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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2023-2024 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus+ του ΔΠΘ υλοποιεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2023-2024 τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Erasmus+ για μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία και 

μακροχρόνια μεικτή Κινητικότητα (ως μεικτή κινητικότητα θεωρείται ο συνδυασμός 

κινητικότητας με φυσική παρουσία τουλάχιστον 60 ημερών σε συνδυασμό με μια 

εικονική συνιστώσα που διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την 

ομαδική εργασία) μέσω των κονδυλίων που εξασφαλίζει κατ’ έτος. Παράλληλα 

συμμετέχει στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ που συντονίζει το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο. 

Η δράση παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς–

μεταπτυχιακούς–υποψήφιους διδάκτορες) αλλά και προσφάτως αποφοίτους1 του ΔΠΘ, 

τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 2 έως 3 μηνών2, σε 

φορείς (π.χ. Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ερευνητικά Κέντρα, 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διπλωματικές αποστολές κ.λ.π.) που εδρεύουν σε χώρες του 

προγράμματος Erasmus+ και επιπλέον οι Χώρες από τις Περιφέρειες 13 και 14 (βλ. 

σχετικός συνημμένο πίνακα).  

 Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (call 2022) έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση 8   

θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.  

 Η πρακτική άσκηση υποστηρίζεται από υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των 

εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (βλ. σχετικό συνημμένο πίνακα).  

 H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων (βλ. συνημμένο 

αρχείο), από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος.  

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail 

της Συντονίστριας Erasmus+ του Τμήματος: Επίκ. Καθηγ. Α. Μαστρογιάννη 

amastrog@helit.duth.gr 

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 21 Απριλίου 2023.  

 Η επιλέξιμη περίοδος υλοποίησης των μετακινήσεων θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί έως 31/07/2024, και δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 

31/07/2024 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης). 

 

Αν προκύψουν λόγοι Ανωτέρας Βίας (π.χ. υγειονομικές συνθήκες), δύναται η Πρακτική 

Άσκηση να υλοποιηθεί  με μεικτή Κινητικότητα (blended Mobility) δηλαδή να ξεκινήσει 

εικονικά (virtually, από την Ελλάδα) και να συνδυαστεί με φυσική κινητικότητα 

                                                
1 Πρόσφατα απόφοιτοι: Η περίοδος της πρακτικής άσκησης για την οποία αιτούνται θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία αποφοίτησής τους. Προϋπόθεση 
συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η επιλογή των αιτήσεών τους να έχει ολοκληρωθεί κατά το 
τελευταίο έτος της φοίτησής τους (πριν την αποφοίτησή τους). Οι φοιτητές θα πρέπει να 
ενημερώνουν τους φορείς υποδοχής ότι κατά την περίοδο κινητικότητας θα είναι απόφοιτοι. 
2  Περίοδος μεγαλύτερη των 3 μηνών είναι επιλέξιμη, χωρίς χρηματοδότηση (zero grant). 

mailto:amastrog@helit.duth.gr
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(physical). Ωστόσο το διάστημα που οι κινητικότητες  πραγματοποιηθούν  με  

τηλεργασία – εικονικά  ο συμμετέχων δεν χρηματοδοτείται. Η επιχορήγηση αφορά 

μόνο την περίοδο της κινητικότητας με φυσική παρουσία. 

 

Για την αποδοχή της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάθεση πλήρους φακέλου με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται παρακάτω. 
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Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 

 Αίτηση Υποψηφιότητας (επισυνάπτεται) 

 Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)  

 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) 

με αναλυτική βαθμολογία 

 Αντίγραφο πτυχίου (για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες) 

 Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο) 

 Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance and Working Program) του 

οργανισμού υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, στην οποία θα 

περιέχονται οι εξής πληροφορίες: ο λογότυπος του φορέα, στοιχεία του υπευθύνου του 

φορέα υποδοχής που θα υπογράψει τη σχετική συμφωνία πρακτικής άσκησης, στοιχεία 

του αρμόδιου ατόμου του φορέα υποδοχής υπευθύνου της παρακολούθησης της 

πρακτικής άσκησης (όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο & fax). Στην επιστολή 

θα αναφέρεται η αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης 

(traineeship) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα (έναρξη-λήξη) διάρκειας δύο έως τριών μηνών. Επιπλέον, θα περιγράφονται 

αναλυτικά το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης, καθώς και τα 

καθήκοντα του εκπαιδευόμενου τα οποία θα πρέπει να έχουν συνάφεια με το 

αντικείμενο σπουδών. Τέλος, η επιστολή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του 

φορέα υποδοχής και θα σφραγίζεται από το φορέα. 

