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Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σε συνέχεια της από 3/2/2020 & 28/2/2020 ενημέρωσης της ΕΜΣ/ΙΚΥ, σχετικά  με την εκδήλωση του Coronavirus

και την εξάπλωση πλέον του ιού παγκοσμίως, σας διευκρινίζουμε επιπροσθέτως τα ακόλουθα:

Η απόφαση για την πραγματοποίηση ή μη δραστηριοτήτων κινητικότητας λαμβάνεται από τους ίδιους τους

μετακινούμενους και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και αποτυπώνεται σε σχετικές αποφάσεις.

Προκειμένου η Εθνική Μονάδα να εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής της  «ανωτέρας βίας» κατά τον

οικονομικό απολογισμό των έργων, θα πρέπει τα Ιδρύματα να εκδώσουν απόφαση, εξετάζοντας τα εκάστοτε

δεδομένα,  ότι η ακύρωση, αναστολή ή διακοπή των κινητικοτήτων Erasmus+ λόγω του Coronavirus πληρούν τις

προϋποθέσεις για υπαγωγή στην κατηγορία της «ανωτέρας βίας». Η απόφαση λαμβάνεται από τα Ιδρύματα και

δεν απαιτείται ενημέρωση ή/και έγκριση από την ΕΜΣ. Υπενθυμίζεται ότι οι ταξιδιωτικές οδηγίες και άλλα μέτρα

που λαμβάνονται από αρμόδιες αρχές, όπως το κλείσιμο σχολείων, πανεπιστημίων μπορούν επίσης να

θεωρηθούν ως «ανωτέρα βία».

Η απόφαση δύναται να αφορά τις κατωτέρω κατηγορίες εξερχόμενων μετακινουμένων στο πλαίσιο των δράσεων

ΚΑ103 & ΚΑ107  και τους εισερχόμενους στο πλαίσιο της  δράσης ΚΑ107.

Φοιτητές και προσωπικό που βρίσκονται σε οποιαδήποτε χώρα στο εξωτερικό και θέλουν να

επιστρέψουν στην Ελλάδα λόγω του Coronavirus

Φοιτητές και Προσωπικό που θέλουν να ακυρώσουν την προγραμματισμένη περίοδο κινητικότητας σε

οποιαδήποτε Χώρα στο εξωτερικό λόγω του Coronavirus

Φοιτητές και Προσωπικό που θέλουν να αναβάλλουν προσωρινά την μετακίνησή τους σε οποιαδήποτε

Χώρα στο εξωτερικό λόγω του Coronavirus

Αναφορικά με την αποζημίωση των δαπανών που προκύπτουν λόγω ανωτέρας βίας, ισχύουν οι οδηγίες του από

28/02/2020 ηλεκτρονικού μηνύματος της ΕΜΣ/ΙΚΥ. Η αποζημίωση που θα λάβει ο μετακινούμενος

προσδιορίζεται βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών (αποδείξεις εισιτηρίων, διαμονής, ασφάλισης και

έκδοσης visa). Ο έλεγχος και η απόδοση των πραγματικών δαπανών,  όπου απαιτείται, αποτελεί αποκλειστική

ευθύνη των Ιδρυμάτων και υπόκειται στον έλεγχο της ΕΜΣ/ΙΚΥ όπου και όποτε αυτό απαιτηθεί, όπως απορρέει

από τη Σύμβαση Επιχορήγησης μεταξύ Ιδρύματος και Εθνικής Μονάδας Συντονισμού. Επισημαίνουμε ότι,

αναφορικά με τον προσδιορισμό του πραγματικού κόστους των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί, θα

πρέπει να αφαιρείται το ποσό που επιστρέφεται από ακυρώσεις εισιτηρίων/διαμονής κλπ. Οι συμμετέχοντες θα

πρέπει επιπλέον να προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα κόστη που θα καταβληθούν, δεν μπορούν να

ανακτηθούν με άλλο τρόπο.

Οι μετακινούμενοι θα πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
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να ενημερώνουν άμεσα για την κατάσταση που επικρατεί στο ίδρυμα υποδοχής, εφόσον βρίσκονται ήδη σε

μετακίνηση στο εξωτερικό.

