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----- Προώθηση μηνύματος από Filandrianou Aliki <afilandrianou@iky.gr> -----
Ημερομηνία: Thu, 26 Mar 2020 16:38:43 +0200
        Από: Filandrianou Aliki <afilandrianou@iky.gr>
       Θέμα: Coronavirus: Παρακολούθηση Διαδικτυακών Μαθημάτων ΚΑ03 & ΚΑ107
       Προς: Anesti_EKPA <eanesti@uoa.gr>, ASKT <erasmus@asfa.gr>, AUA <european_pr@aua.gr>, AUTH_FINANCE
<erasmus-financial@auth.gr>, AUTH_GEORGIADOU <ioan@auth.gr>, AUTH_IN <erasmus-incoming@auth.gr>,
AUTH_KOUTSELINIS <ikoutsel@auth.gr>, AUTH_LIOLIOS <lioliosn@auth.gr>, AUTH_OUT <erasmus-
outgoing@auth.gr>, Deliou_AUEB <delioucleopatra@gmail.com>, Erasmus_EKPA <erasmus@uoa.gr>, FIRE-ACADEMY
<fireacademy@psnet.gr>, Fryda_EKPA <ffryda@uoa.gr>, Kanderaki_AUEB <elka@aueb.gr>, Kapetanaki_EMP
<iroffice@central.ntua.gr>, Kontogoulidou_UNIPI <ckonto@unipi.gr>, PAN PATRON PLACEMENT
<llp.placements@upatras.gr>, PAN PATRON_IN <llp.incoming@upatras.gr>, PAN PATRON_Kotsari <kotsari@upatras.gr>,
PAN PATRON_OUT <llp.outgoing@upatras.gr>, PANTEIO PAN <erasmus-iro@panteion.gr>, PANTEION_PLACEMENT
<placement@panteion.gr>, Papavasileiou_AUEB <vikipap@aueb.gr>, Rarailidou_AUEB <mrafailidou@aueb.gr>,
Skorda_EMP <eeskorda@sentral.ntua.gr>, Thoma_EMP <vthoma@central.ntua.gr>, UNIPI_IN <incoming-
erasmus@unipi.gr>, UNIPI_OLS <ols-erasmus@unipi.gr>, UNIPI_OUT <outgoing-erasmus@unipi.gr>, UOM_Aggeliki
Koutsi <akoutsi@uom.edu.gr>, UOM_Anna Kiriakidou <annakir@uom.edu.gr>, UOM_Chanioti Maria <chanioti@uom.gr>,
Vassou_EKPA <avassou@uoa.gr>, Velliniati_EKPA <dvelin@uoa.gr>, Vitsios_AUEB <kxv@aueb.gr>, Γραφείο Erasmus
ΠΑΜΑΚ <erasmus@uom.gr>, AEGEAN <erasmus@aegean.gr>, AEGEAN_1 <tdap@aegean.gr>, DUTH
<aagrapet@econ.duth.gr>, DUTH_MARK <smarkido@kom.duth.gr>, DUTH_SAV <msavvi@kom.duth.gr>, EAP
<erasmus@eap.gr>, ERASMUS_IONIO <erasmus@ionio.gr>, HUA <erasmus@hua.gr>, HUA_2 <atragaki@hua.gr>, IHU
<erasmus.admin@the.ihu.gr>, IHU-OUT <erasmus.out@the.ihu.gr>, NIKAS_UNIWA <ksnikas@uniwa.gr>, PAN PELOP
<vgionna@uop.gr>, PAPADOPOULOU_IHU <a.papadopoulou@ihu.edu.gr>, TEI Dytikis EL <intoffice@teiwest.gr>,
