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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΓΕΝΙΚΑ
Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της αποστολής του και μέσω του Προγράμματος
Erasmus+ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), προσφέρει στους
φοιτητές του ευκαιρίες για:
 Να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,
 Να αποκτήσουν προσόντα, εμπειρίες και σύγχρονες γνώσεις σε άλλα Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια,
 Μια σταδιοδρομία υψηλών προδιαγραφών και με Ευρωπαϊκό μέλλον,
 Να διευρύνουν τους ορίζοντες στη ζωή τους.
Το Πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να:
 Παρακολουθήσουν μαθήματα ή/και να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία τους, ως
μέρος του προγράμματος σπουδών, σε Ίδρυμα Ευρωπαϊκής χώρας του
Προγράμματος Erasmus+, συνεργαζόμενο με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Διάρκεια της κινητικότητας από 3 έως 12 μήνες.
 Πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση τους σε Φορέα Απασχόλησης Ευρωπαϊκής
χώρας του Προγράμματος Erasmus+.
Διάρκεια της κινητικότητας από 2 έως 12 μήνες.
 Ακολουθήσουν σε συνδυασμό, σπουδές και πρακτική άσκηση, οπότε η κινητικότητα
θα είναι διάρκειας μέχρι 12 μηνών συνεχόμενη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Erasmus+ έχουν φοιτητές που:



φοιτούν σε Τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
διανύουν τουλάχιστον το Γ΄ εξάμηνο σπουδών τους

