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ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΟΜΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΖΡΕΤΟΑ ΜΑΙ ΘΡΗΜΕΤΞΑΣΩΟ
-----ΙΔΡΤΞΑ ΜΡΑΣΙΜΩΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΟ
(ΙΜΤ)
ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΕΙΔΙΜΩΟ ΠΡΟΓΡΑΞΞΑΣΩΟ ΔΙΕΘΟΩΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΟ
ΣΞΗΞΑ ΠΡΟΓΡΑΞΞΑΣΩΟ ΕΤΡΩΠΑΛΜΗ ΕΟΩΗ
------

ΣφμβαςθΕπιχοριγθςθσ Erasmus+ Φοιτθτών για Σπουδζσ και Ρρακτικι Άςκθςθ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:…………
(να αναφζρεται ςε κάκε ςχετικι αλλθλογραφία)
το ΚδρυμαΑνώτατθσ Εκπαίδευςθσ:ΠΑΟΕΠΙΣΗΞΙΟ ΞΑΜΕΔΟΟΙΑ
*πλιρθσ επίςθμθ επωνυμία Ιδρφματοσ Αποςτολισ+
Κωδικόσ Erasmus+Ιδρφματοσ (ErasmusIDCode) : GTHESSAL 02
ΕΓΟΑΣΙΑ 156, 54636, ΘΕΑΝΟΟΙΜΗ
*πλιρθσ επίςθμθ διεφκυνςθ+
εφεξισ αποκαλοφμενο ςτθν παροφςα το«Κδρυμα», που εκπροςωπείται νόμιμα για τθν
υπογραφι τθσ παροφςασ φμβαςθσ από τον/ τθν:
Μακθγθτισ Δθμιτριοσ Μυρκιλισ, Αντιπρφτανθσ Διοικθτικϊν Τποκζςεων, Ακαδθμαϊκϊν
Τποκζςεων και Φοιτθτικισ Ξζριμνασ
*ονοματεπϊνυμο και κζςθ+

αφενόσ, καιαφετζρου
ο/ θ κ./ κα:. ___________________________________________________________
Όνομα πατζρα: ____________________ Ημερομθνία γζννθςθσ:_____________
Φφλο:[Άρρεν/Θιλυ/Αόριςτο+___________ Τπθκοότθτα: _____________ Μωδικόσ *ISCEDFcode]: __________(Βλζπε Site, ΜΩΔΙΜΟΙ ΓΟΩΣΙΜΩΟ ΑΟΣΙΜΕΙΞΕΟΩΟ)
χολι / Σμιμα: _____ (χολι και Σμιμα που ανικετε)
Ακαδθμαϊκόσυπεφκυνοσ: _(Σο όνομα του Ακ. Τπευκφνου του Σμιματοσ που
ςπουδάηετε)_
Μφκλοσ ςπουδϊν:*(1οσ, 2οσ, 3οσ):_______________ Ζτοσ ςπουδϊν: (ΜΑΣΑ ΣΗ
ΞΕΣΑΜΙΟΗΗ)
(*1οσ: Προπτυχιακόσ, 2οσ: Ξεταπτυχιακόσ, 3οσ: Διδακτορικόσ)
Σομζασ ςπουδϊν: _Ανάλογα με το Σμιμα που ανικετε επιλζγετε ζνα από τα παρακάτω:
•
Για το Σμιμα ΟΔΕ: ΔΙΟΙΜΗΗ ΜΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ
•
Για το Σμιμα ΟΕ: ΟΙΜΟΟΟΞΙΜΕ ΕΠΙΣΗΞΕ
•
Για το Σμιμα ΝΧ: ΧΡΗΞΑΣΟΟΙΜΟΟΟΞΙΜΑ ΜΑΙ ΝΟΓΙΣΙΜΑ
•
Για το Σμιμα ΔΕ: ΔΙΕΘΟΕΙ ΜΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΜΕ ΠΟΤΔΕ
•
Για το Σμιμα ΒΑ: ΒΑΝΜΑΟΙΜΕ, ΝΑΒΙΜΕ ΜΑΙ ΑΟΑΣΟΝΙΜΕ ΠΟΤΔΕ
•
Για το Σμιμα ΕΠ: ΕΦΑΡΞΟΞΕΟΗ ΠΝΗΡΟΦΟΡΙΜΗ
•
Για το Σμιμα ΕΜΠ: ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΗ ΜΑΙ ΜΟΙΟΩΟΙΜΗ ΠΟΝΙΣΙΜΗ
•
Για το ΣμιαμΞΕΣ: ΞΟΤΙΜΗ ΕΠΙΣΗΞΗ ΜΑΙ ΣΕΧΟΗ_______
Αρικμόσ ολοκλθρωμζνων ετϊν φοίτθςθσ ςε Κδρυμα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ:_______
Κδρυμα Υποδοχισ/Φορζασ Υποδοχισ : _______________________________________
Χώρα: ______________________,
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Δ/νςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν οποία ο φοιτθτισ κα δζχεται τθν ειδοποίθςθ
τόςο για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ όςο και για τθ διαδικτυακι αξιολόγθςθ τθσ
γλωςςικισ ικανότθτασ του: ______________________________________________
Πλιρθσ διεφκυνςθ φοιτθτι:Οδόσ:______________________, Αρικμόσ:_______
Διμοσ: _______________________, Σ.Μ.:______Οομόσ:__________________
Αρικμόσ τακεροφτθλεφϊνου: ____________________, Μινθτοφ:_____________
Α.Φ.Ξ.: _____________________Δ.Ο.Τ.: ________________
Αρ Δελτίου Σαυτότθτασ/ Διαβατθρίου: __________
Ημερομθνία ζκδοςθσ:______________,Εκδοφςα αρχι: _____________________
Αρικμόσ Ξθτρϊου Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Α.Ξ.Μ.Α): _______________________

