ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ERASMUS+ 2020-21
ERASMUS ID Code : G ATHINE 42
ECHE reference number: 31720-LA-1-2014-1-GR—E4AKA1-ECHE

ΟΔΗΓΙΕΣ:
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
Πηγές: - Οδηγός Προγράμματος Εrasmus 2019 Ε.Ε.
- ΙΚΥ
- https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Τ.Δ.Δ.Σ.)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ERASMUS ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ERASMUS
Διεύθυνση Γραφείου :

Ωρες υποδοχής κοινού:
Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Προϊσταμένη:
Τηλ. 26610 87129

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κεντρική Διοίκηση
Τμ.Διεθνών & Δημoσίων Σχέσεων
Ι.Θεοτόκη 72 (ισόγειο)
49132 ΚΕΡΚΥΡΑ
http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus
ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ: 10:00 - 12:00
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κεντρική Διοίκηση – Πρωτόκολλο
(υπόψη Τμ.Διεθνών & Δημ.Σχέσεων)
Ι.Θεοτόκη 72
Τ.Θ. 663
49132 ΚΕΡΚΥΡΑ
Διονυσία Καρβούνη
E-mail: erasmus@ionio.gr
int_rel@ionio.gr

Συντονιστής Ιδρύματος ERASMUS
Καθηγητής Ανδρέας ΦΛΩΡΟΣ
Τηλ.:
26610 87725
Ε-mail:
floros@ionio.gr
Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων για ΣΠΟΥΔΕΣ
Τμήμα Ιστορίας (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Επικ.Καθ.Ιωάννα Κράλλη

E-mail:

ikralli@ionio.gr

Αναπληρωτής Συντονιστής : Eπικ.Καθ.Μαρία Δαμηλάκου mariadam@ionio.gr

Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Επικ.Καθ.Ιωάννης Καρράς, karrasid@ionio.gr (αγγλόφωνα ιδρύματα)
Αναπληρωτές Συντονιστές :
Κ.Φωτεινή Καρλάφτη, μέλος ΕΔΙΠ, fkarlafti@ionio.gr (γαλλόφωνα ιδρύματα)
Eπικ.Καθ.Οlaf Immanuel Seel, seel@ionio.gr (γερμανόφωνα ιδρύματα)
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Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Αναπλ.Καθ.Ρία Γεωργιάδου – riageo@ionio.gr (ΣΠΟΥ ΕΣ)
Αναπληρωτής Συντονιστής : Αν.Καθ. Δήμος Δημητριάδης – 87508 – dimosd@ionio.gr

Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Αναπλ.Καθ. Χριστίνα Μπάνου
Τηλ.:
26610 87416
E-mail:
cbanou@ionio.gr
Αναπληρωτές Συντονιστές : Επικ.Καθ.Σταύρος Βλίζος, (vlizosst@ionio.gr),
Επικ.Καθ. Μυρτώ Μαλούτα, (malouta@ionio.gr)

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Eπικ.Καθ.Ελένη Χαμαλίδη
Τηλ.:
26610 87718
E-mail:
chamalidi@ionio.gr
Αναπληρωτής Συντονιστής : Επικ.Καθ.Ιωάννης Δεληγιάννης yiannis@ionio.gr

Τμήμα Πληροφορικής (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Επικ. Καθ. Αγγελική Τσώχου
Τηλ.:
26610 87738
E-mail:
atsohou@ionio.gr
Αναπληρωτής Συντονιστής : Aναπλ.Καθ.Παν.Κουρουθανάσης pkour@ionio.gr

