
Erasmustraineeships: Η δυνατότητααπασχόλησηςΕυρωπαίωνφοιτητώνγια διάστηµα 3-12 µήνες 
http://www.iky.gr/IKY/content/en/socrates/erasmus/workplace.html 
  

 

Συχνές ερωτήσεις: 
 

Ποια διαδικασίαπρέπει να ακολουθήσω για να απασχολήσω ένα Ευρωπαίοφοιτητή µέσωErasmusστην 

επιχείρηση µου; 

• Συµπληρώνετε το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(http://www.iky.gr/IKY/content/en/socrates/erasmus/workplace.html) στα αγγλικά και το αποστέλλετε 

ηλεκτρονικά στο ΙΚΥ(Erasmus@iky.gr). Στο έντυπο θα έχετε δώσει πληροφορίες για το προφίλ της 

επιχείρησής σας, το προφίλ των φοιτητών που ενδιαφέρεστε να απασχολήσετε και την προσφερόµενη θέση 

πρακτικής άσκησης. Το ΙΚΥ µε την σειρά του αποστέλλει ηλεκτρονικά τηνπληροφόρηση στις Εθνικές 

Μονάδες του εξωτερικού, για να αναρτηθεί  η αίτηση σας. 

• Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές έρχονται απευθείας σε επαφή µε την επιχείρηση ή τον οργανισµό σας και 

συγκεκριµένα µε τον υπεύθυνο που αναφέρετε στην αίτηση.  

• Εφόσον κάνετε δεκτή την αίτηση του φοιτητή, υπογράφετε τριµερή σύµβαση µεταξύ του φοιτητή, του 

ιδρύµατος αποστολής και της επιχείρησης/οργανισµού σας (βλέπετε δείγµα σύµβασης στο link 

http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/erasmus/foitites.html ). 

• Επίσης, υπογράφετε σύµβαση µαθητείας µε τον φοιτητή (σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία), στην οποία 

ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά του. 

 

    Ποια είναι η διαδικασία επιλογής του; 

• Ελέγχετε τα βιογραφικά που σας αποστέλλονται. 

• Για την επιλογή του φοιτητή, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε συνέντευξη µέσω skype 

• Ενηµερώνετε τον φοιτητή για την επιλογή σας γραπτώς και στη συνέχεια ο φοιτητής ενηµερώνει το Ίδρυµά 

του. 

 

Τι διάστηµαµπορεί να απασχοληθεί; 

Από 3 έως 12 µήνες. 

  

Πόσουςµπορώ να απασχολήσω; 

∆εν υπάρχειπεριορισµός, αρκεί να έχουνδηλωθεί στην αρχική αίτηση. 

 

Εάν απασχολήσω περισσοτέρους του ενός, είµαι υποχρεωµένος να τους προσλάβω την δια περίοδο, για το 

ίδιο διάστηµα και στο ίδιο τµήµα; 

Έχετε την ευελιξία να οργανώσετεταplacementsµε οποιοδήποτε τρόπο επιθυµείτε, αρκεί να έχειαποτυπωθεί 

στην αρχική σας αίτηση. 

  

Μπορώ να τον κρατήσω και παραπάνω από το διάστηµα που αρχικά είχε συµφωνηθεί εάν είναι καλός; 

Ναι, είναι δυνατόν. Σε αυτή την περίπτωση, ο φοιτητής θα πρέπει να ενηµερώσει το ίδρυµά του πριν τη λήξη 

της αρχικής περιόδου µετακίνησης. 

 

Τι θα συµβεί εάν δεν είναι καλός ή δείξει και ανάρµοστη συµπεριφορά; Είµαι υποχρεωµένος να τον 

κρατήσω έτσι και αλλιώς για κάποιοδιάστηµα; 

Θα πρέπει να ειδοποιήσετε άµεσα το Ίδρυµα του φοιτητή, την Ελληνική Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ- 

Erasmus@iky.gr) και την Εθνική Μονάδα της χώρας, στην οποία υπάγεται το ίδρυµα του φοιτητή. Τα στοιχεία 

επικοινωνίας των Εθνικών Μονάδων δηµοσιεύονται στον παρακάτω σύνδεσµο: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/national_en.htm 

 

 

Τι ειδικότητες µπορώ να ζητήσω; 

Οποιανδήποτε ειδικότητα, αρκεί να έχει σχέση µε τις σπουδές του φοιτητή. 