Ο φοιτθτισλαμβάνει :(για τθν αποφυγι λακϊν προτείνεται τα πεδία που αφοροφν ςτθν
επιχοριγθςθ να ςυμπλθρωκοφν κατά τθν παράδοςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και με τθν
κακοδιγθςθ του γραφείου ERASMUS.)
 Επιχοριγθςθ από κοινοτικά κονδφλια Erasmus+
 Ξθδενικι επιχοριγθςθ από κοινοτικά κονδφλια Erasmus+(Zero-grant)
 Επιχοριγθςθ από κοινοτικά κονδφλια Erasmus+ ςυνδυαςμζνθ με μθδενικι
επιχοριγθςθ
Η επιχοριγθςθ ςυμπεριλαμβάνει *εφόςον ιςχφει+:
 Επιπρόςκετθ επιχοριγθςθγια άτομαμε ειδικζσ ανάγκεσ
 Επιχοριγθςθ ςε φοιτθτι που μετακινείται για ςπουδζσκαι προζρχεται από
ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ:
o Το κατά κεφαλιν ειςόδθμα, τόςο των αιτοφντων –εφόςον διακζτουν δικό
τουσ ειςόδθμα- όςο και των γονζων ι κθδεμόνων τουσ ι του/τθσ ςυηφγου ι
του τρίτου φυςικοφ προςϊπου, ςτο οποίο ζχει ανατεκεί με δικαςτικι απόφαςθ
θ επιμζλεια του αιτοφντοσ, να μθν υπερβαίνει το ποςό των επτά χιλιάδων και
πεντακοςίων (7.500) Ευρώ για το πλζον πρόςφατο φορολογικό ζτοσ.
Σθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτοτελϊν φορολογικϊν δθλϊςεων, ο υπολογιςμόσ
του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ γίνεται για κάκε υποβλθκείςα φορολογικι διλωςθ
(του/τθσ αιτοφντοσ/οφςασ, των γονζων, του/τθσ ςυηφγου, του/των τρίτου/των
φυςικϊν προςϊπων). Λαμβάνεται υπόψθ το υψθλότερο κατά κεφαλιν ειςόδθμα.

[Πρζπει να ςυμπλθρϊνεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ που λαμβάνουν κοινοτικι
επιχοριγθςθErasmus+, ΕΜΣΟ από αυτοφσ που λαμβάνουν ΞΟΟΟ μθδενικι επιχοριγθςθ (zerogrant) από κοινοτικά κονδφλια.]

Αρικ. Σραπεηικοφ Νογαριαςμοφτου φοιτθτι ςτον οποίο κα πρζπει να καταβλθκεί θ
επιχοριγθςθ:
ΜωδικόσIBAN:
Μάτοχοσ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ:
ΕπωνυμίαΣράπεηασ:
Clearing/BIC/SWIFT number:
Εφεξισ αποκαλοφμενοσο«Συμμετζχων»,
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ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΥΝΑΡΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ
τουσΕιδικοφσ Προυσ και τα Ραραρτιματα που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια,που
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ Επιχοριγθςθσ,
εφεξισ αποκαλοφμενθ θ«Σφμβαςθ»:
Ραράρτθμα V(β)i :Συμφωνία ΜάκθςθσErasmus+για Σπουδζσ
Ραράρτθμα V(β)ii : Συμφωνία Μάκθςθσ Erasmus+ για Ρρακτικι Άςκθςθ
ΡαράρτθμαV(β)iii:Γενικοί όροι
ΡαράρτθμαV(β)iv: Χάρτθσ ΦοιτθτιErasmus+
Οι διατάξεισ των άρκρων των παρόντων Ειδικϊν Όρων υπεριςχφουν ζναντι των
διατάξεων των Παραρτθμάτων.
Δεν είναι υποχρεωτικι θ διακίνθςθεγγράφων με γνιςιεσ υπογραφζσ για το Παράρτθμα
V(β)i και iiαυτισ τθσ φμβαςθσ: ςαρωμζνα αντίγραφα των υπογραφϊν κακϊσ και
θλεκτρονικζσ υπογραφζσ μποροφν να γίνουν δεκτζσ.

