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Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών  

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΔΣ 

 

Στάδιο 1-Δημιουργία Ηλεκτρονικής Αίτησης 

 
Από την ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ για το πρόγραμμα Erasmus+ (ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+> Σπουδές> 

Διαδικασία προς το ΕΚΠΑ για τη συμμετοχή και την επιχορήγηση) επιλέξτε το link της Ηλεκτρονικής Αίτησης 

Erasmus+ Σπουδές 2021-2022  

 

Στη φόρμα «Εισαγωγή στοιχείων εξερχόμενου φοιτητή για σπουδές» η οποία ανοίγει, συμπληρώνετε τα 

βασικά προσωπικά σας στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Ημερομηνία Γέννησης, 

Τμήμα Προέλευσης, Email, Επίπεδο Σπουδών) 

 

Στη συνέχεια, στην ίδια φόρμα, συμπληρώνετε τον κωδικό ασφαλείας και πατάτε Καταχώρηση Στοιχείων. 

Μόλις πατήσετε Καταχώρηση Στοιχείων θα εμφανισθεί το παρακάτω μήνυμα. 
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 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΔΣ για την υποβολή της Αίτησης Erasmus+ Σπουδές θα είναι 

ανοικτή από την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 έως και την Κυριακή 23 Μαΐου 2021. 

 

 Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από όλους τους επιλεγμένους για μετακίνηση φοιτητές  

(χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2021-2022). 

 

 Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν και συγκεκριμένα δικαιολογητικά σε μορφή PDF.  

Αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm/diadikasia-pros-to-

ekpa-gia-thn-epixorhghsh/apaitoymena-dikaiologhtika-gia-thn-ypoboli-ths-aithshs.html 

 

 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm/diadikasia-pros-to-ekpa-gia-thn-epixorhghsh.html
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm/diadikasia-pros-to-ekpa-gia-thn-epixorhghsh/apaitoymena-dikaiologhtika-gia-thn-ypoboli-ths-aithshs.html
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm/diadikasia-pros-to-ekpa-gia-thn-epixorhghsh/apaitoymena-dikaiologhtika-gia-thn-ypoboli-ths-aithshs.html


 
3 

 

 

  

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή θα σας αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα (στο email που δηλώσατε) με θέμα 

«Μήνυμα εκ μέρους του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων» μέσω του οποίου σας παρέχει τον 

κωδικό που θα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε login και να προχωρήσετε. 

 

Προσοχή: Θα πρέπει να κρατήσετε τον συγκεκριμένο κωδικό αφού θα τον χρησιμοποιήσετε για τα 

επόμενα στάδια της υποβολής της αίτησης. 

 

Στάδιο 2-Ταυτοποίηση φοιτητή/τριας 

 
Συνεχίζετε τη διαδικασία πατώντας πάνω στο Φόρμα ταυτοποίησης που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μήνυμα 

που λάβατε. Αυτόματα, ανοίγει η παρακάτω φόρμα ταυτοποίησης. 

 
Συμπληρώνετε το email σας και τον κωδικό που λάβατε και πατάτε Υποβολή Στοιχείων. 

Αμέσως, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. 

 
Πατάτε ΟΚ. 

 

Στάδιο 3-Συμπλήρωση Αίτησης και υποβολή Αίτησης και εγγράφων 

 
Ακολούθως, ανοίγει η ηλεκτρονική αίτηση εξερχόμενου φοιτητή για σπουδές. Η αίτηση χωρίζεται σε 4 

καρτέλες: Προσωπικά Στοιχεία, Ακαδημαϊκά Στοιχεία, Οικονομικά Στοιχεία και Δικαιολογητικά. 
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Προσοχή:  

Σχεδόν όλα τα πεδία στις 4 καρτέλες είναι υποχρεωτικά να συμπληρωθούν.  

Πατώντας την Κατάσταση αίτησης η εφαρμογή θα σημειώσει με κόκκινο χρώμα τα υποχρεωτικά πεδία που 

πρέπει να συμπληρωθούν.  

 

 
 

Στην 1η καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία, διαβάζετε και συμπληρώνετε τα πεδία 
 

1. Προσωπικά στοιχεία 

Τα στοιχεία θα συμπληρωθούν με κεφαλαίους χαρακτήρες και η συμπλήρωσή τους πρέπει να γίνει με 

ακρίβεια. Στα κουτάκια που απαιτείται να γράψετε το επώνυμο και το όνομά σας με λατινικούς χαρακτήρες, 

θα τα γράψετε όπως ακριβώς εμφανίζονται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριό σας. 