Με εκτίμηση,

Aliki Filandrianou

IKY/Erasmus+ Hellenic NaOonal Αgency |Coordinator of Higher EducaBon Sector

41 Ethnikis AnOstaseos Avenue| 14234 N. Ionia 

Tel: 0030 210 3726 401

Mail: afilandrianou@iky.gr

Web: | | 

From: Eirini Ntroutsa [mailto:edroutsa@iky.gr]

Sent: Friday, February 28, 2020 12:12 PM

Cc: kathanas@ecd.uoa.gr; Grammateia S. <grammateiads@iky.gr>; gen.director@iky.gr; afilandrianou@iky. gr

<afilandrianou@iky.gr>; mxarhou@iky.gr; 'Aspasia Karabela' <akarabela@iky.gr>

Subject: Οδηγίες προς τα Γραφεία Erasmus+ των Πανεπιστημίων σχετικά με τις κινητικότητες στο πλαίσιο

διαχείρισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την εκδήλωση του

Coronavirus και την εξάπλωση του ιού στην Ιταλία, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα εξής:

Α) Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τους συμμετέχοντες που βρίσκονται

ήδη ή σχεδιάζουν να μετακινηθούν από ή προς τις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση

σχετικά με την βοήθεια που μπορούν να λάβουν από πρεσβείες και προξενεία στη χώρα διαμονής τους.

β) Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι μετακινούμενοι αποφασίζουν για την πραγματοποίηση ή μη

των δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ταξιδιωτικές οδηγίες.

γ) Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει να παρακολουθούν στενά, σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες,

εάν η περιοχή μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής για όλη τη διάρκεια της κινητικότητας.

δ) Υπενθυμίζεται ότι τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης δύναται να εφαρμόσουν την περίπτωση ανωτέρας βίας

(Force Majeure) σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην Ιταλία, έπειτα από ενημέρωση και έγκριση της

ΕΜΣ/ΙΚΥ.

ε) Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης  δύνανται να ακυρώσουν ή  να αναβάλουν τις προγραμματισμένες

δραστηριότητες στην Ιταλία, εντός της προβλεπόμενης διάρκειας της Σύμβασης Επιχορήγησης του Ιδρύματός

σας.

στ) Ο χαρακτηρισμός άλλης περιοχής ή χώρας ως «πληγείσα περιοχή», είναι η “δηλωθείσα ως πληγείσα περιοχή

από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (εθνικές / περιφερειακές / τοπικές)”, προκειμένου να εμπίπτει στην κατηγορία

της ανωτέρας βίας. Επιπλέον, οι ταξιδιωτικές συμβουλές και τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται σε κεντρικό

επίπεδο, όπως το κλείσιμο σχολείων, πανεπιστημίων μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ανωτέρα βία. Επισημαίνεται

ότι δεν υπάρχει γενική απαγόρευση ταξιδιών στην Ευρώπη επί του παρόντος.

Συγκεντρωτικά με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν στην Εθνική Μονάδα σχετικά με τον τρόπο ένταξης των

κινητικοτήτων στην κατηγορία “force majeure”, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

I. Για φοιτητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία και θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και το

πραγματικό  διάστημα  της  μέχρι  τώρα  μετακίνησής  τους  είναι  μικρότερο  της  ελάχιστης  επιλέξιμης

περιόδου,  γίνεται  εφαρμογή  του  άρθρου  3.6  της  Σύμβασης  Επιχορήγησης  του  Φοιτητή  για
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Σπουδές/Πρακτική Άσκηση και συγκεκριμένα «…... Ωστόσο, η επιστροφή της επιχορήγησης δεν θα ζητηθεί

στην  περίπτωση  που  ο  Συμμετέχων  δεν  κατορθώσει  να  ολοκληρώσει  τις  προγραμματισμένες

δραστηριότητες κινητικότητας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα V (β) i και ii, για λόγους ανωτέρας

βίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Συμμετέχων δικαιούται τουλάχιστον την επιχορήγηση που αντιστοιχεί

στην πραγματική διάρκεια της περιόδου κινητικότητας. Πρόσθετα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ή

υπόλοιπα πρέπει να επιστραφούν, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με το Ίδρυμα Αποστολής.

Τέτοιου είδους περιπτώσεις πρέπει να αναφέρονται από το Ίδρυμα Αποστολής και θα τελούν υπό την

αίρεση  της  αποδοχής  και  έγκρισής  τους  από  την  Εθνική  Μονάδα  Συντονισμού».  Σημειώνουμε  ότι

αναφορικά με την περίπτωση αυτή, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης δύναται να αποφασίσουν για τον

τρόπο επιχορήγησης του συνόλου αυτών των περιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εάν οι

φοιτητές λάβουν επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο πραγματικό διάστημα της μετακίνησης ή το ποσό της

προχρηματοδότησης που ήδη έχουν λάβει (80% του συνόλου της επιχορήγησης ) θα αποτελέσει το τελικό

ποσό της επιχορήγησης, χωρίς να υποχρεούνται στην επιστροφή του υπολειπόμενου ποσού.