ΕΙΔΙΚΟΙΟΟΙ
ΑΘΟ 1 – ΣΚΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Σο Κδρυμακα παρζχειυποςτιριξθ ςτο υμμετζχοντα για τθν πραγματοποίθςθ
δραςτθριότθτασκινθτικότθτασ για *ςπουδζσ/πρακτικι άςκθςθ/ςπουδζσ και πρακτικι
άςκθςθ] ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Erasmus+.
1.2. Ο υμμετζχωναποδζχεται ρθτϊσ τθν αναφερόμενθ ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςθσ
επιχοριγθςθκαι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να πραγματοποιιςει τθ δραςτθριότθτα
κινθτικότθτασγια ςπουδζσ/πρακτικι άςκθςθ/ςπουδζσ και πρακτικι άςκθςθ,ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα V(β)iκαι iiτθσ παροφςθσ.
1.3. Σροποποίθςθ τθσ παροφςθσ υμβάςεωσ ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ θμερομθνίασ
ζναρξθσ και λιξθσ, δφναται να επζλκει μόνο φςτερα από τεκμθριωμζνο αίτθμα και
ςυμφωνία από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, τα οποία κα πρζπει να λάβουν τθ μορφι
επίςθμθσ επιςτολισ ειδοποίθςθσ ι/και μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με
απόδειξθ.
ΑΘΟ 2–ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
2.1.Η φμβαςθτίκεται ςε ιςχφμε τθν υπογραφι τθσ και από το δεφτερο μζροσ τθσ
παροφςθσ.
2.2. Η περίοδοσ κινθτικότθτασ ξεκινάει ςτισ ΗΗ/ΞΞ/201…και ολοκλθρϊνεται ςτισ
ΗΗ/ΞΞ/201…. .Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ περιόδου κινθτικότθτασ ορίηεται θ πρϊτθ
θμζρα κατά τθν οποία ο υμμετζχων πρζπει να είναι παρϊν ςτο Κδρυμα/ Οργανιςμό
Τποδοχισ.
τθν
περίπτωςθ
που
το
Κδρυμα/
Οργανιςμόσ
Τποδοχισπροςφζρει
γλωςςικάμακιματαςτουσ υμμετζχοντεσ, που παρζχονται από Οργανιςμό διαφορετικό
από το Κδρυμα/ Οργανιςμό Τποδοχισ, κεωρϊντασ τα ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
περιόδου κινθτικότθτασ ςτο εξωτερικό:Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ περιόδου
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κινθτικότθτασ ορίηεται θ πρϊτθ θμζρα παρακολοφκθςθσ του γλωςςικοφ μακιματοσ
εκτόσ του Ιδρφματοσ/Οργανιςμοφ Τποδοχισ.
Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου κινθτικότθτασ ςτο εξωτερικό κα ορίηεται θ τελευταία
θμζρα κατά τθν οποία ο υμμετζχωνπρζπει να είναι παρϊν ςτο Κδρυμα Τποδοχισ.
2.3. Ο υμμετζχωνλαμβάνει επιχοριγθςθαπό κοινοτικά κονδφλια Erasmus+ για ……*……..
μινεσ και ……*…….. θμζρεσ.
 Εάν ο υμμετζχωνλαμβάνει επιχοριγθςθαπό κοινοτικά κονδφλια Erasmus+: αυτόσ ο
αρικμόσμθνϊν και πρόςκετων θμερϊν πρζπει να είναι ίςοσ με τθ διάρκεια τθσ
περιόδου κινθτικότθτασ.
 Εάν ο υμμετζχων λαμβάνει επιχοριγθςθαπό κοινοτικά κονδφλια Erasmus+,
ςυνδυαςμζνθ με κινθτικότθταμθδενικισ επιχοριγθςθσ (zero-grantdays): ο αρικμόσ
των μθνϊν και πρόςκετων θμερϊν αυτϊν πρζπει να αντιςτοιχείςτθν περίοδο
κινθτικότθτασμε επιχοριγθςθ που καλφπτεται από κοινοτικά κονδφλια Erasmus+και
θ οποία χορθγείταιγια τθν περίοδο κινθτικότθτασ ςτο εξωτερικό, κατ’ ελάχιςτον δφο
(2) μινεσ για πρακτικι άςκθςθ και τρεισ (3) μινεσ για ςπουδζσ ι μία (1) ακαδθμαϊκι
περίοδο ι τρίμθνο ςπουδϊν.
 Εάν ο υμμετζχωνμετακινείται με μθδενικι επιχοριγθςθ (zero-grantparticipant) για
ολόκλθρθ τθν περίοδο κινθτικότθτασ: αυτόσ ο αρικμόσ των μθνϊν και πρόςκετων
θμερϊν κα πρζπει να είναι «0».
2.4. Η ςυνολικι διάρκεια τθσ περιόδου κινθτικότθτασ, δεν πρζπει να ξεπερνάει τουσ
δϊδεκα (12) μινεσ ανά κφκλο ςπουδϊν, ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ περιόδου
κινθτικότθτασ με μθδενικι επιχοριγθςθ.
2.5. Αιτιματα παράταςθσ τθσ περιόδου παραμονισ των υμμετεχόντων προσ τα
Ιδρφματα Αποςτολισ πρζπει να γίνονται τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν τθ λιξθ τθσ
προγραμματιςμζνθσ περιόδου κινθτικότθτασ.
2.6.Σο ΠιςτοποιθτικόΑναλυτικισ Βακμολογίασ ι το Πιςτοποιθτικό Πρακτικισ άςκθςθσ (ι
βεβαίωςθ που κα προςκομίηεταιεπιςυναπτόμενθ ςε αυτά τα ζγγραφα) καπιςτοποιοφντισ
πραγματικζσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ,λιξθσ και διάρκειασ τθσ περιόδου κινθτικότθτασ.
ΑΘΟ 3–ΕΡΙΧΟΗΓΗΣΗ
3.1
Η επιχοριγθςθγια τθν περίοδο κινθτικότθτασανζρχεται ςε[…*……] Ευρϊ, και
αντιςτοιχεί ςε *……*…..] Ευρϊανάμινα και ςε *………..+ Ευρϊ για τισ πρόςκετεσ θμζρεσ.Ωσ
«μινασ» νοοφνται οι 30 θμζρεσ.
3.2
Σο τελικό ποςό επιχοριγθςθσ για τθν περίοδο κινθτικότθτασ κακορίηεται
πολλαπλαςιάηοντασ τον αρικμό των μθνϊν τθσ κινθτικότθτασ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο
2.3, με το αντίςτοιχο 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.
Εάν ο υμμετζχων λαμβάνει μθδενικι επιχοριγθςθ για ολόκλθρθ τθν περίοδο
κινθτικότθτασ: αυτόσ ο αρικμόσ πρζπει να είναι «0».
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3.3
τθ περίπτωςθ που ο υμμετζχων είναι άτομο με ειδικζσ ανάγκεσ και ζχει αιτθκεί
επιπρόςκετθσ επιχοριγθςθσ προκειμζνου να καλφψει πρόςκετεσ δαπάνεσ κινθτικότθτασ
που κα προκφψουν από τθ μετακίνθςι του ςτο εξωτερικό, όπωσ περιγράφονται ςτθν
ειδικι αίτθςθ του υμμετζχοντακαι ςτθν αναλυτικι οικονομικι εκτίμθςθ και εφόςον δεν
καλφπτονται από τθν επιχοριγθςθ που λαμβάνει βάςει τθσ φμβαςθσ ι από άλλεσ
εκνικζσ πθγζσ, κα λάβει πρόςκετθ ειδικι επιχοριγθςθ φψουσ *……*….+ Ευρϊκατ’
ανϊτατο όριο, θ οποία κα αντιπροςωπεφει το 100% του ωσ άνω οριηόμενου ποςοφ, που
προορίηεται να καλφψει τμιμα των δαπανϊν που περιγράφονται ςτθν ειδικι αίτθςθ που
κατζκεςε για το ςκοπό αυτό ο υμμετζχων και ειδικότερα ςτο παράρτθμα τθσαίτθςθσ
(αναλυτικι οικονομικι εκτίμθςθ των επιπλζον αναγκϊν).
Η απόδοςθ των επιπρόςκετων δαπανϊν του υμμετζχοντα με ειδικζσ ανάγκεσ, όπου
απαιτείται, κα πραγματοποιείται με τθν υποβολι τωνπρωτότυπων παραςτατικϊν που κα
προςκομίηει ο υμμετζχων και βάςει πραγματικοφ κόςτουσ-δαπάνθσ.
3.4
Η επιχοριγθςθ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να καλφψει παρόμοιεσδαπάνεσ
που ιδθ χρθματοδοτοφνται από ζτερακοινοτικά κονδφλια.
3.5
Ματά παρζκκλιςθ του άρκρου 3.4, θεπιχοριγθςθ είναι ςυμβατι με οποιαδιποτε
άλλθ πθγι χρθματοδότθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αποδοχϊν που ο
υμμετζχωνενδεχομζνωσ να λαμβάνει όταν εργάηεται πζραν των ςπουδϊν
/πρακτικισάςκθςισ του,με τθν προχπόκεςθ ότιπραγματοποιείτισ δραςτθριότθτεσ που
προβλζπονται ςτο Παράρτθμα V (β) i και ii τθσ παροφςθσ.
3.6
τθν περίπτωςθ που ο υμμετζχων δεν ανταποκρικεί ςτουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ,
μζροσ ι το ςφνολο τθσ επιχοριγθςθσ κα επιςτραφεί, ςφμφωνα με τουσ Μανόνεσ του
Προγράμματοσ και τθν εκνικι νομοκεςία.Εάν ο υμμετζχων καταγγείλει τθν παροφςα
ςφμβαςθ πριν από τθ λιξθ, αυτόσ/αυτι κα πρζπει να επιςτρζψει το καταβλθκζν ποςό
τθσ επιχοριγθςθσ, εκτόσ εάν ζχει ςυμφωνθκεί διαφορετικά με το
ΚδρυμαΑποςτολισ.Ωςτόςο, θ επιςτροφι τθσ επιχοριγθςθσ δεν κα ηθτθκεί ςτθν
περίπτωςθ που ο υμμετζχων δεν κατορκϊςει να ολοκλθρϊςειτισ προγραμματιςμζνεσ
δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ, όπωσ περιγράφονται ςτο Παράρτθμα V (β) i και ii, για
λόγουσ ανωτζρασ βίασ. ε αυτι τθν περίπτωςθ,ο υμμετζχωνδικαιοφται τουλάχιςτον τθν
επιχοριγθςθ που αντιςτοιχεί ςτθν πραγματικι διάρκεια τθσ περιόδου κινθτικότθτασ.
Πρόςκετα αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα ποςά ι υπόλοιπα πρζπει να επιςτραφοφν, εκτόσ
εάν ζχει ςυμφωνθκεί διαφορετικά με το Κδρυμα Αποςτολισ.Σζτοιου είδουσ περιπτϊςεισ
πρζπει νααναφζρονται από το Κδρυμα Αποςτολισ και κα τελοφν υπό τθν αίρεςθ τθσ
αποδοχισ και ζγκριςισ τουσ από τθνΕκνικι Ξονάδα υντονιςμοφ.
* για τθν αποφυγι λακϊν προτείνεται τα πεδία αυτά (2.3, 3.1, 3.3) να ςυμπλθρωκοφν
κατά τθν παράδοςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και με τθν κακοδιγθςθ του γραφείου
ERASMUS.
ΑΘΟ 4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
4.1. Η καταβολι τθσ προχρθματοδότθςθσ πρζπει να γίνεται ςτο υμμετζχοντα όχι
αργότερα από (όποια περίπτωςθ επζλκει πρϊτθ):