Για τους φοιτητές με αναπηρία ή σε φοιτητές που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες  προβλέπεται 

επιπλέον χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ERASMUS+ προκειμένου να καλυφθούν οι επιπρόσθετες 

δαπάνες που προκύπτουν κατά την διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών αυτών στο εξωτερικό.  Συνεπώς, 

οι φοιτητές που εντάσσονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες θα συμπληρώσουν στα αντίστοιχα κουτάκια ΝΑΙ. 

Για να μάθετε ποια άτομα θεωρούνται ότι ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες βάση οικονομικών 

κριτηρίων, δείτε στην ενότητα Οικονομική Επιχορήγηση της ιστοσελίδας του ΤΕΔΣ.  

Ως άτομα με αναπηρία θεωρούνται: Οι πάσχοντες από τις σοβαρές παθήσεις που αναφέρονται στις σχετικές 

διατάξεις του Νόμου υπ. Αριθ. 4452, Αρ. Φύλλου 17, Τεύχος Α’/15.2.2017, Άρθρο 13, αλλά και αυτοί που 

παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της 

οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κθε νομό. Περισσότερες πληροφορίες δείτε 

στην ενότητα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες της ιστοσελίδας του ΤΕΔΣ.  

Εάν ανήκετε σε αυτή την ομάδα θα πρέπει να υποβάλετε επιπλέον και μία ειδική αίτηση, μετά από 

συνεννόηση με τον αρμόδιο για το τμήμα σας υπάλληλο του ΤΕΔΣ.   
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2. Στοιχεία Διεύθυνσης και Επικοινωνίας 

Στην παράγραφο Στοιχεία Διεύθυνσης και Επικοινωνίας πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας 

και κυρίως εκείνα στα οποία έχετε άμεση πρόσβαση (πχ. Το κινητό σας και το προσωπικό σας email -όχι το 

ακαδημαϊκό αν έχετε). 

Αφού έχετε συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία στις παραγράφους 1. Προσωπικά στοιχεία και 2. 

Στοιχεία Διεύθυνσης και Επικοινωνίας στην καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία», κάνετε κλικ στο κουμπί 

Καταχώρηση στοιχείων το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της καρτέλας. 

 

 
 

Προσοχή 

Καταχώρηση/Αποθήκευση των στοιχείων γίνεται μόνο αφού συμπληρώσετε όλα τα πεδία που είναι 

μαρκαρισμένα με κόκκινο χρώμα. Η εφαρμογή σώζει όλα τα πεδία μόνο αν είναι όλα τα υποχρεωτικά πεδία 

συμπληρωμένα. 

 

Όταν πατήσετε Καταχώρηση στοιχείων θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα 

 

 
 

Πατάτε ΟΚ και συνεχίζετε. 

 

Στη 2η καρτέλα Ακαδημαϊκά Στοιχεία, διαβάζετε και συμπληρώνετε τα πεδία 
 

3. Βασικά Ακαδημαϊκά στοιχεία 

Στην παράγραφο Βασικά Ακαδημαϊκά στοιχεία πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία που αφορούν τις σπουδές 

σας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την μετακίνησή 

σας στο ίδρυμα υποδοχής. 
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Προσοχή 

Τον Αρ. Διμερούς συμφωνίας θα τον βρείτε στο αρχείο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-

2022 (στην προτελευταία στήλη) στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ. 

 

Αφού έχετε συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία στις παραγράφους 3. και 4. κάνετε κλικ στο κουμπί 

Καταχώρηση στοιχείων. 

 

Όταν πατήσετε Καταχώρηση στοιχείων και εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. 

 

 
Πατάτε ΟΚ. 

