
Α. Περιπτώσεις Φοιτητών που διέκοψαν, ακύρωσαν ή ανέστειλαν την κινητικότητά τους στο εξωτερικό 
λόγω εξάπλωσης του Covid-19 και εφαρμογή της ρήτρας «Ανωτέρας Βίας» (Force Majeure). 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 

Φοιτητές που έχουν τερματίσει τη δραστηριότητα και έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους, μπορούν να κρατήσουν 
όλη την προχρηματοδότηση που έχουν λάβει μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο.   
Σε μεταγενέστερο στάδιο, μπορεί να τους ζητηθεί από τον δικαιούχο να επιστρέψουν μέρος της επιχορήγησης εάν 
ισχύουν σωρευτικά οι ακόλουθες 3 προϋποθέσεις:  
α) να μην σχεδιάζουν να ξαναρχίσουν τη δραστηριότητα της κινητικότητάς τους μόλις το ίδρυμα / φορέας 
υποδοχής θα είναι και πάλι "λειτουργικό". 
β) δεν δέχονται να διεξάγουν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες με ψηφιακά/ ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. εξ 
αποστάσεως μάθηση), με την προϋπόθεση ότι αυτά διατίθενται από το ίδρυμα /φορέα υποδοχής. 
γ) δεν εξακολουθούν να επιβαρύνονται με δαπάνες που συνδέονται άμεσα και αποκλειστικά με την κινητικότητά 
τους (π.χ. πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, το ενοίκιο κλπ. στο 
εξωτερικό, ακόμη και αν είναι πίσω στην πατρίδα τους).  
Η επιστροφή μέρους της επιχορήγησης που έχουν ήδη λάβει, εναπόκειται στην απόφαση του εκάστοτε ιδρύματος.  
Στην περίπτωση φοιτητών που χρειάστηκαν να αγοράσουν άλλο εισιτήριο για να επιστρέψουν στο σπίτι τους και 
το ποσό της επιχορήγησης που έχει ήδη λάβει ο φοιτητής για την κινητικότητα, δεν καλύπτει αυτές τις δαπάνες,  
δύναται να καλυφθεί το ποσό επιπλέον ταξιδιωτικών εξόδων με βάση το μοναδιαίο κόστος για τα ταξίδια (distance 
bands).    
Στις περιπτώσεις αυτές, το ίδρυμα θα πρέπει να ζητήσει από τον συμμετέχοντα να παρέχει α) με αποδεικτικά 
στοιχεία ότι ζήτησε επιστροφή χρημάτων ή αλλαγή προγράμματος από τον αερομεταφορέα (αεροπορική 
εταιρεία, ταξίδια πρακτορείο, κ.λπ.) ή την ασφαλιστική εταιρεία και το αίτημά του δεν έγινε δεκτό και β) αποδεκτό 
υποστηρικτικό έγγραφο για το πρόσθετο κόστος που αξιώνει.   

Τι πρέπει να κάνετε στο λογισμικό ErasmusPlus! 

 Αρχικά ο φοιτητής θα έλειπε από 29/1 – 8/5 σε ίδρυμα της Γαλλίας

Έχει γίνει αρχική πίστωση και έχει πάρει την Α’ δόση (€ 1.253,60) 

Έστω ότι ο φοιτητής γύρισε νωρίτερα, στις 18/3 και ισχύουν και οι 3 παραπάνω προϋποθέσεις (α,β,γ), οπότε το 
ίδρυμα αποφασίζει να τον χρηματοδοτήσει μόνο για 1,666667 μήνες (από 29/1 – 18/3). 

Κάνουμε Οικονομικές κινήσεις -> Μείωση διάρκειας και ποσού και βάζουμε την ημερομηνία που γύρισε. 



Βλέπουμε στα Οικονομικά του στοιχεία ότι έγινε μείωση € 784 στο ποσό. 

Και πρέπει ο φοιτητής να επιστρέψει € 470,60. Μόλις ο φοιτητής επιστρέψει τα χρήματα, ενημερώνουμε την καρτέλα 
του. 

 

Αν έχει κάνει κάποια επιπλέον έξοδα, κάνουμε Αύξηση ποσού, βάζουμε το τελικό ποσό που θα πάρει ο φοιτητής 
και κάνουμε μετά πληρωμή της αύξησης ποσού. 

