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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ERASMUS+  
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

 
Eπικαιροποίηση της αρχικής απόφασης του Ιδρυματικού Υπευθύνου του προγράμματος Erasmus+ 
(https://bit.ly/3cwoYQT 13.03.2020), λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες και πλήρεις οδηγίες της 
Εθνικής Μονάδας (afilandrianou@iky.gr 25.5.2020 Covid-19 Force Majeure Directions.pdf) σχετικά με 
κινητικότητες, οι οποίες επηρεάστηκαν από την πανδημία κορονοϊού:  
 

1. Δικαιούχοι που ήδη έχουν λάβει το ποσό της προχρηματοδότησης (80% της επιχορήγησης):  
 
α. Φοιτητές που είχαν μετακινηθεί στο εξωτερικό και επέστρεψαν, διακόπτοντας οριστικά την 
κινητικότητά τους λόγω ανωτέρας βίας, κρατούν την προχρηματοδότηση, η οποία 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, 
υποβάλλουν τα παρακάτω: 

 Certificate of Stay από το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής 
 Κάρτες επιβίβασης 

α.1 Στην περίπτωση που κάποιοι από τους παραπάνω φοιτητές αιτηθούν για κάλυψη 
πρόσθετων εξόδων τους, αυτή θα γίνει βάσει δικαιολογητικών ως του ποσού του 100% της 
επιχορήγησής τους, και οι φοιτητές αυτοί υποβάλλουν επιπρόσθετα, αποδεκτά υποστηρικτικά 
έγγραφα για το πρόσθετο κόστος που αξιώνουν: 

 Τυχόν εισιτήριο μετακίνησης (απόδειξη αγοράς και κάρτες επιβίβασης). Στην περίπτωση των 
εισιτηρίων, οι φοιτητές θα λάβουν την επιχορήγηση που καλύπτει τις δαπάνες ταξιδιού (unit cost, 
βάσει της εργαλείου μέτρησης χιλιομετρικής απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) εφόσον δεν 
τους επεστράφησαν χρήματα από την αεροπορική εταιρεία. Εάν έλαβαν οποιοδήποτε ποσό ως 
ανάκτηση* από την αεροπορική εταιρία, ο φοιτητής δικαιούται να λάβει τη διαφορά μεταξύ του 
ποσού που έλαβε και της πραγματικής δαπάνης. 

 Αποδεικτικό καταβολής δαπανών στέγασης (συμβόλαιο ή αποδείξεις είσπραξης ενοικίου ή 
έμβασμα του φοιτητή προς τον ιδιοκτήτη, ή έγγραφη δήλωση (email) του ιδιοκτήτη για το 
συγκεκριμένο ποσό)  

 (Μόνο για την Πρακτική Άσκηση) Αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων συνοδευόμενο από 
βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που παρακρατείται από την ασφαλιστική 
εταιρεία 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί από τους δικαιούχους και για τα οποία 
ζητείται αποζημίωση, δεν έχουν ανακτηθεί και δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο παρά 
τις προσπάθειες που κατέβαλλαν για το σκοπό αυτό.  

β. Φοιτητές που είχαν μετακινηθεί στο εξωτερικό και δεν πρόλαβαν να ξεκινήσουν την 
κινητικότητά τους λόγω ανωτέρας βίας, θα αποζημιωθούν, βάσει δικαιολογητικών, για τα ποσά 
των πραγματικών δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει ήδη και τα οποία δεν μπορούν να 
ανακτήσουν, έως του ποσού του 100% της επιχορήγησής τους και υποβάλλουν τα παρακάτω: 

 Κάρτες επιβίβασης   
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 Αποδεικτικό καταβολής δαπανών στέγασης (συμβόλαιο ή αποδείξεις είσπραξης ενοικίου ή 
έμβασμα του φοιτητή προς τον ιδιοκτήτη, ή έγγραφη δήλωση (email) του ιδιοκτήτη για το 
συγκεκριμένο ποσό)  

 (Μόνο για την Πρακτική Άσκηση) Αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων συνοδευόμενο από 
βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που παρακρατείται από την ασφαλιστική 
εταιρεία. 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν κατέστη δυνατόν να ξεκινήσει η κινητικότητά τους λόγω ανώτερης βίας 
(επεξήγηση) και ότι τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί από τους δικαιούχους και για τα οποία 
ζητείται αποζημίωση, δεν έχουν ανακτηθεί και δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο παρά 
τις προσπάθειες που κατέβαλλαν για το σκοπό αυτό.   
Σε περίπτωση που, βάσει δικαιολογητικών, προκύπτει μικρότερο καλυπτόμενο ποσό, ο 
δικαιούχος υποχρεούται στην επιστροφή της διαφοράς.  

γ. φοιτητές/προσωπικό που δεν πρόλαβαν καν να μετακινηθούν στο εξωτερικό λόγω ανώτερης 
βίας θα αποζημιωθούν, βάσει δικαιολογητικών, για τα ποσά των πραγματικών δαπανών που 
έχουν πραγματοποιήσει ήδη και τα οποία δεν μπορούν να ανακτήσουν, έως του ποσού του 
100% της επιχορήγησής τους, και υποβάλλουν τα παρακάτω: 

 Τυχόν εισιτήριο μετακίνησης (απόδειξη αγοράς και κάρτες επιβίβασης) και ενημέρωση (email) του 
φορέα/ιδρύματος για ακύρωση της κινητικότητας ή και του αερομεταφορέα για ακύρωση της 
πτήσης και τυχόν ποσό που παρακρατήθηκε μετά από την ακύρωση του εισιτηρίου. Στην 
περίπτωση των εισιτηρίων, οι δικαιούχοι θα λάβουν την επιχορήγηση που καλύπτει τις δαπάνες 
ταξιδιού (unit cost, βάσει της εργαλείου μέτρησης χιλιομετρικής απόστασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής) εφόσον δεν του επεστράφησαν χρήματα από την αεροπορική εταιρεία. Εάν έλαβαν 
οποιοδήποτε ποσό ως ανάκτηση* από την αεροπορική εταιρία, ο δικαιούχος δικαιούται να λάβει 
τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έλαβε και της πραγματικής δαπάνης. 

