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ΚΑ 131 ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΙ 
ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ  
 
Η ςυμμετοχι των φοιτθτϊν/τριων ςτο Πρόγραμμα Erasmus+ ςτθ Δράςθ Κινθτικότθτα 
Φοιτθτϊν/τριων για πουδζσ, πραγματοποιείται μετά τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν 
προκθρφξεων οι οποίεσ αναρτϊνται ςτο πεδίο των ανακοινϊςεων. Οι αιτιςεισ γίνονται 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των προκθρφξεων. Ο παραπάνω τφποσ κινθτικότθτασ μπορεί να 
υλοποιθκεί με: 
 

Φυςικι κινθτικότθτα 
Δικαίωμα τακτικισ επιχοριγθςθσ υπάρχει μόνο για το διάςτθμα παραμονισ ςτο εξωτερικό, 
μόλισ ξεκινιςει θ περίοδοσ φυςικισ κινθτικότθτασ, ακόμα και εάν ο ςυμμετζχων/θ 
ςυμμετζχουςα παρακολουκιςει διαδικτυακά τθ δραςτθριότθτα ςτθ χϊρα υποδοχισ. 
 
ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ διάρκεια τθσ περιόδου φυςικισ κινθτικότθτασ μπορεί να 
μειωκεί ι να ακυρωκεί και να αντικαταςτακεί από παράταςθ τθσ περιόδου εικονικισ 
κινθτικότθτασ. 
 

Μεικτι Κινθτικότθτα (Blended Mobility) 
Η /μεικτι (blended) κινθτικότθτα προβλζπει το ςυνδυαςμό φυςικισ και εικονικισ 
κινθτικότθτασ, μεταξφ των οποίων μπορεί να υπάρχουν διαςτιματα διακοπισ. 
 
ε κάκε περίπτωςθ, θ παροχι Διαδικτυακισ Γλωςςικισ Τποςτιριξθσ (OLS) εξακολουκεί και 
ιςχφει ενϊ θ δραςτθριότθτα αυτι κα πρζπει να επιβεβαιωκεί με υποςτθρικτικά ζγγραφα 
προκειμζνου να επαλθκευτεί θ ςυμμετοχι ςε αυτι. Επίςθσ, κατά τον προγραμματιςμό των 
κινθτικοτιτων κα πρζπει να προβλεφκεί διάςτθμα φυςικισ κινθτικότθτασ ελάχιςτθσ 
επιλζξιμθσ, κατά περίπτωςθ, χρονικισ διάρκειασ (για ςπουδζσ ελάχιςτο διάςτθμα 2μθνϊν  
αρκεί να κεωρείται ωσ κφκλοσ ςπουδϊν και για πρακτικι άςκθςθ ελάχιςτο διάςτθμα 2 
μθνϊν). 
 
Οποιαδιποτε περίοδοσ ςπουδϊν ι πρακτικισ άςκθςθσ ςτο εξωτερικό οποιαςδιποτε 
διάρκειασ, μπορεί να πραγματοποιθκεί ωσ μεικτι κινθτικότθτα. Η μεικτι κινθτικότθτα είναι 
ζνασ ςυνδυαςμόσ κινθτικότθτασ με φυςικι παρουςία ςυνδυάηοντάσ τθν με μια εικονικι 
δραςτθριότθτα που διευκολφνει μια ςυνεργατικι ανταλλαγι διαδικτυακισ μάκθςθσ και 
ομαδικι εργαςία. 
 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ που δεν είναι ςε κζςθ να ςυμμετάςχουν ςε κινθτικότθτα μακροχρόνιασ 
διάρκειασ με φυςικι παρουςία, για ςπουδζσ ι πρακτικι άςκθςθ/After Placement, για 
παράδειγμα, λόγω του πεδίου ςπουδϊν τουσ ι επειδι ζχουν λιγότερεσ ευκαιρίεσ 
ςυμμετοχισ, κα μποροφν να ςυμμετζχουν ςε βραχυχρόνια κινθτικότθτα με φυςικι 
παρουςία, ςυνδυάηοντάσ τθν με μια υποχρεωτικι εικονικι δραςτθριότθτα. 
 

