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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
Email: erasmus-icm@aegean.gr

Πρόγραμμα Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα»

2η Συμπληρωματική Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού 
για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Χώρες- Εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

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

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής 
Κινητικότητα» (ΚΑ 107), τις παρακάτω θέσεις κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία ή 
επιμόρφωση σε Χώρες-Εταίρους εκτός ΕΕ, ως ακολούθως:

Πίνακας θέσεων Διεθνούς Κινητικότητας - Σχέδιο 2020
Οι κινητικότητες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 31/07/2023

Α/Α Χώρα 
υποδοχής

Ίδρυμα υποδοχής Γνωστικό 
Αντικείμενο

Τύπος 
Κινητικότητας

Σύνολο ημερών 
κινητικότητας 
(περιλαμβάνο-
νται  2 ημέρες 

ταξιδιού)

Αριθμός 
θέσεων

1 ΑΛΓΕΡΙΑ Kasdi Merbah 
University of 

Ouargla

Επιστήμες της Γης 
- Περιβάλλον

Διδασκαλία 7 1

2 ΜΑΥΡΟ-
ΒΟΥΝΙΟ

University of 
Montenegro

Επιστήμες της γης 
/ Ναυτιλιακές 

σπουδές

Επιμόρφωση 7 1

3 ΜΕΞΙΚΟ Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México

Γεωγραφία 
(φυσική), Γεωλογία, 
Επιστήμες της Γης

Διδασκαλία 7 1

Georgia Institute 
of Technology*  

Πληροφοριακά 
συστήματα και 
ιδιωτικότητα

4 Η.Π.Α.

Μοntclair State 
University*

Εκπαίδευση/
Φιλοσοφία

Διδασκαλία 7-10 1

* Η υπογραφή της Διμερούς Δι-Ιδρυματικής Συμφωνίας που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της 
κινητικότητας, θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα - θέση που θα επιλεγεί κατόπιν της παρούσας προκήρυξης.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην παρούσα προκήρυξη είναι ο/η υποψήφιος/α να εργάζεται ως 
μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συμπεριλαμβανομένων όλων των 
κατηγοριών), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του/της. 
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
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 Διδακτικού 
Προσωπικού για κινητικότητα οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια 
και αμεροληψία, 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 Συντονισμού (Ι.Κ.Υ.). 

Κανένα μέλος του Διδακτικού 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. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτεραιότητα δίνεται:

 στα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού τα οποία συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα 
κινητικότητας, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή στην κινητικότητα όσο το δυνατόν μεγαλύτερου 
αριθμού ατόμων.  

 σε άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λαμβάνουν και πρόσθετη χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα.

 στους/στις διδάσκοντες/ουσες χαμηλότερων βαθμίδων, με στόχο να τους βοηθήσει να αναπτύξουν 
διεθνές προφίλ.

 σε μέλη του Διδακτικού Προσωπικού τα οποία είχαν την πρωτοβουλία για την έναρξη 
συνεργασίας με το/τα συγκεκριμένο/α Ίδρυμα/τα Εταίρο/ους. 

 σε μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο/η επισπεύδων/ουσα ο/η 
οποίος/α είχε την πρωτοβουλία για την έναρξη συνεργασίας με το/τα συγκεκριμένο/α 
Ίδρυμα/τα- Εταίρο/ους και  κατέθεσε ή υπέβαλε τη συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας. 

Για την κατάταξη των αιτήσεων, με βάση τις παραπάνω αρχές ιεράρχησης, η Επιτροπή Διαχείρισης 
Erasmus+ χρησιμοποιεί τον παρακάτω πίνακα κριτηρίων μοριοδότησης:

Κριτήρια Μοριοδότηση
Προηγούμενη συμμετοχή στη 

Διεθνή Κινητικότητα
Έτος 2022 – 2 μόρια / Έτος 2021 – 4 μόρια / Έτος 2020 – 6 μόρια

Έτος 2019 – 8 μόρια / Έτος 2018 – 10 μόρια / Καμία συμμετοχή - 12 μόρια
Βαθμίδα Λέκτορας/ισσα, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Διδάσκοντες/ουσσες με σύμβαση -  8 μόρια

Επίκουρος/η Καθηγητής/τρια – 6 μόρια
Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/ρια - 4 μόρια

Καθηγητής/τρια - 2 μόρια
Προϋπηρεσία στο Ίδρυμα Έως και 9 έτη  - 1 μόριο / Από 10 έως και 14 έτη – 2 μόρια

Από 15 έως και 19 έτη – 3 μόρια / Από 20 έτη και πάνω – 4 μόρια
ΑμΕΑ 5 μόρια

Υποβολή αρχικής Πρότασης 
συνεργασίας με το Ίδρυμα -

Εταίρο*

25 μόρια

Επισπεύδον Τμήμα 14 μόρια
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* Διευκρινίζεται ότι ο Υποβάλλων/ουσα την αρχική πρόταση συνεργασίας με το Ίδρυμα-Εταίρο λαμβάνει επιπλέον 
και τα μόρια του Επισπεύδοντος Τμήματος στο οποίο ανήκει. 

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

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ-ΕΤΑΙΡΟ (ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.)
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και τη δημοσιοποίησή τους, θα κληθούν, τα μέλη του 
Προσωπικού που εντάσσονται στις χρηματοδοτούμενες για το έτος θέσεις, να υποβάλουν στο Γραφείο 
Erasmus, τουλάχιστον 45 μέρες πριν από την έναρξη της κινητικότητας τα έντυπα που αναγράφονται 
στην ιστοσελίδα https://erasmus.aegean.gr/el/epimorfosi-didaskalia-diethnis-kinitikotita και 
ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

(1) Συμφωνία κινητικότητας για διδασκαλία/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. 

(3) Αντίγραφο διαβατηρίου 
(4) Αντίγραφο θεώρησης εισόδου στη χώρα υποδοχής (εάν απαιτείται) 
(5) Εισιτήρια 
(6) Αντίγραφο ιδιωτικής ασφάλειας υγείας (και 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 ενδιαφερόμενοι/ες  καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ειδικά 
διαμορφωμένη πλατφόρμα: https://aitiseis.aegean.gr/erasmus/training_faculty_int 
έως και την Τετάρτη 21/12/2022 και ώρα 23:59.

Επισημαίνεται, ότι στην πλατφόρμα των αιτήσεων περιλαμβάνεται πεδίο όπου οι υποψήφιοι/ες 
καλούνται (προαιρετικά) να υποβάλουν Invitation letter από μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Ιδρύματος Υποδοχής ή Letter of intent για τη σκοπιμότητα της κινητικότητας που θα τεκμηριώνει την 
συνάφεια της κινητικότητας με το προκηρυχθέν γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

H Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου
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