30 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ φμβαςθσ και από τα
δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ
τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ περιόδου κινθτικότθτασ ι με τθν παραλαβι τθσ
επιβεβαίωςθσ άφιξθσ από το δικαιοφχο
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θ οποία αντιπροςωπεφει το 80% του ποςοφ που ορίηεται ςτο Άρκρο 3, εφόςον το Κδρυμα
ζχει ιδθ χρθματοδοτθκεί από τθν Εκνικι Ξονάδα υντονιςμοφ.
ε περίπτωςθ που ο υμμετζχωνδεν προςκόμιςετα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθ
μετακίνθςι του ζγγραφα εγκαίρωσ, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Ιδρφματοσ
Αποςτολισ, κατ’εξαίρεςθ μόνο, μπορεί να γίνει αποδεκτι θκακυςτζρθςθ ςτθν καταβολι
τθσ προχρθματοδότθςθσ.
4.2
Η υποβολι τθσ υποχρεωτικισ διαδικτυακισ Σελικισ Ζκκεςθσ του υμμετζχοντα
(EUsurvey)κακϊσ και θ υποβολι τθσ διαδικτυακισ αξιολόγθςθσ των γλωςςικϊν
ικανοτιτων του υμμετζχοντα (on-lineassessment) μετά το τζλοσ τθσ περιόδου
κινθτικότθτασ κα κεωρείται ότι ςυνιςτά αίτθμα τουυμμετζχοντα για καταβολι του
υπολειπόμενου ποςοφ τθσ επιχοριγθςθσ, εφόςον θ προχρθματοδότθςθ του Άρκρου 4.1.
είναι λιγότερθ του 100% τθσ επιχοριγθςθσ και με τθν προχπόκεςθ ότι το Κδρυμα ζχει
πιςτοποιιςει τισ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ περιόδου κινθτικότθτασ.
Σο Κδρυμα κα ζχει ςτθ διάκεςι του 45 θμερολογιακζσ θμζρεσ για τθν καταβολι του
υπολειπόμενου ποςοφ ι για τθν ζκδοςθ εντάλματοσ είςπραξθσ, ςε περίπτωςθ που
απαιτείται επιςτροφικαταβεβλθμζνου ποςοφ.
ΑΘΟ 5 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ
5.1

