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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Τ.Δ.Δ.Σ.)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ERASMUS ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ERASMUS
Προϊσταμένη: Διονυσία Καρβούνη
E-mail: int_rel@ionio.gr
erasmus@ionio.gr
Τηλ. 26610 87129
Fax: 26610 87184
Διεύθυνση Γραφείου :

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κεντρική Διοίκηση
Τμ.Διεθνών&ΔημoσίωνΣχέσεων
Ι.Θεοτόκη 72 (ισόγειο)
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κεντρική Διοίκηση –Τμ.Πρωτοκόλλου
(υπόψη Τμ.Διεθνών & Δημ.Σχέσεων)
Ι.Θεοτόκη 72
Τ.Θ. 663
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Ωρες υποδοχής κοινού:

ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ: 10:00 - 12:00

Συντονιστής Ιδρύματος ERASMUS (από 01.9.2015)
Aναπλ.Καθηγητής Ανδρέας ΦΛΩΡΟΣ
Τηλ.:
26610 87725
Fax:
26610 87184
floros@ionio.gr
Ε-mail:
Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων για ΣΠΟΥΔΕΣ
Τμήμα Ιστορίας
Ιωάννα Κράλλη, Λέκτορας

Τηλ. :
Fax:
E-mail:

26610 87383
26610 35197
ikralli@ionio.gr

Αναπληρωτής Συντονιστής : Eπικ.Καθ.Ηλίας Γιαρένης, - 87333, yarenis@ionio.gr
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Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
Aναπλ.Καθηγητήςκ.Νικόλαος Παπαδημητρίου
Τηλ.: 26610 87203
Ε-mail:
papadimitriou@ionio.gr
Αναπληρωτής Συντονιστής : Επικ.Καθ. Christian-Rene Papas (christianpapas@ionio.gr) 87252

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Επικ.Καθ. Κατερίνα Μιχοπούλου
Τηλ.:
26610 87538
Fax:
26610 26024
michopouloukaterina@yahoo.com
E-mail:
Αναπληρωτής Συντονιστής : Αν.Καθ. Δήμος Δημητριάδης – 87508 – dimosd@ionio.gr

Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας
Eπικ.Καθ. Χριστίνα Μπάνου
Τηλ.:
26610 87416
Fax:
26610 87433
E-mail:
cbanou@ionio.gr
Αναπληρωτές Συντονιστές : Σταύρος Βλίζος, Λέκτορας (vlizosst@ionio.gr), Μυρτώ Μαλούτα,
Λέκτορας (malouta@ionio.gr)

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Επικ.Καθ. Νταλίλα Ονοράτο
Τηλ.:
26610 87723
Fax:
26610 87766
E-mail:
honorato@ionio.gr
Αναπληρωτής Συντονιστής : Γιάννης Δεληγιάννης , Λέκτορας, yiannis@ionio.gr

Τμήμα Πληροφορικής
Επικ. Καθ.Παναγιώτης Κουρουθανάσης
Τηλ.:
26610 87701
Fax:
26610 87766
E-mail:
pkour@ionio.gr
Αναπληρωτής Συντονιστής : Επικ.Καθ. Μάρκος ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ– 87702 - avlon@ionio.gr
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KΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERA-PLACES / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί υποτροφίες
κινητικότητας φοιτητών και για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο εξωτερικό.
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται για τις υποτροφίες αυτές μέσω του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ,
φορέα υλοποίησης της Δράσης για το Πρόγραμμα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
-Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που είναι κανονικά
εγγεγραμμένοι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
- Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες. Η επιλογή των αιτήσεών τους καθώς και η υπογραφή
της «Συμφωνίας Μάθησης» πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της
φοίτησής τους. Η ολοκλήρωση της Πρακτικής Ασκησης θα πρέπει να γίνει στον πρώτο
χρόνο της αποφοίτησής τους. - ΝΕW!!!
Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί σε όλους τους κύκλους σπουδών:
• Κατά την διάρκεια του Πρώτου κύκλου σπουδών
• Κατά την διάρκεια του Δεύτερου κύκλου σπουδών
• Κατά την διάρκεια του Τρίτου κύκλου σπουδών
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
πρακτική άσκηση)
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 πρακτική άσκηση).
(*) Η τελική έγκριση για τα maximum διαστήματα θα εξαρτάται από το ύψος της εκάστοτε
οικονομικής επιχορήγησης που εγκρίνεται στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (φορέα υλοποίησης της
Δράσης) και από τον τελικό συνολικό αριθμό φοιτητομηνών που θα εγκρίνονται στο Ιδρυμά
μας.
ΝΕW!!! Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν ήδη για Σπουδές ή Πρακτική Ασκηση κατά το
πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP/ERASMUS) και φοιτούν ακόμη στο πανεπιστήμιο,
μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus +, μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά
κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zerogrant φοιτητές.

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
EΞAMHNO 2016-17 - ΝΕW!!!

