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ERASMUS PLACEMENTS 2010-2011
Δια Βίου Μάθηση / Lifelong Learning Programme (LLP)

Στo πλαίσιo  του εκπαιδευτικού  ευρωπαϊκού  προγράμματος  Δια  Βίου Μάθηση / 
Lifelong Learning Programme (LLP) η δράση ERASMUS PLACEMENTS 2010-
2011 υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών με τοποθέτηση για πρακτική άσκηση 
σε  επιχειρήσεις,  ερευνητικά  κέντρα  ή  άλλους  οργανισμούς  κατάρτισης  σε 
ευρωπαϊκές  χώρες  που  συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα  LLP/ERASMUS.  Το 
πρόγραμμα  παρέχει  οικονομική  ενίσχυση  στους  φοιτητές  (όχι  πλήρη  κάλυψη) 
-διαφορετική για κάθε χώρα υποδοχής- ενώ προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση 
για τους Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) και για φοιτητές το οικογενειακό εισόδημα 
των οποίων είναι μικρότερο των 5000 ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι  να βοηθήσει
- στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών 
- στη γνωριμία των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς 
- στη γνωριμία και κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα  ERASMUS  PLACEMENTS 2010-2011 
έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες του 
Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Επιλέξιμοι Φορείς θεωρούνται κάθε μορφής επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού ή 
κοινωνικού τομέα ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητα (π.χ. ερευνητικά 
κέντρα, πανεπιστήμια, εταιρείες, νοσοκομεία, βιομηχανίες κ.λπ.) 
Μη επιλέξιμοι Οργανισμοί είναι: 
-Οι  οργανισμοί  και  οι  άλλοι  φορείς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ο  κατάλογος 
διατίθεται στο ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index.en.htm), 
-Οργανισμοί  οι  οποίοι  διαχειρίζονται  προγράμματα  της  Ε.Ε.  (με  στόχο  την 
αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης)
-Διπλωματικές αντιπροσωπείες της χώρας προέλευσης του φοιτητή π.χ. πρεσβείες, 
προξενεία

Για την εξεύρεση Φορέα Κατάρτισης υπεύθυνος είναι ο ενδιαφερόμενος φοιτητής ο 
οποίος  στέλνει  αίτηση/βιογραφικό  σημείωμα  (σύντομο),  περιγράφοντας  το 
αντικείμενο/ειδικότητά του και ζητώντας να  γίνει δεκτός  για πρακτική άσκηση. 
Αν λάβει  θετική  απάντηση ζητάει  έγγραφη βεβαίωση αποδοχής σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια.
Στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  του  προγράμματος  υπάρχουν  χρήσιμα  links 
προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να βοηθηθεί στην αναζήτησή του.

http://www.interel.uoa.gr/el/llperasmus.html


Η διάρκεια συμμετοχής είναι 3-6 μήνες.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται απευθείας στο τμήμα Ευρωπαϊκών 
&  Διεθνών  Σχέσεων  –  Γραφείο  ERASMUS τουλάχιστον  δύο  μήνες  πριν  την 
επιθυμητή  έναρξη  της  πρακτικής   άσκησης και  όχι  μετά  τις  15  Απριλίου  για 
μετακίνηση που αφορά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (τελευταίο τρίμηνο 15/6/11-
15/9/11). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Υποβολή Αίτησης στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, 
- Βεβαίωση αποδοχής από τον Φορέα Κατάρτισης. Πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται σ’ αυτήν 
τα πλήρη στοιχεία του φορέα κατάρτισης (λογότυπο, διεύθυνση κ.λπ.) και τα στοιχεία του ατόμου 
που θα εποπτεύει την πρακτική άσκηση του φοιτητή-δικαιούχου (όνομα, ιδιότητα, τηλ., e-mail κ.λπ.). 
Επίσης,  πρέπει  να  αναγράφεται  ότι  η  αποδοχή  της  πρακτικής  άσκησης  γίνεται  στο  πλαίσιο  του 
προγράμματος ERASMUS PLACEMENTS 2010-2011 καθώς και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
απασχόλησης (έναρξη 1 ή 16 κάθε μήνα και λήξη κάθε 30 ή 15 αντίστοιχα). Θα πρέπει ακόμη να 
περιγράφονται  συνοπτικά  τα  καθήκοντα  του  εκπαιδευόμενου  και  να  είναι  ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ από τον υπεύθυνο του φορέα.
- Αναλυτική βαθμολογία 
- Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών 
- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
- Συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ που διδάσκει στο τμήμα του υποψηφίου

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

http://www.iky.gr (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών-ΕΜΣ Προγράμματος LLP/Erasmus) 
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc894_en.htm (επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε. για το 
LLP/Erasmus Placements)
http://www.isic.gr/  (Διεθνής Φοιτητική Κάρτα ISIC)
http://www.gunet.gr (Δίκτυο Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)
http://www.minedu.gov.gr/ (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)  
http://www.esn.org/students/erasmus.php  (Erasmus Student Association)

http://www.ec.europa.eu/eures/ (Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα) 
http://www.ec.europa.eu/youreurope/ (Εκπαίδευση, Εργασία, Διαμονή, Μετάβαση στην Ε.Ε.)
http://www.europe.jobs.com/
 http://www.placement-uk.com
http://www.iagora.com
http://www.eurobrussels.com
http://www.aiesec.gr 
http://www.elsa.org

Μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία ERASMUS για 
σπουδές (αλλά όχι φοιτητές που έχουν λάβει υποτροφία  μέσω 
του προγράμματος LEONARDO DA VINCI).