Γενικά

Ο υμμετζχων πρζπει να διακζτει επαρκι αςφαλιςτικι κάλυψθ.
Οι δαπάνεσ αςφάλιςθσ πρζπει να καλφπτονται από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ από
τθν επιχοριγθςθπου λαμβάνουν για τθ πραγματοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ
κινθτικότθτασ,εάν δεν καλφπτονται με άλλον τρόπο.
Σο Κδρυμα Αποςτολισπρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να εξακριβώνει και να διαςφαλίηειότι
ο υμμετζχων ζχει αςφαλιςτικι κάλυψθ υγείασ, γενικισ αςτικισ ευκφνθσ υπζρ τρίτων και
προςωπικοφ ατυχιματοσ ανάλογα με το τφπο τθσ κινθτικότθτασ. Οι υμμετζχοντεσπρζπει
να ενθμερώνονται εκ των προτζρων για τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτθ χϊρα
υποδοχισ όςον αφορά τθν αςφάλιςθυγείασ, γενικισ αςτικισ ευκφνθσ υπζρ τρίτων και
προςωπικοφ ατυχιματοσ.
5.2

[Τποχρεωτικι αςφάλιςθ για ςπουδζσ και πρακτικι άςκθςθ]Αςφάλεια Υγείασ

Ο υμμετζχων οφείλει να είναι εφοδιαςμζνοσ με τθν Ευρωπαϊκι Μάρτα Αςφάλιςθσ
Αςκενείασ (Ε.Μ.Α.Α.). τισ περιπτϊςεισ που θ Ε.Μ.Α.Α. δεν ζχει ιςχφ (όπωσ για παράδειγμα
ςτισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ), τότε πρζπει να ςυνομολογθκεί ιδιωτικι αςφάλιςθ
υγείασ, θ οποία καλφπτεται από τον υμμετζχοντα.
υνιςτάται θ ςφναψθ πρόςκετθσ ιδιωτικισ αςφάλειασ για τισ περιπτϊςεισ δαπανϊν που
δεν καλφπτονται από τθν Ε.Μ.Α.Α. όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ επείγουςασ ιατρικισ
περίκαλψθσ ι επαναπατριςμοφ.
ΑρικμόσΕ.Μ.Α.Α.:_ (Γράυετε τον Αριθμό Εσρωπαϊκής Κάρτας Ασυάλισης Ασθένειας)
ι/και
Αρικμόσ Αςφαλιςτθρίου υμβολαίου:________________________________
Αςφαλιςτικι Εταιρεία:_____________________________________________
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5.3[Τποχρεωτικι αςφάλειαγια πρακτικι άςκθςθ]Αςφάλεια γενικισ αςτικισ ευκφνθσ
υπζρ τρίτων
Ο υμμετζχωνοφείλει να είναι εφοδιαςμζνοσ με αςφάλεια γενικισ αςτικισ ευκφνθσ υπζρ
τρίτων για ςωματικζσ βλάβεσ ι/και υλικζσ ηθμίεσ που κα προξενθκοφν από αυτόν από
αμζλειά του ωσ φυςικό πρόςωπο τουλάχιςτον ςτο πλαίςιο των ςυνθκιςμζνων του
δραςτθριοτιτων ςτθν εργαςία του κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του για πρακτικι
άςκθςθ ςε χϊρα επιλζξιμθ ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ERASMUS+.
Η αςφάλεια γενικισ αςτικισ ευκφνθσ υπζρ τρίτων δφναται να παρζχεται από τθν
Επιχείρθςθ/ Οργανιςμό Τποδοχισ. ε αντίκετθ περίπτωςθ ουμμετζχων καλφπτεται με
ιδιωτικι αςφάλιςθ εξ ιδίων πόρων.

