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Εισαγωγή στοιχείων κινητικότητας      
στο Mobility Tool  

Ανοίγουμε το mobility tool από τη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility  

Στη φόρμα εισαγωγής δίνουμε το όνομα χρήστη και το password που μας έχουν δοθεί προκει-

μένου να έχουμε πρόσβαση στο mobility tool:  

Επιλέγουμε All Projects Erasmus+. και στο πλαίσιο ActionType, επιλέγουμε KA103 για τυπική κινητικότητα 
ή ΚΑ107 για Διεθνή.  

Από τη λίστα των projects επιλέγουμε αυτό που αντιστοιχεί στο ίδρυμά μας με κλικ 
στον κωδικό του project.  
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Πριν προχωρήσουμε στην εισαγωγή των στοιχείων στο mobility tool, θα πρέπει να συ-
μπληρώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία για το ίδρυμά μας στην εφαρμογή ErasmusPlus! 
Για να εντοπίσουμε αυτά τα στοιχεία επιλέγουμε από το mobility tool: Organizations.  

Στη φόρμα των στοιχείων ιδρύματος της εφαρμογής ErasmusPlus! (Προσαρμογή -> Στοιχεία 
ιδρύματος) συμπληρώνουμε από το Grant Agreement No τον Κωδικό Project και από το 
PIC το αντίστοιχο κουτάκι στη φόρμα μας. 

Για να συμπληρώσουμε το Organisation ID, πατάμε το Grant Agreement No (είναι link) και στην επόμενη 
οθόνη πατάμε την καρτέλα Organisations. 

Και συμπληρώνουμε το Organisation ID. 

Για την Διεθνή Κινητικότητα:  

Στο πεδίο Κωδικός Project+ συμπληρώστε τον κωδικό του έργου διεθνούς κινητικότητας (Grand 
Agreement No) από το Mobility Tool (έχουμε μπει με τους κωδικούς μας και έχουμε διαλέξει ΚΑ-107), 
ενώ για να συμπληρώσουμε το πεδίο Organization ID: 

Πατάμε το Grant Agreement No (είναι link) και στην επόμενη οθόνη πατά με την καρτέλα Organisations. 

Και συμπληρώνουμε το Organisation ID. 

Παρατήρηση: Το PIC του ιδρύματος συμπληρώνεται στην πρώτη σελίδα της πα-
ραπάνω φόρμας (Στοιχεία από ΕΕ ) 
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Πατάμε Mobilities  

και βλέπουμε όλες τις κινητικότητες για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 
Διαλέγουμε τον φοιτητή / τρια που θέλουμε και πατώντας το κουμπάκι view ανοίγει η καρτέλα 
του με όλες τις πληροφορίες. Με edit διορθώνουμε ότι χρειάζεται. 

Μεταφορά δεδομένων από την εφαρμογή ErasmusPlus! στο mobility tool:  
Από το μενού Τελικός Απολογισμός της φόρμας εξερχομένων Φοιτητών ή Προσωπικού επιλέγουμε 
Έλεγχοι πληρότητας αρχείου για mobility tool .  

Θα εμφανισθεί η λίστα με τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν. 

Αφού ολοκληρώσουμε την καταχώρηση των στοιχείων που απαιτούνται, μπορούμε να προχωρήσου-
με με την εξαγωγή του αρχείου .csv     

Πατάμε Τελικός Απολογισμός -> Δημιουργία Αρχείου για Mobility Tool και με ΟΚ βλέπουμε την θέση 
που βρίσκεται το αρχείο που δημιουργήθηκε και το όνομά του. 

Για να εισάγουμε τα δεδομένα του αρχείου στο mobility tool, επιλέγουμε Mobilities/ Import-export. Επι-
λέγουμε το αντίστοιχο αρχείο (για κινητικότητα φοιτητών ή προσωπικού) και πατάμε Import  

Η πρόοδος της διαδικασίας εισαγωγής εμφανίζεται στη λίστα των ενεργειών στη 
στήλη Status . Για να παρακολουθήσουμε την πρόοδο της διαδικασίας κάνουμε 
refresh τη σελίδα του mobility tool (μπορεί να γίνει πατώντας f5 από το πληκτρο-
λόγιο). Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η στήλη Status δείχνει είτε Succesfully im-
ported αν η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς είτε File could  not be imported αν 
υπάρχουν προβλήματα στο αρχείο εισαγωγής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επι-
λέγουμε Download Error Log για να ελέγξουμε το πρόβλημα που υπάρχει στο αρ-
χείο εισαγωγής. 
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Αντίστροφος Έλεγχος 

Μόλις ανεβάσουμε τα στοιχεία ενός φοιτητή, το Mobility Tool υπολογίζει μόνο του το 
ποσό που δικαιούται, οπότε πρέπει εμείς να κάνουμε πάντα τον αντίστροφο έλεγχο 
για να δούμε αν τα ποσά που έχουμε εμείς υπολογίσει ότι θα δώσουμε στον φοιτητή 
συμφωνούν με το Mobility Tool. 

Στο Mobility Import-Export, πατάμε Export CSV και προκύπτει ένα αρχείο με όλα τα στοιχεία. 

Στο πρόγραμμα ErasmusPlus! πατάμε Τελικός απολογισμός -> Έλεγχος στοιχείων από Mobility Tool. 
Στο όνομα αρχείου διαλέγω το αρχείο csv που έχει σωθεί από το Mobility Tool και με Άνοιγμα τρέχω το 
αρχείο. Αν υπάρχουν διαφορές, τις βλέπω και τις διορθώνω ώστε τα 2 αρχεία πάντα να συμφωνούν. 


