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Θέμα: Συμπληρωματική Προκήρυξη κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για 

Διδασκαλία και Επιμόρφωση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Erasmus+ ΚΑ103 (Πρόγραμμα Κλασικής κινητικότητας στις Χώρες του 
Προγράμματος) 

  
To Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ 
103 Κλασική Κινητικότητα, σχέδια 2019 και 2020) περιορισμένο αριθμό υπολειπόμενων 
θέσεων κινητικότητας διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση στο 
εξωτερικό, στις Χώρες του Προγράμματος. 
 

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 της διαδικασίας, εκτελείται με 
τρόπο δίκαιο, 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 πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, που έχουν οριστεί από το πρόγραμμα, ως εξής: 
(α) Πρέπει να εργάζεται ως μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών. (Οι διδάσκοντες/ουσες με 
σύμβαση πρέπει να έχουν ενεργή σύμβαση και κατά την υποβολή της αίτησης και κατά 
τη διάρκεια της κινητικότητάς τους) 
(β) Πρέπει να είναι εργαζόμενος/η στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του/της. 
(γ) Πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη και σε ισχύ διμερής συμφωνία μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ιδρύματος Υποδοχής (αφορά μόνο την κινητικότητα για 
διδασκαλία) 
(δ) Για διδασκαλία: Πρέπει να έχει αποδεχτεί πρόσκληση (invitation letter) για 
διδασκαλία από το Ίδρυμα υποδοχής (υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση) στην οποία να 
προσδιορίζεται: 

0000222122
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i. Το ενδεικτικό χρονικό διάστημα της παραμονής (ημερομηνίες 

διδασκαλίας). Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα θα πρέπει να διαρκεί από 

2 έως 4 ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών μετακίνησης. Σε κάθε 

περίπτωση, η κινητικότητα για διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας ανά περίοδο παραμονής στο Ίδρυμα 

Υποδοχής).  

ii. Το Τμήμα στο οποίο θα γίνει η διδασκαλία. 

    Για επιμόρφωση: Πρέπει να έχει αποδεχτεί πρόσκληση (invitation letter) για 
επιμόρφωση από το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή άλλο συναφή φορέα στο εξωτερικό 
(υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση) στην οποία να προσδιορίζεται: 

Ι. Το ενδεικτικό χρονικό διάστημα της παραμονής (ημερομηνίες και ώρες 

επιμόρφωσης). Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα θα πρέπει να διαρκεί από 

2 έως 4 ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών μετακίνησης.  

ΙΙ. Το Ίδρυμα/Φορέα στο οποίο θα γίνει η επιμόρφωση. 

ΙΙΙ. Τη μορφή της επιμόρφωσης (εξαιρούνται συνέδρια). 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αριθμός των μελών του Διδακτικού 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 Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν συμμετοχή όλων των μελών του 
Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα της κινητικότητας. 
 
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 των σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.  
 
Δίδεται 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 στο 
πρόγραμμα 

2020 – 2 μόρια 
2019 – 4 μόρια 
2018 – 6 μόρια 
2017 – 8 μόρια 
 2016– 10 μόρια 

Καμία - 12 μόρια 

Βαθμίδα Λέκτορας/ισσα, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΠΔ 407/80, 
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι κ.λ.π. -  8 μόρια 
Επίκουρος/η Καθηγητής/τρια,  - 6 μόρια 

Αναπληρωτής/ώτρια Καθηγητής/τρια - 4 μόρια 
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Καθηγητής/ήτρια – 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 

Ενεργοποίηση νέας διμερούς 
συμφωνίας σε επίπεδο Ιδρύματος 
(έναρξη πρώτης κινητικότητας σε 

επίπεδο Ιδρύματος με 
συνεργαζόμενο Ίδρυμα/Φορέα του 

εξωτερικού) 

25 μόρια 

Επισπεύδον Τμήμα* 14 μόρια 

 
* Διευκρινίζεται ότι το Μέλος που συμβάλλει στην Ενεργοποίηση νέας διμερούς συμφωνίας σε 
επίπεδο Ιδρύματος λαμβάνει επιπλέον και τα μόρια του Επισπεύδοντος Τμήματος στο οποίο ανήκει.  
 

