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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+  

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

 

Χανιά, 13/03/2020 

 

Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις λόγω της κατάστασης με τον κορωνοϊό και την πανδημία 

που ανακοινώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,  

 

λαμβάνοντας υπόψη: 

- τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  

- τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 

- τις οδηγίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Εθνική Μονάδα Προγράμματος Erasmus+),  

 

το Πολυτεχνείο Κρήτης ανακοινώνει τα παρακάτω μέτρα σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων 

του προγράμματος Erasmus+ στο Ίδρυμά μας: 

 

 Αναστέλλει, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι την έκδοση νεώτερης απόφασης 

της Διοίκησης του Ιδρύματός μας, όλες τις μετακινήσεις Erasmus+ (για Σπουδές, Πρακτική 

Άσκηση, Διδασκαλία ή Επιμόρφωση) στην περίπτωση που η χώρα υποδοχής εντάσσεται 

μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί, βάσει των ανακοινώσεων του ΕΟΔΥ. 

 Αποφασίζει την εφαρμογή της περίπτωσης ανωτέρας βίας (Force Majeure) σε 

δραστηριότητες εξερχόμενης κινητικότητας στο πλαίσιο της δράσης KA1.03 και σε 

δραστηριότητες εισερχόμενης και εξερχόμενης κινητικότητας στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ1.07 

του προγράμματος Erasmus+ που λαμβάνουν χώρα σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα και φορείς 

του εξωτερικού με συνεχιζόμενη τοπική μετάδοση.  

 

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη α. ότι 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 β. ότι οι 

ταξιδιωτικές συμβουλές και τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, όπως το 

κλείσιμο σχολείων, πανεπιστημίων μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως ανωτέρα βία  γ. τις 

ενημερώσεις από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού για την αναστολή των 

εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων,  
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1. Συνιστά στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, προσωπικό 

κ.λπ.) που βρίσκονται ήδη σε περιοχές με συνεχιζόμενη τοπική μετάδοση και επιθυμούν 

να διακόψουν την μετακίνησή τους, να κάνουν χρήση της ρήτρας ανωτέρας βίας, και να 

καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία Erasmus+ του Ιδρύματός μας.  

Σε περίπτωση ακύρωσης, θα πρέπει να μας αποσταλούν μέσω email τα σχετικά 

δικαιολογητικά των δαπανών που σχετίζονται με τη μετακίνηση, και συγκεκριμένα: 

 Εισιτήριο μετακίνησης (απόδειξη αγοράς, κάρτες επιβίβασης) 

 Αποδεικτικό καταβολής δαπανών στέγασης, συνοδευόμενο από δήλωση του ιδιοκτήτη 

για το συγκεκριμένο ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί από τους δικαιούχους και 

για τα οποία ζητείται αποζημίωση, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο 

 (Μόνο για την Πρακτική Άσκηση) Αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων συνοδευόμενο 

από βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που παρακρατείται. 

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της προχρηματοδότησης που ήδη έχουν λάβει (80% του 

συνόλου της επιχορήγησης) θα αποτελέσει και το τελικό ποσό της επιχορήγησης, χωρίς να 

υποχρεούνται σε επιστροφή ποσού λόγω μη πραγματοποίησης της ελάχιστης περιόδου 

μετακίνησης που προβλέπει η σύμβαση. 

 

2. Συνιστά στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, προσωπικό 

κ.λπ.) που δεν έχουν αναχωρήσει ακόμα για την χώρα υποδοχής, να μην προχωρήσουν 

στην υλοποίηση της μετακίνησής τους και να αποστείλουν κι αυτοί μέσω email τα 

δικαιολογητικά που σχετίζονται με δαπάνες που έχουν ήδη κάνει κατά τον 

προγραμματισμό της μετακίνησής τους και τα οποία δεν μπορούν να ανακτήσουν όπως 

αναφέρονται παρακάτω. 

 Εισιτήριο μετακίνησης (απόδειξη αγοράς) και ενημέρωση (email) από τον αερο-

μεταφορέα για τυχόν ποσό που παρακρατήθηκε μετά την ακύρωση του εισιτηρίου 

 Αποδεικτικό καταβολής δαπανών στέγασης (ξενοδοχείου, κατοικίας, …), συνοδευόμενο 

από δήλωση του ιδιοκτήτη για το συγκεκριμένο ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί από τους δικαιούχους και 

για τα οποία ζητείται αποζημίωση, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο 

 (Μόνο για την Πρακτική Άσκηση) Αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων συνοδευόμενο 

από βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που παρακρατείται. 

 

Στην περίπτωση αυτή, οι δικαιούχοι θα λάβουν, πάντα βάσει δικαιολογητικών που θα 

προσκομίσουν (αποδείξεις εισιτηρίων, διαμονής κλπ.) όπως αναφέρονται παραπάνω, το 

ποσό των πραγματικών δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει ήδη και το οποίο δεν 

μπορούν να το ανακτήσουν.  



 

3.  Συνιστά στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, 

προσωπικό, κ.λπ.) που έχουν πραγματοποιήσει τη μετακίνησή τους σε περιοχές με 

συνεχιζόμενη τοπική μετάδοση, μετά την επιστροφή τους να παραμείνουν για 14 ημέρες 

στην οικία τους, να περιορίσουν τις επαφές τους και να παρακολουθούν την υγεία τους. 

 

4. Διαβεβαιώνει τους φοιτητές που θα διακόψουν τις κινητικότητές τους στο εξωτερικό ότι 

θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις 

σπουδές τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 

 

5. Συνιστά στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, προσωπικό 

κ.λπ.) που δεν έχουν ακόμα προγραμματίσει την μετακίνησή τους να μην προχωρήσουν 

σε περαιτέρω ενέργειες, καθώς η υλοποίηση της κινητικότητάς τους αναστέλλεται μέχρι 

νεώτερης απόφασης και μέχρι να υπάρξουν πρόσφορες συνθήκες. 

 

6. Αναστέλλει όλες τις εισερχόμενες κινητικότητες από τη δημοσίευση της παρούσης τόσο 

της ΚΑ1.03, όσο και της ΚΑ1.07. μέχρι να υπάρξουν πρόσφορες συνθήκες και μέχρι 

νεώτερης απόφασης. 

 

7. Συνιστά στους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+ που βρίσκονται στα Χανιά να 

ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, τόσο για την κατάσταση στο Πολυτεχνείο Κρήτης και 

στα Χανιά, όσο και για την κατάσταση στη χώρα προέλευσής τους, να τηρούν τις οδηγίες 

για προφύλαξη της υγείας τους, αλλά και της δημόσιας υγείας, και να ενημερώσουν την 

υπηρεσία Erasmus+ σε περίπτωση που αποφασίσουν να διακόψουν τις σπουδές τους στα 

Χανιά και να επιστρέψουν στις χώρες τους. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση μέσω τηλεφώνου (+30-28210-37246 & 

+30-28210-37470) και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (erasmus@isc.tuc.gr/erasmus-plus@isc.tuc.gr), 

καθώς και μέσω skype (tucerasmus) κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας. 

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος Erasmus+  

 

 

 

Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης 

Αντιπρύτανης Έρευνας & Διά Βίου Εκπαίδευσης 
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