 Αποδεικτικό τυχόν καταβολής δαπανών στέγασης (π.χ. ξενοδοχείου, κατοικίας) συνοδευόμενο από 
δήλωση του ιδιοκτήτη για το συγκεκριμένο ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί. 

 Visa 
 (Μόνο για την Πρακτική Άσκηση) Αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων συνοδευόμενο από 

βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που παρακρατείται. 
 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν κατέστη δυνατόν να ξεκινήσει η κινητικότητά τους λόγω ανώτερης βίας 

(επεξήγηση) και ότι τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί από τους δικαιούχους και για τα οποία 
ζητείται αποζημίωση, δεν έχουν ανακτηθεί και δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο παρά 
τις προσπάθειες που κατέβαλλαν για το σκοπό αυτό (το αίτημά τους απορρίφθηκε).  
Σε περίπτωση που, βάσει δικαιολογητικών, προκύπτει μικρότερο καλυπτόμενο ποσό, ο 
δικαιούχος υποχρεούται στην επιστροφή της διαφοράς.  

 
2. Δικαιούχοι που δεν είχαν λάβει το ποσό της προχρηματοδότησης και είχαν προγραμματισμένες 

κινητικότητες, οι οποίες ανεστάλησαν είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε από ιδρύματα 
(αποστολής ή υποδοχής) ή φορείς λόγω ανώτερης βίας, θα λάβουν, βάσει δικαιολογητικών που 
θα προσκομίσουν, το ποσό των πραγματικών δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει ήδη και το 
οποίο δεν μπορούν να το ανακτήσουν ως του ποσού του 100% της επιχορήγησής τους.  

 Τυχόν εισιτήριο μετακίνησης (απόδειξη αγοράς) και ενημέρωση (email) του φορέα/ιδρύματος για 
ακύρωση της κινητικότητας ή και του αερομεταφορέα για ακύρωση της πτήσης και τυχόν ποσό 
που παρακρατήθηκε μετά από την ακύρωση του εισιτηρίου. Στην περίπτωση των εισιτηρίων, οι 
δικαιούχοι μπορούν να λάβουν την επιχορήγηση που καλύπτει τις δαπάνες ταξιδιού (ποσό που 
προβλέπεται βάσει της εργαλείου μέτρησης χιλιομετρικής απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 
εφόσον δεν τους επεστράφησαν  τα χρήματα από την αεροπορική εταιρεία. Εάν έλαβαν 
οποιοδήποτε ποσό ως ανάκτηση από την αεροπορική εταιρία*, οι δικαιούχοι δικαιούνται να 
λάβουν τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έλαβαν και της πραγματικής δαπάνης.  



 Αποδεικτικό τυχόν καταβολής δαπανών στέγασης (π.χ. ξενοδοχείου, κατοικίας) συνοδευόμενο από 
δήλωση του ιδιοκτήτη για το συγκεκριμένο ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί 

 (Μόνο για την Πρακτική Άσκηση) Αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων συνοδευόμενο από 
βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που παρακρατείται. 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν κατέστη δυνατόν να ξεκινήσει η κινητικότητά τους λόγω ανώτερης βίας 
(επεξήγηση) και ότι τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί από τους δικαιούχους και για τα οποία 
ζητείται αποζημίωση, δεν έχουν ανακτηθεί και δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο παρά 
τις προσπάθειες που κατέβαλλαν για το σκοπό αυτό (το αίτημά τους απορρίφθηκε).  

3. Στην περίπτωση που δικαιούχοι έχουν κάνει έξοδα, είτε έχουν πάρει το 80% της επιχορήγησης 
είτε όχι, και επιθυμούν να συνεχίσουν την κινητικότητά τους, η εκκαθάριση της μετακίνησής 
τους θα γίνει με το πέρας της νέας ημερομηνίας λήξης της κινητικότητάς τους. To τελικό ποσό 
επιχορήγησης δεν μπορεί να ξεπερνάει το 100% της αρχικά εγκεκριμένης επιχορήγησης. 

 
*Σημειώνεται ότι εφόσον στο μετακινούμενο προσφέρεται από την αεροπορική εταιρία voucher ίσης 

αξίας είτε το αντίτιμο του εισιτηρίου μετά τη λήξη του 18μηνου, ο μετακινούμενος θα λάβει πίσω το 

ποσό που έχει καταβάλει είτε σε είδος (voucher) είτε σε χρήμα. Σε αυτή την περίπτωση δεν λογίζεται 

ως επιπρόσθετη δαπάνη και δεν αποζημιώνεται από το πρόγραμμα Erasmus+ δεδομένου ότι ο 

μετακινούμενος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο λαμβάνει τα χρήματα που έχει καταβάλει πίσω (σε 

εισιτήριο ή σε χρήμα). 

 
 

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος του προγράμματος Erasmus+  

 

 

Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης, Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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