
Ένταξη φοιτητών με Λιγότερες Ευκαιρίες στη Δράση Πρακτικής Άσκησης στο 

πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ 

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος ERASMUS+ 2021, δίνεται η δυνατότητα 

σε φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες – δηλαδή φοιτητές με 

συγκεκριμένο οικογενειακό υπόβαθρο (ορφανοί, μονογονεϊκή οικογένεια, 3 τέκνα και άνω, 

κ.α.), φοιτητές ΑμεΑ, Έλληνες πολίτες μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, 

Ρομά, πρόσφυγες – που συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση να λαμβάνουν μια 

συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της Ε.Ε., για την κάλυψη των ατομικών 

δαπανών ύψους 250 ευρώ ανά μήνα. 

Οι φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες πρέπει να 

αιτούνται στο Ίδρυμα Προέλευσης και να λαμβάνουν  πρόσθετη επιχορήγηση για την 

κάλυψη των δαπανών μετακίνησής τους. Τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες είναι επιλέξιμα να 

λάβουν πρόσθετη επιχορήγηση, εφόσον η προσωπική, σωματική ή πνευματική κατάσταση ή 

η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια ώστε η συμμετοχή τους στο σχέδιο/στη 

δραστηριότητα κινητικότητας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη λήψη αυτής της επιπρόσθετης 

επιχορήγησης κι εφόσον πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1) ή (2) κοινωνικο – 

οικονομικά κριτήρια : 

(1) Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 7000 ευρώ για το 

πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος. 

(2) Ανήκουν σε μια τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες 

Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 8000 

ευρώ  για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος: 

(i) Ο φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας. 

(ii) Ο φοιτητής είναι γονέας με 3 τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα 

εξαρτώμενο μέλος. 

(iii) Ο φοιτητής είναι ορφανός από δυο 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 3 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 9000 ευρώ. 

 