Βραχυχρόνια Κινθτικότθτα Φοιτθτών 
Κάκε φοιτθτισ/τρια, και ιδιαιτζρωσ εκείνοι που δεν είναι ςε κζςθ να ςυμμετάςχουν ςε μια 
μακροχρόνια κινθτικότθτα με φυςικι παρουςία για ςπουδζσ ι για πρακτικι άςκθςθ, 
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μπορεί να ςυνδυάςει μια βραχυχρόνια κινθτικότθτα με φυςικι παρουςία ςυνδυάηοντασ 
τθν με υποχρεωτικι εικονικι δραςτθριότθτα. 
 
H διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ με φυςικι παρουςία κα πρζπει να είναι μεταξφ 5 και 30 
θμερϊν και να ςυνδυάηεται υποχρεωτικά με μια εικονικι δραςτθριότθτα, προκειμζνου να 
απονζμει τουλάχιςτον 3 ECTS. 
 
Φοιτθτζσ και προςφάτωσ αποφοιτιςαντεσ που δεν λαμβάνουν επιχοριγθςθ για τθν 
κάλυψθ δαπανϊν ταξιδίου, μποροφν να επιλζξουν πράςινθ μετακίνθςθ. τθν περίπτωςθ 
αυτι, κα λάβουν επιπλζον μια εφάπαξ ςυνειςφορά φψουσ 50 ευρϊ ωσ ςυμπλθρωματικι 
ενίςχυςθ και ζωσ 4 θμζρεσ πρόςκετθ επιχοριγθςθ ατομικισ υποςτιριξθσ, για τθν κάλυψθ 
των θμερϊν ταξιδίου μετ’ επιςτροφισ. 
 

Επιλζξιμα κράτθ για κινθτικότθτα 
 
α) Σα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε) 
 
β) Οι χϊρεσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου – EΟX: Νορβθγία, Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν 
 
γ) Οι ςυνεργαηόμενεσ χϊρεσ εκτόσ ΕΕ:  ερβία,  Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ, 
Σουρκία. 
 

υνεργαηόμενα ιδρφματα με το Σμιμα 
Χϊρα  Πανεπιςτιμιο 
  
Belgium  Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Belgium 
Belgium  Hogeschool Gent B.M.E.- Belgium   
Belgium  PXL University College- Belgium 
Belgium  Haute Ecole de la Province de Liege, Belgium 
Bulgaria  University of National and World Economy, Bulgaria 
Cyprus   Cyprus University of Technology 
  
Czech Republic Czech University of Life Sciences Prague– Czech Republic 
Czech Republic University of Economics, Prague 
Czech Republic Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Management and Economics  
Germany  Fachhochschule Koblenz – Germany 
Germany  Fachhochschule Worms, Germany 
Spain   Universitat de Girona 
Spain   Universidad Rey Juan Carlos- Spain 
Spain   Universidad de Valladolid  - Spain 
Spain   Universidad de Zaragoza – Spain 
France   Universite d’ Angers – France 
France   Universite Goustave Eiffel 
Croatia   University of Rijeka- CROATIA 
Croatia   Polytechnic of Sibenik 
Hungary  Tomori Pal College 
Italy   Universita Degli Studi Di Cassino – Italy 
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Italy   Universita degli Studi di Salerno 
Lithuania  SMK University of Applied Social Sciences –Lithuania 
Latvia   Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia 
Latvia   Rezeknes Augstskola –Latvia 
Latvia   VIDZEMES Augstskola, Valmiera, LATVIA 
Netherlands  Stenden University, Leeuwarden, The Netherlands  
Portugal  Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril –Portugal 
Portugal  University of Algarve – Portugal 
Portugal  Polytechnic Institute of Guarda, Portugal 
Portugal  Universidade Portucalense Infante D.Henrique 
Portugal  ISAG - European Bussiness School 
Portugal  Instituto Politecnico de Viana do Castelo 
Poland   School of Graduate Studies in Hospitality Management & Tourism 
Poland   University Jagiellonski, Krakow 
Poland   Vincent Pol University in Lublin 
Poland   The Podhale State Higher Vocational School in Nowy Tag 
Poland   The Stefan Batory Higher School of Business in Piotrkow Trybunalski 
Poland   Poznan University of Technology 
Poland Radom Academy of Economics 
Poland   JOZEF PILSUDSKI UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN WARSAW 
Romania  Spiru Haret University, Romania 
Romania  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - Romania 
Romania  Stefan cel Mare University Suceava (USV) 
Romania  Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine- 

