
Κατευθύνσεις προς δικαιούχους φορείς της Βασικής Δράσης ΚΑ2 σχετικά με την εφαρμογή 

της ανωτέρας βίας αναφορικά με το «κόστος που συνεπάγονται δραστηριότητες που δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί ή πρόσθετες δαπάνες που προκλήθηκαν από τις εξαιρετικές 

περιστάσεις».  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε επισήμως, την Τετάρτη 11 Μαρτίου, τον  κορωνοϊό 

ως παγκόσμια πανδημία. Ως εκ τούτου, είναι δικαιολογημένη η εφαρμογή της αρχής της 

ανωτέρας βίας, η οποία θα εξετάζεται σε κάθε περίπτωση από την Εθνική Μονάδα ΙΚΥ και θα 

τεκμηριώνεται από σχετικά παραστατικά και έγγραφα, τα οποία θα υποβάλουν οι δικαιούχοι 

φορείς ανάλογα με την επίκλησή της αρχής. Ειδικότερα επισημαίνουμε τα εξής: 

 

Α. Erasmus+ Εκπαίδευση και Κατάρτιση KA2 (για τις δραστηριότητες LTT)  

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της επιχορήγησης: 

1) Οι δικαιούχοι δικαιούνται να λάβουν την επιχορήγηση που καλύπτει την περίοδο κατά την 

οποία διεξάγεται η δραστηριότητα LTT. Π.χ. εάν η κινητικότητα για την παρακολούθηση της 

δραστηριότητας μάθησης, εκπαίδευσης άρχισε την 1η Μαρτίου και αναμένεται να λήξει την 1 

Απριλίου και οι δραστηριότητες ανεστάλησαν π.χ. στις 15 Μαρτίου, ο 

συμμετέχων/οργανισμός δικαιούται να διατηρήσει την επιχορήγηση για την περίοδο από την 

1η Μαρτίου έως τις 15 Μαρτίου. 

2) Οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιστρέψουν την υπόλοιπη επιχορήγηση (δηλαδή από τη 

στιγμή που η δραστηριότητα τερματίζεται μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της 

δραστηριότητας, ήτοι 16 Μαρτίου - 1 Απριλίου στο παραπάνω παράδειγμα) μόνο για την 

περίοδο κατά την οποία πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Οι συμμετέχοντες δεν σχεδιάζουν να ξαναρχίσουν τη δραστηριότητα της κινητικότητας τους 

σε μεταγένεστερο χρόνο και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν 

β) Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται, οι συμμετέχοντες δεν δέχονται να διεξάγουν τις 

προγραμματισμένες δραστηριότητες με ψηφιακά/ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. εξ αποστάσεως 

μάθηση), με την προϋπόθεση ότι αυτά διατίθενται από τον διοργανωτή φορέα- εταίρο 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν στο στάδιο της τελικής έκθεσης ότι πληρούνται οι 

ανωτέρω όροι. 

3) Εάν δεν πληρούνται μία ή περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε έχουν την 

άδεια να διατηρήσουν την επιχορήγηση. 



Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα και αποκλειστικά με τις δραστηριότητες LTTs: 

στο στάδιο της τελικής έκθεσης, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν από την Εθνική Μονάδα 

ΙΚΥ την επιστροφή επιπλέον ταξιδιωτικών εξόδων των συμμετεχόντων που χρειάστηκαν να 

αγοράσουν άλλο εισιτήριο για να επιστρέψουν στον τόπο προέλευσης. Υπό την προϋπόθεση 

ότι η συνολική επιχορήγηση που ζητείται από τον δικαιούχο, δεν είναι υψηλότερη από αυτή 

που αναφέρεται στη Σύμβαση μεταξύ Εθνικής Μονάδας και δικαιούχου, οι Εθνικές Μονάδες 

μπορούν να δεχθούν να καλύψουν τις πρόσθετες δαπάνες, με βάση το τυποποιημένο 

μοναδιαίο κόστος για τα  ταξίδια (distance bands). Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, 

ο δικαιούχος οφείλει να παρέχει κάθε αποδεικτικό στοιχείο και υποστηρικτικό έγγραφο για το 

πρόσθετο κόστος που αξιώνει. 

 

Β. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες (ή οι οργανισμοί) έχουν αποφασίσει να ακυρώσουν 

τη δραστηριότητα πριν την έναρξή της: 

- Οι συμμετέχοντες/οργανισμοί 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. Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι 

ζητήθηκε επιστροφή χρημάτων από την αεροπορική εταιρεία, την ασφαλιστική εταιρεία ή από 

άλλες πηγές και το αίτημα απορρίφθηκε.  

Γ. Διαχείριση και Υλοποίηση του σχεδίου 

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να αναστείλουν προσωρινά το σχέδιό τους, να ζητήσουν 

παράταση της διάρκειας του σχεδίου και να υλοποιήσουν τις προγραμματισμένες 

δραστηριότητες μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχορήγηση για 

τη διαχείριση και υλοποίηση του σχεδίου θα υπολογιστεί βάσει της νέα διάρκειας, 

εξαιρουμένου του διαστήματος της αναστολής, και έως του ορίου της εγκεκριμένης 

επιχορήγησης όπως αυτή αναφέρεται στη σύμβαση μεταξύ του δικαιούχου και της Εθνικής 

Μονάδας.  

Δ. Πνευματικά Προϊόντα, πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις, διεθνικές συναντήσεις για το 

σχέδιο  

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να αναστείλουν προσωρινά το σχέδιό τους, να ζητήσουν 

παράταση της διάρκειας του σχεδίου και να υλοποιήσουν τις προγραμματισμένες 

δραστηριότητες μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Αν παρ’ όλα αυτά, αποφασίσουν να μην 



παρατείνουν τη διάρκεια του σχεδίου, δικαιούνται να λάβουν επιχορήγηση (με τη μορφή 

μοναδιαίου κόστους) υπό την προϋπόθεση ότι: 

- Σε περίπτωση συναντήσεων και εκδηλώσεων, αυτές υλοποιούνται με τη χρήση 

εικονικών εργαλείων, και 

- Εργάζονται εξ αποστάσεως για να παραδώσουν τα προγραμματισμένα Πνευματικά 

Προϊόντα.   

Στο στάδιο της τελικής έκθεσης, η Εθνική Μονάδα δύναται να αποφασίσει τη μείωση της 

επιχορήγησης εάν τα αποτελέσματα (συναντήσεις, πνευματικά προϊόντα, κλπ.) θεωρηθούν 

λιγότερα από τα προγραμματισμένα.  

Ε. Δαπάνες κατ’ εξαίρεση και επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες: 

Οι δικαιούχοι δύναται να αιτηθούν υψηλότερο ποσό γι’ αυτές τις κατηγορίες δαπανών, υπό 

την προϋπόθεση ότι η μέγιστη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση στην τελική έκθεση δεν 

υπερβαίνει τη συνολική εγκεκριμένη χρηματοδότηση όπως αυτή αναφέρεται στη σύμβαση 

μεταξύ του δικαιούχου και της Εθνικής Μονάδας. Η Εθνική Μονάδα θα αξιολογήσει την 

επιλεξιμότητα αυτών των επιπρόσθετων δαπανών κατά περίπτωση.  


