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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ   

Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 

Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων &  
Λοιπών Εκπαιδευτικών  Δραστηριοτήτων / Γραφείο Erasmus+ 

Κτήριο Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών 

Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη 

Πληρ. Γραφείο Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα 

Τηλ: 2251036167/36165 

Φαξ: 2251036089 

Email: erasmus-icm@aegean.gr 

  

Πρόγραμμα Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» 

 

Προκήρυξη κινητικότητας Διοικητικού Προσωπικού / μελών ΕΤΕΠ για επιμόρφωση  

σε Χώρες- Εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα 2020» (ΚΑ 107) 

   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής 

Κινητικότητα» θέσεις κινητικότητας Διοικητικού Προσωπικού/ΕΤΕΠ για επιμόρφωση σε Χώρες 

Εταίρους εκτός ΕΕ. Οι θέσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης, 

σελ. 4.   

 

Σύμφωνα με αποφάσεις των Επιτροπών Στρατηγικής και Διαχείρισης Erasmus+ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (συνεδριάσεις 22-10-2014, 6-10-2016, 24-11-2017 και 2-11-2020), η επιλογή του Διοικητικού 

Προσωπικού/ΕΤΕΠ για κινητικότητα οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να χαρακτηρίζεται από 

διαφάνεια και αμεροληψία της διαδικασίας, εκτελείται με τρόπο δίκαιο, παρουσιάζει συνοχή και είναι 

δεόντως τεκμηριωμένη. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής βασίζονται στις αρχές της ίσης 

μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα 

Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.).   

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ   

Ο/Η δικαιούχος, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας, θα πρέπει να εργάζεται 

ως μέλος του Διοικητικού Προσωπικού (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, συμβασιούχοι/ες έργου) ή του Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανεξάρτητα από την 

υπηκοότητά του/της.  

 

Επιπλέον, θα πρέπει να έχει κατ΄ ελάχιστον αποδεδειγμένα καλή γνώση (Β2) της αγγλικής γλώσσας 

(Common European Framework of Languages). 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αριθμός των μελών του Προσωπικού που μετακινούνται κάθε έτος 

συνδέεται άμεσα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, η οποία δεν επαρκεί για να καλύψει όλες τις 

ανάγκες, πραγματοποιείται κατάταξη των αιτήσεων με βάση κριτήρια επιλεξιμότητας που έχει ορίσει η 
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Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+, προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν συμμετοχή όλων 

των μελών του Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα της κινητικότητας.  

Κανένα μέλος του Προσωπικού δεν αποκλείεται από τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, αλλά 

ιεραρχούνται οι προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με τις οδηγίες του προγράμματος και τις 

επιλογές του Ιδρύματος, καθώς το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη συμβολή στη διεθνοποίηση του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Δίνεται προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λαμβάνουν και πρόσθετη χρηματοδότηση 

από το πρόγραμμα.  

Για την κατάταξη των αιτήσεων, με βάση τις παραπάνω αρχές ιεράρχησης, χρησιμοποιείται o 

παρακάτω πίνακας: 

  

Κριτήρια Μοριοδότηση  

Προηγούμενη συμμετοχή στη Διεθνή 
Κινητικότητα 

2019 – 2 μόρια 
2018 – 4 μόρια 
2017 – 6 μόρια 
2016 – 8 μόρια 
 2015 – 10 μόρια 
Καμία - 12 μόρια 

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας Β2 Καλή γνώση (απαιτούμενο) 
C1 Πολύ καλή γνώση – 2 μόρια 
C2 Άριστη γνώση – 4 μόρια 

Πιστοποιημένη γνώση γλώσσας της χώρας 
υποδοχής ή δεύτερης ξένης γλώσσας 

3 μόρια 

ΑμΕΑ 5 μόρια 

 

Θα τηρηθεί λίστα επιλαχόντων/ουσών, η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ακύρωσης 