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής: 

 Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος 

διατίθεται στον ιστότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies_en) 

 Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή 

πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης) 
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ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Erasmus+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ* 

ΓΙΑ TO ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 

 

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης των φοιτητών που μετακινούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+  για πρακτική άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα 

υποδοχής ως εξής: 

    

μηνιαία 

επιχορήγηση 

(€/μήνα) 

Ομάδα 1 Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, 

Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία  

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, 

Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο) 

 

670 χώρες με 

υψηλό κόστος 

διαβίωσης 

Ομάδα 2 Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, 

Ελλάδα, Κύπρος, Ολλανδία, Πορτογαλία, Μάλτα 

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα, 

Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό) 

 

620 χώρες με 

μεσαίο κόστος 

διαβίωσης 

Ομάδα 3 

Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, 

Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, 

Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Σερβία 

 

 570 χώρες με 

χαμηλό κόστος 

διαβίωσης 

 

* Για την επιπλέον οικονομική ενίσχυση  φοιτητών που προέρχονται από ομάδες με 

λιγότερες ευκαιρίες  βλ.  σχετικό αρχείο ¨Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες¨  

* Για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 

υποχρεωτική η έκδοση Visa με τα έξοδα της οποίας επιβαρύνονται οι συμμετέχοντες 

φοιτητές. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  

(Erasmus+ Traineeships 2023-2024) 

 

Κριτήριο Μόρια Σχόλια 

1 Επίπεδο σπουδών 

Προπτυχιακό 10  

Μεταπτυχιακό  15  

Διδακτορικό 20  

2 
Αίτηση: κίνητρα/λόγοι συμμετοχής στο 

πρόγραμμα  
1-20 Στην κρίση του Συντονιστή Erasmus 

3 

 
Αναλυτική βαθμολογία (ακαδημαϊκή επίδοση) M.O Βαθμολογίας Χ 4 

Για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς 
φοιτητές λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 

πτυχίου 

4 

 

Γλωσσική επάρκεια  
(με βάση τη γλώσσα συνεργασίας στο Φορέα 

Υποδοχής) 

■ Β1 (μέτρια γνώση) 

■ Β2 (Lower-καλή γνώση)  
  ■ C1 (Advanced-πολύ καλή γνώση)  

■ C2 (Proficiency-άριστη γνώση) 

5 
20 

25 
30 

 

5 
Επιστολή αποδοχής από φορέα υποδοχής  

(letter of acceptance and working program) 

αποδοχή και αναφορά καθηκόντων 20 

 
αποδοχή και αναλυτικό πρόγραμμα της 

περιόδου πρακτικής ανά μήνα 
30 

6 

Συνάφεια με τα μαθησιακά αποτελέσματα του 
προγράμματος σπουδών (για προπτυχιακό 

και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών)  
ή με την θεματολογία της διδακτορικής 

διατριβής 

 1-20 Στην κρίση του Συντονιστή Erasmus 

7 Δεύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus 
 

-20  
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
Πρόγραμμα ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2023-2024 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Επώνυμο:  Ονοματεπώνυμο πατέρα: 

 Όνομα:  Ονοματεπώνυμο μητέρας: 

 Ημερομηνία γέννησης:  Υπηκοότητα: 

 Τόπος γέννησης: 

 Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας: 

 Αριθμ. Διαβατηρίου: 

 Τόπος μόνιμης κατοικίας: 

 Οδός-Αριθμός: 

 Τ.Κ.: 

 Τηλέφωνο:  Κινητό: 

 E-mail: 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ  

 Προπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια:   

 Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια:   

 Υποψήφιος/ια Διδάκτορας:   Επιβλέπων Καθηγητής: 

 Έτος σπουδών:  Πρόθεση μετακίνησης ως πρόσφατα απόφοιτος:    

 Σχολή: 

 Τμήμα: 

 Διάστημα Τοποθέτησης: μήνες από έως 

 Ημερομηνία Μετάβασης: 

 Χώρα Τοποθέτησης: 

 Φορέας Τοποθέτησης: 
 

 Προηγούμενη Συμμετοχή 
στο Πρόγραμμα Erasmus+: Όχι     Ναι   από έως 

 

 



 

 

 

 

 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ      

 Μητρική  Άριστη 
Πολύ 
Καλή 

Καλή Μέτρια Βασική 

Αγγλικά:       

Γαλλικά:       

Γερμανικά:       

Άλλη: ………………       

Άλλη: ………………       
 

 Παρουσιάστε συνοπτικά τα κίνητρα / λόγους συμμετοχής σας στο πρόγραμμα: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐  Έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Δ.Π.Θ.  

https://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%C

E%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE

%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-

%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-

%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR 

 

                      Ημερομηνία: ………/………../202… 
 

                            Ο/Η αιτών/ούσα 
 
                      
 
                                                                                                                              (Υπογραφή) 
 
 
Συνημμένα υποβάλλονται: 

 Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)                                                                           

 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας  

https://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
https://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
https://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
https://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
https://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR


 Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία 

 Αντίγραφο πτυχίου (για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες) 

 Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο)     

 Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance and Working Program) από τον οργανισμό υποδοχής, στην 
οποία αναφέρονται τα στοιχεία του υπεύθυνου της παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης, το  συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη), οι γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν, το λεπτομερές πρόγραμμα της 
περιόδου πρακτικής άσκησης, καθώς και τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου. 

