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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου: 

2022-1-EL01-KA131-HED-000059058 

ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Χανιά 30/8/2022 

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε φορέα του εξωτερικού, μέσα στο 

χρονικό διάστημα από 1 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και 31  Οκτωβρίου του 2023, μπορούν να υποβάλλουν  

ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@isc.tuc.gr (υπόψιν κου 

Μαραγκουδάκη) από την Τρίτη  30 Αυγούστου 2022 μέχρι και την Παρασκευή  30 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 16:00. 

Στο θέμα του e-mail να αναφέρουν:    Aίτηση για τη προκήρυξη του Σχεδίου:  2022-1-EL01-KA131-HED-000059058. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αίτηση σας πρέπει να υποβληθεί από το Ιδρυματικό σας e-mail !!! 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ και ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+  

Η συμμετοχή των φοιτητών και προσφάτως αποφοίτων στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση έχει τους 

παρακάτω στόχους: 

Α) την έκθεση των φοιτητών σε διαφορετικές απόψεις, γνώσεις, μεθόδους διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και σε 

εργασιακές μεθόδους στον κλάδο σπουδών τους στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο·  

Β) την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων τους, όπως είναι οι δεξιότητες επικοινωνίας, οι γλωσσικές δεξιότητες, η 

κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, οι διαπολιτισμικές και ερευνητικές δεξιότητες·  

Γ) την ανάπτυξη των μελλοντοστρεφών δεξιοτήτων τους, όπως ψηφιακές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να 

αντιμετωπίσουν τις σημερινές ή μελλοντικές προκλήσεις·  

Δ)  τη διευκόλυνση της προσωπικής εξέλιξης, όπως η ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και η 

αυτοπεποίθηση.  

Ε) Ένας ακόμη στόχος είναι η παροχή (απόκτηση εργασιακής πείρας) στο εξωτερικό σε επιχείρηση, ερευνητικό 

ίδρυμα, εργαστήριο, οργανισμό ή οποιονδήποτε άλλο συναφή χώρο εργασίας. 

 Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών σε οποιονδήποτε 

κύκλο σπουδών και για προσφάτως αποφοιτήσαντες. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι θέσεις πρακτικής 

άσκησης σε θέση βοηθού διδασκαλίας για εκπαιδευόμενους καθηγητές και οι θέσεις πρακτικής άσκησης σε θέση 

βοηθού έρευνας για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σε οποιαδήποτε συναφή ερευνητική εγκατάσταση. Για 

την περαιτέρω βελτίωση των συνεργειών με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», αυτές οι δραστηριότητες 

κινητικότητας μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων που 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», με πλήρη σεβασμό της αρχής αποφυγής διπλής 

χρηματοδότησης δραστηριοτήτων από την ΕΕ.  
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Με την αίτηση για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Εrasmus+, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ελάχιστα 

προβλεπόμενα προσωπικά δεδομένα σας για να σας παρέχουμε  την ευκαιρία της κινητικότητας μέσα στην 

ευρωπαϊκή ή και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα  καθώς και να αναπτύξετε την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες 

σας μέσα από τις πρακτικές ασκήσεις, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό το καθήκον που μας έχει ανατεθεί ως ΑΕΙ 

για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος.   Η επεξεργασία είναι επιπλέον απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα 

σύμφωνα  με την αίτησή σας,  πριν από τη σύναψη σύμβασης για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα και στη συνέχεια 

για την εκτέλεση της σύμβασης που τυχόν θα υπογράψετε. 

Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων σας (ηλεκτρονικό-φυσικό αρχείο) σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 

του  Πολυτεχνείου Κρήτης.  θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο μας, για πέντε (5) χρόνια  για την καλή εκτέλεση της 

σύμβασης ή ενδεχόμενο έλεγχο, όπου θα έχουν πρόσβαση φορείς όπως το  ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα Συντονισμού), οι 

ελεγκτές της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υποβάλλετε την οριστική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σας στο 

Πρόγραμμα,  τα προσωπικά δεδομένα  σας θα  τηρηθούν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος Προγράμματος Erasmus στο 

οποίο αρχικά εκδηλώσατε το ενδιαφέρον. 