TUC_Erasmus <erasmus-plus@isc.tuc.gr>, TUC-OMILOS <emaragkoudakis1@isc.tuc.gr>, UNIWA <svas@uniwa.gr>,
UNIWA_1 <erasmus1@uniwa.gr>, UNIWA_2 <erasmus2@uniwa.gr>, UNIWA_BA <bartzoki@uniwa.gr>,
UNIWA_PLACEMENT <erasmus_placement@uniwa.gr>, UOCRETE_1 <intrelations@admin.uoc.gr>, UOCRETE_2
<erasmusmed@uoc.gr>, UOCRETE_3 <evgenia.skountaki@uoc.gr>, UOCRETE_4 <timioteraki@admin.uoc.gr>,
UOCRETE_KORTSIDAKI <intreloff@med.uoc.gr>, UOCRETE_THYMIATE <thymiate@uoc.gr>, UOI_DEMI
<dsiamopu@uoi.gr>, UOI_ERASMUS <erasmus@uoi.gr>, UOI_GEKA <geka@uoi.gr>, UOI_TSAKOP <mtsakop@uoi.gr>,
UOI_TSEFOU <atsefou@uoi.gr>, UOWM <erasmus@uowm.gr>, UTH <pdalli@uth.gr>, UTH_2 <aspalexiou@uth.gr>,
UTH_3 <thavasila@uth.gr>, UTH_4 <irep@uth.gr>, Academic Director-IRO <head-iro@hmu.gr>, AEAA_1
<nellycont@hotmail.com>, AEAA_2 <info@aeaa.gr>, AEATH <telem@aeath.gr>, AEAVELLAS <finance@aeavellas.gr>,
ASPETE <mkant@aspete.gr>, ASPETE_2 <erasmus@aspete.gr>, ATEI_THES <eramusplus@admin.teithe.gr>, ATEIMT_1
<interel@teiemt.gr>, ATHES <socrates@teithe.gr>, ESDY_1 <aliarig@esdy.edu.gr>, ESDY_2 <abarbouni@esdy.edu.gr>,
HAFA_1 <el_papilos@yahoo.gr>, iglessis@uop.gr, KTENA_TEI STE <aktena@teiste.gr>, Madytinos <dmadi@teiemt.gr>,
Nikos Koios-AEATH <nkoios@yahoo.gr>, ogareth@hmu.gr, PETRIDIS_HMU <cpetridis@hmu.gr>, SND_ERASMUS
<mil.erasmus@hna.gr>, SND_KALLIGEROS <sskalligeros@hna.gr>, SSE_STYLOS <dimitrios.stylos@sse.gr>, SSE-
Makarona <victoria.makarona@sse.gr>, SXOLI IKARON <erasmus.hafa@haf.gr>, TEI CRETE_4 <outgoing-
staff@staff.teicrete.gr>, TEI EPIRUS <erasmus@teiep.gr>, TEI IONION <erasmion@teiion.gr>, TEI KENTRIKIS ELLADAS
<eu@teicm.gr>, TEI LAR <oep@teilar.gr>, TEI LAR ANAGNO <anagnos@teilar.gr>, TEI PELOP <international@teikal.gr>,
TEI STE_2 <skaramitros@teiste.gr>, TEIMTH_2 <pr@teiemt.gr>, TEIMTH_3 <fei@teiemt.gr>, TEIWM
<erasmus@teiwm.gr>, VELLA_IOAN <contact@aeavellas.gr>
Κοινοποίηση: 'Eirini Ntroutsa' <edroutsa@iky.gr>, mxarhou@iky.gr, "'fkoumpounis@iky. gr'" <fkoumpounis@iky.gr>,
'Despina Angelaki' <dangelaki@iky.gr>