Ο υμμετζχωνκαλφπτεται για αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ από το :
Κδρυμα Αποςτολισ:

Κδρυμα Τποδοχισ/Οργανιςμόσ:

Μαλφπτεται από τον ίδιο:
Αρικμόσ Αςφαλιςτθρίου υμβολαίου:________________________________
Αςφαλιςτικι Εταιρεία:____________________________________________
5.4[Τποχρεωτικι αςφάλειαγια πρακτικι άςκθςθ] Αςφάλεια προςωπικοφ ατυχιματοσ
Αςφάλεια για προςωπικά ατυχιματα που απορρζουν από τα κακικοντα του
υμμετζχοντα(ατυχιματα που προκαλοφνται ςτο ςυμμετζχονταςτο χϊρο εργαςίασ).
Εφόςον θ αςφάλιςθ προςωπικοφ ατυχιματοσ δεν καλφπτεται από τθν επιχείρθςθ/
Οργανιςμό υποδοχισ ι από το Κδρυμα Αποςτολισ(ςε εκελοντικι βάςθ ςτο πλαίςιο τθσ
ποιοτικισ διαχείριςθσ), τότε ουμμετζχων καλφπτεται με αςφάλιςθ εξ ιδίων πόρων για
ςωματικζσ βλάβεσ ι/και υλικζσ ηθμίεσ που προκαλοφνται ςε αυτόν ωσ φυςικό πρόςωπο
ςτο πλαίςιο των ςυνθκιςμζνων του δραςτθριοτιτων ςτον εργαςιακό χϊρο, κατά τθ
διάρκεια τθσ παραμονισ του για πρακτικι άςκθςθ ςε χϊρα επιλζξιμθ ςτο πλαίςιο του
Προγράμματοσ Erasmus+.
Ο υμμετζχωνκαλφπτεται για αςφάλεια προςωπικοφ ατυχιματοσ από το :
Κδρυμα Αποςτολισ:

Κδρυμα/Οργανιςμόσ Τποδοχισ:

Μαλφπτεται από τον ίδιο :
Αρικμόσ Αςφαλιςτθρίου υμβολαίου:_________________________________
Αςφαλιςτικι Εταιρεία:_____________________________________________
ΑΘΟ 6 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ*ΟnlineLinguisticSupport (OLS) tool]
Ιςχφει μόνο για τισ κινθτικότθτεσ οι οποίεσ ζχουν ωσ κφρια γλϊςςα εκμάκθςθσ ι
εργαςίασ: τα Βουλγάρικα, Μροατικά, Σςζχικα, Δανζηικα,Ολλανδικά,Αγγλικά, Εςκονικά,
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Φιλανδικά, Γαλλικά,Γερμανικά,Ελλθνικά, Ουγγρικά,, Ιρλανδικά, Ιταλικά, Νετονικά,
Νικουανικά, Ξαλτζηικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμάνικα, λοβακικά, λοβζνικα,
Ιςπανικά ι ουθδικά(κακϊσ και κάκε άλλθ πρόςκετθ γλϊςςα όταν γίνει διακζςιμθ ςτο
εργαλείο Διαδικτυακισ γλωςςικισ Τποςτιριξθσ *ΟnlineLinguisticSupport (OLS)Tool], με
εξαίρεςθ όςων ζχουν ωσ μθτρικι γλϊςςα μία εκ των ωσ άνω).
6.1 Ο υμμετζχωνυποχρεοφται ναπραγματοποιιςει διαδικτυακι αξιολόγθςθ τθσ
γλωςςικισικανότθτάστου πριν και μετά το πζρασ τθσ περιόδου κινθτικότθτασ.Η
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικτυακισ αξιολόγθςθσ πριν τθν αναχϊρθςθ αποτελεί
προαπαιτοφμενο τθσ κινθτικότθτασ, εκτόσ αρκοφντων αιτιολογθμζνων περιπτϊςεων.
6.2 *Προαιρετικό και μόνο ςε περίπτωςθ που δεν περιλαμβάνεται ςτθ υμφωνία
Ξάκθςθσ+Σο επίπεδο γλωςςομάκειασ *ςτθν κφρια γλϊςςα εκμάκθςθσι εργαςίασ που κα
κακοριςτεί+ που ο φοιτθτισιδθ ζχει ι ςυμφωνεί να αποκτιςειμε τθν ζναρξθ τθσ
περιόδου κινθτικότθτασ είναι: Α1 Α2 Β1 Β2 C1 C2
6.3 *Ιςχφει μόνο για υμμετζχοντεσ που κα παρακολουκιςουν το διαδικτυακό
γλωςςικό μάκθμα (OLS)] Ο υμμετζχωνκα παρακολουκεί το διαδικτυακό γλωςςικό
μάκθμα(OLS), ξεκινϊντασ από τθ ςτιγμι που αποκτά πρόςβαςθ ςτο εργαλείο
εκμεταλλευόμενοσ ςτο ζπακρο αυτι τθ δυνατότθτα/ υπθρεςία.Ο υμμετζχωνκα πρζπει
να ενθμερϊςει άμεςα το Κδρυμα ςε περίπτωςθ που αδυνατεί να παρακολουκιςει το
διαδικτυακό μάκθμα.
6.4 Η καταβολι τθσ τελικισ δόςθσ τθσ επιχοριγθςθσ εξαρτάται από τθν υποβολι τθσ
υποχρεωτικισ διαδικτυακισ γλωςςικισ αξιολόγθςθσ (OLS) ςτο τζλοσ τθσ περιόδου
κινθτικότθτασ.
Σθμειϊνεται ότι για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε οποιαδιποτε δραςτθριότθτα κινθτικότθτασ, οι οποίοι
επιτυγχάνουν (C2) ωσ αποτζλεςμα ςτο 1ο τεςτ γλωςςικισ αξιολόγθςθσ, δεν κα λαμβάνουν το
τελικό (2ο) τεςτ γλωςςικισ αξιολόγθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κινθτικότθτάσ τουσ και
επομζνωσ αυτό δεν αποτελεί προαπαιτοφμενο για τθν καταβολι τθσ τελικισ δόςθσ τθσ
επιχοριγθςθσ.

