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σχετικά με τις υποτροφίες Erasmus στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι ισπανίδα φοιτήτρια και υπότροφος Erasmus για το έτος 2013/2014. Σε 
σχέση με το γεγονός αυτό, διαμαρτύρεται για την απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να
πάψει να χορηγεί τη συμπληρωματική ενίσχυση για την υποτροφία, ύψους 80 ευρώ περίπου 
μηνιαίως. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η απόφαση αυτή θα προκαλέσει δυσκολίες σε 
πολλούς υπότροφους Erasmus, οι οποίοι ήδη σπουδάζουν στο εξωτερικό με δικά τους έξοδα, 
δεδομένου ότι στην πράξη η εν λόγω υποτροφία της ΕΕ δεν καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης που 
σχετίζονται με πανεπιστημιακή πρακτική άσκηση στην Ευρώπη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Οι φοιτητές Erasmus λαμβάνουν ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την κάλυψη 
ενός μέρους από τα ολοένα και αυξανόμενα έξοδα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των 
μετακινήσεων τους στο πλαίσιο των σπουδών ή της κατάρτισής τους στο εξωτερικό με το 
πρόγραμμα Erasmus+. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει επίσης τα κράτη μέλη να 
συμπληρώνουν τούτη τη δαπάνη του προϋπολογισμού της ΕΕ με πρόσθετη χρηματοδότηση, 
είτε για την προσαύξηση της υποτροφίας, είτε για την χρηματοδότηση περισσοτέρων 
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φοιτητών. Το ποσό εντούτοις που χορηγείται για τον σκοπό αυτό επαφίεται ολοκληρωτικά 
στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε κράτους μέλους, εντός του πλαισίου των 
δημοσιονομικών δυνατοτήτων του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία απολύτως 
αρμοδιότητα καθορισμού τούτου του πρόσθετου βοηθήματος. 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε να 
μειώσει το επίπεδο της συγχρηματοδότησης λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Ελήφθη 
εντούτοις η απόφαση να μην περικοπεί η χρηματοδότηση των φοιτητών που βρίσκονταν ήδη 
στο εξωτερικό τη στιγμή της αλλαγής. 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και έπειτα, το ύψος των φοιτητικών επιδομάτων που 
προτείνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ είναι δικαιότερο και διαφανέστερο σε 
σύγκριση με όσα ίσχυαν κατά το προηγούμενο πρόγραμμα. Το ακριβές ποσό που λαμβάνει 
ένας φοιτητής από τα κονδύλια της ΕΕ, μεταξύ κατώτατου και ανώτατου ορίου όπως αυτά 
έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφασίζεται κάθε χρόνο από τις εθνικές 
υπηρεσίες και με τη συμφωνία των εθνικών αρχών, με γνώμονα την ζήτηση των θέσεων και 
το ύψος της εθνικής συγχρηματοδότησης. 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, οι ισπανοί φοιτητές μπορούν να 
λαμβάνουν υποτροφία Erasmus+ ΕΕ που κυμαίνεται μεταξύ 200 και 300 EUR το μήνα, 
αναλόγως της χώρας προορισμού, προσαυξημένη κατά 100 EUR σε περίπτωση κινητικότητας 
λόγω πρακτικής κατάρτισης ή λόγω προέλευσης των φοιτητών από κοινωνικοοικονομικά 
μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Το συνολικό ποσό που προκύπτει εξακολουθεί να μην 
αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη όλων των εξόδων που αντιμετωπίζει κανείς σε περίοδο 
μετακινήσεων στο εξωτερικό αλλά στην μερική μόνο κάλυψη της αύξησης αυτών. Το ποσό 
είναι αυξημένο σε σχέση με προηγούμενες περιόδους και αντιστοιχεί χονδρικά στο μέσο 
ποσό της ΕΕ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. 

Κάτι άλλο που πρέπει να επισημανθεί είναι η διαφορετική, σε σχέση με όσα ίσχυαν στο 
παρελθόν, προσέγγιση που εφαρμόζεται πλέον στην Ισπανία. Αντί να χρησιμοποιείται για την 
προσαύξηση της υποτροφίας που λαμβάνεται από την ΕΕ (και αυτή υψηλότερη σε σχέση με 
το παρελθόν), χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση πρόσθετων περιπτώσεων 
κινητικότητας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Η νέα μεθοδολογία οφείλει να εξασφαλίζει 
απόλυτη διαφάνεια για τους φοιτητές σε σχέση με το ποσό της υποτροφίας του πριν την 
ανταλλαγή και να μην επιτρέπει καμία αλλαγή για όσο διάστημα βρίσκονται στο εξωτερικό.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν διαθέτει καμία εξουσία έναντι των κρατών μελών σε σχέση με τον τρόπο με 
τον οποίο επιλέγουν να συγχρηματοδοτήσουν τους μετακινούμενους φοιτητές. Στην 
περίπτωση της Ισπανίας, η κυβέρνηση της χώρας έχει υποστηρίξει την κινητικότητα των 
ισπανών φοιτητών και θα συνεχίζει να πράττει το ίδιο και στο πλαίσιο του Erasmus+, παρά 
τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει. Δεν παρέχουν όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ συμπληρωματικό επίδομα στις υποτροφίες της ΕΕ και η Επιτροπή εκφράζει την 
ικανοποίησή της για την προσπάθεια που καταβάλει η ισπανική κυβέρνηση να 
μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες για τους ισπανούς φοιτητές. Ταυτόχρονα, το νέο πρόγραμμα 
Erasmus+ παρέχει δικαιότερες και πιο διαφανείς υποτροφίες στους φοιτητές.


