
Διαδικασία συμμετοχής Προσωπικού στο πρόγραμμα Erasmus+

Κινητικότητα Προσωπικού μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος
(ΚΑ103)

Αφορά:

1. Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία (Mobility  for  Teaching
Assignments - STA)

2. Κινητικότητα  Προσωπικού  για  Επιμόρφωση  (Staff Mobility for
Training - STT) για διδακτικό�  και διόικητικό�  πρόσωπικό� .

Η  βασικη�  διαφόρα�  τόυ  περιεχόμε�νόυ  αυτω� ν  των  μόρφω� ν  κινητικό� τητας
ε�γκειται στό ό� τι  η  STA ει�ναι δραστηριό� τητα "διδασκαλι�ας",  ενω�  η  STT ει�ναι
δραστηριό� τητα επιμό� ρφωσης η�  κατα� ρτισης. 

Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία  - STA 

Πρόυ� πόθε�σεις συμμετόχη� ς στό Πρό� γραμμα Erasmus+:

 Ύπαρξη  διμερόυ� ς  συμφωνι�ας  μεταξυ�  των συνεργαζό� μενων  Ιδρυμα� των
(υπόγεγραμμε�νό Interinstitutional Agreement).

 Τό μα� θημα η�  τα μαθη� ματα πόυ θα διδαχθόυ� ν να απότελόυ� ν με�ρός τόυ
πρόγρα� μματός σπόυδω� ν τόυ Ιδρυ� ματός Υπόδόχη� ς.

 Ο  ελα� χιστός  απαιτόυ� μενός  χρό� νός  διδασκαλι�ας  ει�ναι  8  ω� ρες  την
εβδόμα� δα. 

Κριτήρια Επιλογής STA

 Ο διαθε�σιμός πρόυ� πόλόγισμό� ς.
 Πρόηγόυ� νται  ό� σόι  δεν  ε�χόυν  συμμετα� σχει  στό  πρό� γραμμα  την  τελευται�α

διετι�α (+ 20 μό� ρια).
 Πιστόπόι�ηση ξε�νης γλω� σσας (τόυλα� χιστόν επι�πεδό C1)

Κατα�  την  εξε�ταση  των  πρός  ε�γκριση  κινητικότη� των  λαμβα� νόνται  επι�σης
υπό� ψη  στόιχει�α  ό� πως  ό  αριθμό� ς  των  μετακινόυμε�νων στη χω� ρα-  Ίδρυμα
υπόδόχη� ς και η πιθανό� ν ταυτό� χρόνη μετακι�νηση πρός την ι�δια χω� ρα- Ίδρυμα
υπόδόχη� ς πρόκειμε�νόυ να επιτευχθει�  η όρθόλόγικη�  και ισό� ρρόπη κατανόμη�
των κινητικότη� των στις χω� ρες-Ιδρυ� ματα Εται�ρόυς.

Για την πληρωμη�  της A' δό� σης, 80%  (δυ� ό μη� νες πριν την αναχω� ρηση) 
απαιτόυ� νται*:

1. Invitation (πρό� σκληση) από�  τό Ίδρυμα υπόδόχη� ς.



2. Εντόλη�  μετακι�νησης εκτό� ς ε�δρας.
3. Υπόγεγραμμε�νό από�  ό� λα τα συμβαλλό� μενα με�ρη τό Mobility Agreement 

– Staff Mobility for Teaching.
4. Συ� μβαση Κινητικό� τητας υπόγεγραμμε�νη.
5. Συμπληρωμε�νό τό ε�ντυπό ‘Δη� λωση ατόμικω� ν στόιχει�ων’.

Για την πληρωμη�  της Β' δό� σης, 20%  (με την επιστρόφη� ) απαιτόυ� νται:

1. Υπόγεγραμμε�νό Confirmation Letter. 
2. Συμπλη� ρωση τόυ σχετικόυ�  ερωτηματόλόγι�όυ πόυ απόστε�λλεται αυτό� ματα 

από�  τό Mobility Tool.