Timisoara 
Romania  Universitatea Politecnica din Timisoara, Romania 
Slovenia  Faculty of Commercial & Business Sciences, Celje, Slovenia 
Sweden  Mid Sweden University – Sweden 
Finland   HAMK University of Applied Sciences – Finland 
Finland   Tampere University of Applied Sciences 
Turkey   Atilim University, Turkey 
Turkey   Akdeniz University, Turkey 
Turkey   Adnan Menderes University, Turkey 
Turkey   Balikesir University, Turkey 
Turkey C  ANAKKALE ONSEKIZ MART University, Canakkale, Turkey 
Turkey   Nisantasi Universitesi, Turkey 
Turkey   Izmir Katip Celebi University, Turkey 
Turkey   ERCIYES University, Kayseri, Turkey 
Turkey   Mersin University, Turkey 
 

Περίοδοσ κινθτικότθτασ 
 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν να μετακινθκοφν για ςπουδζσ από 2 ζωσ 12 μινεσ ι 24 μινεσ 
για 5ετι προγράμματα ςπουδϊν ςε κινθτικότθτα με φυςικι παρουςία, ανά κφκλο 
ςπουδϊν, από το 1ο ζτοσ ςπουδϊν  (Η ςυμμετοχι θ μθ των φοιτθτϊν/τριων από το 1ο ζτοσ 
ςπουδϊν κα εξαρτθκεί από τα κριτιρια επιλογισ των ακαδθμαϊκϊν ςυντονιςτϊν Erasmus 
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των Σμθμάτων). H περίοδοσ αυτι μπορεί να περιλαμβάνει ςυμπλθρωματικά μια περίοδο 
πρακτικισ άςκθςθσ, εφόςον προγραμματιςτεί, και μπορεί να οργανωκεί με διαφορετικοφσ 
τρόπουσ: είτε θ μία δραςτθριότθτα μετά τθν άλλθ είτε και οι δφο ταυτόχρονα. Ο 
ςυνδυαςμόσ ακολουκεί τουσ κανόνεσ χρθματοδότθςθσ που αφοροφν τθν κινθτικότθτα για 
ςπουδζσ. 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ 
 

Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
 
Οι φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα κα πρζπει να είναι: 
 

– Εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμο πρόγραμμα ςπουδϊν του Σμιματοσ, το οποίο οδθγεί 
ςτθν απόκτθςθ πτυχίου ι άλλου τίτλου ςπουδϊν τριτοβάκμιου επιπζδου, 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του διδακτορικοφ και το οποίο είναι αναγνωριςμζνο 
ςφμφωνα με τισ εκνικζσ διαδικαςίεσ. 

– Τπικοοι χϊρασ που ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα Erasmus+ 
– Τπικοοι άλλων χωρϊν εγγεγραμμζνοι ςε κανονικό πρόγραμμα ςπουδϊν του 

Ιδρφματοσ ςφμφωνα με τθ Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) 
Τπουργικι Απόφαςθ και τθ λοιπι κείμενθ νομοκεςία, εφόςον πλθροφν τα κριτιρια 
επιλεξιμότθτασ και επιλογισ που ορίηονται από το πρόγραμμα και το Κδρυμα 
αντίςτοιχα. 