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους
κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό,
διδακτορικό). Μπορούν να μετακινηθούν όσες φορές θέλουν ανά κύκλο σπουδών μέχρι να
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συμπληρώσουν τους 12 μήνες. Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές οι
οποίοι δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν άλλη φορά.
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι
απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια
μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών
ανά κύκλο σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου αιτούνται. Οι φοιτητές που
ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση
του πτυχίου τους σε Φορέα Απασχόλησης σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα πρέπει
να καταθέσουν αίτηση κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του
πτυχίου τους. Επισημαίνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν
να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 Επιτυχής ολοκλήρωση κατά 80% των μαθημάτων του 1ου έτους σπουδών.
 Κατοχή πιστοποιητικού-ών γνώσης ξένης γλώσσας. Ως
ελάχιστο επίπεδο
γλωσσομάθειας κρίνεται το επίπεδο Β1. Η γλωσσική επάρκεια αφορά στη γλώσσα
που γίνονται τα μαθήματα ή χρησιμοποιείται στο χώρο εργασίας του Φορέα
Υποδοχής. Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών.
Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο
γλωσσομάθειας.
 Αξιολόγηση φοιτητικής επίδοσης. Ο μέσος όρος βαθμού της αναλυτικής
βαθμολογίας θα αξιολογηθεί ανάλογα σε περιπτώσεις ισοδύναμων φοιτητών στα
υπόλοιπα κριτήρια επιλογής.
 Αξιολόγηση υψηλών κινήτρων συμμετοχής των υποψηφίων στο Πρόγραμμα
Erasmus+ .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, οι οποίοι πληρούν
τις ανωτέρω προϋποθέσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+, είναι
η εξής:
1ο Στάδιο: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Ο φοιτητής που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Erasmus+ πρέπει να ακολουθήσει
τα εξής βήματα:
 Στην περίπτωση μετακίνησης για σπουδές
 να αναζητήσει οδηγούς σπουδών των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων (η λίστα των
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.teiwest.gr/index.php/studies/erasmus) που τον ενδιαφέρουν από
τις ιστοσελίδες αυτών, ώστε να βρει μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του
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εξαμήνου κατά το οποίο επιθυμεί να μετακινηθεί και να λάβει Επιστολή
Αποδοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει δι-ιδρυματική συμφωνία
(inter-institutional agreement) με το Ίδρυμα Υποδοχής (δεν απαιτείται κάτι τέτοιο
για την πρακτική άσκηση).
ΠΡΟΣΟΧΗ στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αίτησης στο Ίδρυμα
Υποδοχής (βλέπε παρακάτω).
 Να συμβουλευτεί τον Συντονιστή – Καθηγητή του Τμήματος του, ώστε να βρει τις
αντιστοιχίες μαθημάτων μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος του
και του Ιδρύματος Υποδοχής του.
 Στην περίπτωση μετακίνησης για πρακτική άσκηση, να αναζητήσει Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα, Οργανισμό ή επιχείρηση και να λάβει Επιστολή Αποδοχής.
 Να υποβάλλει Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΤΕΙ
προς το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, εντός των προκαθορισμένων
ημερομηνιών της σχετικής πρόσκλησης (αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.teiwest.gr ένα εξάμηνο πριν την μετακίνηση, π.χ. στις αρχές του χειμερινού
εξαμήνου, για μετακινήσεις στο εαρινό εξάμηνο), συνοδευόμενη από:
 Βεβαίωση σπουδών (στην οποία να εμφανίζεται το τρέχον εξάμηνο
φοίτησης)
 Βεβαίωση δικαιώματος πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (μόνο για
όσους αιτούνται μετακίνηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ για
πρακτική άσκηση)
 Αναλυτική Βαθμολογία
 Φωτοαντίγραφα των πτυχίων ξένων γλωσσών που κατέχει
 Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά και στα αγγλικά (υπόδειγμα Europass,
βλέπε ιστότοπο:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae)
 Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 Φωτογραφία
 Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) για σπουδές ή πρακτική από το
Φορέα Υποδοχής μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ήδη προσυμφωνία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ για
μετακίνηση για σπουδές θα πρέπει να φροντίσουν να κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες
στο Ίδρυμα Υποδοχής (αποστολή αίτησης εγγραφής-εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
βιογραφικού σημειώματος, κ.α.) σύμφωνα με τις καταληκτικές ημερομηνίες που έχει
κάθε Ίδρυμα, ώστε στη συνέχεια να λάβουν την αντίστοιχη Επιστολή Αποδοχής τους (letter
of acceptance).
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού συγκεντρωθούν στο Τμήμα Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων, αποστέλλονται στους Συντονιστές – Καθηγητές των Τμημάτων για να
προχωρήσουν στην αξιολόγηση τους.
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Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των φοιτητών, η Γραμματεία κάθε Τμήματος
αποστέλλει στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος με την οποία εγκρίνεται η μετακίνηση των φοιτητών.
2ο Στάδιο: Συμπλήρωση Συμφωνίας Μάθησης και απόκτηση Επιστολής Αποδοχής
Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης (Learning Agreement) αποτελεί τη σημαντικότερη
διαδικασία στη φάση της προετοιμασίας του φοιτητή για τη μετακίνηση του τόσο για
σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση. Η Συμφωνία συμπληρώνεται από τον φοιτητή με τη
συνεργασία και συμφωνία του Συντονιστή – Καθηγητή του Τμήματος του και του Φορέα
Υποδοχής του.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στη γλώσσα στην οποία γίνονται τα μαθήματα στην
περίπτωση μετακίνησης για σπουδές ή στη γλώσσα εργασίας όσον αφορά την πρακτική
άσκηση. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη μετακίνηση για σπουδές, ιδιαίτερα σημαντική είναι
η προσεκτική μελέτη του οδηγού σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής και των πιστωτικών
μονάδων ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης
αναγνώριση της περιόδου μετακίνησης του φοιτητή. Σημειώνεται ότι το επιθυμητό σύνολο
μονάδων ECTS των μαθημάτων που θα δηλωθούν δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20.
Αφού ο φοιτητής αποκτήσει την Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) με ακριβείς
ημερομηνίες έναρξης και λήξης των σπουδών ή της πρακτικής άσκησης και τη Συμφωνία
Μάθησης (Learning Agreement) υπογεγραμμένη από τον Φορέα Υποδοχής (σκαναρισμένη
υπογραφή του Φορέα Υποδοχής αρκεί), θα πρέπει να τα αποστείλει με email στο Τμήμα
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, ώστε να του αποσταλεί ο σύνδεσμος για την
πραγματοποίηση της γλωσσικής αξιολόγησης στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Erasmus+ OLS
– Online Linguistic Support.
Οι φοιτητές υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη γλωσσική αξιολόγηση προκειμένου να
αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, χωρίς ωστόσο τα αποτελέσματα να
αποκλείουν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Εάν οι φοιτητές δεν κατορθώσουν να
επιτύχουν το επιθυμητό επίπεδο στη γλωσσική αξιολόγηση έχουν τη δυνατότητα παροχής
γλωσσικής στήριξης με τη μορφή διαδικτυακών μαθημάτων. Επί του παρόντος, ισχύει μόνο
για τις κινητικότητες στις οποίες η κύρια γλώσσα εκμάθησης ή εργασίας είναι η Τσέχικη, η
Δανέζικη, η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική, η Ολλανδική,
η Πολωνική, η Πορτογαλική ή η Σουηδική.
3ο Στάδιο: Προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών πριν την αναχώρηση
Ο φοιτητής πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συλλογής, συμπλήρωσης και
αποστολής-προσκόμισης των παρακάτω εγγράφων στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων:


