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Θέμα:  Εισήγηση για τη ρύθμιση οικονομικών και ακαδημαϊκών θεμάτων που αφορούν 

την κινητικότητα των φοιτητών Erasmus+ λόγω της πανδημίας Covid-19 
 

 
Κύριε Πρύτανη, 
 
Με δεδομένη την απρόβλεπτη εξέλιξη της κινητικότητας Erasmus+ των φοιτητών του 
Δ.Π.Θ. εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, και λαμβάνοντας υπόψη: 
 

• Την απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. ΔΠΘ/ΠΡ/39375/2311 / 10-3-2020 
• Την απόφαση της Συγκλήτου αριθ. 3 / 27 /19-3-2020 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/41673/1633) 
• Τα ηλεκτρονικά μηνύματα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του προγράμμστος 

Erasmus+ (ΙΚΥ) της 28.02.2020 (Οδηγίες προς τα Γραφεία Erasmus+ των 
Πανεπιστημίων σχετικά με τις κινητικότητες στο πλαίσιο διαχείρισης της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού), της 11.03.2020 (Νεότερη ενημέρωση: Οδηγίες προς τα Γραφεία 
Erasmus+ των Πανεπιστημίων σχετικά με τις κινητικότητες στο πλαίσιο διαχείρισης 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού), και της 26.03.2020 (Coronavirus: Παρακολούθηση 
Διαδικτυακών Μαθημάτων ΚΑ03 & ΚΑ107) 

• τις οδηγίες και τις απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετικά ερωτήματα 
που αφορούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στο πρόγραμμα Erasmus+ 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 (https://eacea.ec.europa.eu/about-
eacea/news/coronavirus-implications-for-implementation-programmes-managed-
eacea_en, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-
impact_en, και https://esn.org/news/covid-19-implications-erasmus-students-qa-
webinar)  

 
σας υποβάλω προς έγκριση από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ εισήγηση - σχέδιο διαχείρισης των 
κινητικοτήτων των φοιτητών ERASMUS+ σε οικονομικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, ώστε να 
διαμορφωθεί ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων από τα Τμήματα του Δ.Π.Θ. Στόχος του 



προτεινόμενου σχεδίου είναι να περιορίσει στο ελάχιστο τον αρνητικό αντίκτυπο της 
πανδημίας στους φοιτητές ERASMUS+ του Πανεπιστημίου μας λαμβάνοντας παράλληλα 
μέριμνα, ώστε να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο μεταχείρισης για τους φοιτητές, ανάλογα με την 
περίπτωση στην οποία εμπίπτει η κινητικότητά τους, τόσο ως προς την οικονομική 
διευθέτηση των αποζημιώσεων, όσο και ως προς τη διευκόλυνσή τους σε ακαδημαϊκό 
επίπεδο. 
 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ 
     για φοιτητές Erasmus+ λόγω της πανδημίας Covid-19  
 
1) Φοιτητές που δεν ξεκίνησε η προγραμματισμένη κινητικότητά τους 

Αποζημιώνονται, βάσει παραστατικών, για ποσά που δεν θα υπερβαίνουν το 80% της 
προχρηματοδότησης της επιχορήγησης Erasmus+, για τις εξής δαπάνες: 
- εισιτήρια (όχι εντός Ελλάδος) 
- ενοίκιο διαμονής 
- ασφαλιστήρια συμβόλαια   

2)  Φοιτητές που  έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα και αναστέλλουν/ακυρώνουν την 
κινητικότητά τους  

Διατηρούν το 80% της προχρηματοδότησης της επιχορήγησης Erasmus+ που έχουν λάβει. 
 
3) Φοιτητές που  έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα και συνεχίζουν διαδικτυακά την 
παρακολούθηση μαθημάτων στο Ίδρυμα υποδοχής ή συνεχίζουν την πρακτική τους 
άσκηση μέσω τηλεργασίας. 

Διευκολύνεται η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν καταγραφεί στις 
συμφωνίες μάθησης (Learning Agreements) μέσω της χρήσης εναλλακτικών μέσων, όπως 
π.χ. ψηφιακών εργαλείων για εξ αποστάσεως σπουδές μέσω διαδικτυακών μαθημάτων ή 
για τηλεργασία.  
Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους που 
περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης για σπουδές και θα τους απονεμηθεί το 
Transcript of Records, μέσω διαδικτυακών μαθημάτων (με ελάχιστο όριο ένα μάθημα 
εξαιρουμένης της ξένης γλώσσας), λαμβάνουν το σύνολο της αρχικά εγκριθείσας 
επιχορήγησης. 
Αντίστοιχα, οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω 
τηλεργασίας, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατό από τη φύση της εργασίας και με τη 
σύμφωνη γνώμη του φορέα υποδοχής και με την προϋπόθεση ότι το διάστημα που η 
πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί μέσω τηλεργασίας θα συμπεριληφθεί στη Βεβαίωση 
Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνουν το σύνολο της αρχικά εγκριθείσας επιχορήγησης.  
Στην περίπτωση που δεν επιτύχουν μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί στις 
συμφωνίες μάθησης, διατηρούν το 80% της προχρηματοδότησης της επιχορήγησης 
Erasmus+ που έχουν λάβει όπως οι φοιτητές της περίπτωσης 2. 
 
