Κινητικότητα Φοιτητών Μεταξύ Χωρών του Προγράμματος (ΚΑ103)
Διαδικασίες Συμμετοχής:
Διαδικασία Κατάθεσης Δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ERASMUS+
Πριν την Αναχώρηση
Αίτηση Εκδή λωσης Ενδιαφέροντος συμπληρωμένη ηλεκτρονικά
(δείτε το σχετικό με την Πανεπιστημιού πολη σας )
 Φωτοτυπία της Α.Τ ή του διαβατηρίου (σύ στημα διαχείρισης
φοιτητώ ν ανά λογα με την φό ρμα αίτησης upload ή αποστολή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο )
 Πιστοποιητικό Γλωσσομά θειας (σύ στημα διαχείρισης φοιτητώ ν ανά λογα
με την φό ρμα αίτησης upload ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 1 Αντίγραφο Αναλυτική ς Βαθμολογίας (σύ στημα διαχείρισης
φοιτητώ ν και ανά λογα με την φό ρμα αίτησης upload ή αποστολή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο )


Με την επιλογή σας για συμμετοχή στο πρό γραμμα, μετά από σχετική
επικοινωνία με τον φορέα ή Ίδρυμα Υποδοχή ς, θα πρέπει να αποστείλετε στο
γραφείο Erasmus εντό ς των σημειωμένων ημερομηνιώ ν στην εκά στοτε
πρό σκληση









Επιστολή Αποδοχή ς από τον φορέα υποδοχή ς ό που θα
αναγρά φονται καθαρά οι ημερομηνίες έναρξης και λή ξης
(Αcceptance Letter)
1 φωτοτυπία Αστυνομική ς Ταυτό τητας
Σύ μβαση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και BOLD
1 Βεβαίωση Από δοσης ΑΦΜ
Φωτοτυπία πρώ της σελίδας βιβλιαρίου Τρά πεζας (συνίσταται η
Τρ. Πειραιώ ς με την οποία συνεργά ζεται το Δι.Πα.Ε) στο οποίο θα
πρέπει να φαίνεσθε ως πρώ τος δικαιού χος, διαφορετικά Υ.Δ.
σύ μφωνα με την οποία θα ζητά τε την καταβολή της υποτροφίας
στο λογαριασμό (αρ. λογαριασμού του πρώ του δικαιού χου)
2 Πρωτό τυπες Δηλώ σεις Ατομικώ ν Στοιχείων σπουδαστή

Learning Agreement υπογεγραμμένο από τον φορέα ή το Ίδρυμα
στον οποίο θα μετακινηθείτε, τον υπεύ θυνο Καθηγητή Erasmus του
Tμή ματό ς σας ή τον Πρό εδρο του Μεταπτυχιακού σας Προγρά μματος
και από εσά ς πριν την αναχώ ρηση.

Επιπρό σθετα:


Οι φοιτητές που πρό κειται να κά νουν πρακτική /after placement
(ό χι Σπουδές) μέσω Erasmus, θα πρέπει να κά νουν ιδιωτική
ασφά λεια για Αστική Ευθύ νη και Προσωπικό Ατύ χημα εφό σον τα





παραπά νω δεν καλύ πτονται ασφαλιστικά από τον φορέα
υποδοχή ς .
ΌΛΟΙ οι φοιτητές πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εκδώ σει
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.). Εά ν αυτό
δεν είναι δυνατό ν θα πρέπει πριν την αναχώ ρησή τους να
προσκομίσουν δικαιολογητικό ιατροφαρμακευτική ς ασφά λισης
από ιδιωτικό ή δημό σιο φορέα.
Οι φοιτητές που δικαιού νται επιπρόσθετη χρηματοδότηση θα
πρέπει να καταθέσουν εκκαθαριστικό εφορίας (οικογενειακό και
προσωπικό , αν υπά ρχει) και έντυπο πολυτεκνίας (αν υφίσταται).

Τα δικαιολογητικά για την αναχώ ρησή σας, θα πρέπει να κατατίθενται στα
Γραφεία Erasmus
των Πανεπιστημιουπό λεων εντό ς των σημειωμένων
ημερομηνιώ ν και ό χι αργό τερα από ΔΥΟ μή νες πριν την αναχώ ρηση σας.


Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ERASMUS

Με την ά φιξη σας στο Ίδρυμα ή τον φορέα υποδοχή ς, θα πρέπει να μας στείλετε
μία Βεβαίωση Άφιξης (Certificate of Arrival) το οποίο αυστηρά θα έχει τις ίδιες
ημερομηνίες που θα αναγρά φει η σύ μβασή σας.
Εά ν προκύ ψει αλλαγή στο Learning Agreement κατά την διά ρκεια της
κινητικό τητας σας πρέπει να συμπληρωθεί το στέλεχος του L.A. During the
Mobility με τις σχετικές τροποποιή σεις και μας σταλεί ά μεσα με ό λες τις
υπογραφές (από τον φορέα που υποδοχή ς τον υπεύ θυνο Καθηγητή Erasmus
του Τμή ματό ς σας και από εσά ς)

Κατόπιν επιστροφής







Για μετακίνηση για Σπουδές: Αναλυτική βαθμολογία (Transcript
of Records).
Για τους φοιτητές που πηγαίνουν για πρακτική ά σκηση ή After
Placement Βεβαίωση από το φορέα υποδοχή ς, με ακριβείς
ημερομηνίες, περιγραφή δραστηριότητας, υπογραφές και
σφραγίδες (Traineeship Certificate/Certificate of Attendance)
και
Υποχρεωτική συμπλή ρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου
(Mobility Tool) το οποίο σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική σας διεύ θυνση, την τελευταία ημέρα των
σπουδώ ν/πρακτική ς σας.
Πραγματοποίηση 2ου OLS τεστ που θα σας αποσταλεί

ΠλατφόρμαOLS
Πριν την αναχώ ρηση σας και αφού έχετε υπογρά ψει την Σύ μβαση
κινητικό τητας σας θα λά βετε το διαδικτυακό γλωσσικό τεστ (OLS).

