
 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2017-2018 

------------------------------ 

 

ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 

 

ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΓΙΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ε ΙΔΡΤΜΑΣΑ-ΕΣΑΙΡΟΤ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

Ανακοινϊνεται ότι, ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ «ERASMUS+ ΚΑ1» για το ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 2017-18, περιλαμβάνεται θ δράςθ που αφορά ςτθν κινθτικότθτα α) του διδακτικοφ και 

διοικθτικοφ προςωπικοφ ςε ιδρφματα, οργανιςμοφσ, επιχειριςεισ επιλζξιμων Ευρωπαϊκϊν 

χωρϊν με αποκλειςτικό ςκοπό τθν επιμόρφωςθ, και β) του διδακτικοφ προςωπικοφ για 

ςφντομθσ διάρκειασ διδαςκαλία ςε πανεπιςτιμια με τα οποία το ΟΠΑ ζχει υπογεγραμμζνθ 

διμερι ςυμφωνία ERASMUS+. 

 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ: 

10 Οκτωβρίου – 6 Νοεμβρίου 2017

 

Παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν να λάβουν υπόψθ τα 

παρακάτω που αφοροφν ςε προτεραιότθτεσ, προχποκζςεισ και κριτιρια επιλογισ: 

 

 Δίνεται προτεραιότθτα ςε ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα και κατόπιν ςε 

επιςκζψεισ ςε επιχειριςεισ ι οργανιςμοφσ του εξωτερικοφ.  

 

• Δίνεται προτεραιότθτα ςε όςα μζλθ διοικθτικοφ και διδακτικοφ προςωπικοφ δεν 

ζχουν μετακινθκεί ποτζ ςτο παρελκόν με το Πρόγραμμα ERASMUS+. 

 

• Δίνεται προτεραιότθτα ςτουσ ακαδθμαϊκοφσ ςυντονιςτζσ ERASMUS+ των Σμθμάτων 

του Πανεπιςτθμίου, κακϊσ επίςθσ και ςτουσ διδάςκοντεσ των ειςερχόμενων φοιτθτϊν 

ERASMUS+ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.  

 

 

 

 
 



• Δίνεται προτεραιότθτα ςτουσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ του Πανεπιςτθμίου που 

αςχολοφνται με τθ διοικθτικι υποςτιριξθ του Προγράμματοσ ERASMUS+, εφόςον δεν 

ζχουν ςυμμετάςχει κατά τα δφο προθγοφμενα ζτθ.  

 

 Απαιτείται επαρκισ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ εργαςίασ ςτο ίδρυμα υποδοχισ.  

 

Σο τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ, το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ, που δόκθκε από το ΙΚΤ ςτο 

Πανεπιςτιμιό μασ, επαρκεί να χρθματοδοτιςει ςυνολικά περίπου 49 μετακινιςεισ για 

επιμόρφωςθ διοικθτικοφ και 6 μετακινιςεισ διδακτικοφ προςωπικοφ για ςφντομθσ 

διάρκειασ διδαςκαλία ςε ιδρφματα-εταίρουσ.  

 

Η κινθτικότθτα, που μπορεί να υλοποιθκεί από τον Νοζμβριο 2017 μζχρι και τον 

επτζμβριο 2018, κα πρζπει να διαρκεί κατ' ελάχιςτον δφο (2) εργάςιμεσ διαδοχικζσ θμζρεσ 

και μζγιςτο πζντε (5) εργάςιμεσ διαδοχικζσ θμζρεσ, με επί πλζον δφο (2) θμζρεσ, μία για τθ 

μετάβαςθ ςτο εξωτερικό και μία για τθν επιςτροφι. Οι Κακθγθτζσ που κα ςυμμετάςχουν 

ςτθ δραςτθριότθτα "ςφντομθσ διάρκειασ διδαςκαλία ςτο εξωτερικό" πρζπει να 

πραγματοποιιςουν το ελάχιςτο 8 ϊρεσ διδαςκαλία ςτο πανεπιςτιμιο υποδοχισ.  

 

χετικά με τθ διαδικαςία υποβολήσ και ζγκριςησ αιτημάτων του διοικθτικοφ προςωπικοφ, 

μελϊν ΕΔΙΠ και μελϊν ΕΣΕΠ του Πανεπιςτθμίου, κακϊσ και χορήγηςησ άδειασ για 

μετακίνθςθ ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ «Erasmus+, Κινθτικότθτα Φοιτθτϊν και 

Προςωπικοφ» πατιςτε εδϊ. 

 

Όςοι επιλεγοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Πρόγραμμα κα λάβουν ωσ υποτροφία κινθτικότθτασ 

το ποςό του αεροπορικοφ τουσ ειςιτθρίου ςφμφωνα με τθ ηϊνθ χιλιομετρικισ απόςταςθσ, 

χρθςιμοποιϊντασ τον διαδικτυακό (online) μετρθτι απόςταςθσ που διατίκεται ςτον 

δικτυακό τόπο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθ διεφκυνςθ  

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

 

Σο ποςό τθσ επιχοριγθςθσ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν ταξιδίου υπολογίηεται από το 

Εργαλείο Κινθτικότθτασ (Mobility Tool) βάςει του ιςχφοντοσ ποςοφ χρθματοδοτικισ 

ςυνειςφοράσ ανά κόςτοσ μονάδασ δαπάνθσ.  