 

Διαδικαςία υμμετοχισ 
 
    Οι φοιτθτζσ/τριεσ υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ ςφμφωνα με τισ προκθρφξεισ τθσ 
Πανεπιςτθμιοφπολθσ ίνδου. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ ακολουκεί θ αξιολόγθςθ των 
αιτιςεων και θ ζκδοςθ αποτελεςμάτων. 
    Οι φοιτθτζσ/τριεσ που κα επιλεγοφν κα λάβουν ςχετικι πλθροφόρθςθ από το Σμιμα 
Erasmus τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ ίνδου, ςχετικά με τα δικαιολογθτικά, τον τρόπο και τθν 
προκεςμία υποβολισ τουσ. 
 

Αξιολόγθςθ και επιλογι 
 
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν, οι αιτιςεισ ςτον 
αναπλθρωτι κακθγθτι, κ. Παναγιϊτθ Καςςιανίδθ, υντονιςτι Erasmus του Σμιματοσ 
προκειμζνου να προχωριςει θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και επιλογισ. Κατά τθ διαδικαςία 
αυτι ο ςυντονιςτισ λαμβάνει υπόψθ τουσ τθ ςειρά προτεραιότθτασ των Πανεπιςτθμίων 
που ζχετε δθλϊςει ςτθν αίτθςι ςασ ςε ςυνδυαςμό με τα ακόλουκα κριτιρια: 
 

 50% του ςυνόλου των πιςτωτικϊν μονάδων μζχρι και το τρζχον εξάμθνο φοίτθςθσ 

 Επαρκισ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ του προγράμματοσ που πρόκειται να παρακολουκιςει 
ο φοιτθτισ 

 Επίπεδο ςπουδϊν του φοιτθτι (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) 

 Ζτοσ ειςαγωγισ. Προτιμϊνται οι μθ λιμνάηοντεσ φοιτθτζσ. 
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 Ακαδθμαϊκι επίδοςθ (μζςοσ όροσ βακμολογίασ των μακθμάτων που ζχει περάςει ο 
φοιτθτισ μζχρι τθ ςτιγμι υποβολισ τθσ αίτθςθσ), και 

 Βιογραφικό ςθμείωμα (υποβάλλεται ςτον ακαδθμαϊκό ςυντονιςτι Erasmus του 
Σμιματοσ) ι ςυνζντευξθ. 

 Βακμόσ και διάρκεια κτιςθσ πτυχίου/μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ςε περίπτωςθ 
μεταπτυχιακοφ φοιτθτι/υποψιφιου διδάκτορα. Ειδικότερα για τθν επιλογι 
υποψθφίων διδακτόρων είναι απαραίτθτθ θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Σριμελοφσ 
υμβουλευτικισ Επιτροπισ, ςτθν οποία κα αναγράφεται το κζμα τθσ διατριβισ και 
κα βεβαιϊνεται ότι το πρόγραμμα που κα ακολουκιςει ο υποψιφιοσ ςτο 
εξωτερικό κα αποτελζςει μζροσ τθσ ερευνθτικισ του εργαςίασ για τθν εκπόνθςθ τθσ 
διδακτορικισ του διατριβισ κακϊσ και ότι κα προςμετρθκεί ςτον ςυνολικό χρόνο 
των ςπουδϊν του. 

 

Μοριοδότθςθ αιτιςεων 
 
    Επίπεδο Ξζνθσ Γλϊςςασ: 
    B1= 0 μόρια  Β2= 10 μόρια,C1= 20 μόρια, C2= 30 μόρια 
    Μζςοσ όροσ βακμολογίασ x10 
    Βιογραφικό ι υνζντευξθ ζωσ 10 μόρια 
    Μοριοδότθςθ Φοιτθτϊν/τριϊν με λιγότερεσ ευκαιρίεσ 20 μόρια 
 

ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ 
1. Nomination: Αποςτολι των ςτοιχείων του φοιτθτι που κα μετακινθκεί από το 

Κδρυμα αποςτολισ (ΔΙΠΑΕ), ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ. Χρειάηεται να 
επικοινωνιςετε όςο το δυνατόν ςυντομότερα με το Σμιμα Erasmus τθσ 
Πανεπιςτθμιοφπολθσ ίνδου και να αποςτείλετε τα ςτοιχεία ςασ και να ενθμερωκεί 
το Πανεπιςτιμιο υποδοχισ. 