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΛΕΥΚΑΔΑ)
Ολγα-Ελένη Αστάρα, Λέκτορας oastara@ionio.gr
Αναπληρωτής Συντονιστής : Eπικ.Καθ.Χριστίνα Μπαμπάτσου – c.bampatsou@ionio.gr
Τμήμα Περιβάλλοντος (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
Επικ.Καθ.Αδαμαντία Καμπιώτη (τακτικό/ akampiot@gmail.com
Αναπληρωτής Συντονιστής : Επικ.Καθ.Χρήστος Καρύδης c.karydis@gmail.com
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)
Eπικ.Καθ.Ειρήνη Κατσαλήρου -Eirini.katsalirou@gmail.com
Αναπληρωτής Συντονιστής : Αναπλ.Καθ.Νικόλαος Κοψαχείλης
Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)
Επικ.Καθ.Αγησίλαος Κονιδάρης – konidari@teiion.gr
Αναπληρωτής Συντονιστής : Επικ.Καθ. Αγγελική Σγώρα, asgora@ionio.gr
Τμήμα Εθνομουσικολογίας (ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)
Επικ.Καθ.Κων/νος Καρδάμης– kardamis@ionio.gr
Αναπληρωτής Συντονιστής : Αναπλ.Καθ.Ανδρέας Μνιέστρης– andreas@ionio.gr
Τμήμα Τουρισμού (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Αναπλ.Καθ.Χριστίνα Μπενέκη – benekic@ionio.gr
Αναπληρωτές Συντονιστές : Επικ.Καθ.Παναγιώτης Μανωλιτζάς – pmanol@ionio.gr
Eπικ.Καθ.Κων/νος Αρτίκης – kartikis@ionio.gr
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KΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει να συμβάλει στην ενίσχυση των
δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των
συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου
Μάθησης (Ανώτερη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση
Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί υποτροφίες
κινητικότητας φοιτητών για ΣΠΟΥΔΕΣ.
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται για τις υποτροφίες αυτές μέσω του ΙΚΥ, το οποίο
έχει οριστεί Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το Πρόγραμμα.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Erasmus+, που αφορούν τους φοιτητές, είναι οι
ακόλουθες :
 Κινητικότητα φοιτητών για ΣΠΟΥΔΕΣ
 Κινητικότητα φοιτητών για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Βλέπε χωριστή ενημέρωση στον
ιστότοπο του ΤΔΔΣ - http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus )
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι
διδάκτορες που είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οι ανωτέρω θα
πρέπει να μετακινηθούν σε Ιδρύματα με τα οποία υπάρχει διμερής συμφωνία σε ισχύ.
Στην κινητικότητα των ανωτέρω κατηγοριών συμπεριλαμβάνεται και η προετοιμασία
πτυχιακής εργασίας, διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας και διδακτορικής διατριβής.
EΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Η διάρκεια μετακίνησης των φοιτητών για σπουδές καθορίζεται ως εξής:
Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για σπουδές: από 3 μήνες minimum έως 12
μήνες maximum.
Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών (Χ 12
μήνες maximum έκαστος):
 Κατά την διάρκεια του Πρώτου κύκλου σπουδών (Προπτυχιακό – μόνον οι
δευτεροετείς και άνω)
 Κατά την διάρκεια του Δεύτερου κύκλου σπουδών (Μεταπτυχιακό)
 Κατά την διάρκεια του Τρίτου κύκλου σπουδών (Διδακτορικό)
- Για προγράμματα σπουδών τετραετούς (4) φοίτησης ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει
επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως
του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή/και πρακτική άσκηση).
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- Για προγράμματα σπουδών πενταετούς (5) φοίτησης επιτρέπεται η μετακίνηση για
maximum διάστημα 24 μηνών(*) ανά κύκλο σπουδών ανεξαρτήτως του αριθμού και του
είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή/και πρακτική άσκηση).
(*) Η τελική έγκριση για το συγκεκριμένο maximum διάστημα θα εξαρτάται από το ύψος
της εκάστοτε οικονομικής επιχορήγησης που εγκρίνεται στο Ιδρυμά μας.
Παραδείγματα:
1. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μία φορά
για σπουδές διάρκειας 3 μηνών, μία φορά για πρακτική άσκηση για 3 μήνες, μία δεύτερη
φορά για σπουδές διάρκειας 6 μηνών (συνολική διάρκεια μετακίνησης maximum 12 μήνες)
2. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία
φορά για σπουδές διάρκειας 12 μηνών.
Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν ήδη για Σπουδές ή Πρακτική Ασκηση κατά το παρελθόν είτε
στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση ή στο Erasmus+ και φοιτούν ακόμη στο
πανεπιστήμιο, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus +, μέχρι το ανώτατο όριο των 12 ή 24
μηνών ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ για υποτροφία ΣΠΟΥΔΩΝ:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν όσοι, -ες φοιτητές,-τριες :







Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι σε Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου σε
προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο σπουδών με σκοπό την
απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου και του
διδακτορικού.
Έχουν εκπληρώσει επιτυχώς το Α’ έτος σπουδών (προπτυχιακό επίπεδο), είναι
δηλαδή εγγεγραμμένοι στο δεύτερο έτος σπουδών.
Εχουν περάσει μαθήματα του πρώτου έτους που αντιστοιχούν σε 40 μονάδες ECTS.
Εχουν γλωσσική επάρκεια στο απαιτούμενο επίπεδο του Οργανισμού Υποδοχής.
Ένδειξη υψηλών κινήτρων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Κριτήρια μοριοδότησης:
1. Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστή 45 για
σπουδές πέντε (5) ετών φοίτησης ή επί συντελεστή 36 για σπουδές τεσσάρων (4)
ετών φοίτησης .
2. Σύνολο μονάδων ΕCTS επιτυχώς εξεταζόμενων Χ συντελεστή 1
3. Επιμέρους κριτήρια που θέτει το κάθε ακαδημαϊκό Τμήμα (συμβουλευτείτε τη
Γραμματεία σας ή την ιστοσελίδα του Τμήματός σας).
 Εάν οι υποψήφιοι έχουν υποτροφία ή δάνειο από οποιαδήποτε άλλη πηγή για
σπουδές (προπτυχιακές- μεταπτυχιακές) στην Ελλάδα, δεν αποκλείονται από την
υποβολή υποψηφιότητας για υποτροφία ERASMUS.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων καθώς και οι Διαθέσιμες
θέσεις, ανά Τμήμα, είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του Τ.Δ.Δ.Σ. :
(http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus ).
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ERASMUS
Ο φοιτητής δύναται να λάβει υποτροφία ως ακολούθως:
-

-

Από επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υποτροφία Erasmus)
Mηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (zero grant
υπότροφος). Σε περίπτωση μη επάρκειας της εγκεκριμένης οικονομικής
επιχορήγησης του Ιδρύματος προέλευσης, δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης στους
ενδιαφερόμενους φοιτητές χωρίς υποτροφία Εrasmus. Τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των φοιτητών παραμένουν τα ίδια.
Επιχορήγηση από κονδύλια της Ε.Ε. συνδυασμένη με ημέρες μηδενικής
επιχορήγησης από κονδύλι της Ε.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΡΑΤΗ 2020-2021
Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές ή για πρακτική
άσκηση θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας και δεν καλύπτει το
συνολικό κόστος των εξόδων μετακίνησης.
Οι φοιτητές δεν υποβάλλονται σε καταβολή διδάκτρων στο Ιδρυμα υποδοχής.
Ενδέχεται, όμως, να υπάρξουν επιβαρύνσεις ανάλογα με το Ιδρυμα ή/και τη χώρα υποδοχής
που αφορούν πχ. σε δαπάνες για χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος, επιπλέον ασφάλισης,
συνδρομής σε φοιτητικούς συλλόγους κλπ.
Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για
σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής:
Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος
διαβίωσης
Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος
διαβίωσης
Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος
διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία,
Ισλανδία, Λουξεμβούργο,
Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία,
Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία,
Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία,
Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα,
Πορτογαλία
Βουλγαρία, Κροατία,
Δημοκρατία της Τσεχίας,
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,

520€

470€

420€
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Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία,
Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία,
ΠΓΔΜ, Τουρκία

Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες:
Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξησης
100€ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που
μετακινούνται για σπουδές.
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 εισόδημαόσο 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 επτά χιλιάδων και πεντακοσίων
(7.500) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.
Ορισμοί:

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του
πλέον πρόσφατου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή
κηδεμόνων του ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε
περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι
διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται
το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η
επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα
ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη
κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται
εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση
άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν
εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.

Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση
του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον
συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του
οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων
φυσικών προσώπων.
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.
Επιχορήγηση Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες
Η επιχορήγηση φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών αυτών στο εξωτερικό. Η
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επιχορήγηση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων.
Απαιτείται ξεχωριστή αίτηση προς το ΙΚΥ μέσω του Γραφείου Εrasmus του Ι.Π.
(βλέπε «Επιχορήγηση ατόμων με ειδικές ανάγκες Erasmus+
- http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/ )
KATABΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία του φοιτητή καταβάλλεται πριν την αναχώρησή του (εφόσον αυτό είναι
εφικτό) και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υποβολής των εγγράφων που
απαιτούνται πριν την αναχώρησή του στο εξωτερικό (βλέπε «Ενέργειες ΠΡΙΝ - ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» στην ιστοσελίδα ERASMUS του Ι.Π.).
Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται σε δυο δόσεις:
- πριν την αναχώρηση του φοιτητή για το εξωτερικό, καταβάλλεται στον δικαιούχο
προπληρωμή που ισούται με το 80% του συνολικού ποσού της υποτροφίας που δικαιούται.
- Μετά την επιστροφή του και εφόσον η περίοδος σπουδών κρίνεται επιτυχής (βλέπε
Κανονιστικό πλαίσιο κινητικότητας φοιτητών Erasmus), καταβάλλεται στον δικαιούχο το
υπολειπόμενο 20%.
Eπισημαίνεται ότι, ειδικά για τους φοιτητές του χειμερινού εξαμήνου η καταβολή της
υποτροφίας συνήθως δεν είναι εφικτή πριν τον Οκτώβριο.
Η εκκαθάριση των πληρωμών γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Ι.Π.
Θα πρέπει να υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του/της υποτρόφου, σε
κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να γίνει η κατάθεση του ποσού της
υποτροφίας.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Οn-line Linguistic Support /OLS )
Α. Διαδικτυακή Γλωσσική αξιολόγηση (υποχρεωτικό βήμα)
Ο υπότροφος υποχρεούται να πραγματοποιήσει διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής
ικανότητας πριν και μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας, εάν η κύρια γλώσσα
διδασκαλίας στο ιδρυμα υποδοχής είναι τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,
Ισπανικά, Ολλανδικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα διατίθεται στο διαδικτυακό εργαλείο.
Εξαιρούνται όσοι έχουν ως μητρική γλώσσα μια από τις γλώσσες που διατίθενται από το
διαδικτυακό εργαλείο.
Υπότροφοι που επιτυγχάνουν αποτέλεσμα C2 στο 1 ο τεστ γλωσσικής αξιολόγησης, δεν θα
λαμβάνουν 2ο τεστ στο τέλος της περιόδου Erasmus και δεν θα αποτελεί προαπαιτούμενο
για την καταβολή της τελικής δόσης της επιχορήγησης.
O σκοπός της ανωτέρω νέας δράσης είναι η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των
μετακινούμενων, η καταγραφή της βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων, η διασφάλιση της
ποιότητας της κινητικότητας και η μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
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Η καταβολή της υποτροφίας (α’ + β’ δόση) θα πραγματοποιείται, αφού ολοκληρωθεί από
τον υπότροφο η ανωτέρω διαδικασία.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης :
- Δεν έχει καμία επίπτωση στην επιχορήγηση που λαμβάνει ο φοιτητής
- Δεν επιφέρει αλλαγές στις πιστωτικές μονάδες που λαμβάνει ο φοιτητής μετά ο
πέρας της κινητικότητας
- Καθορίζει το επίπεδο της γλωσσικής επάρκειας από Α1 έως C2.
Β. Δωρεάν διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα (προαιρετικό βήμα)
Αφού ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, οι υπότροφοι που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν δωρεάν γλωσσικό μάθημα για το διάστημα που θα διαρκεί η υποτροφία
τους, θα λάβουν άδεια χρήσης (license) του διαδικτυακού γλωσσικού μαθήματος που έχουν
δηλώσει στην ηλεκτρονική (οριστική αίτηση) προς το Γραφείο Erasmus, ως ακολούθως:
Τρόποι παροχής του δωρεάν γλωσσικού μαθήματος
Αυτόματη χορήγηση άδειας
Για την απλούστευση της διαδικασίας διαχείρισης του προγράμματος, η άδεια χρήσης του
δηλωθέντος γλωσσικού μαθήματος αποστέλλεται αυτόματα στους υποτρόφους που
έλαβαν αποτέλεσμα στο γλωσσικό τεστ από επίπεδο CEFR Α1 έως επίπεδο Β1.
