
          
 
 

Ενημέρωση Αντιπρυτάνισσας προς Τμηματικά Υπεύθυνους/ες  (28/03/2020) 

Με βάση το ειδικό πλαίσιο πραγματοποίησης των κινητικοτήτων λόγω των 
απρόβλεπτων/εξαιρετικών συνθηκών που επέβαλε η πανδημία Covid-19,  παρέχεται 
πλέον ως εναλλακτική/δυνατότητα η πραγματοποίηση Blended/Virtual κινητικοτήτων μέσω 
του προγράμματος Erasmus+.  

Tα δεδομένα που ισχύουν μέχρι στιγμής, και πιο συγκεκριμένα, για κάθε κατηγορία 
κινητικοτήτων, είναι τα παρακάτω: 

1)     Μεικτές (Blended) κινητικότητες (Εικονικές-Φυσικές) 

• Όπου υπάρχει η δυνατότητα από ξένο Ίδρυμα ή φορέα, να ενθαρρύνεται η 
μεικτή (blended) κινητικότητα. Πρόκειται για συνδυασμό περιόδου Erasmus 
φυσικής και εικονικής κινητικότητας. 

• Επιτρέπονται διαστήματα διακοπής μεταξύ της εικονικής και φυσικής 
κινητικότητας. 

• Παρέχεται Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS). 
• Αναγνωρίζεται πλήρως η περίοδος μεικτής κινητικότητας είτε για σπουδές είτε 

για πρακτική άσκηση Erasmus. 
• Οι δραστηριότητες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με υποστηρικτικά 

έγγραφα,  προκειμένου να επαληθευτεί η συμμετοχή. 

2)     Εικονικές (Virtual) κινητικότητες 

• Όπου υπάρχει η δυνατότητα από ξένο Ίδρυμα ή φορέα, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εικονική (virtual) κινητικότητα. 

• Παρέχεται Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS). 
• Αναγνωρίζεται πλήρως η περίοδος εικονικής κινητικότητας είτε για σπουδές 

είτε για πρακτική άσκηση Erasmus. 
• Ο/Η συμμετέχων/ουσα δεν λαμβάνει επιχορήγηση.  
• Οι δραστηριότητες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με υποστηρικτικά έγγραφα 

προκειμένου να επαληθευτεί η συμμετοχή.  

3)     Φυσικές (Physical) κινητικότητες 

• Στην περίπτωση ανωτέρας βίας (force majeure), η διάρκεια της περιόδου της 
φυσικής κινητικότητας δύναται να μειωθεί ή να διακοπεί και το διάστημα 
διακοπής να αναπληρωθεί με παράταση της περιόδου και εικονική 
κινητικότητα.   

• Μόλις ξεκινήσει η περίοδος της φυσικής κινητικότητας, ο/η συμμετέχων/ουσα 
έχει το δικαίωμα να λάβει την τακτική επιχορήγηση για το διάστημα που 
μετακινήθηκε στο εξωτερικό. 



          
 

• Εφόσον πραγματοποιηθεί η κινητικότητα, ακόμη και εάν ο/η 
συμμετέχων/ουσα παρακολουθήσει διαδικτυακά τη δραστηριότητα στη χώρα 
υποδοχής, δικαιούται να λάβει επιχορήγηση για την ατομική υποστήριξη. 

• Η περίπτωση ανωτέρας βίας (force majeure) εφαρμόζεται όπου επικρατούν 
απρόβλεπτες/εξαιρετικές συνθήκες και προκαλούνται κόστη. 

• Οι δραστηριότητες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με υποστηρικτικά έγγραφα 
προκειμένου να επαληθευτούν οι ανατροπές της φυσικής κινητικότητας. 

Παρακαλούμε, επομένως, αφενός μεν να λάβετε υπόψη σας την ισχύ των  παραπάνω στην 
επικοινωνία σας με τα ξένα Ιδρύματα και τους/τις εισερχόμενους/ες, φοιτητές/τριες και 
διδακτικό/διοικητικό προσωπικό, αφετέρου να βρίσκεστε σε συνεργασία με το γραφείο 
Εrasmus, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή παρακολούθηση των διαδικασιών με βάση 
αυτές τις οδηγίες. 

 

 

  

 