 
2. Εγγραφι: Για τθν εγγραφι ςασ ςτο Κδρυμα Τποδοχισ είναι απαραίτθτθ θ υποβολι 

αίτθςθσ (Application Form) θ οποία μπορεί να ζχει ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι. Σισ 
ςχετικζσ φόρμεσ και οδθγίεσ κα τισ βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ Τποδοχισ 
τισ οποίεσ και κα πρζπει να ακολουκιςετε πιςτά κακϊσ πρόκειται για διαδικαςία 
που αφορά αποκλειςτικά το Κδρυμα Τποδοχισ ςτο οποίο κα μετακινθκείτε και 
διαφζρει από Πανεπιςτιμιο ςε Πανεπιςτιμιο. 

 
3. Σελικι αποδοχι από το Κδρυμα Τποδοχισ. τζλνετε ςτο Κδρυμα Τποδοχισ όλα τα 

απαιτοφμενα ζντυπα ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα με τον τρόπο που κα ςασ 
υποδείξει το Κδρυμα Τποδοχισ (email, ι ταχυδρομικά) και επιβεβαιϊνετε τθ λιψθ 
τουσ. Περιμζνετε επίςθμθ απάντθςθ από το Κδρυμα Τποδοχισ ςχετικά με τθν 
αποδοχι ςασ, τθν οποία κα λάβετε μόλισ ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ 
που κατακζςατε. Η απάντθςθ αυτι μπορεί να ζχει τθ μορφι ενθμερωτικοφ email, 
επίςθμθσ επιςτολισ αποδοχισ ι, απλϊσ, με τθν υπογραφι του Online Learning 
Agreement από το Κδρυμα Τποδοχισ. ασ ςυνιςτοφμε να μθν προχωριςετε ςε 
οποιαδιποτε ενζργεια που αφορά τθν αναχϊρθςι ςασ προτοφ λάβετε κάποιασ 
μορφισ επιβεβαίωςθ από το Κδρυμα Τποδοχισ ότι ζχετε γίνει αποδεκτοί. ε 
περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ επικοινωνιςτε αρχικά με το Κδρυμα Τποδοχισ και, 
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εφόςον εξακολουκείτε να μθ λαμβάνετε απάντθςθ, επικοινωνιςτε μαηί μασ 
προκειμζνου να εξετάςουμε τθν περίπτωςι ςασ. 

 
4.  υμφωνία Μάκθςθσ για πουδζσ (Learning Agreement for Studies). Πρόκειται για 

ζγγραφο το οποίο πλζον ςυμπλθρϊνεται θλεκτρονικά μζςω του Online Learning 
Agreement (learning-agreement.eu) βάςει των οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 
Εφόςον το Κδρυμα Τποδοχισ ςασ ηθτιςει τθν υποβολι του ςτθν παροφςα φάςθ, 
παρακαλοφμε να διαβάςετε προςεκτικά τισ λεπτομερείσ οδθγίεσ για τθ 
ςυμπλιρωςι του. 