Σημείωση: Για τις κινητικότητες αυτές θα εισαχθεί το πραγματικό διάστημα της μετακίνησης, επισημαίνοντας

το “Force majeure” στο ΜΤ+ και εισάγοντας απευθείας στο πεδίο “EU Individual Support” το τελικό ποσό που

θα λάβει ο φοιτητής. Επιπλέον θα πρέπει να εισαχθούν σχόλια στο πεδίο «Force Majeure ExplanaOons» για

τους λόγους διακοπής π.χ.  Κορονοϊος στην Ιταλία, ενώ για τον τρόπο πληρωμής (π.χ.  έλαβε το 80% του

συνόλου της  επιχορήγησης ή  έλαβε  το  ποσό που αντιστοιχεί  στις  πραγματικές  ημέρες μετακίνησης)  θα

πρέπει να εισαχθούν σχόλια στο πεδίο “Overall Comments”.

II. Φοιτητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία και θέλουν να παραμείνουν εκεί, έως ότου

ανοίξουν οι φορείς υποδοχής (πανεπιστήμια, κλπ.), προκειμένου να ολοκληρώσουν την περίοδο

σπουδών/ πρακτικής άσκησης: Οι εν λόγω φοιτητές δύναται να λάβουν επιχορήγηση και για το διάστημα

των ημερών διακοπής, για το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε καμία δραστηριότητα. Εάν οι φοιτητές

αιτηθούν παράταση της κινητικότητάς τους λόγω του κορονοϊού για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας

τους, το αίτημα θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 2.5 της Σύμβασης Επιχορήγησης του Φοιτητή για

Σπουδές/Πρακτική Άσκηση (1 μήνα πριν τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας).

III. Φοιτητές/  Προσωπικό  που  πρόκειται  να  μετακινηθούν  στην  Ιταλία  και  θέλουν  να  ακυρώσουν  την

προγραμματισμένη περίοδο κινητικότητας, δύναται να λάβουν το ποσό των πραγματικών δαπανών (real

cost) που έχουν πραγματοποιήσει, και δεν μπορούν να λάβουν μέρος των εξόδων αυτών πίσω. Αναφορικά

με τον τρόπο καταχώρησης αυτών των κινητικοτήτων, θα εισαχθεί το αρχικά προγραμματισμένο διάστημα

της μετακίνησης, επισημαίνοντας το “Force majeure” στο ΜΤ+ και εισάγοντας απευθείας στο πεδίο “EU

Individual  Support”  το  τελικό  ποσό  που  θα  λάβει  ο  μετακινούμενος  βάσει  των  προσκομισθέντων

δικαιολογητικών (αποδείξεις εισιτηρίων, διαμονής κλπ.). Επιπλέον θα πρέπει να εισαχθεί σχόλιο στο πεδίο

«Force Majeure ExplanaOons» για τον λόγο ακύρωσης π.χ. Κορονοϊος στην Ιταλία, ενώ για την περιγραφή

των  πραγματικών  δαπανών,  θα  πρέπει  να  εισαχθούν  σχόλια  στο  πεδίο  “Overall  Comments”  (π.χ.

καλύφθηκε το ποσό των εισιτηρίων ποσού …. ευρώ και διαμονής ….. ευρώ).

IV. Φοιτητές/ Προσωπικό που θέλουν να αναβάλλουν προσωρινά την μετακίνησή τους στην Ιταλία, αρχικά

θα πρέπει να διερευνήσουν εάν δημιουργούνται επιπλέον έξοδα αναβολής/ μετάθεσης της κινητικότητας

σε μεταγενέστερο χρόνο (π.χ. προκαταβολή διαμονής). Σε αυτή τη περίπτωση θα τους καταβληθούν μόνο

τα  έξοδα τα  οποία  προκαλούνται  λόγω  αυτής  της  αναβολής/μετάθεσης.  Ο  τρόπος  καταγραφής  των

εξόδων αυτών είναι ίδιος με την ανωτέρω περίπτωση (ΙΙΙ). Η μετακίνηση όταν τελικά πραγματοποιηθεί,

θα καταχωρηθεί στο ΜΤ+ ως νέα κινητικότητα.

Αναφορικά με την εισερχόμενη κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από την Ιταλία, ο τρόπος χειρισμού

των εισερχόμενων κινητικοτήτων δεν εμπίπτει στην άμεση αρμοδιότητα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού,

ως  προς  τον  τρόπο  διαχείρισης  των  περιστατικών  αυτών.  Συμβουλεύουμε  να  ενημερώνετε  τους

εισερχόμενους  φοιτητές/  προσωπικό  να  ακολουθούν  τις  οδηγίες  του  ΕΟΔΥ.  h~ps://eody.gov.gr/neos-

koronaios-covid-19-odigies-gia-taxidiotes/

Dr. Eirini Ntroutsa
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