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ERA-PLACES

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας
που θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2016 έως 28/02/2017.
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Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις Γραμματείες των Τμημάτων:
Παρασκευή 15 Απριλίου 2016.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Στη συγκεκριμένη προκήρυξη έχουν κατανεμηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (3) εξάμηνες
υποτροφίες ανά Τμήμα ή (6) τρίμηνες ανά Τμήμα.
Τα Τμήματα θα αποφασίσουν για την κατανομή αυτών των θέσεων ανάλογα με τη
ζήτηση.
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ανωτέρω αριθμού από κάποιο Τμήμα, θα υπάρξει
ανακατανομή αυτών των θέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά
Προκήρυξη του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ:

την ακόλουθη

1η Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό µε υποτροφίες Erasmus+ ακαδ έτους 2016 - 2017.pdf
Παράλληλα, θα πρέπει να ελέγξουν τα επιπλέον κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το
Τμήμα τους.
Eπισημαίνεται ότι για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς – διδακτορικούς υποτρόφους
ισχύουν τα ακόλουθα:
Οσον αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται
από βεβαίωση που θα χορηγεί o Διευθυντής του Μεταπτυχιακού τους με τα ακόλουθα
στοιχεία :
- Το θέμα του μεταπτυχιακού τους
- Eγκριση για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό
- Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος του
μεταπτυχιακού του προγράμματος σπουδών (με τα ακριβή ECTS, εάν προβλέπονται από
το πρόγραμμα Σπουδών τους) και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών
του.
Οσον αφορά στους διδακτορικούς φοιτητές που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα
διδακτορικού κύκλου σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση
του επιβλέποντα Καθηγητή του διδακτορικού τους στην οποία να αναγράφονται:
- Το θέμα της διατριβής
- Η έγκριση της Επιτροπής για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό
- Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της
διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την συμπληρωμένη αίτηση και τα προβλεπόμενα από
την προκήρυξη συνημμένα έγγραφα (τα έντυπα 1,5,6 ανακτώνται από τον ιστοχώρο του
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ www.teiath.gr/diethnwn) στις Γραμματείες των Τμημάτων τους έως τις 15
Απριλίου 2015.
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αφού εγκριθούν από τον
Συντονιστή Erasmus του κάθε Τμήματος και επικυρωθούν από τις Συνελεύσεις των
Τμημάτων οι αιτήσεις που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, θα αναρτηθεί, από τις
Γραμματείες, ανακοίνωση με τον πίνακα των επιλεγέντων φοιτητών (με αξιολογική
σειρά), των επιλαχόντων (με αξιολογική σειρά) καθώς και οι απορριφθείσες αιτήσεις με
σαφή αναφορά στον λόγο απόρριψης.
Το Τ.Δ.Δ.Σ. του Ι.Π. θα αποστείλει, στη συνέχεια, στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ τις εγκριτικές αποφάσεις
των θεσμικών οργάνων των Τμημάτων (απόφαση Συνέλευσης, Κοσμητείας κλπ.) μαζί με
τις αιτήσεις των φοιτητών έως τις 20 Μαίου 2016.
Ακολούθως, οι υπότροφοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το ΤΕΙ Αθήνας
(eraplacement@teiath.gr, τηλ.: 210-5385821, κα Ελένη Γιαννοπούλου), για τις
περαιτέρω διοικητικές ενέργειες (υπογραφή Σύμβασης, υπογραφή Learning
agreement for Traineeships, κλπ.), που απαιτούνται για την είσπραξη της
υποτροφίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε καμία
δέσμευση με το φορέα υποδοχής τους ούτε να προχωρούν σε κρατήσεις εισιτηρίων και
διαμονής στη χώρα υποδοχής πριν την τελική επιβεβαίωση της έγκρισης και χορήγησης
της υποτροφίας τους από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Ενδεικτικός κατάλογος επιχειρήσεων υποδοχής ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ)
Χρήσιμα links για εύρεση εργασίας :
www.iagora.net
www.placement-uk.com
www.directemploi.com
www.ap-and-go.eu
Προσφορά θέσεων Πρακτικής Ασκησης
( Βλέπε:http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/ «Τελευταία νέα» – αριστερά στην
ιστοσελίδα)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ERASMUS+
Mετά την ολοκλήρωση της περιόδου και την έκδοση του Traineeship Certificate από το
φορέα υποδοχής,
το Ιδρυμα προέλευσης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) προβαίνει στην
αναγνώριση της περιόδου Πρακτικής Ασκησης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
των ακαδημαϊκών του Τμημάτων.
Συγκεκριμένα:
Όταν δεν αποτελεί μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος
προέλευσης του φοιτητή (δεν προσμετράται στις απαραίτητες ECTS μονάδες για τη
λήψη πτυχίου) ή γίνεται σε εθελοντική βάση, θα υπάρχει απλή αναγραφή
επιτυχούς ολοκλήρωσης στο Παράρτημα Διπλώματος
Όταν πρόκειται για υποχρεωτικό μάθημα ή μάθημα επιλογής με ECTS, θα
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αναγράφονται οι αντίστοιχες ECTS μονάδες που αποδίδονται στο μάθημα αυτό και
η βαθμολογία που έλαβε, στην αναλυτική βαθμολογία του ιδρύματος προέλευσης
και στο Παράρτημα Διπλώματος.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
AΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οσον αφορά στην ασφάλιση των υποψηφίων και πέραν των όσων αναφέρονται στο
άρθρο 9 των Γενικών Πληροφοριών της Προκήρυξης του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, διευκρινίζεται ότι
για τους φοιτητές που μετακινούνται προς την Τουρκία, επειδή πρόκειται για χώρα που
δεν ανήκει στην Ε.Ε, ισχύουν τα εξής όσον αφορά στην ασφάλισή τους:
Οι φοιτητές Erasmus θεωρούνται ως προσωρινώς διαμένοντες στην Τουρκία και μπορούν
να αιτούνται για την άδεια παραμονής τους έχοντας την δική τους ασφαλιστική κάλυψη,
ακόμη και αν αυτή δεν είναι με Τουρκική Ασφαλιστική Εταιρεία. Εν τούτοις, η ασφάλεια
που θα έχουν θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει τουλάχιστον τα παρακάτω:
Minimum Policy Content