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας και διαγραφής τους εφόσον επιτρέπεται, 

το δικαίωμα περιορισμού ή κατά περίπτωση το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων ή το δικαίωμα εναντίωσης 

στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ,  2016/679 και  2018/1725 και 

το v.4624/2019. Περισσότερα για την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων και την 

ενημέρωσή σας , σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας :  https://www.tuc.gr/index.php?id=11004   

Αν έχετε ερωτήσεις για τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας ή  πιστεύετε ότι αυτά παραβιάζονται, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πολυτεχνείου Κρήτης στο dpo@tuc.gr 

θέτοντας τα ζητήματα σας. Αν πιστεύετε ότι δεν λάβατε ικανοποιητική απάντηση μπορείτε να υποβάλλετε 

καταγγελία στην Αρχή Προστασίας μέσω της ιστοσελίδας  www.dpa.gr 

Παρατίθεται επίσης η δήλωση απορρήτου για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πριν αυτά 

καταχωρισθούν στα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης των κινητικοτήτων Erasmus+. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-and-data-protection/privacy-statement-mobility-tool  
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1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να είναι εγγεγραμμένος/η σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου, δεύτερου ή τρίτου 

κύκλου σπουδών, πλήρους ή μερικής φοίτησης, στο Πολυτεχνείο Κρήτης ή σε δι-ιδρυματικό πρόγραμμα σπουδών 

που έχει συνιδρυθεί και συνδιοργανωθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο απονέμει κοινό τίτλο σπουδών από 

τα συμμετέχοντα Ιδρύματα.  

2. Στην περίπτωση προπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, ο/η φοιτητής/τρια απαιτείται να έχει κατοχυρώσει, μέχρι 

τη στιγμή υποβολής της αίτησής του/της, το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των μαθημάτων που 

υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης. Η προϋπόθεση αυτή δεν 

ισχύει για πρωτοετείς φοιτητές που βρίσκονται στο A’ εξάμηνο. 

3. Απόφοιτος/η του Πολυτεχνείου Κρήτης μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας πρακτικής 

άσκησης με την προϋπόθεση ότι έχει επιλεγεί κατά το τελευταίο έτος των σπουδών του/της. Ο/Η απόφοιτος/η θα 

πρέπει να πραγματοποιήσει και να ολοκληρώσει την πρακτική του/της άσκηση στο εξωτερικό το αργότερο εντός ενός 

έτους μετά την αποφοίτησή του/της. 

4. Για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών στο πρόγραμμα κινητικότητας, απαιτείται η 

σύμφωνη έγγραφη γνώμη του μέλους ΔΕΠ που έχει οριστεί ως επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής 

διατριβής του/της. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί επιβλέπων, τότε απαιτείται η σύμφωνη έγγραφη γνώμη 

του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Προγράμματος. 

 

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

2.1 Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση:  

- δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση(συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 

επιχειρήσεων) 

- δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

- πρεσβείες ή προξενικά γραφεία του κράτους μέλους της ΕΕ ή της συνδεδεμένης με το πρόγραμμα τρίτης 

χώρας του Ιδρύματος αποστολής 

- κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 

επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

- ερευνητικό ινστιτούτο 

- ίδρυμα 

- σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως των ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της 

εκπαίδευσης ενηλίκων) 

- μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ 

- Ο φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και 

ενημέρωσης 

- Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα από κράτος μέλος της ΕΕ ή Τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και να 

διαθέτη χάρτη Erasmus (ECHE), ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το 

πρόγραμμα το οποίο είναι αναγνωρισμένο και έχει υπογράψει διοργανικές συμφωνίες με τους εταίρους του 

από κράτος μέλος της ΕΕ ή από τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, πριν από τη πραγματοποίηση της 

κινητικότητας. 



2.2 Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση: 

 Οι θεσμοί και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των Εθνικών οργανισμών Erasmus+ (ο 

πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en). 

 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

3.1 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση από 2 έως 24 μήνες σε κινητικότητα με φυσική παρουσία 

στον 1ο κύκλο σπουδών και από 2 έως 12 μήνες σε κινητικότητα με φυσική παρουσία στον 2ο και στον 3ο κύκλο 

σπουδών, από το 1ο έτος σπουδών. 

3.1.1 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Στη μακροχρόνια κινητικότητα παρέχεται επιχορήγηση για 3 μήνες. 

Ομάδες Χωρών  Χώρες  Ποσό μηνιαίας 
επιχορήγησης (€/μήνα)  

Ομάδα 1  
Χώρες με υψηλό κόστος 
διαβίωσης  

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, 
Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, 
Σουηδία  
Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 
(Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο 
Βασίλειο) * 

670 

Ομάδα 2  
Χώρες με μεσαίο κόστος 
διαβίωσης  

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, 
Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, 
Πορτογαλία, Ισπανία  
Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 5 
(Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, 
Βατικανό)  

620 
 

Ομάδα 3 Χώρες με χαμηλό 
κόστος διαβίωσης  

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της 
Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, 
Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, 
Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια 
Μακεδονία, Τουρκία  

570 
 

 

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση, 

λαμβάνουν μια συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της Ε.Ε., για την κάλυψη των ατομικών 

δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 250 ευρώ ανά μήνα. 