Η πραγματοποίηση του τεστ είναι απαραίτητη για την αξιολό γηση του επιπέδου
γνώ σης
στη
γλώ σσα
που
έχετε
δηλώ σει.
Με βά ση το αποτέλεσμα της αξιολό γησης (από Α1 έως Β1), οι φοιτητές έχουν τη
δυνατό τητα να παρακολουθή σουν online γλωσσικά μαθή ματα κατά τη διά ρκεια
της μετακίνησή ς τους, τα οποία είναι προαιρετικά . Για τους φοιτητές που
έλαβαν ως αποτέλεσμα του τεστ από Β2 έως C1, τους δίνεται η δυνατό τητα να
παρακολουθή σουν τα online γλωσσικά μαθή ματα και σε διαφορετική γλώ σσα
από τη γλώ σσα διδασκαλίας ή εργασίας. Μετά το τέλος της περιό δου
κινητικό τητας, οι φοιτητές υποβά λλονται και σε δεύ τερο γλωσσικό τεστ
προκειμένου να αξιολογηθεί η βελτίωση της γλωσσική ς τους επά ρκειας.
Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες
(Αφορά μόνο τους φοιτητές που θα μετακινηθούν για Σπουδές)
Για τους φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους,
τα εκκαθαριστικά σημειώματα με βά ση την ατομική και οικογενειακή
φορολογική δήλωση του πρό σφατου οικονομικού έτους:
1. Εφό σον ο φοιτητή ς/τρια δεν έχει ατομική φορολογική δή λωση
υποχρεού ται να προσκομίζει Υπεύ θυνη Δή λωση ό τι δεν έχει
υποβά λλει ατομική φορολογική δή λωση.
2. Για τον υπολογισμό του κατά κεφαλή ν εισοδή ματος από την
οικογενειακή φορολογική δήλωση λαμβά νουμε υπό ψη τον
συνολικό αριθμό των μελώ ν της οικογένειας ό πως προκύ πτει από
τους κωδικού ς 003 και 004 του εκκαθαριστικού σημειώματος
της οικογένειας.
3. Εά ν στο οικογενειακό εκκαθαριστικό δεν αναγρά φεται το
ΑΜΚΑ του φοιτητή, λαμβά νεται υπό ψη μό νο η ατομική
φορολογική δή λωση του φοιτητή (ατομικό εκκαθαριστικό ).
Σημειώ νεται ό τι εά ν δεν εμφανίζεται ως προστατευό μενο μέλος
και δεν προσκομίσει και εκκαθαριστικό με βά ση την ατομική
φορολογική δή λωση τό τε δε δικαιού ται πρό σθετης επιχορή γησης.
4. Στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και
δεν έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του
παιδιού στον έναν γονέα, τό τε για τον υπολογισμό του κατά
κεφαλή ν εισοδή ματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα και των
δύο γονέων με βάση τα επιμέρους εκκαθαριστικά.
Σημειώ νεται ό τι εφό σον ο ένας ή και οι δύ ο γονείς έχουν
παντρευτεί εκ νέου και υποβά λλουν κοινή φορολογική δή λωση με
τον/την νέο/α σύ ζυγο, τό τε για τον υπολογισμό του κατά
κεφαλή ν εισοδή ματος λαμβά νεται υπό ψη το εισό δημα επιβολή ς
εισφορά ς υπό χρεου και συζύ γου, καθώ ς και τα προστατευό μενα
μέλη συνολικά και για τους δύ ο διαζευγμένους γονείς.
5. Στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και
έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του
παιδιού στον έναν γονέα, τό τε λαμβάνεται υπόψη το
οικογενειακό εισόδημα του γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί.
Στην περίπτωση που ο γονέας έχει παντρευτεί εκ νέου και
υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση με τον/την νέο/α
σύζυγο τό τε για τον υπολογισμό του κατά κεφαλή ν εισοδή ματος

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

Για τους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους,
απαιτείται μόνο το εκκαθαριστικό σημείωμα με βά ση την ατομική
φορολογική δή λωση του πρό σφατου οικονομικού έτους:
1. Στην περίπτωση των φοιτητώ ν ό που κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικώ ν για την πρό σθετη επιχορή γηση, έχουν
συμπληρώ σει το 25ο έτος της ηλικίας τους, τό τε θα λαμβά νεται
υπό ψη το πιο πρόσφατο εκδοθέν εκκαθαριστικό ανεξάρτητα
αν είχε μικρότερη ηλικία κατά την υποβολή της
φορολογικής δήλωσης.
2. Εφό σον ο φοιτητή ς/τρια δεν έχει υποβά λει ατομική φορολογική
δή λωση δεν δικαιού ται πρό σθετης επιχορή γησης.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Για βοή θεια και υποστή ριξη σε πρακτικά ζητή ματα μπορείτε να απευθυνθείτε
στον ESN του Ιδρύ ματος ή της πό λης υποδοχή ς ή :
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/

