Ανακοίνωση για τους φοιτητές Erasmus+ πρακτική άσκηση
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Έναρξη πρακτικής άσκησης μετά τις 16/3/2020
Οι φοιτητές των οποίων η μετακίνηση για πρακτική άσκηση αναστάλθηκε λόγω
«ανωτέρας βίας» (Σύμβαση Επιχορήγησης με έναρξη μετά τις 16/3/20)
ανεξαρτήτως εάν είχαν μεταβεί στη χώρα υποδοχής ή όχι, έχουν τη δυνατότητα
να λάβουν ως αποζημίωση το ποσό που έχουν δαπανήσει για εισιτήρια
ταξιδιού, ασφάλιστρα, ενοίκια.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι φοιτητές έχουν ήδη λάβει την α’ δόση της
επιχορήγησής τους, θα γίνει συμψηφισμός του ποσού (80% της επιχορήγησης)
που έχουν εισπράξει με τις πραγματικές δαπάνες.
Τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν είναι τα εξής:
▪
▪

Απόδειξη πληρωμής εισιτηρίων μετακίνησης συνοδευόμενη από
Ηλεκτρονική Βεβαίωση (e-mail) της αεροπορικής εταιρείας που θα
αναγράφει το τελικό ποσό που καταβλήθηκε και τυχόν επιστροφή
μέρους του ποσού

▪
▪

Απόδειξη πληρωμής για τις δαπάνες διαμονής συνοδευόμενη από
Ηλεκτρονική
Bεβαίωση
(e-mail)
του
ιδιοκτήτη/
φοιτητικής
εστίας/μεσιτικού γραφείου (πλήρη στοιχεία) για το τελικό ποσό που
καταβλήθηκε μετά από τυχόν επιστροφή μέρους των δαπανών

▪
▪

Απόδειξη πληρωμής ασφάλισης και
Βεβαίωση ή Απόδειξη της ασφαλιστικής εταιρείας για το τελικό ποσό
πληρωμής μετά από τυχόν επιστρεφόμενο ποσό

▪

Απόδειξη πληρωμής έκδοσης visa

▪

Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα παραπάνω ποσά που καταβλήθηκαν ή θα
καταβληθούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο (ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ)

Το διάστημα ηλεκτρονικής αποστολής των παραπάνω δικαιολογητικών ώστε
να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αποζημίωσης θα ανακοινωθεί από το ΤΕΔΣ,
αργότερα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι φοιτητές των οποίων η μετακίνηση για πρακτική άσκηση αναστάλθηκε
(ανακοίνωση 18/3/2020) έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την
πρακτική τους άσκηση (ίσο ή μικρότερο διάστημα από το διάστημα που
αναγράφεται στην υπάρχουσα Σύμβαση Επιχορήγησης), στον ίδιο φορέα
υποδοχής, με επιχορήγηση, από τον Σεπτέμβριο 2020 έως και τον Μάιο
2021, χωρίς υποβολή νέας αίτησης.
Ωστόσο, οι προσφάτως αποφοιτήσαντες έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στον ίδιο φορέα υποδοχής με την
υποχρέωση ολοκλήρωσής της εντός 18 μηνών από την ημερομηνία
ανακήρυξης πτυχιούχου και έως και τον Μάιο 2021.
Παράδειγμα:
Εάν ένας φοιτητής έκανε αίτηση περάτωσης σπουδών τον Ιούνιο 2019, τότε
μπορεί να πραγματοποιήσει μία περίοδο πρακτικής άσκησης έως τον Νοέμβριο
2020. Συνεπώς, θα μπορεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση 3 μηνών
από τον Σεπτέμβριο 2020 έως και τον Νοέμβριο 2020 ανεξαρτήτως εάν είχε
εγκριθεί μεγαλύτερο διάστημα (πχ. 5 μήνες) στην υπάρχουσα Σύμβαση
Επιχορήγησης.
Εάν μία φοιτήτρια έκανε αίτηση περάτωσης σπουδών τον Οκτώβριο 2019 και
η Σύμβαση Επιχορήγησης αναφέρει 4 μήνες πρακτική άσκηση, τότε μπορεί να
πραγματοποιήσει την πρακτική της άσκηση (4 μήνες) στο διάστημα από
Σεπτέμβριο 2020 έως και Μάρτιο 2021. Δηλαδή, μπορεί να μετακινηθεί για
πρακτική άσκηση από Σεπτέμβριο 2020 έως Δεκέμβριο 2020 ή από
Φεβρουάριο 2021 έως Μάιο 2021, κτλ.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση,
στον ίδιο φορέα, θα πρέπει να ζητήσουν και να λάβουν από τον φορέα
ηλεκτρονικό μήνυμα αποδοχής του νέου διαστήματος. Το μήνυμα του
φορέα θα το προωθήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: avassou@uoa.gr από
20 Απριλίου 2020 έως 27 Απριλίου 2020.
Στη συνέχεια, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή που περιγραφόταν
στις οδηγίες «Μετά την επιλογή σας» (learning agreement, ασφάλειες,
σύμβαση επιχορήγησης, κτλ.). Θα σας αποσταλούν σχετικές οδηγίες για την
κατάθεση των δικαιολογητικών τον Μάϊο.

