Erasmus+ Σπουδές 2022-2023
Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την ηλεκτρονική αίτηση προς το ΤΕΔΣ
Όλοι οι επιλεγμένοι φοιτητές θα πρέπει να μεταφορτώσουν μαζί με την αίτηση τα παρακάτω αρχεία
σε μορφή pdf.

1.
2.

Αστυνομική ταυτότητα ή αν δεν υπάρχει, άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας πχ. διαβατήριο.

3.

Αντίγραφα (όχι επικυρωμένα) των πιστοποιητικών ξένων γλωσσών.
Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας πρέπει να αφορούν γνώση επιπέδου Β2 τουλάχιστον στη γλώσσα
διδασκαλίας των προσφερόμενων μαθημάτων του Πανεπιστημίου υποδοχής για τους εισερχόμενους
φοιτητές Erasmus. Αν από το πανεπιστήμιο υποδοχής απαιτείται πιστοποίηση C1 ή C2, θα πρέπει να
υποβάλετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτά είναι αυτά
τα οποία αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ).
Οι φοιτητές των ξενόγλωσσων Τμημάτων που δεν κατέχουν δίπλωμα γλωσσομάθειας, θα μεταφορτώσουν
Βεβαίωση που θα ζητήσουν και θα λάβουν από τον Πρόεδρο του Τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι
για αντίστοιχη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας δεν υποχρεούνται να
προσκομίσουν την βεβαίωση αυτή, εφόσον η γλώσσα στην οποία γίνονται τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο
υποδοχής είναι αυτή του πτυχίου τους.

4.

Αναλυτική βαθμολογία φοιτητή

Αποδεικτικό της χρονικής διάρκειας του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής βάσει
της οποίας θα δοθεί η επιχορήγηση Erasmus+.
Πριν από τη συμπλήρωση της αίτησης προς το ΤΕΔΣ οι φοιτητές πρέπει να πληροφορηθούν εγκαίρως τις
ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης του προγράμματος σπουδών. Αν δεν αναγράφονται στην
ιστοσελίδα του πανεπιστημίου υποδοχής (εκεί που δίνονται πληροφορίες για το academic calendar του
Τμήματος στο οποίο θα φοιτήσουν ή εκεί που δίνονται πληροφορίες για τους Erasmus+
exchange/incoming students) θα πρέπει να επικοινωνήσουν με email με το Πανεπιστήμιο υποδοχής (με το
αντίστοιχο γραφείο Erasmus ή τον εκεί ακαδημαϊκό υπεύθυνο). Από τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης
που θα συμπληρωθούν στην ηλεκτρονική αίτηση, θα προκύψει το ποσό της επιχορήγησης Erasmus+ που
θα λάβουν οι φοιτητές.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης που θα συμπληρωθούν στην αίτηση, πρέπει να συμφωνούν με αυτές
που θα αναγράφονται στο αποδεικτικό που θα μεταφορτώσουν οι φοιτητές. Το αποδεικτικό μπορεί να
είναι ένα διευκρινιστικό email από το πανεπιστήμιο υποδοχής, ή ένα στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) από
την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου ή τον οδηγό σπουδών του κ.λπ. ή και τα δυο σε ένα αρχείο στα οποία
θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει επισήμανση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του διαστήματος των
σπουδών. Στο διάστημα των σπουδών, εκτός από το βασικό πρόγραμμα σπουδών και την εξεταστική,
μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν ώστε να χρηματοδοτηθούν:
α) το διάστημα παρακολούθησης μαθημάτων γλωσσικής προετοιμασίας, τα οποία πιθανώς προσφέρονται
από το πανεπιστήμιο υποδοχής, και τα οποία επιθυμεί ο φοιτητής να παρακολουθήσει.
β) οι ημέρες υποδοχής (orientation/welcome days) που πιθανώς διοργανώνει το πανεπιστήμιο υποδοχής
πριν την έναρξη των μαθημάτων. Αν δεν επισημαίνονται ρητά στην ιστοσελίδα του, οι φοιτητές πρέπει να
ζητήσουν διευκρίνιση από το Erasmus office του πανεπιστημίου υποδοχής για το αν διοργανώνονται και
πότε.
Προσοχή: δεν ζητούνται οι ημερομηνίες του τυπικού-επίσημου ακαδημαϊκού εξαμήνου του
Πανεπιστημίου υποδοχής, αλλά, οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης του προγράμματος
σπουδών του τμήματος στο οποίο θα φοιτήσει ο φοιτητής, γιατί σε πολλές περιπτώσεις (πχ. σε αρκετά
πανεπιστήμια της Γερμανίας) υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους.
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Αλλαγές στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης μπορούν να γίνουν σε έκτακτες περιπτώσεις ακόμα και μετά
το κλείσιμο της ηλεκτρονικής αίτησης στην πλατφόρμα του ΤΕΔΣ. O φοιτητής θα πρέπει να στείλει το νέο
αποδεικτικό μέσω email στον αρμόδιο υπάλληλο του ΤΕΔΣ (δηλαδή αυτόν από τον οποίο θα λάβει το
πρώτο ενημερωτικό email για την επιλογή του για μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus+). Για όσους
μετακινηθούν το χειμερινό εξάμηνο
αλλαγές θα γίνονται δεκτές έως τις 10 Ιουνίου.
Ειδικά για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν το εαρινό εξάμηνο: εάν μέχρι την ημερομηνία της
υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης προς το ΤΕΔΣ δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι ακριβείς ημερομηνίες
του εαρινού εξαμήνου από το Πανεπιστήμιο υποδοχής, οι φοιτητές πρέπει να καταχωρίσουν ενδεικτικά
τις ημερομηνίες του τρέχοντος έτους και αργότερα μπορούν να τις αλλάξουν σε συνεργασία με τον
αρμόδιο για το Τμήμα τους υπάλληλο του ΤΕΔΣ.
Συγκεκριμένα, ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης κινητικότητας, μπορούν να γίνουν αλλαγές ως εξής:
Έναρξη κινητικότητας Ιανουάριος – Φεβρουάριος
αλλαγές έως 20 Οκτωβρίου
Έναρξη κινητικότητας Μάρτιος – Απρίλιος
αλλαγές έως 20 Ιανουαρίου