Χορήγηση άδειας με αίτηση
Oι υπότροφοι που επιτυγχάνουν αποτέλεσμα από CEFR level B2 έως C2 μπορούν να
ζητήσουν να τους χορηγηθεί άδεια :
1. είτε στην κύρια γλώσσα διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής
2. είτε στην τοπική γλώσσα της χώρας υποδοχής, εφόσον ανήκει στις
προαναφερθείσες παρεχόμενες γλώσσες.
Παράδειγμα: φοιτητής μετακινείται στην Τσεχία.
Κύρια γλώσσα διδασκαλίας δηλώνεται η αγγλική. Ο φοιτητής θα υποβάλει το τεστ στην
αγγλική γλώσσα, αλλά μπορεί να ζητήσει το δωρεάν γλωσσικό μάθημα στην τσέχικη
γλώσσα, εάν τον ενδιαφέρει η εκμάθησή της.
- Τα μαθήματα είναι προσβάσιμα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
- Μπορείτε να συνδεθείτε από οπουδήποτε για να εξασκήσετε τις γλωσσικές σας
δεξιότητες
- Η πλατφόρμα Erasmus+ OLS είναι συμβατή με όλα τα βασικά προγράμματα περιήγησης
και προσβάσιμη από κινητές συσκευές
- η περίοδος ισχύος ξεκινά με την 1η σύνδεση στο γλωσσικό μάθημα της πλατφόρμας
Erasmus+ OLS και λήγει 2 μήνες μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου Erasmus του κάθε
φοιτητή.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://erasmusplusols.eu/ (διατίθεται και στα ελληνικά).
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ασφάλιση
Είναι υποχρεωτική η ασφάλισή σας για την ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη, πριν την
αναχώρησή σας στο εξωτερικό.
Η υποτροφία ERASMUS ΔΕΝ καλύπτει την ασφάλιση του φοιτητή.
Θα πρέπει να προμηθευτείτε έγκαιρα είτε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας
(Ε.Κ.Α.Α. – παρέχεται δωρεάν) από τον Ασφαλιστικό σας φορέα ή από το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο (Δ/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας – τηλ.26610 82119) σε περίπτωση
που είστε ασφαλισμένοι σε αυτό είτε να ασφαλιστείτε στο Ίδρυμα Υποδοχής (όπου αυτό
προβλέπεται) ή ιδιωτικά, εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι υγείας.
Επιπλέον, συνιστάται θερμά να ασφαλίζεστε για τα ακόλουθα:
 Κατά περίπτωση, ασφάλεια ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένης ζημίας ή απώλειας
αποσκευής)
 Ασφάλιση αστικής ευθύνης (μεταξύ άλλων, ασφάλιση ιδίας ευθύνης)
 Ασφάλιση ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας (συμπεριλαμβανομένης μόνιμης ή
προσωρινής ανικανότητας)
 Ασφάλεια θανάτου (συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού-repatriation
insurance)
ΕΚΔΟΣΗ VISA
Οσοι θα φοιτήσετε για διάστημα παραμονής μεγαλύτερο από (3) μήνες σε χώρες στις οποίες
απαιτείται visa, θα πρέπει να φροντίσετε για την έγκαιρη έκδοσή της στην αντίστοιχη
προξενική αρχή.
Μέτρα προστασίας για περιπτώσεις απάτης
Σε συνέχεια αναφοράς περιστατικών απάτης, παρακαλούμε τους υποτρόφους να προσέχουν
ιδιαιτέρως, όταν χρησιμοποιούν ιστοσελίδες αναζήτησης (Facebook κλπ.) για την εξεύρεση
κατοικίας στο εξωτερικό.
Δεν θα πρέπει να αποστέλλουν προκαταβολή πριν να δουν από κοντά το σπίτι και να
γνωρίσουν τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης θέλει να αποστείλει
τα κλειδιά του σπιτιού ταχυδρομικά ή ζητά οι πληρωμές να γίνονται μέσω Western Union,
MoneyGram, TNT, Moneybookers ή Airbnb, να μην απαντούν και να ειδοποιούν την
ιστοσελίδα για ενδεχόμενη απάτη.
Συνιστάται να ακολουθούνται οι οδηγίες για ανεύρεση στέγης, που αποστέλλει στον /στην
υπότροφο το ιδρυμα υποδοχής.
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Aκύρωση υποτροφίας
Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμείτε την ακύρωση της υποτροφίας σας,
αυτό πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό εγγράφως, χρησιμοποιώντας το ειδικό
έντυπο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τ.Δ.Δ.Σ.
Εάν η ακύρωση δηλωθεί μετά την είσπραξη της υποτροφίας και της παραλαβής από εσάς
της Σύμβασης Eπιχορήγησης, θα πρέπει να επιστραφεί άμεσα στο Γραφείο Erasmus η
Σύμβαση (με συστημένη επιστολή) συνοδευόμενη από έγγραφη αιτιολόγησή σας καθώς και
να κατατεθεί το ποσό που έχετε εισπράξει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα σας
υποδείξουμε.
Αμέσως μετά την κατάθεση, μας αποστέλλετε σκαναρισμένη την απόδειξη κατάθεσης.
Οποιαδήποτε επιστροφή ποσού συνεπάγεται τραπεζικά έξοδα, που βαρύνουν αποκλειστικά
το φοιτητή.
Επιστροφή υποτροφίας
Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης Επιχορήγησης, που υπογράφει
ο φοιτητής πριν την αναχώρησή του στο εξωτερικό, αυτό συνεπάγεται την επιστροφή
μέρους ή/και ολόκληρης της υποτροφίας ERASMUS.