*Non- Contracted Institutions

Contracted Institutions

Annual
Minimum
Limit

Outpatient
Diagnosis
Treatment

Inpatient
Diagnosis

Contributions

Insured
2.000. -TL

Annual
Minimum
Limit

: % 40

Company : % 60

Insured : % 0

Contributions

Insured
2.000.-TL

: % 40

Company : % 60

Insured

: % 20
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Treatment

Unlimited

Company : % 100

20.000.-TL

Company : % 80

*Non- Contracted Institutions: Institutions (hospitals, physicians’ offices, and the other
health institutions) that do not have an agreement with the insurer.
Αυτό σημαίνει ότι, όταν εισέρχονται στην Τουρκία οι Erasmus φοιτητές και έχουν
ασφαλιστική κάλυψη, το συμβόλαιο που θα έχουν θα περιέχει τις παραπάνω καλύψεις με
τους ανωτέρω συγκεκριμένους όρους. Για να πιστοποιείται αυτό θα πρέπει το συμβόλαιο
να είναι τουλάχιστον στα αγγλικά και ιδιαίτερα επιθυμητό να υπάρχει και τουρκική
μετάφραση από την εταιρεία. Εφόσον ο φοιτητής πηγαίνει στην Τουρκία για σπουδές, τα
Τουρκικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν προθυμοποιηθεί να μεταφράζουν το
συμβόλαιο της ασφάλειας στην τουρκική γλώσσα και έτσι δεν θα χρειάζεται ο φοιτητής να
έχει έξοδα μετάφρασης. Στην περίπτωση όμως που ο φοιτητής πηγαίνει για πρακτική
άσκηση σε κάποια εταιρεία, ο φοιτητής θα πρέπει να φροντίσει ή να είναι το συμβόλαιό
του και στην τουρκική γλώσσα από την ασφαλιστική εταιρεία ή να έχει μεταφρασμένο
το συμβόλαιο της ασφαλιστικής του κάλυψης στην τουρκική γλώσσα από έναν
συμβολαιογράφο στην Τουρκία.
Ο καινούργιος Νόμος στην Τουρκία έχει ως εξής:
“Article 2- (1) Beneficiaries of Erasmus Plus may submit their insurance certificate which
was issued by a foreign company in order to apply for a residence permit.
(2) In the case of above, the insurance certificate issued by a foreign company should
cover the minimum criteria which were defined at 9/2014 Circular dated on 6/6/2014.
(3) The insurance certificate issued by a foreign company should be translated into Turkish
by a notary.
(4)However, in the case of host Turkish higher education institutions authorise that the
insurance certificate issued by a foreign company is in line with the minimum requirement
stated above, the notary translation is not necessary.”
The statement “The insurance certificate covers the minimum criteria which were defined at
the Turkish Circular numbered 9/2014 and dated on 6/6/2014” should be added in the
insurance policy and also in its translation as “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9/2014 sayılı
İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen
asgari teminat yapısını kapsamaktadır”. This information is required by the immigration
authority so as to accept the insurance for residence permit application.
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ΕΚΔΟΣΗ VISA
Οσοι θα φοιτήσετε για διάστημα παραμονής μεγαλύτερο από (3) μήνες σε χώρες στις
οποίες απαιτείται visa (πχ.Τουρκία), θα πρέπει να φροντίσετε για την έγκαιρη έκδοσή της
στην αντίστοιχη προξενική αρχή.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, o υπότροφος επιθυμεί την ακύρωση της
υποτροφίας του, αυτή θα πρέπει να πρέπει να υποβάλλεται, το συντομότερο δυνατό
εγγράφως, στο ακαδημαϊκό Τμήμα προέλευσης του φοιτητή, στο ΤΔΔΣ Ι.Π., και στο ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ.
Λοιπές υποχρεώσεις - δικαιώματα των φοιτητών ERASMUS (ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ)
Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του
φοιτητή ERASMUS περιγράφονται αναλυτικά στο Χάρτη του Φοιτητή ERASMUS.

Παρακαλούμε, παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα του Ι.Π., τον ιστότοπο του ΤΔΔΣ
(http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/)
και την ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (http://www.teiath.gr/diethnwn )!

**********
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