
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

Εθνική Μονάδα Erasmus+
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

14234 Νέα Ιωνία

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 3726300
E-mail: erasmusplus@iky.gr 

www.iky.gr

© Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Erasmus+ για
φοιτητές, καθηγητές

και προσωπικό
με αναπηρίες

Insta

https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation 

@IKY_Erasmusplus 

https://www.instagram.com/iky_erasmusplus/

https://www.linkedin.com/company/iky-hellenic-national-agency

https://plus.google.com/u/0/117512167038862232391/posts 

http://www.youtube.com/user/LLPIKY  

Το ΙΚΥ, ως Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+, 
είναι υπεύθυνο για τις εγκρίσεις των αιτήσεων πρόσθετης 
χρηματοδότησης. Ο αριθμός των εγκρίσεων εξαρτάται από 
τις αιτήσεις που θα δεχτεί η Εθνική Μονάδα, καθώς και από το 
κεφάλαιο το οποίο έχει δεσμευτεί για το σκοπό αυτό.  Ενδέχεται 
η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι μικρότερη από την 
αιτηθείσα.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας και τελικός απολογισμός:

§ Ο φοιτητής λαμβάνει όλο το ποσό της εγκριθείσας 
χρηματοδότησης από το Ίδρυμά του.  Κατά την επιστροφή 
τους, οι μετακινούμενοι με το Πρόγραμμα Erasmus+, 
υποβάλουν στο Ίδρυμα από όπου εγκρίθηκε η μετακίνησή 
τους, οικονομικό απολογισμό για την εγκριθείσα πρόσθετη 
χρηματοδότηση. 

§ Όλες οι δαπάνες πρέπει να καλύπτονται από παραστατικά 
(τιμολόγια, αποδείξεις). Σε περίπτωση που οι πραγματικές 
επιλέξιμες δαπάνες είναι λιγότερες από την εγκριθείσα 
χρηματοδότηση, επιστρέφεται η διαφορά.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις 
απόψεις μόνον των δημιουργών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Erasmus+, στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος προς τα 
άτομα με αναπηρίες σε όλες τις δραστηριότητες και ιδιαίτερα 
στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Τα άτομα με αναπηρίες, φοιτητές και προσωπικό, αποτελούν μια 
ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, καθώς καλούνται να υπερκεράσουν 
τις δυσκολίες από το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε 
να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus+ και 
αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό, ενώ η 
δέουσα μέριμνα δίδεται στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης για μετακίνηση στο 
εξωτερικό μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, 
έχουν οι Φοιτητές, οι Καθηγητές και το Προσωπικό με αναπηρίες οι 
οποίοι αντίστοιχα φοιτούν, διδάσκουν ή εργάζονται στα Ιδρύματα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης για μια περίοδο σπουδών ή πρακτικής 
άσκησης. Εάν κατά τα λοιπά πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι 
συμμετοχής στο Πρόγραμμα, χορηγείται πρόσθετη χρηματοδότηση.

Στο www.iky.gr θα δείτε την συγκεκριμένη αίτηση 

	για τους Φοιτητές
 http://www.iky.gr/atoma-me-eidikes-anagkes/item/1651

 και 

	για τους Καθηγητές και το Προσωπικό
 http://www.iky.gr/atoma-me-eidikes-anagkes/item/1652 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε στα Γραφεία των Ιδρυμάτων
https://www.iky.gr/el/idrymata-anwtaths-
ekpaideyshs/2014-07-16-11-07-34
ή στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων 
του κάθε Ιδρύματος. 

Ενδεικτικές επιπλέον ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν:

§	 Συνοδός κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (προς και από)          

§	 Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή 
την επιχείρηση τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό   

§	 Στέγαση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο δωμάτιο στις 
φοιτητικές εστίες)                                                         

§	 Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και κατά τη διάρκεια της 
νύχτας 

§	 Φροντιστής                                                                                      

§	 Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, ιατρικό check-up στη 
χώρα υποδοχής κλπ)

§	 Ειδικό διδακτικό υλικό (Μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητο-
φωνήσεις διαλέξεων κλπ)

Erasmus+ για φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό με αναπηρίες
γνωρίζετε ότι δικαιούστε επιπλέον χρηματοδότηση;