 

Προσοχή – στην καρτέλα του φοιτητή στα Λοιπά Στοιχεία, στις Σημειώσεις Χρήστη θέλουμε να φαίνεται η σωστή 
αιτιολογία για τις κινήσεις μας αυτές (στην περίπτωση μας: Corona Virus) με την μορφή αυτή 
οπότε μπορείτε να αντιγράψετε τα παρακάτω και να τα επικολλήσετε στις Σημειώσεις ακριβώς όπως τα βλέπετε 
(μαζί με τα σύμβολα). 
 
->FORCE MAJEURE: CORONA VIRUS<- 
->OVERALL COMMENTS: LIVING EXPENSES<- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΕΝΑΡΙΟ 2  
Φοιτητές που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητα και έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στο εξωτερικό και να 
ξεκινήσουν εκ νέου τη δραστηριότητά τους όταν είναι εφικτό ή είναι αναγκασμένοι να μείνουν στο εξωτερικό λόγω 
περιοριστικών μέτρων, ή παραμένουν στο εξωτερικό και συνεχίζουν με ψηφιακά μέσα την δραστηριότητά τους, 
κρατούν όλη την προχρηματοδότηση που έχουν λάβει μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο ενώ δικαιούνται να λάβουν 
και την υπόλοιπη επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών που τους επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της 
κινητικότητάς τους. Σε περίπτωση που η περίοδος της κινητικότητας λήγει και ο φοιτητής παραμένει στο εξωτερικό 
για έναν από τους παραπάνω 2 λόγους, δύναται να ζητήσει παράταση της κινητικότητάς του και να λάβει 
πρόσθετη επιχορήγηση για το επιπλέον διάστημα, εφόσον το ίδρυμα διαθέτει την επιχορήγηση. Στην περίπτωση 
αυτή ο φοιτητής θα πρέπει να στείλει στο ίδρυμα το σχετικό αίτημα παράτασης της κινητικότητάς του, πριν την 
λήξη της αρχικά προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας.   

 

Τι πρέπει να κάνετε στο λογισμικό ErasmusPlus! 

Έστω ότι ο φοιτητής είχε αποφασίσει να μείνει στο εξωτερικό για 102 ημέρες 

και η διάρκεια παραμονής του στο εξωτερικό παρατάθηκε. 

 Αν το ίδρυμα έχει χρήματα για επιχορήγηση για το επιπλέον διάστημα, κάνουμε Οικονομικές κινήσεις -> 
Παράταση και πίστωση παράτασης. 

Οπότε ο φοιτητής θα πάρει € 235 ακόμη. 

Θα γίνει πληρωμή της παράτασης, Β’ δόση και πληρωμή της. Οπότε ο φοιτητής θα πάρει όλη την Αρχική πίστωση 
και επιπλέον χρηματοδότηση παράτασης. 

 

 

 

 

 



 Αν όμως δεν υπάρχει δυνατότητα στο ίδρυμα για επιπλέον χρηματοδότηση, τότε κάνουμε Οικονομικές 
κινήσεις -> Αναπροσαρμογές -> Αύξηση διάρκειας χωρίς αύξηση ποσού 

 

 

Οπότε 

 

Ο φοιτητής έχει λάβει την Α΄δόση και θα πληρωθεί και την Β’ δόση, όχι όμως επιπλέον ποσό για το επιπλέον 
διάστημα που θα μείνει (εμφανίζονται και 15 δωρεάν ημέρες στην καρτέλα του φοιτητή). 

 
Προσοχή – στην καρτέλα του φοιτητή στα Λοιπά Στοιχεία, στις Σημειώσεις Χρήστη θέλουμε να φαίνεται η σωστή 
αιτιολογία για τις κινήσεις μας αυτές (στην περίπτωση μας: Corona Virus) με την μορφή αυτή 
οπότε μπορείτε να αντιγράψετε τα παρακάτω και να τα επικολλήσετε στις Σημειώσεις ακριβώς όπως τα βλέπετε 
(μαζί με τα σύμβολα). 
 