4) Φοιτητές που  παραμένουν στο εξωτερικό και συνεχίζουν διαδικτυακά την 
παρακολούθηση μαθημάτων στο Ίδρυμα υποδοχής ή συνεχίζουν την πρακτική τους 
άσκηση μέσω τηλεργασίας. 

Διευκολύνεται η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν καταγραφεί στις 
συμφωνίες μάθησης (Learning Agreements) μέσω της χρήσης εναλλακτικών μέσων, όπως 
π.χ. ψηφιακών εργαλείων για εξ αποστάσεως σπουδές μέσω διαδικτυακών μαθημάτων ή 
για τηλεργασία.  



Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους που 
περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης για σπουδές και θα τους απονεμηθεί το 
Transcript of Records, μέσω διαδικτυακών μαθημάτων (με ελάχιστο όριο ένα μάθημα 
εξαιρουμένης της ξένης γλώσσας), λαμβάνουν το σύνολο της αρχικά εγκριθείσας 
επιχορήγησης. 
Αντίστοιχα, οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω 
τηλεργασίας, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατό από τη φύση της εργασίας και με τη 
σύμφωνη γνώμη του φορέα υποδοχής και με την προϋπόθεση ότι το διάστημα που η 
πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί μέσω τηλεργασίας θα συμπεριληφθεί στη Βεβαίωση 
Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνουν το σύνολο της αρχικά εγκριθείσας επιχορήγησης.  
Φοιτητές που παραμένουν στο εξωτερικό αλλά λόγω αναστολής εργασιών στο φορέα 
υποδοχής δεν είναι δυνατόν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω 
τηλεργασίας, λαμβάνουν επιχορήγηση και για τις ημέρες διακοπής κατά τις  οποίες δεν 
πραγματοποιήθηκε καμία δραστηριότητα, χωρίς το ποσό να υπερβαίνει την αρχικά 
εγκριθείσα επιχορήγηση. 
Στην περίπτωση που απαιτηθεί παράταση της περιόδου σπουδών ή πρακτικής άσκησης, 
λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Ιδρυμάτων ή φορέων πρακτικής άσκησης, 
γίνεται δεκτή η παράταση της Σύμβασης των φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα 
ζητηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της υφιστάμενης Σύμβασης επιχορήγησης.  

 

Παραστατικά που απαιτούνται για την περίπτωση 1 (Φοιτητές που δεν ξεκίνησε η 
κινητικότητά τους) 

• Εισιτήριο μετακίνησης, απόδειξη αγοράς εισιτηρίου, και ενημέρωση (email) από 
αερομεταφορέα για το ποσό που  παρακρατήθηκε μετά από την ακύρωση του εισιτηρίου, 
ώστε να δύναται να διαπιστωθεί το ποσό που δεν κατέστη δυνατόν να επιστραφεί στο 
φοιτητή. 
• Απόδειξη καταβολής δαπανών στέγασης από τον εκμισθωτή, συνοδευόμενη από το 
ενοικιαστήριο συμβόλαιο και δήλωση του εκμισθωτή για το ποσό που παρακρατήθηκε, 
ώστε να δύναται να βεβαιωθεί το ποσό που δεν κατέστη δυνατόν να επιστραφεί στον 
φοιτητή.  
•  (Μόνο για την Πρακτική Άσκηση): Αποδεικτικό καταβολής κόστους ασφάλισης 
συνοδευόμενο από βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που επιστράφηκε 
στον ασφαλισμένο λόγω της ακύρωσης ή διακοπής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
• Υπεύθυνη Δήλωση βάσει του Ν.1599/1986 για ακύρωση της κινητικότητας λόγω 
ανωτέρας βίας (Covid-19) στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα ποσά που θα καταβληθούν 
στο φοιτητή/στη φοιτήτρια για τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ασφάλισης δεν θα 
ανακτηθούν με άλλο τρόπο. 
 

Παραστατικά που απαιτούνται για την περίπτωση 2 (Φοιτητές που έχουν επιστρέψει στην 
Ελλάδα και αναστέλλουν/ακυρώνουν την κινητικότητά τους) 

• Υπεύθυνη Δήλωση βάσει του Ν.1599/1986 για ακύρωση της κινητικότητας τους 
λόγω ανωτέρας βίας (Covid-19). 
• Βεβαίωση του Ιδρύματος/φορέα υποδοχής για το διάστημα της παραμονής. 
• Φωτοαντίγραφα εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής. 
 

