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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 :

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κεντρική Διοίκηση
Τμ.Διεθνών & Δημoσίων Σχέσεων
Ι.Θεοτόκη 72 (ισόγειο)
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus
Ωρες υποδοχής κοινού:
ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ: 10:00 - 12:00
Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κεντρική Διοίκηση –Τμ.Πρωτοκόλλου
(υπόψη Τμ.Διεθνών & Δημ.Σχέσεων)
Ι.Θεοτόκη 72
Τ.Θ. 663
49132 ΚΕΡΚΥΡΑ

Προϊσταμένη:
Τηλ. 26610 87129

Διονυσία Καρβούνη
E-mail: erasmus@ionio.gr

Συντονιστής Ιδρύματος ERASMUS
Καθηγητής Ανδρέας ΦΛΩΡΟΣ
Τηλ.:
26610 87725
Fax:
26610 87184
Ε-mail:
floros@ionio.gr
Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων για ΣΠΟΥΔΕΣ

Τμήμα Ιστορίας
Επικ.Καθ.Ιωάννα Κράλλη

Τηλ. :
Fax:
E-mail:
Αναπληρωτής

26610 87383
26610 35197
ikralli@ionio.gr
Συντονιστής

:

Eπικ.Καθ.Mαρία

Δαμηλάκου,

:

mariadamilakou@ath.forthnet.gr

Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
Αναπλ.Καθ.Νικόλαος Παπαδημητρίου
E-mail: npapadim@otenet.gr
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Τμήμα Μουσικών Σπουδών
-

Eπικ.Καθ. Κατερίνα Μιχοπούλου-michopouloukaterina@yahoo.com
(υπεύθυνη Πρακτικής Ασκησης Era-Places)

Αναπληρωτής Συντονιστής : Καθ. Δήμος Δημητριάδης – 87508 – dimosd@ionio.gr

Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας
Aν.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
Eπικ.Καθ.Ελένη Χαμαλίδη
Τηλ.:
26610 87718
E-mail:

chamalidi@ionio.gr

Αναπληρωτής Συντονιστής : Επικ.Καθ.Ιωάννης Δεληγιάννης, yiannis@ionio.gr

Τμήμα Πληροφορικής
Επικ. Καθ. Αγγελική Τσώχου
Τηλ.:
26610 87738
Fax:
26610 87766
E-mail:
atsohou@ionio.gr
Αναπληρωτής Συντονιστής : Αν.Καθ. Παν.Κουρουθανάσης, pkour@ionio.gr

KΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERA-PLACES / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21
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 Ομίλου του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής - ΠΑ.Δ.Α. (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ), φορέα υλοποίησης
της Δράσης (διοικητική-οικονομική διαχείριση) για το Πρόγραμμα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
- Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που είναι
κανονικά εγγεγραμμένοι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
- Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες. Η έγκριση των αιτήσεών τους («ως απόφοιτοι» )
από τη Συνέλευση του Τμήματός τους καθώς και η υπογραφή της «Συμφωνίας
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Μάθησης» πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους
και πριν την ανακήρυξή τους ως πτυχιούχων.
Στη συνέχεια, όταν αναρτηθούν οι δύο προκηρύξεις ( Oκτ./Νοε. ή Απρ./Μάιο – βλέπε
παρακάτω), λαμβάνουν μέρος ανάλογα με την περίοδο που τους ενδιαφέρει.
Η Πρακτική Ασκηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στον πρώτο χρόνο της
αποφοίτησής τους.
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 ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ -φορέα υλοποίησης της Δράσης) και από τον τελικό συνολικό
αριθμό φοιτητομηνών που θα εγκρίνονται στο Ιδρυμά μας.
Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν ήδη για Σπουδές ή Πρακτική Ασκηση κατά το
πρόγραμμα 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 zero-grant φοιτητές.

Δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Τον Απρίλιο-Μάιο (για το επόμενο χειμερινό εξάμηνο) και τον Οκτώβριο-

Νοέμβριο (για το επόμενο εαρινό εξάμηνο) κάθε έτους το Πα.Δ.Α. (πρώην ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ) δημοσιεύει ανάλογη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προκήρυξη
θέσεων) για την Πρακτική Ασκηση στο εξωτερικό.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν βρεί φορέα υποδοχής και να τους έχει κάνει
δεκτούς πριν την ανάρτηση της κάθε προκήρυξης .

