
Κινητικότητα Φοιτητών Μεταξύ Χωρών του Προγράμματος (ΚΑ103)

Διαδικασίες Συμμετοχής:

Διαδικασία Κατάθεσης Δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ERASMUS+

Πριν την Αναχώρηση

 Αί�τηση  Εκδη� λωσης  Ενδίαφέ�ροντος  συμπληρωμέ�νη  ηλέκτρονίκα�
(δέί�τέ το σχέτίκο�  μέ την Πανέπίστημίου� πολη σας ) 

 Φωτοτυπί�α  της  Α.Τ  η�  του  δίαβατηρί�ου  (συ� στημα  δίαχέί�ρίσης
φοίτητω� ν ανα� λογα μέ την φο� ρμα αί�τησης  upload η�  αποστολη�  μέ
ηλέκτρονίκο�  ταχυδρομέί�ο  )

 Πίστοποίητίκο�  Γλωσσομα� θέίας (συ� στημα δίαχέί�ρίσης φοίτητω� ν ανα� λογα
μέ την φο� ρμα αί�τησης upload η�  αποστολη�  μέ ηλέκτρονίκο�  ταχυδρομέί�ο  

 1  Αντί�γραφο  Αναλυτίκη� ς  Βαθμολογί�ας   (συ� στημα  δίαχέί�ρίσης
φοίτητω� ν καί ανα� λογα μέ την φο� ρμα αί�τησης upload η�  αποστολη�
μέ ηλέκτρονίκο�  ταχυδρομέί�ο )

 Μέ  την  έπίλογη�  σας  γία  συμμέτοχη�  στο  προ� γραμμα,  μέτα�  απο�  σχέτίκη�
έπίκοίνωνί�α μέ τον φορέ�α η�  Ίδρυμα Υποδοχη� ς, θα πρέ�πέί να αποστέί�λέτέ στο
γραφέί�ο  Erasmus  έντο� ς  των  σημέίωμέ�νων  ημέρομηνίω� ν  στην  έκα� στοτέ
προ� σκληση

 Επίστολη�  Αποδοχη� ς  απο�  τον  φορέ�α υποδοχη� ς  ο� που  θα
αναγρα� φονταί  καθαρα�  οί  ημέρομηνί�ές  έ�ναρξης  καί  λη� ξης
(Αcceptance Letter)

 1 φωτοτυπί�α Αστυνομίκη� ς Ταυτο� τητας
 Συ� μβαση συμπληρωμέ�νη ηλέκτρονίκα�  μέ ΚΕΦΑΛΑΙΑ καί BOLD
 1 Βέβαί�ωση Απο� δοσης ΑΦΜ
 Φωτοτυπί�α πρω� της σέλί�δας βίβλίαρί�ου Τρα� πέζας (συνί�σταταί η

Τρ. Πέίραίω� ς μέ την οποί�α συνέργα� ζέταί το Δί.Πα.Ε) στο οποί�ο θα
πρέ�πέί  να  φαί�νέσθέ  ως  πρω� τος  δίκαίου� χος,  δίαφορέτίκα�  Υ.Δ.
συ� μφωνα μέ την οποί�α θα ζητα� τέ την καταβολη�  της υποτροφί�ας
στο λογαρίασμο�  (αρ. λογαρίασμου�  του πρω� του δίκαίου� χου)

 2 Πρωτο� τυπές Δηλω� σέίς Ατομίκω� ν Στοίχέί�ων σπουδαστη�

Learning Agreement υπογέγραμμέ�νο  απο�  τον φορέ�α  η�  το  Ίδρυμα
στον οποί�ο θα μέτακίνηθέί�τέ, τον υπέυ� θυνο Καθηγητη�  Erasmus του
Tμη� ματο� ς σας  η�  τον Προ� έδρο του Μέταπτυχίακου�  σας Προγρα� μματος
καί απο�  έσα� ς  πρίν την αναχω� ρηση.

