
Αγαπθτοί μασ, 

Όπωσ γνωρίηετε το Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα Erasmus+ όπου 

δίνετε θ δυνατότθτα ςε φοιτθτζσ και απόφοιτουσ του ΜΙΜ να εξαςφαλίςουν επιχοριγθςθ για 

μετακίνθςθ τουσ ςτο εξωτερικό για Πρακτικι Άςκθςθ (Traineeship) από 2 ζωσ 6 μινεσ, ςε εταιρείεσ, 

Πανεπιςτιμια, ερευνθτικά κζντρα ι άλλουσ οργανιςμοφσ που εδρεφουν ςτισ εξισ χϊρεσ οι οποίεσ 

ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα Erasmus+: 

 τα 27 κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

 και οι: Ιςλανδία, Λίχνεςταϊν, Νορβθγία, Τουρκία, Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ, 

Σερβία. 

Φοιτθτζσ και απόφοιτοι με χορθγία Erasmus+ ζχουν τθν ευκαιρία να: 

 Αποκτιςουν επαγγελματικι εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο ςπουδϊν τουσ 

 Γνωρίςουν τισ απαιτιςεισ τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ 

 Ηιςουν για ζνα διάςτθμα ςτθν Ευρϊπθ, γνωρίηοντασ νζουσ πολιτιςμοφσ και κουλτοφρεσ και 

να μάκουν νζεσ γλϊςςεσ 

 Εμπλουτίςουν το βιογραφικό τουσ 

Δικαιοφχοι: 

Δικαιοφχοι είναι φοιτθτζσ μεταπτυχιακοφ επιπζδου ι/και προςφάτωσ αποφοιτιςαντεσ  

Σθμειϊνεται ότι θ κινθτικότθτα αποφοίτων πρζπει απαραίτθτα να ολοκλθρωκεί ζωσ και ζνα (1) 

ζτοσ από τθν θμερομθνία που αναγράφεται ςτον τίτλο ςπουδϊν τουσ. 

 

Μθ Επιλζξιμοι φορείσ υποδοχισ: 

 Όργανα και άλλοι φορείσ τθσ ΕΕ, ςυμπεριλαμβανομζνου εξειδικευμζνων 

υπθρεςιϊν:  http://europa.eu/institutions/index_en.htm ) 

 Φορείσ που διαχειρίηονται προγράμματα τθσ Ε.Ε όπωσ εκνικοί οργανιςμοί (με ςτόχο τθν 

αποφυγι πικανισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων ι/και διπλισ χρθματοδότθςθσ) 

 Διπλωματικζσ αντιπροςωπείεσ τθσ χϊρασ προζλευςθσ του φοιτθτι π.χ. πρεςβείεσ, 

προξενεία.   

Χρθματοδότθςθ: 

Παραχωρείται χορθγία μετακίνθςθσ και χορθγία διαβίωςθσ, ανάλογα με τθ χϊρα υποδοχισ και τθ 

διάρκεια διαμονισ του κάκε δικαιοφχου. 

 

 

 

http://europa.eu/institutions/index_en.htm


 Ζξοδα Μετακίνθςθσ 

 

Παραχωρείται ωσ χορθγία μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που θ κινθτικότθτα προσ τθ χϊρα υποδοχισ 

αρχίηει από τθν Κφπρο   

 

Διανυόμενεσ αποςτάςεισ 
Ποςό ανά 

ςυμμετζχοντα (€) 

Μεταξφ 0 και 99 
 Χιλιομζτρων 

 

23 

Μεταξφ 100 και 499 

Χιλιομζτρων 
180 

Μεταξφ 500 και 1999 

χιλιομζτρων 
275 

Μεταξφ 2000 και 2999 

χιλιομζτρων 
360 

Μεταξφ 3000 και 3999 

χιλιομζτρων 
530 

Μεταξφ 4000 και7999 

χιλιομζτρων 
820 

Ίςεσ θ μεγαλφτερεσ των 8000 

χιλιομζτρων 
1.500 

  

Το ποςό που κα παραχωρθκεί ωσ χορθγία μετακίνθςθσ βάςει του παραπάνω πίνακα υπολογίηεται 

με χριςθ του Distance Calculator τθσ ΕΕ *http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/tools/distance_en.htm] 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 Χορθγία Διαβίωςθσ 

 

Το ποςό τθσ μθνιαίασ επιχοριγθςθσ του φοιτθτι Erasmus+ κακορίηεται ανάλογα με τθ χϊρα 

υποδοχισ, ωσ εξισ: 

  

 
Χϊρα Τποδοχισ 

Ποςό μθνιαίασ 

επιχοριγθςθσ 

(€) 

Ομάδα 1 

Χϊρεσ με 

υψθλό κόςτοσ 

διαβίωςθσ 

Δανία, Φινλανδία, Ιςλανδία, Ιρλανδία, 

Λουξεμβοφργο, ουθδία,  Λιχτενςτάιν, 

Νορβθγία και Region 14 

600 

Ομάδα 2 

Χϊρεσ με 

μεςαίο κόςτοσ 

διαβίωςθσ 

Αυςτρία, Βζλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, 

Ελλάδα, (Κφπροσ), Ολλανδία,  Πορτογαλία, 

Ιςπανία, Μάλτα Region 5 

540 

Ομάδα 3 

Χϊρεσ με 

χαμθλό 

κόςτοσ 

διαβίωςθσ 

Βουλγαρία, Κροατία, Σςεχία, Εςκονία, 

Ουγγαρία, Λετονία, Λικουανία,  Πολωνία, 

Ρουμανία, λοβακία, λοβενία, Βόρεια 

Μακεδονία, Σουρκία, ερβία 

490 

Χϊρεσ Εταίροι 
Regions 5&14 

 