 
τζγαςθ: Η ςτζγαςι ςασ αποτελεί ζνα ηιτθμα το οποίο κα πρζπει να φροντίςετε ςε 
απευκείασ ςυνεννόθςθ με το Κδρυμα Τποδοχισ κακϊσ αυτό μπορεί να ςασ προςφζρει 
προτάςεισ και εναλλακτικζσ ςχετικά με τθ διαμονι ςασ . ε αρκετά πανεπιςτιμια 
προςφζρεται θ επιλογι των φοιτθτικϊν εςτιϊν που αποτελεί και τθν πιο οικονομικι λφςθ, 
ενϊ μπορείτε να ηθτιςετε τθν κακοδιγθςθ του αρμόδιου γραφείου του Ιδρφματοσ 
Τποδοχισ για τθν αναηιτθςθ κάποιου δωματίου ι διαμερίςματοσ εκτόσ πανεπιςτθμιακοφ 
campus. Θα πρζπει να κυμάςτε, ωςτόςο, ότι ςτθν περίπτωςθ που επιλζξετε τθ διαμονι 
ςασ ςε εςτία κα πρζπει να υποβάλετε Αίτθςθ τζγαςθσ (Accommodation Form), θ οποία κα 
ςασ δοκεί από το Κδρυμα Τποδοχισ, μζςα ςτισ προκεςμίεσ που κζτει το αρμόδιο γραφείο 
ςτο πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ, κακϊσ υπάρχει μεγάλθ ηιτθςθ και, επομζνωσ, τθρείται 
ςειρά προτεραιότθτασ. Αρωγόσ ςασ ςτθν αναηιτθςθ ςτζγαςθσ ςτο εξωτερικό μπορεί να 
ςτακεί  ο ESN τθσ πόλθσ ι και του Ιδρφματοσ υποδοχισ o Erasmus Student Network  ESN 
IHU THESSALONIKI  του ΔΙΠΑΕ. 
 
Κατά τθν υποβολι όλων των παραπάνω, υπάρχει θ πικανότθτα να ςασ ηθτθκεί από το 
Κδρυμα Τποδοχισ αντίγραφο τθσ αναλυτικισ ςασ βακμολογίασ. Για τθν αναλυτικι 
βακμολογία κα πρζπει, κατ’ αρχάσ, να διαβάςετε προςεκτικά τι τφπο αναλυτικισ 
βακμολογίασ ςασ ηθτά το Κδρυμα Τποδοχισ (επίςθμθ ι όχι) και, ςτθ ςυνζχεια, να 
απευκυνκείτε ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ ςασ για τθν ζκδοςι τθσ. 
 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

– Learning Agreement 
 

– φμβαςθ Επιχοριγθςθσ (εκδίδεται από τα Σμιματα Erasmus και ςασ αποςτζλλεται 
για υπογραφι) 

 
– Διλωςθ Ατομικϊν τοιχείων 

 
– Αποδεικτικό Σραπεηικοφ Λογαριαςμοφ 

 
– Αντίγραφο Ακαδθμαϊκισ Σαυτότθτασ 

 
– Ζκδοςθ Βεβαίωςθ Απογραφισ Ε.Φ.Κ.Α 

 
– Αποδεικτικό ΑΦΜ 
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– ΕΚΑΑ ( Ευρωπαϊκι Κάρτα Αςφάλιςθσ Αςκενείασ) 

 
– Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. 

 
ΠΡΟΟΧΗ: ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ 2 ΜΗΝΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
1. Certificate of Arrival: Αμζςωσ μετά τθν άφιξι ςασ ςτο Κδρυμα Τποδοχισ, και προκειμζνου 
να πιςτοποιθκεί θ εγγραφι ςασ ςτο Κδρυμα Τποδοχισ κα πρζπει να ςτείλετε ςτο Σμιμα 
Erasmus τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ ίνδου, όςο το δυνατό πιο άμεςα το Certificate of Arrival 
υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από το Σμιμα Erasmus του Ιδρφματοσ Τποδοχισ. 
 
2. During the Mobility: ε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν ςασ προκφψει 
τροποποίθςθ που αφορά είτε ςτο αντικείμενο των ςπουδϊν (μακιματα παρακολοφκθςθσ) 
είτε ςτθ διάρκεια τθσ μετακίνθςισ ςασ κα πρζπει να ακολουκιςετε τισ οδθγίεσ του 
Αναλυτικοφ Οδθγοφ για υμπλιρωςθ αλλαγϊν (changes) ςτθν Online Learning Agreement. 
 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
 
Κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν ςασ ςτο Κδρυμα Τποδοχισ κα πρζπει να τθρείτε τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο πρόγραμμα Erasmus+ για 
πουδζσ. Οι υποχρεϊςεισ αυτζσ αναφζρονται ςτθ φμβαςθ Επιχοριγθςθσ Erasmus+ για 
πουδζσ τθν οποία ζχετε υπογράψει και, ςε περίπτωςθ μθ τιρθςισ τουσ, το ΔΙΠΑΕ 
διατθρεί το δικαίωμα να ςασ ηθτιςει τθν επιςτροφι του ςυνολικοφ ι μζρουσ αυτοφ ποςοφ 
τθσ υποτροφίασ. 
 