Επίπρο� σθέτα:

 Οί φοίτητέ�ς  που προ� κέίταί να κα� νουν πρακτίκη� /after placement
(ο� χί  Σπουδέ�ς)  μέ�σω  Erasmus,  θα  πρέ�πέί  να  κα� νουν  ίδίωτίκη�
ασφα� λέία γία Αστίκη�  Ευθυ� νη καί Προσωπίκο�  Ατυ� χημα  έφο� σον τα



παραπα� νω   δέν  καλυ� πτονταί  ασφαλίστίκα�  απο�  τον   φορέ�α
υποδοχη� ς .

 ΟΛΟΙ  οί  φοίτητέ�ς  πρέ�πέί  υποχρέωτίκα�  να  έ�χουν  έκδω� σέί
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.).  Εα� ν αυτο�
δέν  έί�ναί  δυνατο� ν  θα  πρέ�πέί  πρίν  την  αναχω� ρηση�  τους  να
προσκομί�σουν  δίκαίολογητίκο�  ίατροφαρμακέυτίκη� ς  ασφα� λίσης
απο�  ίδίωτίκο�  η�  δημο� σίο φορέ�α.

 Οί φοίτητέ�ς  που δίκαίου� νταί  επιπρόσθετη χρηματοδότηση θα
πρέ�πέί να καταθέ�σουν έκκαθαρίστίκο�  έφορί�ας (οίκογένέίακο�  καί
προσωπίκο� , αν υπα� ρχέί) καί έ�ντυπο πολυτέκνί�ας (αν υφί�σταταί).

Τα  δίκαίολογητίκα�  γία  την  αναχω� ρηση�  σας,  θα  πρέ�πέί  να  κατατί�θένταί  στα
Γραφέί�α  Erasmus   των  Πανέπίστημίουπο� λέων  έντο� ς  των  σημέίωμέ�νων
ημέρομηνίω� ν καί ο� χί αργο� τέρα απο�  ΔΥΟ μη� νές πρίν την αναχω� ρηση σας.

 Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ERASMUS

Μέ την α� φίξη σας στο Ίδρυμα η�  τον φορέ�α υποδοχη� ς, θα πρέ�πέί να μας στέί�λέτέ
μί�α Βέβαί�ωση Άφίξης (Certificate of Arrival) το οποί�ο αυστηρα�  θα έ�χέί τίς ίδιες
ημερομηνίες που θα αναγρα� φέί η συ� μβαση�  σας.

Εα� ν  προκυ� ψέί  αλλαγη�  στο  Learning  Agreement κατα�  την  δία� ρκέία  της
κίνητίκο� τητας σας πρέ�πέί  να συμπληρωθέί�  το στέ�λέχος του  L.A.   During the
Mobility μέ  τίς  σχέτίκέ�ς  τροποποίη� σέίς  καί   μας  σταλέί�  α� μέσα  μέ  ο� λές  τίς
υπογραφέ�ς (απο�  τον φορέ�α που υποδοχη� ς  τον υπέυ� θυνο Καθηγητη�  Erasmus
του Τμη� ματο� ς σας καί απο�  έσα� ς) 

Κατόπιν επιστροφής

 Γία μέτακί�νηση γία Σπουδές: Αναλυτίκη�  βαθμολογί�α  (Transcript
of Records).

 Γία τους φοίτητέ�ς  που πηγαί�νουν γία πρακτίκη�  α� σκηση η�  After
Placement Βεβαίωση απο�  το  φορέ�α  υποδοχη� ς,  μέ  ακριβείς
ημερομηνίες,  περιγραφή  δραστηριότητας, υπογραφές καί
σφραγίδες (Traineeship Certificate/Certificate of Attendance)
καί 

 Υποχρέωτίκη�  συμπλη� ρωση  του  ηλέκτρονίκου�  έρωτηματολογί�ου
(Mobility  Tool)  το  οποί�ο  σας  αποστέ�λλέταί  ηλέκτρονίκα�  στην
ηλέκτρονίκη�  σας  δίέυ� θυνση,  την  τέλέυταί�α  ημέ�ρα  των
σπουδω� ν/πρακτίκη� ς σας. 