ΑΘΟ 7 – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ- EUSURVEY
7.1 Ο υμμετζχωνςυμπλθρϊνει και υποβάλειτελικι ζκκεςθ (EUSurvey)μετά το τζλοσ
τθσπεριόδου κινθτικότθτασκαι ςε διάςτθμα 30 θμερολογιακϊνθμερϊν από τθ ςτιγμι που
κα λάβει αίτθμα για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ (EUSurvey).ε περίπτωςθ μθ
ςυμπλιρωςθσ και υποβολισ τθστελικισ ζκκεςθσ(EUsurvey), το Κδρυμα μπορεί να ηθτιςει
από τουσυμμετζχοντεσ να επιςτρζψουν μζροσ ι ολόκλθρο το ποςό τθσ λθφκείςασ
κοινοτικισ επιχοριγθςθσ.
7.2 Επιπρόςκετθ διαδικτυακι ζκκεςθ/ερωτθματολόγιο μπορεί να αποςταλεί ςτον
υμμετζχοντα δίνοντασ του τθ δυνατότθτα να αναφζρει κζματα ςχετικά με ηθτιματα
αναγνϊριςθσ.
ΑΘΟ 8 – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΔΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΧΕΣ
8.1

Η επιχοριγθςθ διζπεται απότο Ελλθνικό Δίκαιο.

8.2
Σο αρμόδιο δικαςτιριο που κα οριςτεί ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι
νομοκεςία, κα ζχει αποκλειςτικι αρμοδιότθτα να αποφαίνεται επί οποιαςδιποτε
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διαφοράσ μεταξφ του Ιδρφματοσ Αποςτολισ και τουυμμετζχοντα, αναφορικά με τθν
ερμθνεία, εφαρμογι ι εγκυρότθτα αυτισ τθσ φμβαςθσ, εφόςον θ διαφορά δεν μπορεί
να επιλυκεί με φιλικό διακανονιςμό.
Αφοφ ςυμφωνικθκαν τα παραπάνω μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, ςυντάχκθκε θ
παροφςα φμβαςθ επιχοριγθςθσ ςε δφο (2) όμοια πρωτότυπα ζνα για κάκε
ςυμβαλλόμενο μζροσ.
ΥΡΟΓΑΦΕΣ
Για το Συμμετζχοντα

Για το Κδρυμα Αποςτολισ

*υπογραφι+

*υπογραφι+

*Όνομα/Επϊνυμο+

*Όνομα/Επϊνυμο/Ιδιότθτα+

*τόποσ+, *θμερομθνία+

[τόποσ+, *θμερομθνία+
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μπορεί να αποδοκεί ςε λάκοσ ι αμζλεια του
υμμετζχοντα, ο υμμετζχων ζχει το δικαίωμα να
λάβεικατ’ ελάχιςτον το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ που
αντιςτοιχεί ςτον πραγματικό χρόνο τθσ περιόδου
κινθτικότθτασ όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο Άρκρο 2.2. Σα
υπολειπόμενα ποςά κα επιςτρζφονται, εκτόσ εάν
άλλωσ ζχει ςυμφωνθκεί με το Κδρυμα / Οργανιςμό
Αποςτολισ.

ΡΑΑΤΗΜΑ V (β)
i.

ii.