Συμφωνία Μάθησης - Learning Agreement (προσκόμιση της συμφωνίας εις τριπλούν
με πρωτότυπες υπογραφές του φοιτητή και του Συντονιστή - Καθηγητή του
Τμήματος του). ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκαναρισμένες υπογραφές των φοιτητών και των
Συντονιστών – Καθηγητών των Τμημάτων τους δεν θα γίνονται δεκτές.
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Αίτηση – Δήλωση Αναγνώρισης Σπουδών ή Πρακτικής Άσκησης (προσκόμιση της
αίτησης – δήλωσης εις διπλούν με πρωτότυπες υπογραφές του φοιτητή και του
Συντονιστή - Καθηγητή του Τμήματος του)
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (αποστολή με email ή φωτοτυπία εις
διπλούν):
 Εκδίδεται από τον Ασφαλιστικό Φορέα του φοιτητή ή του κηδεμόνα του εφόσον
τον ασφαλίζει.
 Σε διαφορετική περίπτωση, εκδίδεται από το Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής
Μέριμνας του ΤΕΙ με σχετική αίτηση του φοιτητή στο Τμήμα αυτό, υποβάλλοντας
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ασφαλισμένος πουθενά και από κανέναν.
Αποτέλεσμα Γλωσσικής Αξιολόγησης (αποστολή με email ή φωτοτυπία εις διπλούν)
Λογαριασμός Τράπεζας με πρώτο δικαιούχο τον φοιτητή (αποστολή με email ή
φωτοτυπία εις διπλούν)
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και Προσωπικού
Ατυχήματος (αποστολή με email ή φωτοτυπία εις διπλούν). Μόνο για όσους
μετακινούνται για πρακτική άσκηση και στην περίπτωση που δεν καλύπτονται από
τον Φορέα απασχόλησης τους.
Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση
(αποστολή με email ή προσκόμιση σε φλασάκι (USB) συμπληρωμένη με τα
προσωπικά στοιχεία του φοιτητή, ώστε να συμπληρωθούν από το Τμήμα Δημοσίων
και Διεθνών Σχέσεων τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την επιχορήγηση, να
εκτυπωθεί εις τριπλούν και να υπογραφεί πρωτότυπα από το φοιτητή σε όλες τις
σελίδες).

Όλα τα απαραίτητα προς συμπλήρωση έγγραφα είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.teiwest.gr/index.php/studies/erasmus.
Οι φοιτητές υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας κάθε αλλαγή
διεύθυνσης κατοικίας και στοιχείων επικοινωνίας.
4ο Στάδιο: Παραμονή στο εξωτερικό
Όλοι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους κανόνες του Φορέα Υποδοχής
τους. Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές οφείλουν να συμμετέχουν στις παραδόσεις
και τις εξετάσεις των μαθημάτων που έχουν επιλέξει από το πρόγραμμα σπουδών τους και
να επιτύχουν σε αυτές. Οι φοιτητές που εκπονούν πτυχιακή εργασία θα πρέπει να λάβουν
προβιβάσιμο βαθμό από το Ίδρυμα Υποδοχής μαζί με σχετική βεβαίωση και να αποστείλουν
το CD της πτυχιακής τους στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών ή πρακτικής, στην περίπτωση
μετακίνησης για σπουδές, το Ίδρυμα Υποδοχής θα παρέχει στον φοιτητή Αναλυτική
Βαθμολογία (Transcript of Records) σύμφωνα με τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί στη
Συμφωνία Μάθησης, και στην περίπτωση μετακίνησης για πρακτική άσκηση, ο Φορέας
Απασχόλησης θα παρέχει στον φοιτητή βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης.
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Αλλαγή Προγράμματος Σπουδών
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι φοιτητές χρειαστεί να αντικαταστήσουν κάποια από τα
προεπιλεγμένα μαθήματα της Συμφωνίας Μάθησης, οι εκάστοτε τροποποιήσεις πρέπει να
ολοκληρώνονται αποκλειστικά εντός ενός μηνός από την άφιξη των φοιτητών στο Ίδρυμα
Υποδοχής, στέλνοντας υπογεγραμμένο από το Ίδρυμα Υποδοχής το Έντυπο Αλλαγών ώστε το
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων να το προωθήσει εκ νέου για έγκριση στο Τμήμα το
οποίο ανήκει ο κάθε φοιτητής.
Το Έντυπο Αλλαγών της Συμφωνίας Μάθησης μετά την έγκριση του Τμήματος αποστέλλεται
υπογεγραμμένο στο Ίδρυμα Υποδοχής.
Παράταση Παραμονής
Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα παράτασης της παραμονής του στο εξωτερικό εφόσον πριν
την ολοκλήρωση της εγκεκριμένης περιόδου Erasmus+ στο εξωτερικό:






Έχει εξασφαλίσει την έγγραφη έγκριση του Φορέα Υποδοχής
Έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και έχει λάβει έγκριση
Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της
παράτασης. Η περίοδος της κινητικότητας δεν πρέπει να εκτείνεται πέραν των 12
μηνών, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας χρηματοδότησης του Ιδρύματος
(συνήθως 30η Σεπτεμβρίου επόμενου έτους)
Η παράταση ακολουθεί αμέσως την τρέχουσα περίοδο κινητικότητας Erasmus+
χωρίς κενό (οι διακοπές και οι περίοδοι που κλείνει το Πανεπιστήμιο δεν θεωρούνται
«κενά»).

Στην περίπτωση χορήγησης παράτασης ο φοιτητής πρέπει να αποστείλει με ηλεκτρονικό
μήνυμα το αίτημα παράτασης με συνημμένη σχετική επιστολή από τον Φορέα Υποδοχής. Το
ποσό επιχορήγησης που αφορά την παράταση αποδίδεται εφάπαξ στον φοιτητή.
5ο Στάδιο: Επιστροφή
Αμέσως μετά την επιστροφή του και προκειμένου να καταβληθεί το υπόλοιπο 20% της
επιχορήγησης του, ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων τα εξής:




Στην περίπτωση μετακίνησης για σπουδές, Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
(Transcript of Records) από το Ίδρυμα Υποδοχής, πρωτότυπο, όπου θα
αναγράφονται τα μαθήματα ή/και η πτυχιακή εργασία και το ακριβές διάστημα
παραμονής του φοιτητή στο Ίδρυμα.
Στην περίπτωση μετακίνησης για πρακτική άσκηση, Βεβαίωση του Φορέα
Απασχόλησης (Confirmation letter), όπου θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του
φοιτητή, το ακριβές διάστημα πρακτικής άσκησης του και ο Φορέας Απασχόλησης
με πρωτότυπη υπογραφή. Προσοχή να αφορά το ίδιο διάστημα πρακτικής άσκησης
με αυτό που αναγράφεται στη Σύμβαση ώστε να μην υπάρξουν διαφορές στο ποσό
της επιχορήγησης.
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Πραγματοποίηση της τελικής διαδικτυακής αξιολόγησης του γλωσσικού επιπέδου
του φοιτητή στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Erasmus+ OLS – Online Linguistic
Support, στη λήξη της κινητικότητας του (θα αποσταλεί σύνδεσμος στο email του
φοιτητή κατά τον τελευταίο μήνα κινητικότητας).
Συμπλήρωση ηλεκτρονικά του εντύπου Τελικής Έκθεσης (EU Survey) στο Εργαλείο
Κινητικότητας (Mobility Tool) (θα αποσταλεί σύνδεσμος στο email του φοιτητή).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Οι σπουδές που θα πραγματοποιήσει ο φοιτητής στο Ίδρυμα Υποδοχής, αναγνωρίζονται
πλήρως από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του ΕCTS (European Credit Transfer System
- Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων) και δεν θα χρειαστεί να εξεταστεί
σε αντίστοιχα μαθήματα του Τμήματος του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρακολουθήσει
επιτυχώς αντίστοιχα - ισοδύναμα μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής. Σχετικά αποφασίζει το
Συμβούλιο του Τμήματος ή η Κοσμητεία της Σχολής, πριν την αναχώρηση του φοιτητή.
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) αποσκοπεί στην εγγύηση
της ποιότητας, της διαφάνειας και στην πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών του
φοιτητή. Οι πιστωτικές μονάδες οι οποίες κατανέμονται από το Τμήμα σε κάθε μάθημα,
αφορούν στον φόρτο εργασίας του φοιτητή που είναι απαραίτητος για να ολοκληρώσει το
δεδομένο μάθημα σε σχέση με το συνολικό φόρτο εργασίας, που χρειάζεται για να
συμπληρωθεί ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών/πρακτικής άσκησης. Στην έννοια φόρτος
εργασίας περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η πρακτική άσκηση, τα σεμινάρια, η εργασία στο
σπίτι, τα εργαστήρια, η απασχόληση στη βιβλιοθήκη και οι εξετάσεις ή άλλοι τρόποι
αξιολόγησης.
Το ποσό των Πιστωτικών Μονάδων που αντιστοιχούν σε ένα έτος σπουδών ανέρχεται στις
εξήντα (60) και αναλογικά σε ένα εξάμηνο σπουδών αντιστοιχούν τριάντα (30) Πιστωτικές
Μονάδες.
Οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται στους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
παρακολουθήσει ή πραγματοποιήσει και εξετασθεί επιτυχώς στα συγκεκριμένα
μαθήματα/πτυχιακή εργασία/πρακτική άσκηση.
Με την επιστροφή του φοιτητή και μετά από εισήγηση του Συντονιστή - Καθηγητή, η
Συνέλευση του Τμήματος, αναγνωρίζει την περίοδο σπουδών/πρακτικής άσκησης του στον
Φορέα Υποδοχής.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης ή Φορείς Απασχόλησης χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+
λαμβάνουν ένα ποσό ως Μηνιαία Επιχορήγηση ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Η
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επιχορήγηση Erasmus+ αποτελεί συμβολή στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που
συνεπάγονται οι σπουδές και η παραμονή στο εξωτερικό.
Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καταβάλλει στους δικαιούχους υποτρόφους Erasmus+ το 80% του
συνόλου της χορηγούμενης επιχορήγησης εφάπαξ, εντός 30 ημερών από τη θέση σε ισχύ της
Σύμβασης και εφόσον είναι εφικτό πριν την αναχώρηση τους. Το υπόλοιπο 20%
καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την επιστροφή τους στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και
εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.
Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ανταποκριθεί στους όρους της Σύμβασης, μέρος ή το
σύνολο της επιχορήγησης θα επιστραφεί, σύμφωνα με τους Κανόνες του Προγράμματος.
Το ύψος της επιχορήγησης Erasmus+ διαφοροποιείται αναλόγως με τη χώρα υποδοχής και
καθορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Μονάδα του Προγράμματος (ΙΚΥ). Για το ακαδημαϊκό
έτος 2018-19 το ύψος της επιχορήγησης Erasmus+ ανέρχεται σε :

