
Έστω ότι θέλουμε να καταχωρίσουμε το ίδρυμα E CORDOBA01 στην καρτέλα Ακαδημαϊκά στοιχεία 
φοιτητή και κατεβάζοντας την λίστα δεν το βλέπουμε. 

 

Τότε από την αρχική καρτέλα του προγράμματος, Παράμετροι -> Ιδρύματα Erasmus 

 

Πατάμε στον Κωδικό και στην Αναζήτηση Ιδρύματος για να δούμε αν υπάρχει τι συγκεκριμένο Ίδρυμα. 

 

Πληκτρολογούμε το Ίδρυμα (ΠΡΟΣΟΧΗ: σε χώρες όπως η Ισπανία που σημειώνεται με ένα μόνο 
γράμμα (Ε), ανάμεσα στο Ε και στο όνομα του ιδρύματος βάζουμε 2 κενά) και ΟΚ. 



 

Και βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα εμφανίστηκε. 

Υπάρχει λοιπόν στην λίστα με τα Ιδρύματα Erasmus, οπότε Επιστροφή και πάμε στην Καρτέλα Εταίροι. 

 

Για να συμπληρωθεί και εκεί το ίδρυμα αυτό, στον Κωδικό Ιδρύματος ξεκινάμε να γράφουμε π.χ. το E  
COR…. Και βλέπουμε ότι εμφανίζεται αυτόματα. 

 

Με Tab και ΟΚ στο μήνυμα, βλέπουμε ότι εμφανίστηκε το όνομα του ιδρύματος. Πατάμε Αποθήκευση 
και πλέον το ίδρυμα εμφανίζεται στην λίστα μας για να το προσθέσουμε στους φοιτητές που θέλουμε. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ – Οι εταίροι εμφανίζονται ανά Ακαδημαϊκό έτος π.χ. 2019-2020, οπότε μπορεί να χρειαστεί να 
περάσουμε το ίδρυμα και στο Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 



Τι γίνεται όταν κάνουμε Αναζήτηση στα Ιδρύματα Erasmus στις Παραμέτρους και το ίδρυμα δεν 
εμφανίζεται (είναι πολύ σπάνια περίπτωση γιατί συνήθως αφορά ιδρύματα που καταργήθηκαν ή 
συγχωνεύτηκαν). 

    

Τότε πηγαίνουμε κάτω-κάτω στην λίστα, πατάμε το αστεράκι και γράφουμε τις πληροφορίες για το νέο 
ίδρυμα. 

 

Αν δεν γνωρίσουμε το PIC του ιδρύματος, από το link 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html 

και το site 

 

Λίγο πιο κάτω στην σελίδα, πατάμε Search a PIC 

      Και advanced search 

 



Γράφω τον Erasmus Code (προσοχή – επειδή η Γαλλία σημειώνεται με ένα γράμμα (F), ανάμεσα στο F 
και στο PARIS483 πρέπει να υπάρχουν 2 κενά) και πατάμε Search Organization 

  και Search Organisation. 

Οπότε πιο κάτω βλέπουμε τα αποτελέσματα και το PIC του Ιδρύματος. 

Βάζουμε λοιπόν το PIC αυτό και στην λίστα PIC και στην λίστα EUC. 

 

Τώρα πηγαίνουμε στην Καρτέλα Εταίροι. 

 

Για να συμπληρωθεί και εκεί το ίδρυμα αυτό, στον Κωδικό Ιδρύματος ξεκινάμε να γράφουμε π.χ. το F  
PARIS48…. Και βλέπουμε ότι εμφανίζεται αυτόματα. 

 

Με Tab και ΟΚ στο μήνυμα, βλέπουμε ότι εμφανίστηκε το όνομα του ιδρύματος. Πατάμε Αποθήκευση 
και πλέον το ίδρυμα εμφανίζεται στην λίστα μας για να το προσθέσουμε στους φοιτητές που θέλουμε. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ – Οι εταίροι εμφανίζονται ανά Ακαδημαϊκό έτος π.χ. 2019-2020, οπότε μπορεί να χρειαστεί να 
περάσουμε το ίδρυμα και στο Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

 