->FORCE MAJEURE: CORONA VIRUS<- 
->OVERALL COMMENTS: LIVING EXPENSES<- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΕΝΑΡΙΟ 3  
Φοιτητές που διέκοψαν την κινητικότητά τους και επέστρεψαν στην πατρίδα τους και σχεδιάζουν να την 
συνεχίσουν αργότερα, όταν αυτό καταστεί δυνατό ενώ παράλληλα έχουν επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος (περ. 1, 
βλ. ανωτέρω). Οι φοιτητές αυτοί θα κρατήσουν το σύνολο της επιχορήγησης που έχουν ήδη λάβει, ενώ η 
εκκαθάριση με βάση το επιπλέον κόστος καθώς και το νέο διάστημα της κινητικότητάς τους, θα πραγματοποιηθεί 
με την ολοκλήρωση της κινητικότητας όταν αυτή θα πραγματοποιηθεί.   

Τι πρέπει να κάνετε στο λογισμικό ErasmusPlus! 

Αρχικά ο φοιτητής θα έλειπε για 4 μήνες (29/1/20 – 28/5/20), οπότε είχε ήδη πάρει την Α’ δόση (€ 1.504).  

Έστω ότι λόγω κορωνοϊού γύρισε στον 1,5 μήνα (13/3/20), σταμάτησε την κινητικότητα του για 3 μήνες (μέχρι 
13/6/20), φέρνει δικαιολογητικά ότι έκανε κάποια έξοδα και γυρίζει στο ίδρυμα υποδοχής για άλλους 2,5 μήνες, 
δηλαδή μέχρι 28/8/20.  

Ακυρώνουμε την αρχική πίστωση και Α΄δόση που είχαμε κάνει και υπολογίζουμε το ποσό που θα πάρει ο φοιτητής 
βάζοντας την ημερομηνία που έφυγε 29/1, την ημερομηνία που τελικά γύρισε 28/8 και σημειώνοντας και 90 ημέρες 
διακοπής. 

 

Υπολογίζουμε και πάλι Αρχική Πίστωση και Α΄δόση (τα χρήματα που έχει ήδη πάρει) και Β’ δόση για να πάρει όλο 
το ποσό. 

 

Αν έχει κάνει κάποια επιπλέον έξοδα, π.χ. € 400, κάνουμε Αύξηση ποσού 

 

βάζοντας Τελική συνολική πίστωση € 2.280 (αφού θέλουμε να του δώσουμε € 400 περ/ρα) και πληρωμή της 
Αύξησης Πίστωσης. 

 

Προσοχή – στην καρτέλα του φοιτητή στα Λοιπά Στοιχεία, στις Σημειώσεις Χρήστη θέλουμε να φαίνεται η σωστή 
αιτιολογία για τις κινήσεις μας αυτές (στην περίπτωση μας: Corona Virus) με την μορφή αυτή 
οπότε μπορείτε να αντιγράψετε τα παρακάτω και να τα επικολλήσετε στις Σημειώσεις ακριβώς όπως τα βλέπετε 
(μαζί με τα σύμβολα). 
 
->FORCE MAJEURE: CORONA VIRUS<- 
->OVERALL COMMENTS: LIVING EXPENSES<- 



ΣΕΝΑΡΙΟ 4  
Φοιτητές που έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους και συνεχίζουν τα μαθήματά τους διαδικτυακά ή την πρακτική 
τους άσκηση μέσω τηλεργασίας, μπορούν να λάβουν το σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης. Εφόσον τα 
διαδικτυακά μαθήματα παραταθούν πέραν της διάρκειας που ορίζεται στη σύμβαση, ο φοιτητής δεν λαμβάνει 
επιπλέον επιχορήγηση για το επιπλέον διάστημα της διαδικτυακής παρακολούθησης. Ωστόσο, το ίδρυμα θα 
πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία αναγνώρισης του συνολικού διαστήματος βάσει του Confirmation of 
Studies/Certificate of Traineeship.  

Τι πρέπει να κάνετε στο λογισμικό ErasmusPlus! 

Έστω ότι ο φοιτητής έχει επιστρέψει στην πατρίδα του και συνεχίζει τα μαθήματά διαδικτυακά ή την πρακτική του 
άσκηση μέσω τηλεργασίας, τότε θα λάβει το σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης. 

Αν όμως τα διαδικτυακά μαθήματα παραταθούν πέραν της διάρκειας που ορίζεται στη σύμβαση, ο φοιτητής δεν 
λαμβάνει επιπλέον επιχορήγηση για το επιπλέον διάστημα της διαδικτυακής παρακολούθησης.  

