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1. Σι είναι το Πρόγραμμα Πρακτικήσ Άςκηςησ Ο.Π.Α; 

To Πρόγραμμα Πρακτικισ Άςκθςθσ Erasmus+ ΟΠΑ απευκφνεται ςε προπτυχιακοφσ 

και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που ενδιαφζρονται να πραγματοποιιςουν πρακτικι 

άςκθςθ ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ του εξωτερικοφ και υλοποιείται με τθ 

ςτιριξθ του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Υποτροφιϊν (ΙΚΥ).  

2. Ποια κριτήρια απαιτοφνται για να γίνουν δεκτοί οι υποψήφιοι ςτον εν 

λόγω πρόγραμμα;   

Το βαςικό κριτιριο επιλεξιμότθτασ για τον πρόγραμμα είναι να διατθροφν οι 

ενδιαφερόμενοι τθ  φοιτθτικι ιδιότθτα* κατά τθν ςτιγμι υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ.  

Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ του 

Πανεπιςτθμίου πζραν τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο πρόγραμμα εντόσ των 

οριςμζνων προκεςμιϊν χρειάηεται να προςκομίςουν ςτα αρμόδια ςτελζχθ του 

γραφείου ERASMUS+  μία φωτοτυπία του αποδεικτικοφ γνϊςησ τησ ξζνησ γλϊςςασ 

που ομιλείται ςτον οργανιςμό/εταιρεία/φορζα υποδοχισ που επιλζγουν κακϊσ 

και πρόςφατη αναλυτική βαθμολογία από την Γραμματεία του Σμήματόσ τουσ.   

 

ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΤΝ ΟΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ 

1. Η διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ δεν πρζπει να είναι μικρότερθ των δφο 

(2) μθνϊν. 

2. Οι υποψιφιοι ζχουν δικαίωμα ολοκλιρωςθσ τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ 

μζχρι και 12 μινεσ από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο 

πρόγραμμα.  Είναι απαραίτθτο κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

ςτο πρόγραμμα Πρακτικισ Άςκθςθσ Erasmus+ ο φοιτθτισ να μθν ζχει 

υποβάλλει αίτθςθ για πτυχίο. 

3. Αν ζνασ φοιτθτισ ζχει μετακινθκεί ςε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα για 

ςπουδζσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει και το πρόγραμμα για πρακτικι άςκθςθ 

εφόςον θ χρθματοδότθςθ του δεν ξεπερνά τουσ 12 μινεσ. Το πρόγραμμα 

Erasmus + επιτρζπει ςτουσ φοιτθτζσ να μετακινθκοφν τόςο για ςπουδζσ όςο 

και για πρακτικι άςκθςθ ςυνολικά για 12 μινεσ ανά κφκλο ςπουδϊν.  
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4. Η πραγματοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν ςτο εςωτερικό δεν 

αναιρεί το δικαίωμα πραγματοποίθςθσ πρακτικισ ςτο εξωτερικό. Τα δφο 

αυτά είδθ πρακτικισ αφοροφν δφο διαφορετικά προγράμματα και 

λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά.  

5. Όςοι ζχουν ιδθ γίνει αποδεκτοί για δίμθνθ/τρίμθνθ πρακτικι άςκθςθ ςτο 

εξωτερικό από επιχειριςεισ/οργανιςμοφσ/φορείσ υποδοχισ επιλζξιμων 

Κρατϊν του Προγράμματοσ Εrasmus+ πρζπει να το ςθμειϊςουν ςτθν αίτθςι 

τουσ. Στο ςθμείο αυτό πρζπει να διευκρινιςτεί ότι κατά τθ διάρκεια τθσ 

αίτθςθσ για Πρακτικι Άςκθςθ ΔΕΝ απαιτείται να ζχει ιδθ βρεκεί ο φορζασ 

απαςχόλθςθσ. Παρζχουμε ςτουσ φοιτθτζσ με το τζλοσ τθσ προκιρυξθσ και 

τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων διάςτθμα εφρεςθσ φορζα απαςχόλθςθσ.  

6. Με τθν εφρεςθ του φορζα οι φοιτθτζσ οφείλουν να επικοινωνοφν οι ίδιο με 

τον ακαδθμαϊκό ςυντονιςτι Erasmus+ του τμιματόσ τουσ προκειμζνου να 

ηθτιςουν τθν ζγκριςθ τθσ κινθτικότθτασ. Πριν τθν επικοινωνία όμωσ αυτι 

πρζπει να ζχουν ενθμερϊςει τα ςτελζχθ του Γραφείου Erasmus για τθν 

εφρεςθ του φορζα ςτζλνοντασ το μινυμα ι τθν επιςτολι αποδοχισ τουσ.  

7. Τα ςτελζχθ του γραφείου Erasmus με  τθ λιψθ  του μθνφματοσ αποδοχισ 

του φορζα ενθμερϊνουν τουσ φοιτθτζσ για τα ζγγραφα που απαιτοφνται για 

τθν τεκμθρίωςθ τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ και τθ λιψθ τθσ υποτροφίασ.   
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