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------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΑΙΣΗΗ ΦΟΙΣΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ
Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017/2018

Ο ΦΟΙΣΗΣΗ/Η ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ
ΕΠΙΘΕΣΟ .......................................................................................................................
ΟΝΟΜΑ .........................................................................................................................
ΙΔΡΤΜΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ...................................................................................................
ΚΩΔΙΚΟ ERASMUS ΙΔΡΤΜΑTΟ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ...........................................................
ΙΔΡΤΜΑ ΤΠΟΔΟΧΗ / ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ΚΩΔΙΚΟ ERASMUS ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΤΠΟΔΟΧΗ .............................................................
ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ....................................................................................
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ ΙΔΡΤΜΑ ΤΠΟΔΟΧΗ Ή ΣΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
........................ (μινεσ)
ΑΠΟ .................................. ΕΩ .............................
Βεβαιϊνω ότι οι πλθροφορίεσ που δίνονται ςτθν αίτθςθ αυτι είναι, από ό,τι
γνωρίηω, αλθκείσ και ακριβείσ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΣΗΣΟΤ/ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. Παρακαλοφμε περιγράψτε τθν αναπθρία.
- φφςθ τθσ αναπθρίασ………………………………………………………………………………...
- βακμόσ φυςικισ κινθτικότθτασ.....................................................................
- χρειάηεςτε μόνιμο βοθκό;…………..................................................................
- χρειάηεςτε μόνον παροδικά βοικεια ;.........................................................
- τι είδουσ ιατρικι παρακολοφκθςθ χρειάηεςτε (φυςικοκεραπεία, ιατρικά
check-up, κ.λ.π.) ………………………………………………………………………………………….
- χρειάηεςτε ειδικό διδακτικό υλικό; ...............


Μπράιγ …………………



Μαγνθτοφϊνθςθ διαλζξεων....................



Φωτοτυπίεσ ςε μεγζκυνςθ........................



Άλλο ( παρακαλοφμε περιγράψτε)

2. Παρακαλοφμε αναγράψτε το ποςόν τθσ επιπλζον οικονομικισ ενίςχυςθσ
που αιτείςκε ςε ευρϊ. (Παρακαλοφμε χρθςιμοποιιςτε το ςυνθμμζνο
παράρτθμα για να δϊςετε λεπτομερι οικονομικι εκτίμθςθ τθσ πρόςκετθσ
ανάγκθσ που κα προκφψει κατά τθν παραμονι ςασ ςτο εξωτερικό).
..................................................................................................................................
3. Λαμβάνετε άλλθ χρθματοδότθςθ ι βοικεια ςε είδοσ εκτόσ από τθν
υποτροφία ERASMUS; Παρακαλοφμε δϊςτε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...........................................................................................................................


Αυτι θ οικονομικι ενίςχυςθ κα διατθρθκεί κατά τθν παραμονι ςασ
ςτο εξωτερικό;
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………


Εάν όχι, ποιό είδοσ βοικειασ κα διακοπεί και ποιόs κα είναι o
αντίκτυποs ςτον προχπολογιςμό ςασ;
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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4. Παρακαλοφμε επιλζξτε τα ζγγραφα που επιςυνάπτετε και αποδεικνφουν
τα ςτοιχεία που δθλϊςατε:

□ Κάρτα αναπθρίασ εν ιςχφ(φωτοαντίγραφο)
□ Ιατρικό πιςτοποιθτικό από κρατικό νοςοκομείο (όχι παλαιότερο των τριϊν
μθνϊν) :

□ Πιςτοποιθτικό ΚΕΠΑ εν ιςχφ
□ Άλλο :.........................................................................................
5. Ζχετε ιδθ επιβεβαιϊςει με τον υπεφκυνο των φοιτθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ
ςτο Ίδρυμα Τποδοχισ ι με το γραφείο προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ ότι το
Ιδρυμα ι θ επιχείρθςθ μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ ςασ;
Παρακαλοφμε αποδείξτε ότι το Ίδρυμα Τποδοχισ ι θ επιχείρθςθ γνωρίηει
τισ ανάγκεσ ςασ και ςασ δζχεται ωσ φοιτθτι Erasmus (Παρακαλοφμε να
επιςυνάψετε το αντίγραφο τθσ απαντθτικισ επιςτολισ του Ιδρφματοσ
Τποδοχισ).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ ΦΟΙΣΗΣΗ/ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αιτοφμενο ποςό
 υνοδόσ
 κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ (προσ και από) ………......................
 για εγκατάςταςθ και μετακόμιςθ……………………………......................
(για άτομα με φυςικζσ ειδικζσ ανάγκεσ)
 Ειδικι μεταφορά
 από το Ίδρυμα Προζλευςθσ ςτο Ίδρυμα Τποδοχισ …........................
 ι τθν επιχείρθςθ τοπικά κατά τθν περίοδο Erasmus ......................
 τζγαςθ (ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει κατάλλθλο δωμάτιο
 ςτισ φοιτθτικζσ εςτίεσ)………………………………………………......................
 -Βοθκόσ
 κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ …………………………………..........................
ι και
 κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ..............................................................
 Φροντιςτισ...............................................................................................
 Ιατρικι παρακολοφκθςθ...........................................................................
(φυςικοκεραπείεσ, ιατρικό check-up ςτθ χϊρα υποδοχισ, κ.λ.π)
 Ειδικό διδακτικό υλικό..............................................................................
(ςε Μπράιγ, μεγεκυμζνεσ φωτοτυπίεσ, μαγνθτοφωνιςεισ κ.λ.π.)
 Άλλα........................................................................................................
1) Παρακαλοφμε να είςτε όςο το δυνατόν πιο ακριβείσ ςτισ εκτιμιςεισ ςασ διότι,
ςε περίπτωςθ που εγκρικεί θ αίτθςι ςασ, προκειμζνου να χρθματοδοτθκείτε, κα
ςυμπλθρϊςετε και κα υπογράψετε ςφμβαςθ και κατά τθν επιςτροφι ςασ κα
υποβάλετε οικονομικό απολογιςμό. ε περίπτωςθ μθ χρθςιμοποιθκζντων
κονδυλίων κακϊσ και κονδυλίων που δεν καλφπτονται από παραςτατικά
(αποδείξεισ, τιμολόγια) κα επιςτραφεί το αντίςτοιχο ποςό.
2) Παρακαλοφμε να εξθγείτε ςε τι ςυνίςταται θ οικονομικι ανάγκθ, πζραν τθσ
οικονομικισ τθσ αποτίμθςθσ, π.χ. εάν ςυμπλθρϊςετε ειδικι μεταφορά πρζπει να
διευκρινιςετε ότι χρειάηεςτε π.χ. ταξί για τισ μετακινιςεισ ςασ, γιατί, λόγω τθσ
αναπθρίασ ςασ, δεν μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε μζςα μαηικισ μεταφοράσ.
3) Προςζξτε ϊςτε οι ανάγκεσ που αναφζρετε ςτθν αίτθςι ςασ να ζχουν
οικονομικι αποτίμθςθ ςτο παράρτθμα τθσ αίτθςθσ.
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