 

5. Γλωσσομάθεια  

Επιλέγετε την ξένη γλώσσα, δηλώνετε το επίπεδο γλωσσομάθειας και αναφέρετε τον τίτλο της πιστοποίησης 

(ή Βεβαιώσεις Προέδρων για τα Τμήματα ξένων γλωσσών). Μόλις συμπληρώσετε τα στοιχεία (Ξένη Γλώσσα, 

Επίπεδο, Πιστοποιητικό), κάνετε κλικ στο κουμπί Καταχώρηση. Έπειτα, πατάτε ΟΚ, αποθηκεύονται οι 

πληροφορίες για την ξένη γλώσσα και προστίθεται μια γραμμή στον κατάλογο ξένων γλωσσών με αυτά τα 

στοιχεία. Ταυτόχρονα, αδειάζει η φόρμα καταχώρησης ώστε εάν θέλετε να συμπληρώσετε τα στοιχεία μιας 

άλλης γλώσσας. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί μέχρι και 5 φορές για 5 διαφορετικές ξένες 

γλώσσες. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία μιας ξένης γλώσσα που έχετε ήδη καταχωρήσει, 

ακολουθήστε τα βήματα όπως στο παρακάτω παράδειγμα. 

 

Παράδειγμα 

Έχω καταχωρήσει στοιχεία για 3 ξένες γλώσσες 

 
 Θέλω να αλλάξω το επίπεδο γλωσσομάθειας της Γαλλικής γλώσσας από C1 σε C2. 

Κάνω κλικ στο check box  στη γραμμή της Γαλλικής γλώσσας στην τελευταία στήλη. 

Αυτόματα εμφανίζονται τα στοιχεία της Γαλλικής Γλώσσας στη φόρμα. 
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Κάνω τις αλλαγές που θέλω πάνω στη φόρμα: πχ. Επίπεδο: από C1 σε C2. Στη συνέχεια, κάνω κλικ στο κουμπί 

Καταχώρηση ώστε να ανέβει το νέο αρχείο και να καταχωρηθεί η αλλαγή του επιπέδου σε C2. 

Έτσι, αποθηκεύονται τα νέα στοιχεία και ο κατάλογος γλωσσών δείχνει πλέον τα εξής: 

 

 
 Θέλω να διαγράψω τα στοιχεία μιας ξένης γλώσσας. 

 Επιλέγω τη γλώσσα που θέλω να διαγράψω (πχ. Γερμανική γλώσσα) 

κάνοντας κλικ στο check box , στην τελευταία στήλη. Στη συνέχεια, πατάω Διαγραφή και ΟΚ στα μηνύματα 

επιβεβαίωσης που θα εμφανιστούν. Η γλώσσα έχει διαγραφεί. 

 
 

6. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων του προγράμματος 

Διαβάζετε προσεκτικά την υπεύθυνη δήλωση και αφού τσεκάρετε το πεδίο ΣΥΜΦΩΝΩ, επιλέγετε 

Καταχώρηση. 

 

Στην 3η καρτέλα Οικονομικά Στοιχεία, διαβάζετε και συμπληρώνετε τα πεδία 
 

Στην καρτέλα Οικονομικά Στοιχεία πρέπει να δηλώσετε με ιδιαίτερη ακρίβεια τα στοιχεία σας τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για την καταβολή του ποσού της υποτροφίας σας απευθείας στον τραπεζικό σας 

λογαριασμό. 

Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώσετε θα πρέπει να έχει το ονοματεπώνυμό σας ως δικαιούχου ή 

συνδικαιούχου, αν είναι κοινός λογαριασμός. 

 

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία στις παραγράφους 7. ΑΦΜ - ΔΟΥ – ΑΜΚΑ και 8. Τραπεζικός λογαριασμός, 

επιλέγετε Καταχώρηση στοιχείων. 

 

Όταν πατήσετε Καταχώρηση στοιχείων και εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. 

 

 
Πατάτε ΟΚ 

 

Στην 4η καρτέλα Δικαιολογητικά, διαβάζετε και συμπληρώνετε τα πεδία 
 

Το uploading των απαιτούμενων δικαιολογητικών για σπουδές γίνεται από την καρτέλα Δικαιολογητικά. Για 

κάθε δικαιολογητικό επιλέγετε το αντίστοιχο αρχείο και στη συνέχεια πατάτε το κουμπί Upload αρχείου. 

Προσοχή 

Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή pdf και να μην υπερβαίνει σε μέγεθος τα 2MB.  
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Μόλις ολοκληρωθεί το uploading του αρχείου, θα εμφανισθεί η εξής επισήμανση. 

 
Επίσης, δίπλα στο όνομα του αρχείου θα αναφέρει: Το αρχείο έχει ήδη ανέβει. 

 

 
 

Τέλος, όταν έχετε ανεβάσει όλα τα αρχεία, πατάτε το κουμπί Κατάσταση Αίτησης. 

