωνο συμβίωσης ή 

• παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο 

ή σύμφωνο συμβίωσης ή 

• υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο 

συμβίωσης ή 

• ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή. 

 

6. OLS- Γλωσσική αξιολόγηση 

Λαμβάνετε email από το γραφείο Erasmus με το σχετικό σύνδεσμο. Με τη 

γλωσσική αξιολόγηση ols πριν από τη μετάβαση στο εξωτερικό, οι 

συμμετέχοντες στο Erasmus+ είναι σε θέση να καθορίσουν την επάρκεια τους 

στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για να σπουδάσουν. Η λήψη αυτής της 

αξιολόγησης πριν από την αναχώρηση αποτελεί προαπαιτούμενο, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι πληρούν το συνιστώμενο επίπεδο στον οργανισμό υποδοχής 

τους. Τα αποτελέσματα της γλωσσικής αξιολόγησης δεν εμποδίζουν τους 

συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε προγράμματα Erasmus+. 

 
 

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

 

1. Learning Agreement – After The Mobility/ Transcript of Records 

 Σε αυτό το έντυπο συμπληρώνει, το Ίδρυμα Υποδοχής, την αναλυτική 
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βαθμολογία των μαθημάτων στα οποία εξεταστήκατε. 

 

2. Certificate of Attendance 

Αποστέλεται από το Κεντρικό Γραφείο Εράσμους του ΟΠΑ λίγο πριν το τέλος 

της παραμονής σας στο εξωτερικό. Το παραδίδετε στον Υπεύθυνο του 

International Office του Ιδρύματος Υποδοχής, (όταν τελειώσετε με τις εξετάσεις 

σας και όχι νωρίτερα) για να συμπληρώσει τις ακριβείς ημερομηνίες των 

σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής.  

 

3. Έκθεση Σπουδών (EU-survey) 

Λαμβάνετε e-mail από το γραφείο Erasmus με οδηγίες προκειμένου να 

συμπληρώσετε την «Έκθεση Σπουδών». Είναι απαραίτητη, για να λάβετε το 

υπόλοιπο 20% της υποτροφίας ΙΚΥ. 


