Αλαθνίλσζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθόηεηαο
ERASMUS+ ζε ζρέζε κε ηελ εμάπισζε ηνπ θνξνλντνύ
Τν Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
ιακβάλνληαο
ππόςε ηηο κέρξη ζηηγκήο εμειίμεηο ζην ζέκα ηεο εμάπισζεο ηνπ
θνξνλντνύ θαη ηηο
νδεγίεο ηνπ Ιδξύκαηνο Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ
σο Εζληθνύ Φνξέα ERASMUS+, αλαθνηλώλεη ηα εμήο:
• Η απόθαζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή κε δξαζηεξηνηήησλ
θηλεηηθόηεηαο από θνηηεηέο, θαζεγεηέο θαη πξνζσπηθό ιακβάλεηαη
από ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαθηλνύκελνπο.
• Τν ΕΚΠΑ σζηόζν ζπληζηά ζηνπο ππνςήθηνπο πξνο κεηαθίλεζε λα
ιάβνπλ ζνβαξά ππόςε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζε ζρέζε κε
ηνλ θνξνλντό ηόζν ζηε ρώξα καο όζν θαη ζηε ρώξα ππνδνρήο, πξηλ
απνθαζίζνπλ γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο.
Σπληζηάηαη δε λα επηθνηλσλνύλ κε ην Ίδξπκα/Φνξέα ππνδνρήο θαη
λα ελεκεξώλνληαη γηα λεώηεξεο εμειίμεηο ή εηδηθά κέηξα πνπ
έρνπλ ιεθζεί ζην ζπγθεθξηκέλν Ίδξπκα/Φνξέα.
•
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νπνηαδήπνηε ρώξα ηνπ εμσηεξηθνύ:
1. Όζνη βξίζθνληαη ήδε ζε ρώξα ηνπ εμσηεξηθνύ θαη δελ κπνξνύλ
λα νινθιεξώζνπλ ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ή πξαθηηθήο άζθεζεο ιόγσ
κε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξύκαηνο/Φνξέα ππνδνρήο ή ιόγσ άιιεο
αηηίαο ζρεηηδόκελεο κε ηελ εμάπισζε ηνπ θνξνλντνύ, δύλαληαη λα
επηζηξέςνπλ θαη λα ππαρζνύλ ζηελ θαηεγνξία ηεο «αλσηέξαο
βίαο». Με ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ θαηεγνξία απηή νη θνηηεηέο δελ
ζα ρξεηαζηεί λα επηζηξέςνπλ ην πνζό ηεο ππνηξνθίαο πνπ έρνπλ
ήδε ιάβεη (δει. ην 80% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ).
2. Οη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ αθόκα αλαρσξήζεη θαη απνθαζίδνπλ
λα αθπξώζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα αιιά έρνπλ θάλεη
ήδε δαπάλεο (γηα αγνξά εηζηηεξίσλ, πξνθαηαβνιή γηα ελνίθην ή
άιια ππνρξεσηηθά έμνδα π.ρ. γηα αζθάιηζε, visa θιπ. ηα νπνία
δελ κπνξνύλ λα ηνπο επηζηξαθνύλ) δύλαληαη ιόγσ αλσηέξαο βίαο
λα ιάβνπλ ην πνζό απηώλ ησλ δαπαλώλ αθνύ πξνζθνκίζνπλ ζην
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δηθαηνινγεηηθά.
3. Οη θνηηεηέο πνπ επηζπκνύλ λα αλαβάινπλ πξνζσξηλά ηελ έλαξμε
ηεο θηλεηηθόηεηαο Erasmus (κόλν εληόο ηνπ ηξέρνληνο αθαδ.
έηνπο 2019-20 θαη εθόζνλ απηό είλαη, θαηά πεξίπησζε, εθηθηό)
δύλαληαη λα ιάβνπλ ιόγσ αλσηέξαο βίαο επηρνξήγεζε γηα ηπρόλ
δαπάλεο πνπ ζα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζα νθείινληαη ζηελ
αλαβνιή, π.ρ. γηα πξνθαηαβνιή ελνηθίνπ, βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα θαηαζέζνπλ.
4. Οη θνηηεηέο πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ Ειιάδα ζπληζηάηαη λα
παξακέλνπλ γηα 14 εκέξεο ζηελ νηθία ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ
έρνπλ ζπκπηώκαηα λα επηθνηλσλήζνπλ νπσζδήπνηε κε ηνλ ΕΟΔΥ
(ηει. 1135).