5.

Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο εμφανίζεται το IBAN του λογαριασμού και το
ονοματεπώνυμο του φοιτητή ως δικαιούχου.
Το αποδεικτικό μπορεί να είναι, φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή στιγμιότυπο
οθόνης/screenshot από το internet banking της τράπεζας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της τράπεζας,
όπου θα αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία. Ο λογαριασμός που θα δηλωθεί μπορεί να είναι κοινός
αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή. Σε περίπτωση που ο
φοιτητής έχει πληρωθεί στο παρελθόν -για οποιονδήποτε λόγο- από την υπηρεσία του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ,
παρακαλείται να δηλώσει τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό που είχε δηλώσει και στο παρελθόν.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να μεταφορτώσουν επιπλέον και τα παρακάτω αρχεία:

1.

Έγγραφο του Τμήματος φοίτησης στο οποίο θα αναφέρεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος για τη σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής και το θέμα της διατριβής. Σημειώνεται ότι η
απόφαση για τον ορισμό της Τριμελούς Επιτροπής πρέπει να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας
έναρξης των σπουδών στο εξωτερικό.

2.

Βεβαίωση έγκρισης της Τριμελούς Επιτροπής για μετάβαση του υποψήφιου διδάκτορα στο
Πανεπιστήμιο υποδοχής. Θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος
θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής και
θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ / μήνα για φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες
Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά
μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης Erasmus+ που λαμβάνουν κανονικά οι φοιτητές εφόσον πληρούν
ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1), (2) ή (3) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:

Κριτήριο (1)
Το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας να μην
υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) Ευρώ για το φορολογικό έτος 2020.