Εκτόσ από το ηιτθμα τθσ διλωςθσ των μακθμάτων που ςκοπεφετε να παρακολουκιςετε 
ςτο Κδρυμα Τποδοχισ, κα πρζπει να κυμάςτε ότι θ ςυμμετοχι ςασ ςτο Πρόγραμμα 
Erasmus+ για πουδζσ αφορά τθν ολοκλιρωςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ 
ςπουδϊν και, επομζνωσ, κα πρζπει να τθρείτε τισ υποχρεϊςεισ που αυτό ςυνεπάγεται, 
όπωσ θ παρακολοφκθςθ μακθμάτων, θ ςυμμετοχι ςε εργαςτιρια, κλπ. 
 
Επίςθσ, για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν ςασ ςτο Κδρυμα Τποδοχισ, τόςο με βάςθ τον 
κανονιςμό λειτουργίασ τθσ πλειονότθτασ των ςυνεργαηόμενων πανεπιςτθμίων όςο και με 
τισ οδθγίεσ του προγράμματοσ Erasmus+ για πουδζσ, απαιτείται θ ςυμμετοχι ςασ ςτισ 
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ, όπωσ για παράδειγμα εξετάςεισ, γραπτζσ ι 
προφορικζσ, ι παράδοςθ εργαςιϊν. Η ςυμμετοχι ςασ ςε αυτζσ επιβεβαιϊνει τθν 
ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν ςασ ςτο Κδρυμα Τποδοχισ (επιτυχοφσ ι όχι), 
ϊςτε, αφενόσ, να δικαιοφςτε τθν προβλεπόμενθ χρθματοδότθςθ, και, αφετζρου, να 
αναγνωριςτεί θ περίοδοσ των ςπουδϊν ςασ ςτο εξωτερικό. 
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ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΦΗ 
Αμζςωσ μόλισ επιςτρζψετε από το Κδρυμα Τποδοχισ και το αργότερο μζςα ςε 1 μινα, κα 
πρζπει να: 
 
– ςυμπλθρϊςετε και να υποβάλετε θλεκτρονικά τθν Σελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ (EU- 
Survey). Ο ςχετικόσ ςφνδεςμοσ αποςτζλλεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι κοντά ςτθν 
προγραμματιςμζνθ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ μετακίνθςθσ με e-mail ςτον ιδρυματικό 
λογαριαςμό του/τθσ κάκε φοιτθτι/τριασ. 
 
– ςυμπλθρϊςετε το τελικό τεςτ γλωςςικισ αξιολόγθςθσ (OLS) (εφόςον είχατε υποβάλει το 
αρχικό). ε αυτι τθν περίπτωςθ κα ςασ ςταλεί υπενκφμιςθ από τθν πλατφόρμα 
erasmusplusols.eu τθν οποία και κα πρζπει να επιςκεφκείτε για να υποβάλετε το test. 
 
– να κατακζςετε θλεκτρονικά ςτο Σμιμα Erasmus τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ ίνδου τα 
ζγγραφα: 
 
    After the Mobility και 
    Transcript of Records. 
 
τθν περίπτωςθ που το Transcript of Records δεν ζχει εκδοκεί κατά τθν αναχϊρθςι ςασ 
από το Κδρυμα Τποδοχισ κακϊσ ςε κάποια εκ των ςυνεργαηόμενων Πανεπιςτθμίων θ 
ζκδοςθ του Transcript of Records απαιτεί περίπου 4-5 εβδομάδεσ, δεν κα πρζπει να 
αναμζνετε να λάβετε το αντίγραφο τθσ αναλυτικισ ςασ βακμολογίασ προκειμζνου να 
κατακζςετε το After the Mobility. 
 