Τέλος, όσοι φοιτητές δεν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική
τους άσκηση, θα πρέπει να αποστείλουν το έντυπο «ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ» το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ, στο αρχείο
«Χρήσιμα έντυπα» http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm/xrisima-entypa.html
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: avassou@uoa.gr από 8/4/2020 έως 15/4/2020.
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Έναρξη πρακτικής άσκησης από 1/3/2020 έως και 15/3/2020

Οι φοιτητές των οποίων η Σύμβαση Επιχορήγησης για πρακτική άσκηση είχε
ως ημερομηνία έναρξης από 1/3/2020 έως και 15/3/2020, θα πρέπει να
αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση avassou@uoa.gr από 8/4/2020 έως
15/4/2020

▪

▪

Υπεύθυνη Δήλωση ακύρωσης της πρακτικής άσκησης λόγω
«ανωτέρας βίας»
ή
Υπεύθυνη Δήλωση συνέχισης της πρακτικής άσκησης με σκοπό την
ολοκλήρωσή της με τηλεργασία στην χώρα υποδοχής ή με
τηλεργασία στην Ελλάδα

Έπειτα, όταν ειδοποιηθούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
( ΤΕΔΣ), θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά, τα εξής έγγραφα:
▪

Certificate of Arrival στον φορέα υποδοχής*

▪

Απόδειξη πληρωμής εισιτηρίων μετακίνησης

▪

Κάρτες επιβίβασης (Boarding Pass) προς ή/και από τη χώρα υποδοχής

*Εάν οι φοιτητές δεν έχουν προλάβει να λάβουν το Certificate of Arrival λόγω
αναστολής λειτουργίας του φορέα υποδοχής, τότε θα συμπληρώσουν
Υπεύθυνη Δήλωση με την ημερομηνία έναρξης και διακοπής της πρακτικής
άσκησης ή την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας του φορέα.
Υπενθυμίζουμε ότι
Οι φοιτητές που διέκοψαν την πρακτική τους άσκηση λόγω ανωτέρας βίας και
επέστρεψαν στην Ελλάδα, θα κρατήσουν την α΄ δόση της επιχορήγησης που
έχουν ήδη λάβει και δεν θα λάβουν κάποιο άλλο ποσό.
Οι φοιτητές που συνεχίζουν την πρακτική τους άσκηση είτε στη χώρα υποδοχής
είτε στην Ελλάδα με τηλεργασία με στόχο την ολοκλήρωσή της, θα λάβουν και
τη β’ δόση μετά την κατάθεση του After the Mobility, την υποβολή του 2ου
γλωσσικού τεστ και της ηλεκτρονικής έκθεσης. Δηλαδή, θα λάβουν την αρχικά
εγκριθείσα επιχορήγηση που αναφέρεται στη Σύμβαση Επιχορήγησης.
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Οι φοιτητές που συνεχίζουν την πρακτική τους άσκηση στην Ελλάδα με
τηλεργασία μπορούν να επιστρέψουν στον φορέα υποδοχής (εάν το επιθυμούν
και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν) για να ολοκληρώσουν, δια ζώσης, την
πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο του αρχικού διαστήματος που αναγράφεται
στη Σύμβαση Επιχορήγησης. Ωστόσο, δεν θα δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση
πλην της α’ και β΄ δόσης.

Έναρξη πρακτικής άσκησης μετά τις 2/9/2019 έως και 28/2/2020
Οι φοιτητές των οποίων η Σύμβαση Επιχορήγησης για πρακτική άσκηση είχε
ως ημερομηνία έναρξης από 2/9/2020 έως και 28/2/2020, θα πρέπει να
αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση avassou@uoa.gr από 8/4/2020 έως
15/4/2020.
▪

Υπεύθυνη Δήλωση ακύρωσης της πρακτικής άσκησης λόγω «ανωτέρας
βίας»
ή

▪

Υπεύθυνη Δήλωση συνέχισης της πρακτικής άσκησης με σκοπό την
ολοκλήρωσή της με τηλεργασία

Επίσης, οι φοιτητές που δεν συνεχίζουν την πρακτική τους άσκηση με
τηλεργασία με σκοπό την ολοκλήρωσή της, θα πρέπει να ζητήσουν από τον
υπεύθυνο/μέντορά τους στον φορέα υποδοχής να συμπληρώσει και να
αποστείλει το After the Mobility στην ηλεκτρονική διεύθυνση avassou@uoa.gr
Με βάση το After the Mobility, θα εξεταστεί εάν οι φοιτητές που έχουν
ολοκληρώσει πάνω από 2 μήνες πρακτικής άσκησης στον φορέα υποδοχής και
διέκοψαν δικαιούνται να λάβουν μέρος της β΄ δόσης.
Σημειώνεται ότι οι φοιτητές οι οποίοι δεν πρόλαβαν να λάβουν το Certificate of
Arrival λόγω αναστολής λειτουργίας του φορέα υποδοχής, τότε θα πρέπει να
υποβάλουν ηλεκτρονικά το εισιτήριο μετακίνησης και τις κάρτες επιβίβασης
(boarding pass) προς ή/και από τη χώρα υποδοχής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλοι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για μετακίνηση στο
εξωτερικό με σκοπό να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εφόσον διατηρούν τη φοιτητική τους
ιδιότητα και δεν έχουν συμπληρώσει 12 μήνες (σπουδές ή/και πρακτική
άσκηση) ανά κύκλο σπουδών. Η προκήρυξη καθώς και οι ημερομηνίες
υποβολής βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ.
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