 

3.2 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Κάθε φοιτητής, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με 

φυσική παρουσία για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, μπορεί να συνδυάσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με 

φυσική παρουσία συνδυάζοντας την με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα.  

H διάρκεια της κινητικότητας με φυσική παρουσία θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 30 ημερών και να συνδυάζεται 

υποχρεωτικά με μια εικονική δραστηριότητα, προκειμένου να απονέμει τουλάχιστον 3 ECTS. Η υποχρέωση αυτή δεν 

ισχύει για φοιτητές 3ου κύκλου (υποψήφιοι διδάκτορες). 

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που δεν λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου, 

μπορούν να επιλέξουν πράσινη μετακίνηση. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβουν επιπλέον μια εφάπαξ συνεισφορά 
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ύψους 50 ευρώ ως συμπληρωματική ενίσχυση και έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για 

την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.  

Ως πράσινη μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling).   

3.2.1 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Στη βραχυχρόνια κινητικότητα, η επιχορήγηση παρέχεται επιχορήγηση για 5 ημέρες. 

Διάρκεια Κινητικότητας με 
Φυσική Παρουσία  

Ποσό Επιχορήγησης  Ομάδες με Λιγότερες 
Ευκαιρίες  

΄Έως την 14η ημέρα  70 ευρώ την ημέρα  +100 ευρώ για ολόκληρη 
την περίοδο της 
κινητικότητας  

Από την 15η έως την 30η ημέρα  50 ευρώ την ημέρα  +150 ευρώ για ολόκληρη 
την περίοδο της 
κινητικότητας  

 

3.2.2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  

Οι φοιτητές και προσφάτως απόφοιτοι που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και συμμετέχουν σε 

βραχυχρόνιες κινητικότητες, λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει 

χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της 

δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. 

Αποστάσεις ταξιδίου  Περίπτωση συνήθους 
μετακίνησης  

Περίπτωση πράσινης 
μετακίνησης  

Μεταξύ 10 και 99 χλμ.:  23 ευρώ ανά συμμετέχοντα  -  

Μεταξύ 100 και 499 χλμ.:  180 ευρώ ανά συμμετέχοντα  210 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:  275 ευρώ ανά συμμετέχοντα  320 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:  360 ευρώ ανά συμμετέχοντα  410 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:  530 ευρώ ανά συμμετέχοντα  610 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:  820 ευρώ ανά συμμετέχοντα  -  

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χλμ:  1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα  -  

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν πράσινη μετακίνηση (Green Travel), δύναται να λάβουν έως 4 ημέρες πρόσθετη 

επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής. 

 

3.3. ΜΟΡΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Οποιαδήποτε περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό οποιασδήποτε διάρκειας, 

συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας διδακτορικών φοιτητών, μπορεί να πραγματοποιηθεί ως μικτή 

κινητικότητα. Η μικτή κινητικότητα είναι συνδυασμός κινητικότητας με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα 

που διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Για παράδειγμα, η εικονική 

συνιστώσα μπορεί να φέρει κοντά μέσω διαδικτύου εκπαιδευόμενους από διάφορες χώρες και διάφορους κλάδους 

σπουδών για την παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων ή για ομαδική και ταυτόχρονη συνεργασία σε εργασίες 

που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο των σπουδών τους. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται επιχορήγηση για την εικονική 

συνιστώσα της κινητικότητας. 

 

 

 



3.4 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

Γίνονται δεκτά αιτήματα παράτασης με ή χωρίς επιχορήγηση εφόσον το αίτημα είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και 

υποβληθεί το αργότερο 1 μήνα πριν την αρχικά προγραμματισμένη λήξη της κινητικότητας.  

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Το γραφείο Erasmus αφού προβεί στον απαραίτητο έλεγχο για την πληρότητα, την εγκυρότητα και το εμπρόθεσμο 

των αιτήσεων, κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις ανά Σχολή και τις αποστέλλει στους αντίστοιχους Ακαδημαϊκούς 

Υπευθύνους Erasmus. Στη συνέχεια οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι προχωράνε στην αξιολόγηση των φοιτητών σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Συμμετοχής Αξιολόγησης και Επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραμμα 

κινητικότητας Erasmus+, (τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα 

https://www.tuc.gr/index.php?id=5119). Στη συνέχεια το γραφείο Erasmus ανακοινώνει σε προσωπικό επίπεδο 

(μέσω της αποστολής e-mail) και αναρτά στην ιστοσελίδα του Erasmus (μενού Νέα https://www.tuc.gr/4731.html) 

τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων. Οι φοιτητές οι οποίοι δεν επιλέγονται ή είναι επιλαχόντες χωρίς 

προοπτική χρηματοδότησης, έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο εξωτερικό για πρακτική, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Erasmus+ με μηδενική επιχορήγηση (zero grant), αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τα έξοδα της μετακίνησής 

τους.  Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί ήδη στο παρελθόν βρίσκονται σε χαμηλή προτεραιότητα έναντι των 

υπολοίπων συμφοιτητών τους οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

επιλαχόντες, τα αποτελέσματα θεωρούνται οριστικά αφού παρέλθει διάστημα 5 ημερών για τυχόν ενστάσεις. 