 Απλή φωτοτυπία από το Unistudent, όπου φαίνεται ευκρινώς ο Μ.Ο. βαθμολογίας. 



Φοιτητές προερχόμενοι από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και 

φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες 
 
Το πρόγραμμα Erasmus+ κατά την περίοδο 2021-2027 δίνει έμφαση στην οριζόντια 
προτεραιότητα της ένταξης και της πολυμορφίας.  
Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει με επιπλέον χρηματοδότηση τη συμμετοχή  
α) ατόμων που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες (προσαύξηση στην 
μηνιαία επιχορήγηση) 
β) ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες (πρόσθετη επιχορήγηση: αποζημίωση για κάλυψη 
δαπανών βάσει πραγματικού κόστους) 
 

Α) Φοιτητές από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες 

Κριτήρια – Erasmus+ call 2022 

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),  (2)  ή (3) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:  

(1) Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων 
(5.000) 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 έξι χιλιάδων 
(6.000) 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 του έτους υποβολής της αίτησης. 

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 επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ. 

 

Δικαιολογητικά ανά κατηγορία:  

(1) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο 
φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον 
είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.  

(2) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο 
φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον 
είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.  

i. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής 
αρχής.  

ii. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι 
ορφανός.  

iii. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με 
το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη 
Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, 
Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-
09-2011.  

iv. Για την απόδειξη της ιδιότητας γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, εκτός 
από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται:  
α) δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την 

επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης ή  

β) τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη 
Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης ή  

γ)  ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι 
ορφανός από έναν γονέα, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του 
άλλου γονέα (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) 
ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.  

v. Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο 
έγγραφο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά δήλωσή του, είναι πρόσφυγας.  

vi. Βεβαίωση δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης, στην οποία να 
βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι καταγωγής Ρομά (π.χ. από την 
Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ»).  

vii. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη 
που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή βεβαίωση εισαγωγής σε 
Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ανωτέρω ιδιότητα.  



(3) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο 
φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον 
είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.  
i. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με 

το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη 
Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, 
Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-
09-2011.  

Ορισμοί: 

 Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, σύμφωνα 
με το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, για το πλέον πρόσφατο 
φορολογικό έτος. 

 Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ήτοι το σύνολο του 
εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από 
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή 
τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο φοιτητής είναι 
υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο φοιτητής εμφανίζεται σε 
αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, 
για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα 
αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω 
(αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις. 

 Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού 
εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι 
ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για 
τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. 

 Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την 
επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους: 
o δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο 

συμβίωσης  ή 
o παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή 

σύμφωνο συμβίωσης  ή 
o υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή 
o ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή. 

 

β) Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες 

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. 

 



 

Είναι κατανοητό ότι οι αναπηρίες δεν καθίστανται πάντα αντιληπτές εκ πρώτης όψεως και 

πολλοί φοιτητές διστάζουν να τις κοινοποιήσουν, καθώς αποτελούν ευαίσθητο προσωπικό 

δεδομένο. Στους φοιτητές  με αναπηρίες συγκαταλέγονται έτσι, εκτός από όσους 

αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες, και όσοι έχουν προβλήματα όρασης, ακοής ή πάσχουν 

από ένα χρόνιο νόσημα, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχικών παθήσεων. 

Η επιχορήγηση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες καλύπτει το 100% των επιπρόσθετων 

δαπανών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των συμμετεχόντων αυτών 

στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων, σύμφωνα με τα 

προσκομισθέντα δικαιολογητικά. 

Αναμένεται η δημοσίευση σχετικής ειδικής ανακοίνωσης από την Εθνική Μονάδα 

Συντονισμού (ΙΚΥ). Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες 

καλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus+ του Δ.Π.Θ. 

εγκαίρως (τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη σχεδιαζόμενη κινητικότητα) προκειμένου να τους 

κοινοποιηθεί η σχετική ανακοίνωση  και να λάβουν πληροφορίες για το πώς μπορούν να 

ζητήσουν και να λάβουν αυτήν την επιπλέον επιχορήγηση. 
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