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ERA-PLACES / XEIMEΡΙΝΟ
EΞAMHNO 2020-21
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01/09/2020 έως 28/2/2021 σε χώρες της Ευρώπης.
Προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας - αιτήσεων στις
Γραμματείες των Τμημάτων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό
τρόπο: 25 MΑΪΟΥ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Στη συγκεκριμένη προκήρυξη θα κατανεμηθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο υποτροφίες
για διάστημα 2 - 6 μήνες εκάστη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το
Τμήμα τους.
Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:
Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Αναλυτική βαθμολογία
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης (-ων) γλώσσας (-ών), ελάχιστου
επιπέδου Β2
4. Αντίγραφο ταυτότητας
5. Αντίγραφο στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού
6. Βεβαίωση αποδοχής από το φορέα υποδοχής (Letter of acceptance)
7. Συμφωνία Μάθησης (Learning agreement for Traineeship)
Eπίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, φοιτητές οι οποίοι ακύρωσαν τη
μετακίνησή τους κατά το τρέχον έτος λόγω πανδημίας του COVID-19 και επιθυμούν
να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, πρέπει να υποβάλλουν
εκ νέου αίτηση, καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει των όσων
προβλέπει η παρούσα πρόσκληση (βλ.ανωτέρω).
Μετάθεση της μετακίνησης χωρίς νέα αίτηση θα γίνει δεκτή μόνο για τις περιπτώσεις
των φοιτητών που:
- Έχουν αποφοιτήσει και είχαν να μετακινηθούν ως προσφάτως απόφοιτοι
- Ανέβαλαν την πρακτική τους χωρίς να έχουν υλοποιήσει δαπάνες μετακίνησης
και να διεκδικούν σχετική αποζημίωση από το Πρόγραμμα.
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
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- 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.
- Eκθεση προόδου της τριμελούς Επιτροπής
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την συμπληρωμένη αίτηση και τα προβλεπόμενα
από την προκήρυξη έγγραφα (τα έντυπα 1,6,7 ανακτώνται από τον ιστοχώρο του
Πα.Δ.Α. (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) https://erasmus.uniwa.gr ) αποκλειστικά και μόνο με
ηλεκτρονικό τρόπο στις Γραμματείες των Τμημάτων τους έως τις 12 Ιουνίου 2020.
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 Πα.Δ.Α. τις εγκριτικές αποφάσεις
των θεσμικών οργάνων των Τμημάτων μαζί με τις εγκεκριμένες αιτήσεις των φοιτητών
έως τις 30 Ιουνίου 2020.
Ακολούθως, οι υπότροφοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Πα.Δ.Α.
(erasmus_placement@uniwa.gr, τηλ.: 210-5385176), 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 ΠΑ.Δ.Α. (πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας).
Kρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η υλοποίηση των μετακινήσεων θα εξαρτηθεί
από τις συνθήκες που θα προκύψουν λόγω της πανδημίας.
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ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
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)
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση Πρακτικής Ασκησης σε Πανεπιστημιακό Ιδρυμα είναι
πλέον απαραίτητη η ύπαρξη διμερούς συμφωνίας.
Χρήσιμα Links για την εύρεση στέγης στο εξωτερικό:
 http://eurasmus.com
 PLOTEUS (http://ec.europa.eu/ploteus )
 CasaSwap.com
 MyErasmus.com
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
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
Είναι υποχρεωτική η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Κ.Α.)
από τον Ασφαλιστικό σας φορέα ή από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Δ/νση Σπουδών &
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Φοιτητικής Μέριμνας – τηλ.26610 82119) καθώς και η σύναψη ιδιωτικής ασφάλισης
για την κάλυψη αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και προσωπικού ατυχήματος
(λεπτομέρειες - επικοινωνία με Πα.Δ.Α.).
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.
Ειδικές περιπτώσεις:
ΤΟΥΡΚΙΑ
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του
Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ανασταλεί η κινητικότητα προς την Τουρκία.
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
Πα.Δ.Α.
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 Πα.Δ.Α. (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) ( https://erasmus.uniwa.gr)!

**********
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