 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1. Αίτηση συμμετοχής για πρακτική άσκηση (παρέχεται από την Υπηρεσία) 

2. Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον έχει αποκτηθεί 

μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. (Απλό ψηφιακό αντίγραφο) 

3. Βιογραφικό σημείωμα που να συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής (παρέχεται από την Υπηρεσία) 

4. Αναλυτική βαθμολογία (την πιο πρόσφατη – ισχύει μόνο για φοιτητές 1ου & 2ου κύκλου) 

5. Επιστολή αποδοχής (Letter of acceptance) από τον φορέα στον οποίο ο/η υποψήφιος/α θα πραγματοποιήσει την 

πρακτική του/της άσκηση (παρέχεται από την Υπηρεσία) 

6. Σε περίπτωση φοιτητή/φοιτήτριας  2ου ή 3ου κύκλου,  την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του μέλους ΔΕΠ που επιβλέπει 

την μεταπτυχιακή/διδακτορική του/της διατριβή ή εάν δεν έχει οριστεί, την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του μέλους 

ΔΕΠ που έχει οριστεί Διευθυντής του Προγράμματος. (παρέχεται από την Υπηρεσία) 

7. Αίτηση Φοιτητή/Φοιτήτριας με λιγότερες ευκαιρίες (παρέχεται από την Υπηρεσία)  

Σημείωση: Στη περίπτωση που ο/η φοιτητής/φοιτήτρια καταθέσει και αίτηση πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης ως 

άτομο με λιγότερες ευκαιρίες, θα πρέπει να προσκομίσει και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο 

έγγραφο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ» το οποίο ακολουθεί στο παράρτημα της 

προκήρυξης. 

 

 Ο Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης  
και Ιδρυματικός Υπεύθυνος Erasmus+ 

 
 
 

 
Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης 

 

 

 

 

https://www.tuc.gr/4731.html


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Call 2022 

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.  

(3) Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό 
των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ.  
 

 

Δικαιολογητικά ανά κατηγορία:  

(1) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον 

ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.  

(2) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον 

ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.  

i. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής αρχής.  

ii. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός.  

iii. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό 

αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές 

Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 

Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 

αόριστο πριν την 01-09-2011.  



iv. Για την απόδειξη της ιδιότητας γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, εκτός από το πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης απαιτείται:  

α) δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του 

τέκνου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης ή  

β) τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 

(ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει 

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή  

γ) ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, καθώς και 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του άλλου γονέα (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.  

i v. Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που 

ο υποψήφιος, κατά δήλωσή του, είναι πρόσφυγας.  

ii vi. Βεβαίωση δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης, στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο 

φοιτητής/φοιτήτρια είναι καταγωγής Ρομά (π.χ. από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ 

ΠΑΣΣΕ»).  

iii vii. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη 

Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ανωτέρω 

ιδιότητα.  

 

(3) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον 

ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.  

i i. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό 

αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές 

Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 

Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 

αόριστο πριν την 01-09-2011.  

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: o 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.  
 

 

Προσοχή!!! 

➢ Προτεραιότητα θα δοθεί σε φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα 

Erasmus+. 

➢ Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται όλα μαζί στο e-mail: erasmus-plus@isc.tuc.gr και ΜΟΝΟ από το 

Ιδρυματικό σας email. 

➢ Στους φοιτητές συστήνεται να ζητούν αποδεικτό παραλαβής των e-mail τους. 

➢ Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές. 

➢ Αλλαγή φορέα εργασίας μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται, εκτός 

περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας του φορέα υποδοχής. 

➢ Η κατάθεση δικαιολογητικών για φοιτητή/φοιτήτρια με λιγότερες ευκαιρίες μπορεί να γίνει και μετά τη 

λήξη των αιτήσεων και την επιλογή του/της φοιτητή/φοιτήτριας, το αργότερο όμως πριν την έναρξη της 

κινητικότητας. Σε αυτή τη περίπτωση όμως, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια δεν θα λάβει την επιπλέον 

μοριοδότηση που λαμβάνουν οι φοιτητές που ανήκουν στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. 

 

 

Από το γραφείο Erasmus του Πολυτεχνείου Κρήτης 
Λευτέρης Μαραγκουδάκης 

Κτήριο Ε5 γρ. 015 
Τηλ. 28210 37246 

E-mail: erasmus-plus@isc.tuc.gr 
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