*Σημειω� νεται ό� τι τα παραπα� νω ει�ναι τα απόλυ� τως απαραι�τητα 
δικαιόλόγητικα� . Ενδε�χεται για λό� γόυς διασφα� λισης-ελε�γχόυ να σας 
ζητηθόυ� ν περαιτε�ρω δικαιόλόγητικα�  ό� πως απόδει�ξεις εισιτηρι�ων, 
ξενόδόχει�ων, boarding passes κ.λ.π.  

Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση  - STΤ 

Πρόυ� πόθε�σεις συμμετόχη� ς στό Πρό� γραμμα Erasmus+:

 Υπόγεγραμμε�νό από�  τό Ίδρυμα η�  Φόρε�α Υπόδόχη� ς  Mobility Agreement
for Training με αναλυτικη�  περιγραφη�  τόυ αντικειμε�νόυ της επιμό� ρφωσης

Κριτήρια Επιλογής STΤ

 Ο διαθε�σιμός πρόυ� πόλόγισμό� ς.
 Πρόηγόυ� νται  ό� σόι  δεν  ε�χόυν  συμμετα� σχει  στό  πρό� γραμμα  την  τελευται�α

διετι�α (+ 20 μό� ρια).
 Απαραι�τητη πρόυ� πό� θεση ει�ναι η πιστόπόι�ηση ξε�νης γλω� σσας, τόυλα� χιστόν

επι�πεδό Β1 (+10 μό� ρια).
 Πρότεραιό� τητα δι�νεται σε με�λη τόυ Διδακτικόυ�  η�  Διόικητικόυ�  Πρόσωπικόυ�

πόυ ει�ναι με�λη της Επιτρόπη� ς Ευρωπαι�κω� ν Πρόγραμμα� των, με�λη επιτρόπω� ν
Erasmus,  ακαδημαι�κόυ� ς  συντόνιστε�ς  Erasmus  Σχόλω� ν  και  Τμημα� των  και
εργαζό� μενόυς  στό  τμη� μα  Ευρωπαι�κω� ν  Πρόγραμμα� των  Σπόυδω� ν    (+10
μό� ρια)

 Πρότεραιό� τητα  δι�νεται  στα  με�λη  τόυ  Διόικητικόυ�  πρόσωπικόυ�  -  μό� νιμόι
υπα� λληλόι,  υπα� λληλόι  ιδιωτικόυ�  δικαι�όυ αόρι�στόυ χρό� νόυ τόυ Ιδρυ� ματός,
καθω� ς και εργαζό� μενόι με συ� μβαση εργασι�ας η�  ε�ργόυ, εφό� σόν χρόνικα�  ε�χόυν
διαρκη�  σχε�ση με τό Ίδρυμα (+10 μό� ρια).
Κατα�  την  εξε�ταση  των  πρός  ε�γκριση  κινητικότη� των  λαμβα� νόνται  επι�σης
υπό� ψη  στόιχει�α  ό� πως  ό  αριθμό� ς  των  μετακινόυμε�νων στη χω� ρα-  Ίδρυμα
/φόρε�α  υπόδόχη� ς  και  η  πιθανό� ν  ταυτό� χρόνη  μετακι�νηση  πρός  την  ι�δια
χω� ρα-  Ίδρυμα  υπόδόχη� ς  ,  πρόκειμε�νόυ  να  επιτευχθει�  η  όρθόλόγικη�  και
ισό� ρρόπη κατανόμη�  των κινητικότη� των στις χω� ρες-Ιδρυ� ματα υπόδόχη� ς.



Για την A' δό� ση (δυ� ό μη� νες πριν την αναχω� ρηση) απαιτόυ� νται:

1. Invitation (πρό� σκληση) από�  τό Ίδρυμα η�  τόν φόρε�α υπόδόχη� ς.
2. Εντόλη�  μετακι�νησης εκτό� ς ε�δρας.
3. Υπόγεγραμμε�νό από�  ό� λα τα συμβαλλό� μενα με�ρη τό Mobility Agreement 

– Staff Mobility for Training τό όπόι�ό θα περιλαμβα� νει τό αναλυτικό�  
πρό� γραμμα της επιμό� ρφωσης .

