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ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ERASMUS+ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2020-2021) 
 

Επώνυμο:  

Χρθςιμοποίθςε κεφαλαία γράμματα 

 

Όνομα:  

Χρθςιμοποίθςε κεφαλαία γράμματα 

 

Όνομα πατζρα:  

Χρθςιμοποίθςε κεφαλαία γράμματα 

 

Αρικμόσ μθτρώου:  

13 ψθφία, όπωσ ςτθ φοιτθτικι ταυτότθτα 

 

Τθλζφωνο:  

10 ψθφία 

 

Σςεκάριςε το πεδίο ‘υμφωνώ’ ςτα παρακάτω για να είναι ζγκυρθ θ αίτθςι ςου: 

υμφωνώ  

 
 

Ζχω ενθμερωκεί για τισ προχποκζςεισ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα Erasmus+ και επικυμώ 
να ςυμμετάςχω με βάςθ τθν θλεκτρονικι διλωςθ που υπζβαλα. 

 
 

Γνωρίηω ότι, ςε περίπτωςθ που επιλεγώ, ζχω τθν αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ ζγκαιρθσ 
προςκόμιςθσ όλων των απαραίτθτων εγγράφων για τθν καταβολι τθσ υποτροφίασ 
μου. 

 
 

Γνωρίηω ότι φζρω τθν ευκφνθ για τισ θμερομθνίεσ μετακίνθςισ μου, τισ οποίεσ κα 
δθλώςω ςτθ Σφμβαςθ Σπουδών, κακώσ και ότι θ εκκακάριςθ τθσ υποτροφίασ μου κα 
γίνει με τθν επιςτροφι μου ςφμφωνα με τα ζγγραφα του πανεπιςτθμίου υποδοχισ. 

 
 

Γνωρίηω ότι οφείλω μζςα ςε 15 μζρεσ από τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων να 
επικοινωνιςω με το Συντονιςτι Υπεφκυνο ι τθ Συντονίςτρια Υπεφκυνθ του Τμιματοσ 
Ψυχολογίασ τθσ κάκε ξεχωριςτισ Διμεροφσ Συμφωνίασ με το πανεπιςτιμιο υποδοχισ, 
προκειμζνου να ςυμπλθρώςω τα απαραίτθτα ζγγραφα. 

 
 

Συμφωνώ να δίνεται θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου μου ςε περίπτωςθ που 
ηθτθκεί από άλλουσ φοιτθτζσ Erasmus+. 

 
 

Δθλώνω υπεφκυνα ότι τα ςτοιχεία που υπζβαλα με τθν θλεκτρονικι αίτθςθ 
ςυμμετοχισ μου ςτο πρόγραμμα Erasmus+ είναι αλθκι και ότι τα ςυνοδευτικά 
δικαιολογθτικά που υποβάλλω με το παρόν ζντυπο είναι ζγκυρα.  
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Βεβαιώνω ότι, μαηί με το παρόν, υπζβαλα ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ Ψυχολογίασ τα εξισ: 
(τςεκάριςε ό,τι ιςχφει και ςυμπλιρωςε ανάλογα ό,τι ηθτείται) 

Ναι  Όχι  Εκτυπωμζνο αντίγραφο βακμολογίασ από το My-studies, ςτο οποίο 

ςθμειώνονται με μαρκαδόρο υπογράμμιςθσ τα μακιματα Ψυχολογίασ ζωσ 

τθν εξεταςτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019 (υποχρεωτικά και κατ’ 

επιλογι).  

Επιπλζον, για όςουσ ενδιαφζρονται να μετακινθκοφν ςτα πανεπιςτιμια Universität 

Osnabrück (Γερμανία), Radboud University Nijmegen (Ολλανδία) και Rijksuniversiteit 

Groningen (Ολλανδία), εμφανίηονται μαρκαριςμζνα με ξεχωριςτό διακριτικό  ✔ τα 

μακιματα με κωδικό ΨΧ01, ΨΧ02, ΨΧ11, ΨΧ12, ΨΧ62 και ΨΧ65. 

 

  

Ναι  Όχι  Πιςτοποιθτικά (τίτλουσ) γλωςςομάκειασ, ωσ εξισ:  

Σθμείωςε παρακάτω το όνομα του τίτλου επάρκειασ τθν αγγλικι γλϊςςα και του 
φορζα που τον απονζμει. Συνζχιςε ςε ξεχωριςτι ςειρά για να καταχωρίςεισ 
περιςςότερουσ από ζναν τίτλουσ γλωςςομάκειασ. 

 

 

 

Ναι  Όχι  Πιςτοποιθτικά (βεβαιώςεισ) ςυμμετοχισ ςε επιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ 

που εμπίπτουν ςτο πεδίο τθσ Ψυχολογίασ, όπωσ ςυνζδρια, ςεμινάρια, 

θμερίδεσ, ζρευνεσ, εκελοντικι πρακτικι άςκθςθ, κλπ., ωσ εξισ:  

Σθμείωςε παρακάτω τον τίτλο τθσ δραςτθριότθτασ, τον οργανωτικό φορζα, τθν πόλθ 
διοργάνωςθσ και το ζτοσ πραγματοποίθςθσ. Συνζχιςε ςε ξεχωριςτι ςειρά για να 
καταχωρίςεισ περιςςότερεσ από μία βεβαιϊςεισ. 

 

 

 
 

Ημερομθνία:  

Σθμείωςε τθν θμερομθνία υποβολισ του παρόντοσ εντφπου ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Ψυχολογίασ 

 
 
Υπογραφι (και ολογράφωσ) 

 

 

 

 

 

 