Οπότε Οικονομικές κινήσεις -> Αναπροσαρμογές -> Αύξηση διάρκειας χωρίς αύξηση ποσού 

Πατάμε Αλλαγή Ημερομηνιών (δεν θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σπουδών του 5/6/20 αλλά 25/6/20) και 

πλέον φαίνεται το επιπλέον διάστημα της διαδικτυακής παρακολούθησης χωρίς όμως να μεταβληθεί το ποσό που 
θα πάρει ο φοιτητής. 

Κάνουμε Β΄δόση και πληρώνουμε τον φοιτητή και τα υπόλοιπα € 316,40 που δικαιούται (άρα σύνολο € 1.582) 

 
Προσοχή – στην καρτέλα του φοιτητή στα Λοιπά Στοιχεία, στις Σημειώσεις Χρήστη θέλουμε να φαίνεται η σωστή 
αιτιολογία για τις κινήσεις μας αυτές (στην περίπτωση μας: Corona Virus) με την μορφή αυτή 
οπότε μπορείτε να αντιγράψετε τα παρακάτω και να τα επικολλήσετε στις Σημειώσεις ακριβώς όπως τα βλέπετε 
(μαζί με τα σύμβολα). 
 
->FORCE MAJEURE: CORONA VIRUS<- 
->OVERALL COMMENTS: LIVING EXPENSES<- 



ΣΕΝΑΡΙΟ 5  
Οι φοιτητές που έχουν αποφασίσει να ακυρώσουν την κινητικότητά τους πριν την έναρξή της, δικαιούνται να 
λάβουν την επιχορήγηση που καλύπτει τις δαπάνες ταξιδιού (βάσει του προκαθορισμένου μοναδιαίου κόστους – 
Unit cost) εφόσον ακύρωσαν την κράτησή τους χωρίς να τους επιστραφούν τα χρήματα από την αεροπορική 
εταιρεία καθώς και οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος είχαν προκαταβάλει για την κινητικότητά τους στη βάση   
πραγματικών δαπανών. 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. Αναφορικά με το 
κόστος που προέκυψε λόγω της ακύρωσης, ο φοιτητής σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχει στο ίδρυμα 
αποδεικτικά στοιχεία ότι ζήτησε επιστροφή χρημάτων από την αεροπορική εταιρεία, την ασφαλιστική εταιρεία ή/και 
από άλλους φορείς και το αίτημα απορρίφθηκε.   
 

Τι πρέπει να κάνετε στο λογισμικό ErasmusPlus! 
 

Αν ο φοιτητής δεν έφυγε για το ίδρυμα υποδοχής αλλά το ίδρυμα προέλευσης αποφασίζει να του δώσει κάποια 
χρήματα, αρχικά βάζουμε την ίδια ημερομηνία στην έναρξη και στην λήξη, δηλ. διάρκεια 1 ημέρα. 

 
Έστω ότι έχει αποφασίσει το ίδρυμα προέλευσης ότι θα του δοθούν κάποια χρήματα. 
Κάνουμε αρχική πίστωση (για 1 ημέρα), εικονική Α’ δόση και μετά Οικονομικές κινήσεις -> Αύξηση ποσού  

 
και εκεί βάζουμε στην τελική συνολική πίστωση το ποσό που αποφάσισε το ίδρυμα μας να δώσει. 
Κάνουμε πληρωμή της αύξησης πίστωσης 

 

και υπολογισμό Β’ δόσης (γιατί βλέπουμε ότι πρέπει να πάρει ακόμα κάποια λίγα χρήματα). 

Οπότε τελικά πράγματι πήρε ο φοιτητής το ποσό που είχε αποφασιστεί να του δοθεί παρότι δεν πήγε καθόλου στο 
ίδρυμα υποδοχής. 
Προσοχή – στην καρτέλα του φοιτητή στα Λοιπά Στοιχεία, στις Σημειώσεις Χρήστη θέλουμε να φαίνεται η σωστή 
αιτιολογία για τις κινήσεις μας αυτές (στην περίπτωση μας: Corona Virus) με την μορφή αυτή 
οπότε μπορείτε να αντιγράψετε τα παρακάτω και να τα επικολλήσετε στις Σημειώσεις ακριβώς όπως τα βλέπετε 
(μαζί με τα σύμβολα). 
 