4. Συ� μβαση Κινητικό� τητας υπόγεγραμμε�νη.
5. Συμπληρωμε�νό τό ε�ντυπό ‘Δη� λωση ατόμικω� ν στόιχει�ων’.

Για την Β' δό� ση (με την επιστρόφη� ) απαιτόυ� νται:

1. Υπόγεγραμμε�νό Confirmation Letter. 
2. Συμπλη� ρωση τόυ σχετικόυ�  ερωτηματόλόγι�όυ πόυ απόστε�λλεται 

αυτό� ματα από�  τό Mobility Tool.
*Σημειω� νεται ό� τι τα παραπα� νω ει�ναι τα απόλυ� τως απαραι�τητα 
δικαιόλόγητικα� . Ενδε�χεται για λό� γόυς διασφα� λισης-ελε�γχόυ να σας 
ζητηθόυ� ν περαιτε�ρω δικαιόλόγητικα�  ό� πως απόδει�ξεις εισιτηρι�ων, 
ξενόδόχει�ων, boarding passes κ.λ.π.  

Μετακι�νηση για ΑμεΑ

Τα α� τόμα τόυ πρόσωπικόυ�  με  αναπηρι�α  απότελόυ� ν  μια  ιδιαι�τερη  κατηγόρι�α
ατό� μων,  δεδόμε�νόυ ό� τι  πρε�πει  να υπερκερα� σόυν τις  επιπλε�όν  δυσκόλι�ες  πόυ
τόυς  δημιόυργει�  τό  πρό� βλημα  υγει�ας  πόυ  αντιμετωπι�ζόυν,  ω� στε  να
μετακινηθόυ� ν στό εξωτερικό�  στό πλαι�σιό τόυ Πρόγρα� μματός Erasmus+.
Τα  α� τόμα  με  αναπηρι�α  ει�ναι  σημαντικό�  να  αντιμετωπι�ζόνται  με  τη  δε�όυσα
πρόσόχη�  και σεβασμό� , ενω�  ιδιαι�τερα με�ριμνα θα πρε�πει να δόθει�  στην τη� ρηση
τόυ ιατρικόυ�  απόρρη� τόυ.  Για  τόν πλη� ρη κατα� λόγό των αναπηριω� ν  δει�τε  τόν
Νό� μό  υπ.  Αριθ.  4186/2013  -  ΦΕΚ  193/Τευ� χός  Α'/17.9.2013.  Εκτό� ς  των
ασθενειω� ν  πόυ  περιλαμβα� νόνται  στό  συνημμε�νό  αρχει�ό, επιλε�ξιμόι  για  να
λα� βόυν επιπλε�όν χρηματόδό� τηση ει�ναι ό� λόι όι ανη� κόντες στό πρόσωπικό�  πόυ
παρόυσια� ζόυν αναπηρι�α 67% και α� νω από�  φυσικη�  αναπηρι�α η�  ψυχικη�  πα� θηση,
βα� σει  της  πρό� σφατης  γνωμα� τευσης  της  όικει�ας  πρωτόβα� θμιας  υγειόνόμικη� ς
επιτρόπη� ς πόυ εδρευ� ει σε κα� θε νόμό� .
Τα  ενδιαφερό� μενα  με�λη  τόυ  πρόσωπικόυ�  με αναπηρι�α  θα  πρε�πει  να
υπόβα� λλόυν αι�τηση  πρό� σθετης  χρηματόδό� τησης στό  Γραφει�ό  Ευρωπαι�κω� ν
Πρόγραμμα� των της Πανεπιστημιόυ� πόλης πόυ ανη� κόυν.

 


	Αφορά:

