
Κινητικότητα Φοιτητών Erasmus+ 2021-2022 για πρακτική 

 Χώρα υποδοχής Ποσό ανά μήνα 

Ομάδα 1 
Χώρες με υψηλό 

κόστος διαβίωσης 

Δανία, Φιλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία,  
Λιχτενστάιν, Νορβηγία 

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόε, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο) 
670 € 

Ομάδα 2 
Χώρες με μεσαίο 
κόστος διαβίωσης 

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, 
Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία 

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 5 (Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό) 
620 € 

Ομάδα 3 
Χώρες με 

χαμηλό κόστος 
διαβίωσης 

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια 

Μακεδονία, Τουρκία, Σερβία 
570 € 

 

Τα ανωτέρω ποσά που έχουν οριστεί από την Εθνική Μονάδα (εντός του εύρους που έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή) παραμένουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου κινητικότητας. 



ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Σχετικά με τους φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ισχύουν τα εξής: 

Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης 
που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1) ή (2) 
κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια: 

 
(1) Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος. 

 
(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 πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος: 

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. 
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 2020. 
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. 

 
(3) Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000,00) 
ευρώ. 