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σε συνέχεια ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας ενημερώνουμε για τα
κάτωθι:

Κατόπιν της κήρυξης, στις 11/3/2020, του κορονοϊού σε πανδημία από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα ιδρύματα καλούνται να επιδείξουν τον
απαιτούμενο ρεαλισμό αλλά και την ευελιξία που θα επιτρέψει να
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους συμμετέχοντες σε
κινητικότητα, εφαρμόζοντας την αρχή της «ανωτέρας βίας».

Συγκεκριμένα στην περίπτωση των φοιτητών που δεν ολοκλήρωσαν την
προγραμματισμένη περίοδο κινητικότητας, ζητείται από τα ιδρύματα να
διευκολύνουν την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν καταγραφεί
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στις συμφωνίες μάθησης.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της χρήσης εναλλακτικών μέσων, όπως π.χ. ψηφιακών
εργαλείων, ιδίως για εκείνους τους φοιτητές που ήδη ξεκίνησαν την περίοδο
της κινητικότητάς τους.

Για το λόγο αυτό τα ιδρύματα καλούνται να λάβουν υπόψη τους τυχόν
εναλλακτικούς τρόπους που χρησιμοποιήθηκαν από τους φοιτητές για τη συνέχιση
των σπουδών χωρίς επιτόπια παρουσία στο ίδρυμα υποδοχής όπως η παρακολούθηση
μαθημάτων μέσω διαδικτύου ή με εκπόνηση εργασιών, ακόμα και για τις
περιπτώσεις που οι φοιτητές επέστρεψαν στην Ελλάδα (ή στη χώρα τους στο
πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας) αλλά συνεχίζουν να παρακολουθούν
μαθήματα στο ίδρυμα υποδοχής.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι, δεδομένων των
εξαιρετικών συνθηκών (COVID-19), προτίθεται να θεωρήσει ως επιλέξιμες όλες
τις διευθετήσεις που αφορούν σε εξ' αποστάσεως σπουδές με την προϋπόθεση ότι
συμβάλλουν στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που περιέχονται στις
συμφωνίες μάθησης. Επιπλέον, τα ιδρύματα αποστολής καλούνται να επιδείξουν
τη δέουσα ευελιξία με στόχο την αναγνώριση του συνόλου των πιστωτικών
μονάδων (ΕCTS) ή μαθησιακών αποτελεσμάτων (ΚΑ107) που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μέσω των σπουδών εξ αποστάσεως.

Βάσει της ενημέρωσης αυτής καθώς και συμπληρωματικών ερωτήσεων του τέθηκαν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΜΣ/ΙΚΥ σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν το σύνολο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους
που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης και θα τους απονεμηθεί το
Transcript of Records, μέσω διαδικτυακών μαθημάτων, ανεξάρτητα εάν
παραμένουν στη χώρα του ιδρύματος υποδοχής ή επιστρέφουν στην Ελλάδα,
δύνανται να λάβουν το σύνολο της αρχικά εγκριθείσας επιχορήγησης.

Αντίστοιχα, για τους 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 (συστήνεται), οι φοιτητές δύνανται να λάβουν το
σύνολο της αρχικά εγκριθείσας επιχορήγησης. Συστήνεται η Πρακτική άσκηση
μέσω τηλεργασίας να αναγνωριστεί αντίστοιχα από το ίδρυμα αποστολής.

Οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα
διαδικτυακά μαθήματα του ιδρύματος υποδοχής ή δεν προσφέρεται η δυνατότητα
αυτή από το ίδρυμα, θα επιχορηγηθούν βάσει των αποφάσεων που έχει εκδώσει το
εκάστοτε ίδρυμα. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση πρακτικής άσκησης.

Δεδομένων των συνθηκών γνωρίζουμε ότι τα πολλά γραφεία Erasmus εργάζονται
εξ' αποστάσεως ή με μειωμένο προσωπικό.  Οφείλουμε να επισημάνουμε στα
Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης τις δέουσες ενέργειές τους ώστε να
διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες σε κινητικότητα  στο πρόγραμμα Erasmus +,
είναι καλά ενημερωμένοι για το που μπορούν να έχουν πρόσβαση στην
πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση (που επικρατεί) σε κάθε χώρα και πού
μπορούν να απευθύνονται για υποστήριξη εάν δεν είναι προσωρινά σε θέση να
προσεγγίσουν το γραφείο Erasmus.

Με εκτίμηση,

Aliki Filandrianou

IKY/Erasmus+ Hellenic National Αgency |Coordinator of Higher Education
Sector

41 Ethnikis Antistaseos Avenue| 14234 N. Ionia
Tel: 0030 210 3726 401
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Mail:  <mailto:afilandrianou@iky.gr> afilandrianou@iky.gr

<https://www.iky.gr/>  <https://www.iky.gr/el/erasmusplus>

Web:  <https://www.iky.gr/> |
<https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation> |
<https://twitter.com/IKY_Erasmusplus>

----- Τέλος προωθημένου μηνύματος -----

Άννα Αγραπετίδου

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Erasmus
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κτίριο Διοίκησης, Γρ. 125Β
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή
Τηλ. +30 25310 39103

Anna Agrapetidou

International Relations/Erasmus+ Office,
Administration Building,
Democritus University of Thrace,
University Campus,
GR - 691 00 Komotini, Greece
+30 25310 39103

http://erasmus.duth.gr/
https://www.facebook.com/erasmus.duth/

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος είναι εμπιστευτικό. Αν το λάβατε κατά λάθος, παρακαλώ ενημερώστε μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη
συνέχεια, διαγράψτε το μήνυμα. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η προώθηση ή με οποιονδήποτε τρόπο η αποκάλυψη του περιεχομένου αυτού του μηνύματος σε
οποιονδήποτε. Η ακεραιότητα και η ασφάλεια αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι εγγυημένα μέσω του Διαδικτύου. Ως εκ τούτου, το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που προκλήθηκε από το μήνυμα
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