600 

 

 

 Διαδικαςία: 

 Κάκε ενδιαφερόμενοσ φοιτθτισ/απόφοιτοσ : 

  

1. Ψάχνει και εντοπίηει οργανιςμό υποδοχισ (α) από τον κατάλογο με τισ κζςεισ πρακτικισ 

άςκθςθσ,  ι μζςω του διαδικτφου ςτουσ ςυνδζςμουσ: Erasmus Inter https://erasmusintern.org/ και 

ςτο https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_en 

Επιπρόςκετα ζχουν δθμιουργθκεί και πλατφόρμεσ ωσ αποτζλεςμα ιδιωτικϊν πρωτοβουλιϊν όπωσ 
για παράδειγμα θ ακόλουκθ: 

Praxis http://www.praxisnetwork.eu/ 

https://erasmusintern.org/
https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_en
http://www.praxisnetwork.eu/


 2. Ζρχεται ςε επικοινωνία με τουσ οργανιςμοφσ υποδοχισ που τον ενδιαφζρουν ςτζλνοντασ 

θλεκτρονικά βιογραφικό ςθμείωμα με μια ςυνοδευτικι επιςτολι, ενθμερϊνοντασ τουσ αρμοδίουσ 

για το ενδιαφζρον του για εκπόνθςθ πρακτικισ άςκθςθσ. 

  

3.  Σε περίπτωςθ κετικισ ανταπόκριςθσ, υποβάλλει ςτον Λειτουργό Erasmus+ (Ζλενα 

Χριςτοδουλίδου) τα παρακάτω ζντυπα και δικαιολογθτικά, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ αιτιςεων. 

 Αίτθςθ για Erasmus+ Κινθτικότθτα Πρακτικισ Άςκθςθσ/Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ  

 Δικαιολογθτικά: 

1. Επιςτολι/Θλεκτρονικό μινυμα από τον οργανιςμό υποδοχισ με τθ κετικι πρόκεςθ 

αποδοχισ τθσ προτεινόμενθσ πρακτικισ άςκθςθσ 

2. Αντίγραφο ταυτότθτασ / διαβατθρίου 

3. Επίςθμθ Αναλυτικι Βακμολογία (Transcript of Records) 

4. Πιςτοποιθτικά Ξζνων Γλωςςϊν (όπου απαιτείται) 

5. Ιδιωτικι Αςφάλεια Ηωισ 

6. Πρόςφατθ βεβαίωςθ Διλωςθσ Ανεργίασ από το αρμόδιο Τμιμα Εργαςίασ (μόνο για 

άνεργουσ φοιτθτζσ) 

Αφοφ υποβλθκοφν τα πιο πάνω ζντυπα και δικαιολογθτικά από τθν πλευρά του φοιτθτι, το 

Γραφείο Κινθτικότθτασ κα επικοινωνιςει με τον οργανιςμό υποδοχισ, ϊςτε να κακοριςτεί το 

πρόγραμμα κατάρτιςθσ και το απαιτοφμενο επίπεδο γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ εργαςίασ (εάν αυτι είναι 

διαφορετικι από τθν Ελλθνικι).  Αφοφ ο φορζασ υποδοχισ ςυμπλθρϊςει τθ Συμφωνία Πρακτικισ 

Άςκθςθσ (Training Agreement), αυτι υπογράφεται από όλα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ (φοιτθτισ, 

φορζασ υποδοχισ και Υπεφκυνοσ του οικείου Προγράμματοσ και επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του 

υποψθφίου φοιτθτι. 

 

 

Επιλογι Δικαιοφχων:   

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων, οι αιτιςεισ προωκοφνται για αξιολόγθςθ ςτθν 

Επιτροπι. Θ επιλογι των Δικαιοφχων γίνεται βάςει των πιο κάτω κριτθρίων: 

  

 Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. 

 Φοιτθτζσ που είναι άνεργοι. 

 Γνϊςθ τθσ ομιλοφμενθσ γλϊςςασ του Ιδρφματοσ Υποδοχισ, εάν αυτι δεν είναι θ Ελλθνικι. 

 Κίνθτρο ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα κινθτικότθτασ Erasmus+. 



 Αναλυτικι Βακμολογία. 

 Επιςτολι αποδοχισ από οργανιςμό 

 

Όλοι οι φοιτθτζσ που επιλζγονται, ενθμερϊνονται από το Γραφείο Κινθτικότθτασ του ΜΙΜ για τισ 

περαιτζρω ενζργειεσ. 

  

Γλωςςικι Διαδικτυακι Προετοιμαςία (Online Linguistic Support - OLS) 

Για τθ βοικεια των φοιτθτϊν ςτθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ του οργανιςμοφ υποδοχισ, θ Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι ζχει δθμιουργιςει το Online Linguistic Support Tool για το οποίο δίνονται ειδικζσ άδειεσ 

για διαδικτυακι αξιολόγθςθ γλϊςςασ και παρακολοφκθςθ μακθμάτων διαδικτυακά.   

 

 

Σημαντική Ανακοίνωςη: Η κινητικότητα Erasmus πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τισ 15 

Σεπτεμβρίου 2022. 