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 2018-19
ΟΜΑΔΑ 1
Χώρες με υψηλό
κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν,
Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

520 €

ΟΜΑΔΑ 2
Χώρες με μεσαίο
κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα,
Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

470 €

ΟΜΑΔΑ 3
Χώρες με χαμηλό
κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία,
Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία,
Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία

420 €

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 2018-19
ΟΜΑΔΑ 1
Χώρες με υψηλό
κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν,
Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

620 €

ΟΜΑΔΑ 2
Χώρες με μεσαίο
κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα,
Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

570 €

ΟΜΑΔΑ 3
Χώρες με χαμηλό
κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία,
Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία,
Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία

520 €

Φοιτητές με αναπηρίες δικαιούνται πρόσθετη χρηματοδότηση η οποία υπολογίζεται ανά
περίπτωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες τους.
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Φοιτητές που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και μετακινούνται για σπουδές
δικαιούνται προσαύξηση 200€ ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης ανά χώρα υποδοχής,
ενώ όσοι από αυτούς μετακινούνται για πρακτική άσκηση δικαιούνται προσαύξηση 100€
ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης ανά χώρα υποδοχής.
Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι το
ακόλουθο:


Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων – εφόσον διαθέτουν δικό τους
εισόδημα – όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του/της συζύγου ή του/των
τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική
απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.500 € για το
πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν
εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας,
των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη
το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ERASMUS+ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2018-2019
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
EMAIL
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΚΑΡΕΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
2610369247
dkarelis@teiwest.gr
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΚΙΤΣΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2634038566
pkitsos@eap.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΔΟΥΣΜΠΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
dousbi@teiwest.gr
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ.
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΚΟΝΤΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ2610369031
kontoni@teiwest.gr
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2631058464
dimdovas@teiwest.gr
ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ
2610369184
arafail@teiwest.gr
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
g.panagiotopoulos@teiwest.gr
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤ/ΚΩΝ &
ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΚΑΡΥΩΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2610369330
vaskar@teiwest.gr
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &
2610369388
ngeorgiadou@printnet.gr
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ
ΧΡΗΜ/ΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
2621020888
koutras@teiwest.gr
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΜΕ
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ΚΑΘ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΔΡΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΘ. ΕΦ/ΓΩΝ
ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΜΠΙΛΛΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΑΘ. ΒΙΔΑΛΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ.
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

2610369338

panagopa@teiwest.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2610369158

dritsas@teiwest.gr

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

stafilid@teiwest.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

2610329943

nikosbakalis@teiwest.gr

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

2691061150

dimitramakrynioti@gmail.com

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2691022058

ebillis@teiwest.gr

2631058231

kvidalis@teiwest.gr

2622039017

ekaran@teimes.gr

ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ &
ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
&ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
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