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων της συγκεκριμένης 
προκήρυξης, μέλη του Διδακτικού προσωπικού που έχουν ήδη έως (δύο) εγκεκριμένες 
θέσεις για κινητικότητα στο εξωτερικό από προηγούμενες προκηρύξεις, τις οποίες δεν 
έχουν ακόμα αξιοποιήσει, θα έπονται στον πίνακα κατάταξης, ανεξάρτητα από τη 
μοριοδότησή τους.  
 

Θα τηρηθεί λίστα επιλαχόντων/ουσών, η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση 
ακύρωσης εγκεκριμένων συμμετοχών και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμων 
κονδυλίων.  
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και τη δημοσιοποίησή τους, θα κληθούν τα μέλη 
του Διδακτικού Προσωπικού που εντάσσονται στις χρηματοδοτούμενες για το έτος 
θέσεις, να υποβάλουν στο Γραφείο Erasmus τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

(1) Πρόσκληση για διδασκαλία/επιμόρφωση (Invitation Letter). 
(2) Συμφωνία μετακίνησης για διδασκαλία/επιμόρφωση εγκεκριμένη και από τα 

δύο Ιδρύματα/Φορείς (με υπογραφή του/της Τμημ. Υπευθύνου Erasmus). 
(3) Σύμβαση επιχορήγησης της κινητικότητας στην οποία προσδιορίζονται οι 

ειδικοί όροι της, όπως ο σκοπός, η διάρκεια, η επιχορήγηση, οι διαδικασίες 

πληρωμής, κ.ά. 

(4) Απόδειξη πληρωμής ή κράτησης των εισιτηρίων (φωτοτυπία). 

(5) Επισημαίνεται ότι ο/η συμμετέχων/ουσα θα πρέπει να έχει μεριμνήσει για την 
έκδοση της σχετικής πράξης άδειας απουσίας του/της και την κοινοποίηση 
αυτής στο Γραφείο Erasmus.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν της χρηματοδοτούμενης επιτρέπεται και η 
κινητικότητα μελών του Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία/επιμόρφωση, 
χωρίς χρηματοδότηση (zero grant), μετά από σχετική αίτηση, η οποία μπορεί να 
κατατίθεται σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Για τους/τις αιτούντες/ουσες 
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σε αυτό το είδος κινητικότητας, η αίτηση θα πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι ο/η 
διδάσκων/ουσα δεν αιτείται χρηματοδότησης.  
 
 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία ή επιμόρφωση, λαμβάνει ένα 
ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδιού και στις ατομικές δαπάνες 
διαβίωσης. 
 
Το ποσό της κάλυψης δαπανών ταξιδιού υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό 
(online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης (distance calculator) που 
διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el  

 

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 

  

 
Το ποσό των ατομικών δαπανών διαφοροποιείται με βάση τη χώρα προορισμού 
 

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών  

  

Χώρα Προγράμματος  Ημερήσιο ποσό σε € 

Ομάδα A - Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, 

Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία 

162 

Ομάδα Β - Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, 

Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία, 

144 

Ομάδα Γ - Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, 
Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, 
Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία, Σερβία 

126 

  

 

 
Δεδομένου ότι οι χρηματοδοτικοί κανόνες του σχεδίου 2019 και του σχεδίου 2020 είναι 
ίδιοι, η ένταξη των κινητικοτήτων στο εκάστοτε σχέδιο εξαρτάται από το διάστημα 
υλοποίησής τους.  
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Οι μετακινήσεις για διδασκαλία ή επιμόρφωση θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 
και τις 30/06/2023. 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην 

πλατφόρμα https://aitiseis.aegean.gr/erasmus/training_faculty έως τη Δευτέρα 
07/02/2022 και ώρα 24:00. 
 
  

        Η Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας 

 
 

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου 
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