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 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές ή για 

πρακτική άσκηση θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό 

της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές 

καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής: 
 

  
Ποσό μηνιαίας 
επιχορήγησης 

(€/μήνα) 

Ομάδα 1 
Χώρες με υψηλό 

κόστος 
διαβίωσης 

Αυστρία,  Δανία,  Φιλανδία,  Γαλλία,  Ιρλανδία,  Ιταλία, 
Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία 500 

Ομάδα 2 
Χώρες με μεσαίο 

κόστος 
διαβίωσης 

Βέλγιο,  Κροατία,  Τσεχία,  Κύπρος,  Γερμανία,  Ελλάδα, 
Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, 

Ισπανία, Τουρκία 
450 

Ομάδα 3 
Χώρες 

με 
χαμηλό 
κόστος 

διαβίωσης 

Βουλγαρία,  Εσθονία,  Ουγγαρία,  Λετονία,  Λιθουανία, 
Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ 400 

    

 
 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για 

πρακτική άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής: 
 

  

Ποσό 
μηνιαίας 

επιχορήγησης 
(€/μήνα) 

Ομάδα 1 
Χώρες με υψηλό 

κόστος 
διαβίωσης 

Αυστρία,   Δανία,   Φιλανδία,   Γαλλία,   Ιρλανδία,   Ιταλία, 
Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία 600 

Ομάδα 2 
Χώρες με μεσαίο 

κόστος 
διαβίωσης 

Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, 
Λουξεμβούργο,  Ολλανδία,  Πορτογαλία,  Σλοβενία,  Ισπανία, 

Τουρκία 
550 

   



 
 
 
 

Ομάδα 3 
Χώρες με 

χαμηλό κόστος 
διαβίωσης 

Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, 
Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ 500 

   

 
 

Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 
 

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξησης 

100 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που 

μετακινούνται για σπουδές. 
 

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, 

είναι τα ακόλουθα: 

 

Οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25
ο
 έτος της ηλικίας τους, θα 

λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα έως 9.000 ευρώ κατά το 

πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από 

πολύτεκνες οικογένειες ή όχι. 

 
Οι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα 

λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ 

ενώ στην περίπτωση που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες έως 

22.000 ευρώ, κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος. 
 

 
Σημειώνεται ότι η παραπάνω οδηγία δεν ισχύει για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν 

για πρακτική άσκηση. 
 

Επιχορήγηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
 

Η επιχορήγηση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών αυτών και του προσωπικού 

στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες υπολογίζεται βάσει 

πραγματικών εξόδων.



 


