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Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας
ERASMUS+ στο πλαίσιο διαχείρισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι στιγμής εξελίξεις στο θέμα της εξάπλωσης
του κορωνοϊού και τις οδηγίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως Εθνικού Φορέα ERASMUS+
ανακοινώνει τα εξής:
 Η απόφαση για την πραγματοποίηση ή μη δραστηριοτήτων κινητικότητας από φοιτητές,
καθηγητές και προσωπικό λαμβάνεται από τους ίδιους τους μετακινούμενους και το Ίδρυμα.
Συνιστάται ωστόσο στους υποψηφίους προς μετακίνηση να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συνθήκες
που επικρατούν σε σχέση με τον κορωνοϊό τόσο στη χώρα μας όσο και στη χώρα υποδοχής, πριν
αποφασίσουν για τη μετακίνησή τους. Επίσης, να ενημερώνονται τακτικά για τα υποχρεωτικά
μέτρα σχετικά με μετακινήσεις σε χώρες του εξωτερικού, που λαμβάνονται τόσο από τις Εθνικές
Αρχές της χώρας μας όσο και από τις αντίστοιχες των χωρών υποδοχής. Τέλος, συνιστάται να
επικοινωνούν με το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής και να ενημερώνονται για νεότερες εξελίξεις ή
ειδικά μέτρα που έχουν ληφθεί στο συγκεκριμένο Ίδρυμα/Φορέα.
Σε συνέχεια του μηνύματος που λάβατε στις 05/03/20, συνιστούμε σε όσους από εσάς έχουν ήδη
αποχωρήσει και βρίσκονται στη χώρα υποδοχής:
- να επικοινωνήσετε άμεσα με την προξενική αρχή ή την πρεσβεία της Ελλάδας στην περιοχή όπου
βρίσκεστε και να γνωστοποιήσετε πως βρίσκεστε εκεί,
- να ακολουθείτε όλα τα μέτρα προφύλαξης που συνιστούν οι ειδικοί και οι αρχές της χώρας στην οποία
βρίσκεστε.
Ειδικότερα:
1. Όσοι βρίσκονται ήδη σε χώρα του εξωτερικού και δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα
σπουδών ή πρακτικής άσκησης λόγω μη λειτουργίας του Ιδρύματος/Φορέα υποδοχής ή λόγω
άλλης αιτίας σχετιζόμενης με την εξάπλωση του κορωνοϊού, δύνανται να επιστρέψουν και να
υπαχθούν στην κατηγορία της «ανωτέρας βίας». Με την υπαγωγή τους στην κατηγορία αυτή, οι
φοιτητές δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν το ποσό της υποτροφίας που έχουν ήδη λάβει (δηλ. το
80% του συνολικού ποσού).
2. Οι φοιτητές που δεν έχουν ακόμα αναχωρήσει και αποφασίζουν να ακυρώσουν ή να αναβάλουν
προσωρινά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αλλά έχουν κάνει ήδη δαπάνες (για αγορά
εισιτηρίων, προκαταβολή για ενοίκιο ή άλλα υποχρεωτικά έξοδα π.χ. για ασφάλιση, visa κλπ. τα
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οποία δεν μπορούν να τους επιστραφούν) δύνανται λόγω ανωτέρας βίας να λάβουν το ποσό
αυτών των δαπανών . Οι εν λόγω φοιτητές θα πρέπει ν’ αναζητήσουν τυχόν επιστροφές (λόγω
ακυρώσεως) από αεροπορικές εταιρείες ,ιδιοκτήτες καταλυμάτων κλπ., καθώς θα
αποζημιώνονται από το Ίδρυμα αποκλειστικά για το πραγματικό κόστος των δαπανών τους αφού
προσκομίσουν στο Γραφείο Erasmus της ΑΣΚΤ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση
ότι τα κόστη που θα καταβληθούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο.
3. Οι φοιτητές σε παράταση που επιθυμούν να παραμείνουν στο Ίδρυμα Υποδοχής, δύνανται να
παραμείνουν στη χώρα Υποδοχής ακολουθώντας πάντα τις σχετικές οδηγίες και μέτρα
προφύλαξης όπως αυτά συνιστώνται από τους ειδικούς και τις αρχές της εν λόγω χώρας.
4. Οι φοιτητές που επιστρέφουν στην Ελλάδα συνιστάται να παραμένουν για 14 ημέρες στην οικία
τους και σε περίπτωση που έχουν συμπτώματα να επικοινωνήσουν οπωσδήποτε με τον ΕΟΔΥ (τηλ.
1135).

Όλα τα παραπάνω, και ειδικά τα υπ’ αριθ. 2, 3 και 4 ισχύουν και για τους καθηγητές και μέλη του
προσωπικού που έχουν επιλεχθεί για να μετακινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα προς οποιαδήποτε
χώρα στο πλαίσιο του ERASMUS+, και μέχρι νεοτέρας.

2