 Πραγματοποί�ηση 2ου OLS τέστ που θα σας αποσταλέί�

 

ΠλατφόρμαOLS  
Πρίν  την  αναχω� ρηση  σας  καί  αφου�  έ�χέτέ  υπογρα� ψέί  την  Συ� μβαση
κίνητίκο� τητας  σας  θα  λα� βέτέ  το  δίαδίκτυακο�  γλωσσίκο�  τέστ  (OLS).  



Η πραγματοποί�ηση του τέστ έί�ναί απαραί�τητη γία την αξίολο� γηση του έπίπέ�δου
γνω� σης  στη  γλω� σσα  που  έ�χέτέ  δηλω� σέί.  
Μέ βα� ση το αποτέ�λέσμα της αξίολο� γησης (απο�  Α1 έ�ως Β1), οί φοίτητέ�ς έ�χουν τη
δυνατο� τητα να παρακολουθη� σουν online γλωσσίκα�  μαθη� ματα κατα�  τη δία� ρκέία
της  μέτακί�νηση� ς  τους,  τα  οποί�α  έί�ναί  προαίρέτίκα� .  Γία  τους  φοίτητέ�ς  που
έ�λαβαν ως αποτέ�λέσμα του τέστ απο�  Β2 έ�ως C1, τους δί�νέταί η δυνατο� τητα να
παρακολουθη� σουν τα online γλωσσίκα�  μαθη� ματα καί σέ δίαφορέτίκη�  γλω� σσα
απο�  τη  γλω� σσα  δίδασκαλί�ας  η�  έργασί�ας.  Μέτα�  το  τέ�λος  της  πέρίο� δου
κίνητίκο� τητας,  οί  φοίτητέ�ς  υποβα� λλονταί  καί  σέ  δέυ� τέρο  γλωσσίκο�  τέστ
προκέίμέ�νου να αξίολογηθέί� η βέλτί�ωση της γλωσσίκη� ς τους έπα� ρκέίας.

Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες 
(Αφορά  μόνο  τους  φοιτητές  που  θα  μετακινηθούν  για  Σπουδές)
Γία τους φοίτητέ�ς που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλίκί�ας τους,
τα  εκκαθαριστικά  σημειώματα μέ  βα� ση  την ατομική  και  οικογενειακή
φορολογική δήλωση του προ� σφατου οίκονομίκου�  έ�τους: 

1. Εφο� σον  ο  φοίτητη� ς/τρία  δέν  έ�χέί  ατομίκη�  φορολογίκη�  δη� λωση
υποχρέου� ταί  να  προσκομί�ζέί  Υπέυ� θυνη  Δη� λωση  ο� τί  δέν  έ�χέί
υποβα� λλέί ατομίκη�  φορολογίκη�  δη� λωση.

2. Γία  τον  υπολογίσμο�  του  κατα�  κέφαλη� ν  έίσοδη� ματος  απο�  την
οικογενειακή  φορολογική  δήλωση λαμβα� νουμέ  υπο� ψη  τον
συνολίκο�  αρίθμο�  των μέλω� ν της οίκογέ�νέίας ο� πως προκυ� πτέί απο�
τους κωδίκου� ς 003 και 004 του εκκαθαριστικού σημειώματος
της οικογένειας.

3. Εα� ν  στο  οικογενειακό  εκκαθαριστικό δέν  αναγρα� φέταί  το
ΑΜΚΑ  του  φοιτητή,  λαμβα� νέταί  υπο� ψη  μο� νο  η  ατομίκη�
φορολογίκη�  δη� λωση  του  φοίτητη�  (ατομικό  εκκαθαριστικο� ).
Σημέίω� νέταί  ο� τί  έα� ν  δέν έμφανί�ζέταί ως προστατέυο� μένο μέ�λος
καί  δέν  προσκομί�σέί  καί  έκκαθαρίστίκο�  μέ  βα� ση  την  ατομίκη�
φορολογίκη�  δη� λωση το� τέ δέ δίκαίου� ταί προ� σθέτης έπίχορη� γησης.

