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Μάρτιος 2019
Σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, ως πολίτης της ΕΕ που ακολουθεί σπουδές ή κατάρτιση
στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα υπόκειστε στους κανόνες περί διαμονής του ΗΒ.
Η κυβέρνηση του ΗΒ έχει ανακοινώσει ότι δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για οποιοδήποτε καθεστώς μετανάστη ή για
θεώρηση εισόδου εάν δεν προτίθεστε να παραμείνετε στο ΗΒ για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών. Ωστόσο, για να παραμείνετε
για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής προσωρινής άδειας
παραμονής1.

Είμαι φοιτητής Erasmus+ σε πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την
ημερομηνία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα διακοπεί η μαθησιακή
ανταλλαγή μου;
Όχι. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν συμφωνήσει επί ενός κανονισμού που έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι
οι εν εξελίξει ανταλλαγές μαθησιακής κινητικότητας δεν θα διακοπούν.
Ο κανονισμός θα αφορά τους φοιτητές/σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους μαθητευόμενους και τους μαθητές
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους νέους που συμμετέχουν σε δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, το προσωπικό
στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και τα στελέχη των
σχετικών οργανώσεων.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο κανονισμός καλύπτει μόνο τις μαθησιακές ανταλλαγές που θα έχουν αρχίσει πριν από την ημερομηνία
αποχώρησης.

Έχω προγραμματίσει να πάω σε πανεπιστήμιο του ΗΒ ως φοιτητής Erasmus+
μετά την αποχώρηση του ΗΒ. Θα μπορέσω τελικά να πάω;
Τα σχέδιά σας για μαθησιακή ανταλλαγή μπορεί να επηρεαστούν. Η Επιτροπή έχει υποβάλει νομοθετική πρόταση η οποία, εάν
εγκριθεί, θα επιτρέψει στην ΕΕ να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το Erasmus+ στο ΗΒ κατά τη διάρκεια του 2019. Ωστόσο, το εάν
θα μπορέσετε εντέλει να πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, για παράδειγμα, από το εάν
το ΗΒ εξακολουθήσει να συνεισφέρει στον προϋπολογισμό της ΕΕ το 2019, από τους βρετανικούς οργανισμούς υποδοχής (στην
περίπτωσή σας, το πανεπιστήμιο) και από το εάν οι δραστηριότητες πρόκειται να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Για ειδικότερες πληροφορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με το πανεπιστήμιο.
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Το σχολείο μου συμμετέχει σε ένα σχέδιο συνεργασίας με σχολείο του ΗΒ το
οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+. Θα συνεχιστεί το σχέδιό μας μετά την
αποχώρηση του ΗΒ;
Το σχέδιο συνεργασίας μπορεί να επηρεαστεί, δεδομένου ότι από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά, ο εταίρος από το ΗΒ δεν
θα είναι πλέον επιλέξιμος για χρηματοδότηση από το Erasmus+.
Ωστόσο, η Επιτροπή έχει υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Εάν η πρόταση αυτή εγκριθεί και
εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εκπληρώσει ορισμένες προϋποθέσεις, το σχέδιο θα μπορούσε να συνεχίσει να χρηματοδοτείται το
2019.
Για ειδικότερες πληροφορίες, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Εθνικό σας Οργανισμό Erasmus+2.

Ο οργανισμός μου συμμετέχει σε ένα εν εξελίξει πολιτιστικό σχέδιο το οποίο
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Το σχέδιο
περιλαμβάνει εταίρο από το ΗΒ. Μπορεί το σχέδιο αυτό να συνεχιστεί και μετά
την ημερομηνία αποχώρησης;
Το σχέδιο συνεργασίας μπορεί να επηρεαστεί, δεδομένου ότι από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά, ο εταίρος από το ΗΒ δεν
θα είναι πλέον επιλέξιμος για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη».
Ωστόσο, η Επιτροπή έχει υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Εάν η πρόταση αυτή εγκριθεί και
εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εκπληρώσει ορισμένες προϋποθέσεις, το σχέδιο θα μπορούσε να συνεχίσει να χρηματοδοτείται το
2019.
Για ειδικότερες πληροφορίες, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη3 στο κράτος μέλος σας.

Είμαι ερευνητής που διεξάγει έρευνα σε ερευνητικό οργανισμό του ΗΒ με την
οικονομική υποστήριξη των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Θα συνεχιστεί
η υποστήριξη αυτή μετά την ημερομηνία αποχώρησης;
Το ερευνητικό σχέδιό σας μπορεί να επηρεαστεί, δεδομένου ότι από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά, ο οργανισμός από το
ΗΒ δεν θα είναι πλέον επιλέξιμος για ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie.
Ωστόσο, η Επιτροπή έχει υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Εάν η πρόταση αυτή εγκριθεί και
εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εκπληρώσει ορισμένες προϋποθέσεις, το σχέδιο θα μπορούσε να συνεχίσει να χρηματοδοτείται το
2019.
Επισημαίνεται ότι οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie θα συνεχίσουν να στηρίζουν ερευνητές που βρίσκονται σε κράτος μέλος
της ΕΕ4 ή σε τρίτη χώρα που συνδέεται με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».
Για ειδικότερες πληροφορίες, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον επιβλέποντά σας και τον αρμόδιο για το σχέδιο υπάλληλο του
Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είμαι εθελοντής ή πρόσωπο που απασχολείται σε θέση πρακτικής άσκησης
ή εργασίας η οποία μου προσφέρθηκε από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.
Μπορώ να συνεχίσω τη θητεία μου αν η θέση μου είναι στο ΗΒ ή αν αφορά
οργανισμό από το ΗΒ;
Η θέση που σας προσφέρθηκε από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορεί να επηρεαστεί, δεδομένου ότι από την ημερομηνία
αποχώρησης και μετά, ο οργανισμός από το ΗΒ δεν θα είναι πλέον επιλέξιμος για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του εν λόγω
προγράμματος.
Ωστόσο, η Επιτροπή έχει υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Εάν η πρόταση αυτή εγκριθεί και
εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εκπληρώσει ορισμένες προϋποθέσεις, το σχέδιο θα μπορούσε να συνεχίσει να χρηματοδοτείται το
2019.
Για ειδικότερες πληροφορίες, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον οργανισμό που παρέχει τη χρηματοδότηση για τη θέση σας.
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