 Εάν έχετε υποβάλει επιτυχώς όλα τα έγγραφα θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. 

 

 
 

 Εάν δεν έχετε υποβάλει όλα τα έγγραφα ή υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν θα 

εμφανισθεί το παρακάτω μήνυμα. 
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Ερωτήματα 
 

Τι κάνω εάν θέλω να ελέγξω ένα αρχείο που μόλις ανέβασα; 
Δίπλα από κάθε αρχείο υπάρχει το κουμπί Νέο αρχείο και το κουμπί Κατέβασμα. Επιλέγεις Κατέβασμα και 

κατεβάζεις το αρχείο στον υπολογιστή σου. Το ελέγχεις κι εάν διαπιστώσεις ότι δεν έχεις ανεβάσει το σωστό 

αρχείο, τότε επαναλαμβάνεις τη διαδικασία του uploading επιλέγοντας Νέο Αρχείο. 

 

Πώς θα ελέγξω ότι έχω συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έχω ανεβάσει 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; 
Πατάς το κουμπί Κατάσταση αίτησης (το συγκεκριμένο κουμπί βρίσκεται και στις 4 καρτέλες των στοιχείων 

που συμπληρώνονται). 

 

 
 

Αν υπάρχουν ακόμα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν ή δικαιολογητικά που πρέπει να ανέβουν, θα 

εμφανισθεί το παρακάτω μήνυμα. 

 

 
 

Τα στοιχεία που ακόμα δεν έχουν συμπληρωθεί μαρκάρονται με κόκκινο χρώμα. 

Αν δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες με την αίτηση, τότε θα εμφανισθεί το παρακάτω μήνυμα: 

 

 
 

Τι κάνω στην περίπτωση που εκ των υστέρων θέλω να αλλάξω κάποια από τα 

στοιχεία που έχω υποβάλλει; 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να ανοίξω ξανά τη φόρμα ταυτοποίησης από το σύνδεσμο: 

https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplyOnlineStudies/LoginForm.php  

Όπως και την πρώτη φορά θα ανοίξεις τη φόρμα ταυτοποίησης, θα συμπληρώσεις το email σου και τον κωδικό 

που σου στάλθηκε. Η φόρμα της αίτησης θα ανοίξει ξανά για να αλλάξεις τα στοιχεία σου και να καταχωρήσεις 

τις αλλαγές ή να ανεβάσεις ξανά κάποιο από τα αρχεία των δικαιολογητικών. 

https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplyOnlineStudies/LoginForm.php
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Τι κάνω στην περίπτωση που έχω συμπληρώσει τα στοιχεία και θέλω να ανεβάσω 

αργότερα τα δικαιολογητικά; 
Κάθε καρτέλα στην οποία καταχωρούνται επιτυχώς όλα τα στοιχεία αποθηκεύεται. 

Μπορείς να επανέλθεις κάποια άλλη στιγμή (όσο είναι ενεργή η πλατφόρμα) και να ξανασυνδεθείς με τον 

ίδιο κωδικό που έχεις λάβει για να συμπληρώσεις και τις επόμενες καρτέλες. 

Για την τελευταία καρτέλα των δικαιολογητικών καλό είναι να έχεις συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά ώστε να τα ανεβάσεις όλα μαζί. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΙ 

ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΡΤΕΛΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά το email σας γιατί εκεί θα στέλνονται ενημερώσεις και οδηγίες για κάθε φάση 

της διαδικασίας της συμμετοχής σας και να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ όπου αναρτώνται όλες οι 

νεότερες πληροφορίες και οι ανακοινώσεις που αφορούν το πρόγραμμα και τη συμμετοχή σας. 

Επικοινωνείτε με τον αρμόδιο για το Τμήμα σας υπάλληλο του ΤΕΔΣ (τα στοιχεία του οποίου θα λάβετε με την 

πρώτη ενημέρωση/email από το ΤΕΔΣ). Σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον δεν λάβετε απάντηση εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος από τον αρμόδιο υπάλληλο μπορείτε να επικοινωνείτε και στο email 

erasmus@uoa.gr γράφοντας πάντα στο θέμα του μηνύματος το Ονοματεπώνυμό σας και το Τμήμα σας.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΤΕΔΣ 

Κεντρικό κτήριο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  

Email: erasmus@uoa.gr 

Website: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html 
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