4. Στην πέρί�πτωση που οί γονέί�ς του φοίτητη�  έί�ναί δίαζέυγμέ�νοί και
δεν  έχει  ανατεθεί  με  δικαστική  απόφαση  η  επιμέλεια  του
παιδιού  στον έναν γονέα,  το� τέ  γία τον υπολογίσμο�  του κατα�
κέφαλη� ν έίσοδη� ματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα και των
δύο  γονέων  με  βάση  τα  επιμέρους  εκκαθαριστικά.
Σημέίω� νέταί  ο� τί  έφο� σον  ο  έ�νας  η�  καί  οί  δυ� ο  γονέί�ς  έ�χουν
παντρέυτέί� έκ νέ�ου καί υποβα� λλουν κοίνη�  φορολογίκη�  δη� λωση μέ
τον/την  νέ�ο/α  συ� ζυγο,  το� τέ  γία  τον  υπολογίσμο�  του  κατα�
κέφαλη� ν  έίσοδη� ματος λαμβα� νέταί  υπο� ψη το έίσο� δημα έπίβολη� ς
έίσφορα� ς υπο� χρέου καί συζυ� γου, καθω� ς καί τα προστατέυο� μένα
μέ�λη συνολίκα�  καί γία τους δυ� ο δίαζέυγμέ�νους γονέί�ς.

5. Στην πέρί�πτωση που οί γονέί�ς του φοίτητη�  έί�ναί δίαζέυγμέ�νοί καί
έχει  ανατεθεί  με  δικαστική  απόφαση  η  επιμέλεια  του
παιδιού  στον  έναν  γονέα,  το� τέ  λαμβάνεται  υπόψη  το
οικογενειακό εισόδημα του γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί.
Στην  πέρί�πτωση  που  ο  γονέας  έχει  παντρευτεί  εκ  νέου  και
υποβάλλει  κοινή  φορολογική  δήλωση  με  τον/την  νέο/α
σύζυγο το� τέ γία τον υπολογίσμο�  του κατα�  κέφαλη� ν έίσοδη� ματος



λαμβάνεται  υπόψη  το  εισόδημα  επιβολής  εισφοράς
υπόχρεου και συζύγου, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη
που περιλαμβάνονται στη δήλωση του γονέα.

Γία τους φοίτητέ�ς  που  έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους,
απαίτέί�ταί  μόνο  το  εκκαθαριστικό  σημείωμα μέ  βα� ση  την  ατομίκη�
φορολογίκη�  δη� λωση του προ� σφατου οίκονομίκου�  έ�τους:

1. Στην  πέρί�πτωση  των  φοίτητω� ν  ο� που  κατα�  τον  έ�λέγχο  των
δίκαίολογητίκω� ν  γία  την  προ� σθέτη  έπίχορη� γηση,  έ�χουν
συμπληρω� σέί το 25ο έ�τος της ηλίκί�ας τους, το� τέ θα λαμβα� νέταί
υπο� ψη το πίο πρόσφατο εκδοθέν εκκαθαριστικό ανεξάρτητα
αν  είχε  μικρότερη  ηλικία  κατά  την  υποβολή  της
φορολογικής δήλωσης.

2. Εφο� σον ο φοίτητη� ς/τρία δέν έ�χέί υποβα� λέί ατομίκη�  φορολογίκη�
δη� λωση δέν δίκαίου� ταί προ� σθέτης έπίχορη� γησης.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γία βοη� θέία καί υποστη� ρίξη σέ πρακτίκα�  ζητη� ματα μπορέί�τέ να απέυθυνθέί�τέ
στον ESN του Ιδρυ� ματος η�  της πο� λης υποδοχη� ς η�   :

Erasmus Student Network

ESN: url:  ihu.esngreece.gr  

e-mail: ihu@esnthessaloniki.gr

facebook ESN IHU THESSALONIKI

INSTAGRAM esnihuthessaloniki

Αναζήτηση φορέα για Πρακτική Άσκηση / After Placement 
https  ://  erasmusintern  .  org  /   

https://erasmusintern.org/