Παραστατικά που απαιτούνται για την περίπτωση 3 (Φοιτητές που  έχουν επιστρέψει 
στην Ελλάδα και συνεχίζουν διαδικτυακά την παρακολούθηση μαθημάτων στο Ίδρυμα 
υποδοχής ή συνεχίζουν την πρακτική τους άσκηση μέσω τηλεργασίας) 



• Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους 
αποζημιώνονται ως συνήθως. 
• Οι φοιτητές που δεν θα επιτύχουν τα μαθησιακά αποτελέσματα (βάσει του 
Transcript of Records ή της Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης) και θα διατηρήσουν το 80% 
της προχρηματοδότησης της επιχορήγησης Erasmus+ υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 
βάσει του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι διέκοψαν την κινητικότητα και δεν 
ολοκλήρωσαν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους λόγω ανωτέρας βίας (Covid-19). 

 
Παραστατικά που απαιτούνται για την περίπτωση 4 (Φοιτητές που  παραμένουν στο 
εξωτερικό και συνεχίζουν διαδικτυακά την παρακολούθηση μαθημάτων στο Ίδρυμα 
υποδοχής ή συνεχίζουν την πρακτική τους άσκηση μέσω τηλεργασίας.  

• Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους 
αποζημιώνονται ως συνήθως. 
• Οι φοιτητές που παραμένουν στο εξωτερικό αλλά δεν είναι δυνατόν να εκπονήσουν 
την πρακτική τους άσκηση λόγω αναστολής εργασιών στο φορέα υποδοχής 
αποζημιώνονται με το σύνολο της υποτροφίας (και για τις ημέρες διακοπής, χωρίς το 
ποσό να υπερβαίνει την αρχικά εγκριθείσα επιχορήγηση) αφού υποβάλλουν βεβαίωση 
του φορέα υποδοχής στην οποία αναφέρεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη 
δυνατή η υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και υπεύθυνη δήλωση βάσει του 
Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι λόγω της φύσης της εργασίας δεν κατέστη 
δυνατή η τηλεργασία. 

 

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ 
     για φοιτητές Erasmus+ λόγω της πανδημίας Covid-19 

 
1) Φοιτητές που δεν ξεκίνησε η προγραμματισμένη κινητικότητά τους 

Με απόφαση του Τμήματός τους δίνεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης εγγραφής στα 
μαθήματα του εξαμήνου που παρακολουθούν στο Δ.Π.Θ. (δήλωση μαθημάτων) και 
συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική δραστηριότητα εξ αποστάσεως. Τυχόν απουσίες που 
καταγράφηκαν σε μαθήματα (ή εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις) με 
υποχρεωτική παρακολούθηση, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον αποκλεισμό τους από τη 
διαδικασία αξιολόγησης.  

2)  Φοιτητές που  έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα και αναστέλλουν/ακυρώνουν την 
κινητικότητά τους  

Με απόφαση του Τμήματός τους δίνεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης εγγραφής στα 
μαθήματα του εξαμήνου που παρακολουθούν στο Δ.Π.Θ. (δήλωση μαθημάτων) και 
συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική δραστηριότητα εξ αποστάσεως. Τυχόν απουσίες που 
καταγράφηκαν σε υποχρεωτικά μαθήματα (ή εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις), 
δεν λαμβάνονται υπόψη για τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

3) Φοιτητές που  έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα και συνεχίζουν διαδικτυακά την 
παρακολούθηση μαθημάτων στο Ίδρυμα υποδοχής  

Με στόχο τη διευκόλυνση των φοιτητών που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής που αντιστοιχούν σε 
σύνολο 30 μονάδες ECTS, και προκειμένου να συμπληρώσουν τον αριθμό των 30 μονάδων 
ECTS για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δίνεται η δυνατότητα με 
απόφαση του Τμήματός τους, εκπρόθεσμης εγγραφής στα μαθήματα του εξαμήνου του 



Τμήματός τους στο Δ.Π.Θ. (δήλωση μαθημάτων) και συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική 
δραστηριότητα εξ αποστάσεως. Τυχόν απουσίες που καταγράφηκαν σε υποχρεωτικά 
μαθήματα (ή εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις), δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
αποκλεισμό τους από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

4) Φοιτητές που παραμένουν στο εξωτερικό και συνεχίζουν διαδικτυακά την 
παρακολούθηση μαθημάτων στο Ίδρυμα υποδοχής  

Με στόχο τη διευκόλυνση των φοιτητών που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής τα οποία να 
αντιστοιχούν σε 30 μονάδες ECTS, και προκειμένου να συμπληρώσουν τον αριθμό των 30 
μονάδων ECTS για το εαρινό εξάμηνο του 2019-2020, δίνεται η δυνατότητα, με απόφαση 
του Τμήματός τους, εκπρόθεσμης εγγραφής στα μαθήματα του εξαμήνου του Τμήματός 
τους στο Δ.Π.Θ. (δήλωση μαθημάτων) και συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική 
δραστηριότητα εξ αποστάσεως. Τυχόν απουσίες που καταγράφηκαν σε υποχρεωτικά 
μαθήματα (ή εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις), δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
αποκλεισμό τους από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Με εκτίμηση, 
 
 
 
Καθηγήτρια Μαρία Γρηγορίου 
Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Erasmus+ Δ.Π.Θ. 
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