
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ για το ακαδ. έτος 2020-2021 με επιλέξιμη περίοδο 
υλοποίησης των μετακινήσεων από 01/10/2020 έως 31/08/2021.  

 Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  1 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2020 (15:00 ώρα 
Ελλάδας) 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας (https://eurep.auth.gr/el ), μπορείτε να 
ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, την αναζήτηση Φορέα Υποδοχής, τη 
διαδικασία υποβολής αίτησης, και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και 
επιλογής. Επίσης, στο σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/node/1730 είναι 
διαθέσιμη η πλέον πρόσφατη παρουσίαση της δράσης με χρήσιμες πληροφορίες 
για την προετοιμασία και την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, θα ακολουθήσει και 
διαδικτυακή παρουσίαση της δράσης (webinar) το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Επισημαίνουμε ότι η τελική διάρκεια επιχορήγησης κάθε φοιτητή θα εξαρτηθεί από 
το ποσό που έχει διατεθεί στο ΑΠΘ από την Εθνική Μονάδα του προγράμματος 
Erasmus+. 

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:  

•         φοιτητές οι οποίοι ακύρωσαν την μετακίνησή τους κατά το τρέχον έτος 
λόγω της πανδημίας του COVID-19, μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου 
αίτηση, καταθέτοντας την Επιστολή Αποδοχής, που είχαν από την 
πρόσκληση με την οποία επιλέχθηκαν, συνοδευόμενη από μήνυμα του 
φορέα υποδοχής για το νέο διάστημα μετακίνησης βάσει των όσων 
προβλέπει η παρούσα πρόσκληση. Μετάθεση της μετακίνησης χωρίς 
νέα αίτηση θα γίνει δεκτή μόνο για τις περιπτώσεις των φοιτητών που 
έχουν αποφοιτήσει και είχαν επιλεγεί να μετακινηθούν ως προσφάτως 
απόφοιτοι. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή θα είναι η 
αποστολή στο erasmus-outgoing@auth.gr μηνύματος του φορέα υποδοχής 
που θα περιλαμβάνει τις νέες ημερομηνίες μετακίνησης. 

•         φοιτητές οι οποίοι δεν πρόλαβαν να μετακινηθούν λόγω της αναστολής 
των μετακινήσεων λόγω COVID-19, μπορούν να μεταθέσουν το 
διάστημα μετακίνησης, χωρίς να υποβάλλουν νέα αίτηση, αρκεί να 
προωθήσουν άμεσα στο erasmus-outgoing@auth.gr σχετικό μήνυμα του 
φορέα υποδοχής που θα περιλαμβάνει τις νέες ημερομηνίες μετακίνησης, 
βάσει των όσων προβλέπει η παρούσα πρόσκληση. 

Τέλος, παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων για να αποφευχθεί 
πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος και, κατά συνέπεια, η όποια ταλαιπωρία 
των ενδιαφερομένων κατά τις τελευταίες ημέρες υποβολής των αιτήσεων. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση 
(https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship/contact_information). 
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