->FORCE MAJEURE: CORONA VIRUS<- 
->OVERALL COMMENTS: LIVING EXPENSES<- 

 



ΣΕΝΑΡΙΟ 6  
Οι φοιτητές που έχουν αποφασίσει να ακυρώσουν την κινητικότητά τους ή ακυρώθηκε η κινητικότητά τους λόγω 
απόφασης του ιδρύματος για αναστολή των κινητικοτήτων πριν την έναρξή τους χωρίς να έχουν επιβαρυνθεί 
κανένα κόστος. Το ίδρυμα δύναται να λάβει το ποσό της οργανωτικής υποστήριξης, δεδομένου ότι είχε προβεί σε 
διαδικασίες επιλογής και προετοιμασίας των κινητικοτήτων αυτών.  
 

Τι πρέπει να κάνετε στο λογισμικό ErasmusPlus! 
 
Βάζουμε στην έναρξη και στην λήξη την ίδια ημερομηνία, οπότε φαίνεται ότι πήγε 1 ημέρα και στο κουτάκι Άνευ 
Υποτροφίας βάζω Ν. Δεν γίνεται λοιπόν καμία οικονομική κίνηση για τον συγκεκριμένο φοιτητή, αλλά σαν 
ίδρυμα μπορείτε να αιτηθείτε έξοδα οργανωτικής υποστήριξης που ενδέχεται να είναι απαραίτητα για τη 
διαχείριση αυτών των κινητικοτήτων.  
 

 
 

 

 
Προσοχή – στην καρτέλα του φοιτητή στα Λοιπά Στοιχεία, στις Σημειώσεις Χρήστη θέλουμε να φαίνεται η σωστή 
αιτιολογία για τις κινήσεις μας αυτές (στην περίπτωση μας: Corona Virus) με την μορφή αυτή 
οπότε μπορείτε να αντιγράψετε τα παρακάτω και να τα επικολλήσετε στις Σημειώσεις ακριβώς όπως τα βλέπετε 
(μαζί με τα σύμβολα). 
 
->FORCE MAJEURE: CORONA VIRUS<- 
->OVERALL COMMENTS: LIVING EXPENSES<- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΕΝΑΡΙΟ 7  
Φοιτητές που ακύρωσαν την αρχική δραστηριότητα πριν ξεκινήσει και την αναβάλουν για αργότερα και 
επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος. Οι φοιτητές αυτοί θα κρατήσουν το σύνολο της επιχορήγησης που έχουν 
λάβει μέχρι στιγμής, ενώ η εκκαθάριση με βάση το επιπλέον κόστος που έχει πραγματοποιήσει ο φοιτητής, θα 
πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της κινητικότητας.   
 

Τι πρέπει να κάνετε στο λογισμικό ErasmusPlus! 

Έστω ότι ο φοιτητής ανέβαλε την αρχική δραστηριότητά του για αργότερα, έχει ήδη πάρει την Α’ δόση και λόγω 
της αναβολής προκύπτουν κάποια επιπλέον έξοδα, π.χ. € 450 τα οποία το ίδρυμα αποφασίζει να του πληρώσει. 

 Αν με βάση τις νέες ημερομηνίες που θα μείνει δικαιούται € 1.582, και έχει ξοδέψει και € 450, θα πρέπει να 
του δώσουμε τελικά € 2.032. 

Οικονομικές κινήσεις -> Αύξηση ποσού -> βάζω το τελικό ποσό, αιτιολογία μεταβολής  

 

 Οπότε 

 
 
Κάνουμε Οικονομικές κινήσεις -> Αύξηση ποσού και Πληρωμή της αύξησης ποσού 
και μετά υπολογισμό και πληρωμή της Β’ δόσης 
 

 
Προσοχή – στην καρτέλα του φοιτητή στα Λοιπά Στοιχεία, στις Σημειώσεις Χρήστη θέλουμε να φαίνεται η σωστή 
αιτιολογία για τις κινήσεις μας αυτές (στην περίπτωση μας: Corona Virus) με την μορφή αυτή 
οπότε μπορείτε να αντιγράψετε τα παρακάτω και να τα επικολλήσετε στις Σημειώσεις ακριβώς όπως τα βλέπετε 
(μαζί με τα σύμβολα). 
 
->FORCE MAJEURE: CORONA VIRUS<- 
->OVERALL COMMENTS: LIVING EXPENSES<- 

 