Για τον ίδιο λόγο, δεν δικαιολογείται επίςθσ θ παραμονι ςασ ςτο ίδρυμα υποδοχισ απλά 
και μόνο για τθν παραλαβι του παραπάνω εγγράφου. 
 
Μετά τθν κατάκεςθ των παραπάνω εντφπων, τα Σμιματα Erasmus  κα ελζγξoυν τθν 
περίοδο ςπουδϊν ςασ ςτο Κδρυμα Τποδοχισ όπωσ αυτι βεβαιϊνεται από τισ θμερομθνίεσ 
που αναγράφονται ςτθν Αναλυτικι ςασ Βακμολογία (Transcript of Records) και After the 
Mobility και αφοφ τα αντιπαραβάλει με τθν περίοδο ςπουδϊν για τθν οποία πιρατε τθν 
προβλεπόμενθ χρθματοδότθςθ κα προχωριςει ςτισ παρακάτω ενζργειεσ (λαμβάνοντασ 
πάντα υπόψθ τθν προχπόκεςθ για τθν επιςτροφι τουλάχιςτον του 50% των δθλωκειςϊν 
πιςτωτικϊν μονάδων): 
 
-ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, κα ςασ καταβάλει το υπολειπόμενο 20% 
του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ, 
 
-ε περίπτωςθ που προκφπτει ότι θ διάρκεια ςπουδϊν ςασ ςτο Κδρυμα Τποδοχισ ιταν 
μικρότερθ από τθν προγραμματιςμζνθ -με βάςθ τθν οποία υπολογίςτθκε θ πρϊτθ δόςθ τθσ 
χρθματοδότθςθσ, κα υπάρξει ςυμψθφιςμόσ με το υπολειπόμενο 20% του ςυνολικοφ 
ποςοφ και είτε κα προκφψει μθδενικό υπόλοιπο, είτε κα κατατεκεί ςτο λογαριαςμό ςασ 
ποςό μικρότερο από το αρχικά υπολογιηόμενο, είτε κα ςασ ηθτθκεί να επιςτρζψετε μζροσ 
τθσ πρϊτθσ δόςθσ που ζχετε ιδθ λάβει. 
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ασ υπενκυμίηουμε ότι, βάςει τθσ ςφμβαςθσ επιχοριγθςθσ, “το τελικό ποςό επιχοριγθςθσ 
για τθν περίοδο κινθτικότθτασ κακορίηεται πολλαπλαςιάηοντασ τον αρικμό των 
θμερϊν/μθνϊν τθσ κινθτικότθτασ,*…+, με το ανϊτατο ποςό που ιςχφει ανά μινα για τθν 
χϊρα υποδοχισ που αφορά.  τθν περίπτωςθ των «μθ ςυμπλθρωμζνων» μθνϊν, το ποςό 
τθσ επιχοριγθςθσ υπολογίηεται πολλαπλαςιάηοντασ τον αρικμό των θμερϊν του «μθ 
ςυμπλθρωμζνου» μινα με το 1/30 τθσ μθνιαίασ επιχοριγθςθσ.” 
 
Εφόςον δεν κατατεκοφν  τα παραπάνω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά το Κδρυμα διατθρεί  
το δικαίωμα να ςασ ηθτιςει τθν επιςτροφι μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ χρθματοδότθςθσ τθν 
όποια ζχετε πάρει, κακϊσ δεν μπορεί να πιςτοποιθκεί θ ολοκλθρωμζνθ ςυμμετοχι ςασ ςτο 
Πρόγραμμα. 
 
Ακαδθμαϊκόσ υντονιςτισ του Σμιματοσ 
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, κ. Παναγιϊτθσ Καςςιανίδθσ 
Σθλ. 2310013556,  + 30 6974483145 

Email: pkassian@ihu.gr  
http://ommt.ihu.gr/category/erasmus/  
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