Κριτήριο (2)
Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά
κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ (8.000) Ευρώ για το φορολογικό έτος 2020:
i. Ο φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.
ii. Ο φοιτητής είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.
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iii. Ο φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως
ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης
του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης.
iv. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).
v. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.
vi. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα
μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
vii. Ο φοιτητής έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
viii. Ο φοιτητής είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
ix. Ο φοιτητής είναι Ρομά.
x. Ο φοιτητής είναι πρόσφυγας.

Κριτήριο (3)
Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των
εννέα χιλιάδων (9.000) Ευρώ για το φορολογικό έτος 2020.

Οι φοιτητές που πληρούν κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια πρέπει να μεταφορτώσουν επιπλέον τα
παρακάτω αρχεία ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν:
Κριτήριο (1)
Ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού
φόρου) του φορολογικού έτους 2020 (όχι τη φορολογική δήλωση) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του
φοιτητή. Αν ο φοιτητής δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2020, θα μεταφορτώσει
υπεύθυνη δήλωση την οποία θα κάνει μέσω του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses, στην οποία θα
δηλώνει ότι δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση για το έτος 2020. Άλλου τύπου υπεύθυνη δήλωση δεν
γίνεται δεκτή!
Οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 των
γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος, και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.

Κριτήριο (2)
Ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού
φόρου) του φορολογικού έτους 2020 (όχι τη φορολογική δήλωση) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του
φοιτητή. Αν ο φοιτητής δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2020, θα μεταφορτώσει
υπεύθυνη δήλωση την οποία θα κάνει μέσω του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses στην οποία θα
δηλώνει ότι δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση για το έτος 2020. Άλλου τύπου υπεύθυνη δήλωση δεν
γίνεται δεκτή!
Οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 των
γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος, και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.
Και ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία:
i. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής αρχής.
ii. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός.
iii. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από
Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής
Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 0109-2011.
iv. Για την απόδειξη της ιδιότητας γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, εκτός από το
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται:
α) δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την
ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του γονέα ότι δεν είναι
έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή
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β) τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του
ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν
είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή
γ) ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από έναν
γονέα, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του άλλου γονέα (ψηφιακά εκδοθείσα ή με
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης.
v. Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην
περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά δήλωσή του, είναι πρόσφυγας.
vi. Βεβαίωση δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης, στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο
φοιτητής/φοιτήτρια είναι καταγωγής Ρομά (π.χ. από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων
Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ»).
vii. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει
στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης με την ανωτέρω ιδιότητα.

Κριτήριο (3)
Ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού
φόρου) του φορολογικού έτους 2020 (όχι τη φορολογική δήλωση) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του
φοιτητή. Αν ο φοιτητής δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2020, θα μεταφορτώσει
υπεύθυνη δήλωση την οποία θα κάνει μέσω του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses στην οποία θα
δηλώνει ότι δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση για το έτος 2020. Άλλου τύπου υπεύθυνη δήλωση δεν
γίνεται δεκτή!
Οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 των
γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος, και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.
Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο
ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες
Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες
Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση
που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-09-2011.

Προσοχή: τα εκκαθαριστικά σημειώματα (Πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου) πρέπει να είναι
σε μορφή pdf, ακριβώς όπως εκδίδονται από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων) και το TaxisNet, https://www.aade.gr/polites/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2e3. Αρχεία σε άλλη μορφή, πχ. εικόνας, σκαναρισμένα κ.λπ. δεν γίνονται δεκτά!

Ορισμοί:
➢ Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, σύμφωνα με το
εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.
➢ Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος,
όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από
επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο
ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο
φοιτητής είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο φοιτητής εμφανίζεται σε αυτοτελείς
φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου
οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που
προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις. Στα εκκαθαριστικά σημειώματα
φορολογίας εισοδήματος εξετάζονται, κατά περίπτωση, οι πίνακες Γ1 και Γ2 -Εισόδημα επιβολής
εισφοράς.
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➢ Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον
συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές
δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
➢ Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός
τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:
 δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
 παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο
συμβίωσης ή
 υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
 ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή.
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