 

Μπορώ να τον απασχολήσω σε διαφορετικό τµήµα ή είδος της εργασίαςαπό αυτό που είχα αρχικά 

δηλώσει; 



Αυτό θα πρέπει να γίνει κατόπιν γραπτής επικοινωνίας µε το ίδρυµά του. 

 

 

Ποιος καλύπτει τον µισθό του;  

∆ίδεται υποτροφία ERASMUS, το ποσό της οποίαςεξαρτάται από την χώρα αποστολής. Συνήθως κυµαίνεται 

µεταξύ 400-600 € µηνιαίως. Επιπλέον µισθός από την επιχείρηση δεν είναι υποχρεωτικός αλλά αρκετές 

επιχειρήσεις παρέχουν ένα επιπλέον βοήθηµα. 

 

Αναγνωρίζεται από τις τοπικές αρχές (ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕ∆, κλπ.) η συµφωνία αυτή; 

Ναι, διότι ο φοιτητής δηλώνεται στο ΙΚΑ (παρακαλώ δείτε το επόµενο ερώτηµα) 

 

 

Ποιο είναι το καθεστώς ασφάλισης του; 

 Κάρτα ευρωπαϊκής ασφάλισης υγείας, η οποία εκδίδεται από τον Ασφαλιστικό φορέα του φοιτητή δωρεάν.  

Εφόσον  φοιτητής δεν δικαιούται την κάρτα ευρωπαϊκής ασφάλισης (επειδή προέρχεται από υπό ένταξη χώρα), 

θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ιδιωτική ασφάλεια υγείας για το διάστηµα που θα βρίσκεται στο εξωτερικό και 

η οποία συνάπτεται µε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία µε πρωτοβουλία του µετακινούµενου φοιτητή ή/και του 

ιδρύµατος αποστολής, σε περίπτωση που ασφαλίζει οµαδικά τους φοιτητές ERASMUS που µετακινεί στο 

εξωτερικό 

Ασφάλιση αστικής ευθύνης εκδίδεται από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Καλύπτεται είτε από το Ίδρυµα 

αποστολή (σε εθελοντική βάση, στο πλαίσιο της ποιοτικής διαχείρισης, είτε από τον οργανισµό υποδοχής 

(εφόσον γενικά ασφαλίζει τους εργαζοµένους του) ή ο ίδιος ο φοιτητής.  

Ασφάλιση κατά προσωπικού ατυχήµατος εν ώρα εργασίας. Εφόσον η ασφάλιση προσωπικού ατυχήµατος δεν 

καλύπτεται από την επιχείρηση/οργανισµό υποδοχής ή από το Ίδρυµα Προέλευσης (σε εθελοντική βάση στο 

πλαίσιο της ποιοτικής διαχείρισης), ο φοιτητής καλύπτεται µε ιδιωτική ασφάλιση εξ ιδίων πόρων για 

σωµατικές βλάβες ή /και υλικές ζηµίες που προκαλούνται σε αυτόν ως φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο των 

συνηθισµένων του δραστηριοτήτων στον εργασιακό χώρο, κατά τη διάρκεια της παραµονής του για πρακτική 

άσκηση στο εξωτερικό. 

 

Λεπτοµέρειες για πώς καλύπτονται οι ανωτέρω κατηγορίες αναφέρονται αναλυτικά στην τριµερή σύµβαση 

Πρακτικής Άσκησης (άρθρο 3.3). 

Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ασφαλιστεί για τα παραπάνω πριν από την µετακίνησή του.  

 

Είναι υποχρεωµένη η Επιχείρηση να του βρει  κατάλυµα; 

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητό η επιχείρηση/οργανισµός να βοηθήσει τον φοιτητή στην εύρεση καταλύµατος 

 

Θα έχω ως επιχείρηση επιπτώσεις εάν δηλώσω ότι θέλωνααπασχολήσωφοιτητή και διαπιστώσωστην 

συνέχειαότι δεν χρειάζοµαιπια αυτή την θέση; 

Όχι. Εφόσον δεν χρειάζεστε πλέον φοιτητή στην θέση την οποία έχετε δηλώσει απλά ενηµερώνετε για αυτή 

την αλλαγή, πριν πραγµατοποιηθεί η µετακίνηση. 