Συμφωνία Μάκθςθσ Erasmus+ για
Κινθτικότθτα για Σπουδζσ και
Ρρακτικι Άςκθςθ
Συμφωνία Μάκθςθσ Erasmus+ για
Κινθτικότθτα για Ρρακτικι Άςκθςθ

ΑΘΟ 3 – ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ
ΧΑΑΚΤΗΑ
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Σα
δεδομζνα
προςωπικοφ
χαρακτιρα
που
περιλαμβάνονται ςτθ φμβαςθ κα τυγχάνουν
επεξεργαςίασ ςφμφωνα με τον Μανονιςμό (ΕΜ)
2018/1725του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του
υμβουλίου και τθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία και
νομολογία ςχετικά με τθν προςταςία των φυςικϊν
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα από τα όργανα και τουσ
οργανιςμοφσ τθσ Μοινότθτασ και ςχετικά με τθν
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν. Σζτοιου
είδουσ δεδομζνα κα επεξεργάηονται μόνο ςε ςχζςθ με
τθν εφαρμογι και τθν παρακολοφκθςθ τθσ φμβαςθσ
από το Κδρυμα αποςτολισ, τθν Εκνικι Ξονάδα
υντονιςμοφ και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, με
επιφφλαξθ τθσ δυνατότθτασ διαβίβαςθσ δεδομζνων
ςε φορείσ υπεφκυνουσ για τθν επικεϊρθςθ και τθν
πραγματοποίθςθ ελζγχων ςφμφωνα με τθν κοινοτικι
νομοκεςία (Ελεγκτικό υνζδριο ι Ευρωπαϊκι
Τπθρεςία Ματαπολζμθςθσ τθσ Απάτθσ (OLAF)).

ΑΘΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ
Σο εκάςτοτε ςυμβαλλόμενο μζροσ κα απαλλάςςει το
άλλο ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ αςτικισ ευκφνθσ για
ηθμίεσ που υπζςτθ το ίδιο το ςυμβαλλόμενο μζροσ ι
το προςωπικό του από τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
φμβαςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι εν λόγω ηθμίεσ
δεν οφείλονται ςε ςοβαρι ι θκελθμζνθ παράβαςθ
του άλλου ςυμβαλλόμενου μζρουσ ι του προςωπικοφ
του.
Σο Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, θ
Ελλθνικι Εκνικι Ξονάδα υντονιςμοφ (ΙΜΤ), θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι το προςωπικό τουσ δεν κα
κακίςτανται υπεφκυνοι, εάν ςτο πλαίςιο τθσ
φμβαςθσ εγερκοφν αιτιματα ςχετικά με ηθμίεσ που
προκλικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ πραγματοποίθςθσ
τθσ περιόδου κινθτικότθτασ. Ματά ςυνζπεια, θ
Ελλθνικι Εκνικι Ξονάδα υντονιςμοφ (ΙΜΤ) ι θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι δεν κα επεξεργάηονται τυχόν
αιτιματα για αποηθμίωςθ με επιςτροφι ποςοφ που
τοφτα περιλαμβάνουν.

Ο υμμετζχων, κατόπιν ζγγραφου αιτιματοσ και τθσ
ςχετικισ αδείασ, ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα δικά
του δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, προκειμζνου
να διορκϊςει πλθροφορίεσ που δεν είναι ακριβείσ ι
πλιρεισ. Ερωτιςεισ ςχετικά με τθν επεξεργαςία των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα μπορεί να
απευκφνει ο υμμετζχων προσ το Κδρυμα Αποςτολισ
ι/και τθν Εκνικι Ξονάδα υντονιςμοφ. Ο υμμετζχων
μπορεί να υποβάλλει καταγγελία ςχετικά με τθν
επεξεργαςία των προςωπικϊν του δεδομζνων ςτον
Ευρωπαίο Επόπτθ Προςταςίασ Δεδομζνων όςον
αφορά τθ χριςθ των εν λόγω δεδομζνων από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι.

ΑΘΟ 2 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ε περίπτωςθ που ο υμμετζχων δεν εκτελζςει
ουδεμία εκ των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν
από τθ φμβαςθ, ανεξάρτθτα από τισ ςυνζπειεσ που
προβλζπει θ ςχετικι νομοκεςία εν ιςχφ, το Κδρυμα
ζχει το νομικό δικαίωμα να καταγγείλει τθ φμβαςθ
χωρίσ περαιτζρω νομικζσ διατυπϊςεισ εάν, εντόσ
διαςτιματοσ ενόσ μθνόσ από τθν ειδοποίθςθ του
υμμετζχοντα με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ο υμμετζχων
δεν προβεί ςε καμία ενζργεια.

ΑΘΟ 4 – ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΙΘΕΩΗΣΕΙΣ
Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν τθν
υποχρζωςθ να παρζχουν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ
που μπορεί να ηθτιςει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το
Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, θ
Ελλθνικι Εκνικι Ξονάδα υντονιςμοφ (ΙΜΤ) ι
οποιοςδιποτε άλλοσ ανεξάρτθτοσ φορζασ, τον οποίο
ζχει εξουςιοδοτιςει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι το
Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι θ
Ελλθνικι Εκνικι Ξονάδα υντονιςμοφ (ΙΜΤ),
προκειμζνου να ελζγξει εάν θ περίοδοσ κινθτικότθτασ
και οι διατάξεισ τθσ φμβαςθσ εφαρμόηονται ορκά.

ε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ φμβαςθσ από πλευράσ
του υμμετζχοντα πριν τθν προβλεπόμενθ ςυμβατικι
θμερομθνία λιξθσ αυτισ ι μθ ςυμμόρφωςθσ του
υμμετζχοντα προσ τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ, ο
υμμετζχων υποχρεοφται ςτθν επιςτροφι του ποςοφ
τθσ επιχοριγθςθσ που του ζχει ιδθ καταβλθκεί.
ε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ φμβαςθσ από πλευράσ
του υμμετζχοντα λόγω «ανωτζρασ βίασ», δθλ. λόγω
απρόβλεπτθσ ζκτακτθσ κατάςταςθσ ι ςυμβάντοσ
πζραν του ελζγχου του υμμετζχοντα, το οποίο δεν
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