Σημαντικές Επισημάνσεις για την Πρακτική Άσκηση Erasmus+

•

Επιλέξιμες χώρες-μέλη

Μετακίνηση για πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις χώρες κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ καθώς και σε
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και δεν αποτελούν μέλη της Ε.Ε. (π.χ. Ισλανδία,
Νορβηγία, κτλ.).
•

Ποιους αφορά το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus+

Δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι φοιτητές και των
τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακοί μετά το 3ο έτος σπουδών, μεταπτυχιακοί και
διδακτορικοί φοιτητές).
Κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα και μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας επιλογής, οι υποψήφιοι πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι υποψήφιοι μπορούν να
αποφοιτήσουν, διατηρώντας το δικαίωμα να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση
κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ως πρόσφατοι απόφοιτοι.
•

Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση

Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή
ιδιωτικός οργανισμός, εκτός από:
Α) Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και οργανισμών
εξειδικευμένου σκοπού
Β) Οργανισμοί, ιδρύματα ή άλλο φορείς που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα όπως
οι Εθνικοί Οργανισμοί κάθε χώρας (π.χ. ο Εθνικός Οργανισμός της Ελλάδας είναι το ΙΚΥ).
Γ) Οργανισμοί υποδοχής που λειτουργούν ως φορείς-διαμεσολαβητές, οι οποίοι
υποδέχονται τον φοιτητή για πρακτική άσκηση αρχικά στο δικό τους φορέα και εν συνεχεία
προωθούν τον φοιτητή για πρακτική άσκηση σε διαφορετικό φορέα για την
πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης.
Αναλυτικός κατάλογος μη επιλέξιμων ευρωπαϊκών φορέων για πρακτική άσκηση είναι
διαθέσιμος στους παρακάτω συνδέσμους: https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_el,
https://europa.eu/european-union/contact/institutionsbodies_en

•

Μηνιαία επιχορήγηση
Ομάδα χωρών

Ομάδα 1
Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία,
Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία,
Σουηδία, Αγγλία, Λουξεμβούργο

Μηνιαία επιχορήγηση
Χώρες με υψηλό
κόστος διαβίωσης

620€

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο
Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, κόστος διαβίωσης
Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος,
Ολλανδία, Πορτογαλία, Μάλτα

570€

Ομάδα 3
Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία,
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,
Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία,
Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία,
ΠΓΔΜ, Τουρκία

520€

Χώρες με χαμηλό
κόστος διαβίωσης

Προσοχή: Για φοιτητές με σοβαρές αναπηρίες προβλέπεται επιπρόσθετη επιχορήγηση.
Επιπροσθέτως, δεν προβλέπεται πλέον επιπρόσθετη χρηματοδότηση για φοιτητές με
χαμηλό εισόδημα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
Erasmus+.