Χάρτης φοιτητή ERASMUS
Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του
φοιτητή ERASMUS περιγράφονται αναλυτικά στο Χάρτη του Φοιτητή ERASMUS (βλέπε
ιστοχώρο Τ.Δ.Δ.Σ.) .
Συμβουλές που θα διευκολύνουν
την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΑΣ
και την λειτουργία του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:
 Σας παρακαλούμε να συμπληρώνετε προσεκτικά όλα τα στοιχεία που σας
ζητούνται στα έντυπα του Προγράμματος ηλεκτρονικά (μόνον οι υπογραφές
πρέπει να είναι χειρόγραφες).
 Όλη η απαιτούμενη αναζήτηση πληροφοριών για το Πανεπιστήμιο υποδοχής
γίνεται µέσω Internet και είναι δική σας υποχρέωση. Είμαστε στη διάθεση σας
να σας ενημερώνουμε και να σας συμβουλεύουμε, αλλά δεν μπορούμε να
αναζητούμε για κάθε μεμονωμένο φοιτητή πληροφορίες στο Internet.
 Είναι πολύ σημαντικό πριν φτάσετε στο Πανεπιστήμιο υποδοχής να έχετε λύσει
το πρόβλημα της στέγασης. Ακολουθείτε τις οδηγίες-υποδείξεις του Ιδρύματος
υποδοχής.
 Πριν επιστρέψετε, φροντίστε να έχετε ελέγξει, εάν τα έγγραφα που απαιτούνται
είναι υπογεγραµµένα και σφραγισμένα, ώστε να είναι έγκυρα.
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Είναι χρονοβόρα η εκ των υστέρων αποστολή των εγγράφων σας στο Ιδρυμα
υποδοχής για διορθώσεις. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην παραληφθούν εγκαίρως,
με αποτέλεσμα να παραμείνει σοβαρή εκκρεμότητα στον φάκελο σας.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπενθυµίζουµε στον καθένα ξεχωριστά τις
υποχρεώσεις του και πολύ περισσότερο να καλύπτουμε τις παραλείψεις του.
 Έχετε υπογράψει µία Σύμβαση µε ένα ακαδημαϊκό Ίδρυμα και έχετε πολύ
συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Η βασικότερη είναι να παρακολουθείτε τακτικά τα
μαθήματα, να συμμετάσχετε στην εξεταστική και να προσκομίσετε, μετά από την
επιστροφή σας, σωστά και έγκαιρα όλα τα δικαιολογητικά στο Γραφείο µας.
Μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή διαχειριστικός έλεγχος από το Ι.Κ.Υ.
Σε περίπτωση που παραβιάζεται κάποιος από τους όρους της Σύμβασης, το
Ιδρυμά μας έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή όλου του ποσού της
υποτροφίας.
 Σας υπενθυμίζουμε ότι το Γραφείο μας είναι στη διάθεσή σας :
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10 – 12 πμ. - Erasmus@ionio.gr
Θα χαρούμε να έχουμε μια καλή συνεργασία και σας ευχόμαστε μια ευχάριστη και
δημιουργική παραμονή στο εξωτερικό !

Παρακαλούμε, παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα του Ι.Π. & τον ιστότοπο του
Τ.Δ.Δ.Σ. !

http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/

********
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