εγκεκριμένων συμμετοχών.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

https://aitiseis.aegean.gr/erasmus/training_staff_int  επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Αντίγραφο/α τίτλου/ων γλωσσομάθειας 

2) Έκθεση σκοπιμότητας υποψήφιου/ας υπογεγραμμένη από τον/την ίδιο/α και τον/την 

Προϊστάμενο/νη του Τμήματος 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Βασική προϋπόθεση για την κινητικότητα αποτελεί η υπογραφή διμερούς συμφωνίας με το ίδρυμα 

υποδοχής. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και τη δημοσιοποίησή τους, θα κληθούν τα μέλη του 

διοικητικού προσωπικού - ΕΤΕΠ που εντάσσονται στις χρηματοδοτούμενες για το έτος θέσεις, να 

υποβάλουν στο Γραφείο Erasmus (τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την έναρξη της εκάστοτε 

κινητικότητας) τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(1) Συμφωνία κινητικότητας για επιμόρφωση εγκεκριμένη και από τα δύο Ιδρύματα   

(2) Σύμβαση επιχορήγησης της κινητικότητας στην οποία προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι της, 

όπως ο σκοπός, η διάρκεια, η επιχορήγηση, οι διαδικασίες επιχορήγησης, κ.ά.  

https://aitiseis.aegean.gr/erasmus/training_staff_int
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(3) Αντίγραφο διαβατηρίου  

(4) Αντίγραφο θεώρησης εισόδου στη χώρα υποδοχής - Visa (εάν απαιτείται)  

(5) Αντίγραφο εισιτηρίων 

(6) Αντίγραφο βασικής εθνικής ασφάλειας υγείας  

(7) Αντίγραφο ιδιωτικής ασφάλειας υγείας (για τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης 

και επαναπατρισμού)  

 

Το ποσό της αποζημίωσης για τη δαπάνη μετακίνησης υπολογίζεται βάσει της χιλιομετρικής απόστασης 

ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του/της συμμετέχοντα/ούσης και τον τόπο διεξαγωγής της 

δραστηριότητας μέσω του διαδικτυακού εργαλείου Distance Calculator 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)  

Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου  

  

Διανυόμενη απόσταση Ποσό 

Μεταξύ 10 και 99 χλμ: 20 ευρώ ανά συμμετέχοντα/ουσα 

Μεταξύ 100 και 499 χλμ: 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα/ουσα 

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ: 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα/ουσα 

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ: 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα/ουσα 

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ: 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα/ουσα 

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ: 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα/ουσα 

8000 χλμ ή άνω: 1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα/ουσα 

  

 

Η ατομική επιχορήγηση για όλες τις Χώρες-Εταίρους ανέρχεται σε 180€/ημέρα.   

Οι μετακινήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 31/7/2023.  

  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

https://aitiseis.aegean.gr/erasmus/training_staff_int  έως τις 07/06/2021 και ώρα 24:00. 

    

    

Η Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου 

    

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
https://aitiseis.aegean.gr/erasmus/training_staff_int
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας θέσεων κινητικότητας 

 

Α/Α Χώρα υποδοχής Ίδρυμα 

υποδοχής 

Γνωστικό 

Αντικείμενο 

Ημέρες 

κινητικότητας  

(Στις 

αναγραφόμενες 

ημέρες 

συμπεριλαμβάνοντα

ι και 2 ημέρες 

ταξιδιού) 

Αριθμός 

συμμετεχό-

ντων/ουσών 

1 ΑΛΓΕΡΙΑ Kasdi Merbah 

University of 

Ouargla 

Διοίκηση ΑΕΙ 7 1 

2 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ University of 

Montenegro 

Διοίκηση ΑΕΙ 7 1 

3 ΜΑΛΔΙΒΕΣ Maldives 

National 

University* 

Γραφείο Διεθνών 

Ακαδημαϊκών 

Προγραμμάτων/

Erasmus+ 

7 1 

 

* Αναμένεται η υπογραφή της διμερούς Δι-Ιδρυματικής συμφωνίας 
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