 

Ποςά χρθματοδοτικισ ςυνειςφοράσ ανά κόςτοσ μονάδασ δαπάνθσ 

Βαςικι Δράςθ 1 – Μακθςιακι Κινθτικότθτα - Κινθτικότθτα προςωπικοφ Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ 

 

1. Επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν ταξιδίου 

 

Διανυόμενθ απόςταςθ   Ποςό 

Μεταξφ 100 και 499 χλμ.: 180 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Μεταξφ 500 και 1999 χλμ.: 275 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Μεταξφ 2000 και 2999 χλμ.: 360 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Μεταξφ 3000 και 3999 χλμ.: 530 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Μεταξφ 4000 και 7999 χλμ.: 820 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Diadikasia-Metakinisis-Prosopikou-Erasmus+2017-18.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


8000 χλμ. ι άνω :  1100 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

 

θμαντικι ςθμείωςθ: Ωσ «διανυόμενθ απόςταςθ» νοείται θ απόςταςθ μεταξφ του τόπου 

προζλευςθσ και του τόπου διεξαγωγισ τθσ δραςτθριότθτασ, ενϊ το «ποςό» αντιςτοιχεί ςτθ 

χρθματοδοτικι ςυνειςφορά για τθν κάλυψθ των δαπανϊν ταξιδίου προσ και από τον τόπο 

διεξαγωγισ τθσ δραςτθριότθτασ.  

 

2. Επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ των ατομικϊν δαπανϊν 

 

Χϊρα Τποδοχήσ Ημερήςιο ποςό ςε ευρϊ 

Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, ουθδία, Ηνωμζνο 
Βαςίλειο 

144 

Βζλγιο, Βουλγαρία, Δθμοκρατία τθσ Σςεχίασ,  
Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κφπροσ, Λουξεμβοφργο,  
Ουγγαρία, Αυςτρία, Πολωνία, Ρουμανία, 
Φινλανδία, Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν, Νορβθγία, 
Σουρκία  

126 

Γερμανία, Ιςπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία,  
λοβακία, Πρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία 
 τθσ Μακεδονίασ 

108 

Εςκονία, Κροατία, Λικουανία, λοβενία 90 

 

 

Για τθν αίτθςθ πατιςτε εδϊ.  

 

Οι αιτιςεισ κα υποβλθκοφν ςτο Γραφείο Erasmus+ του ΟΠΑ από 10 Οκτωβρίου – 6 

Νοεμβρίου 2017. 

  

Για οποιεςδιποτε ςχετικζσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να 

επικοινωνιςουν με τθν κυρία Βαςιλικι Παπαβαςιλείου ςτο Γραφείο Erasmus+ του 

Πανεπιςτθμίου μασ (είςοδοσ από Πατθςίων), τθλ. 210-8203 270 , e-mail: vikipap@aueb.gr.  

 

υμπληρωματικζσ πληροφορίεσ που παρζχονται από το ΙΚΤ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΠΛΗΡΩΜΗ 

.  Εντόσ 30 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ και από τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ, και όχι αργότερα από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ περιόδου 

κινθτικότθτασ, κα καταβλθκεί προχρθματοδότθςθ ςτον υμμετζχοντα, θ οποία κα 

αντιπροςωπεφει το 80% του ςυνολικοφ ποςοφ επιχοριγθςθσ, εφόςον το Ίδρυμα ζχει ιδθ 

χρθματοδοτθκεί από τθν Ε.Μ (ΙΚΤ) για τθ κινθτικότθτα προςωπικοφ. 

.  Η υποβολι τθσ υποχρεωτικισ διαδικτυακισ (online) Σελικισ Ζκκεςθσ του 

υμμετζχοντα (EU survey) κεωρείται ότι ςυνιςτά αίτθμα του υμμετζχοντα προσ το Ίδρυμα, 

μετά το τζλοσ τθσ περιόδου κινθτικότθτασ, για καταβολι του υπολειπόμενου ποςοφ τθσ 

επιχοριγθςθσ.  

.  Ο υμμετζχων κα πρζπει να αποδεικνφει τισ πραγματικζσ θμζρεσ ζναρξθσ και λιξθσ 

τθσ περιόδου κινθτικότθτασ, βαςιηόμενοσ ςτο πιςτοποιθτικό ςυμμετοχισ που κα χορθγείται 

από το Ίδρυμα/ Οργανιςμό Τποδοχισ. 

Aitisi-summetoxis-Erasmus+Kinitikotita-Prosopikou-2017-18.docx
mailto:vikipap@aueb.gr


.  Ο υμμετζχων κα ςυμπλθρϊνει και κα υποβάλει τθ διαδικτυακι τελικι ζκκεςθ (EU 

Survey) μετά τθν περίοδο κινθτικότθτασ και ςε διάςτθμα 30 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ 

ςτιγμι που κα λάβει αίτθμα για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ εν λόγω ζκκεςθσ.  

.  ε περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ και υποβολισ τθσ τελικισ ζκκεςθσ (EU survey), το 

Ίδρυμα μπορεί να ηθτιςει από τουσ υμμετζχοντεσ να επιςτρζψουν μζροσ ι ολόκλθρο το 

ποςό τθσ επιχοριγθςθσ. 

 

Επιχορήγηςη για την κάλυψη των δαπανϊν ταξιδίου 

 

• Ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ςτο Εργαλείο Κινθτικότθτασ (Mobility Tool) τον τόπο 

προζλευςθσ και τον τόπο διεξαγωγισ τθσ δραςτθριότθτασ κινθτικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ 

οποίασ ζχει διατεκεί ςε αυτόν επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν ταξιδίου.  

• Εάν δεν πραγματοποιικθκε μετακίνθςθ ι εάν οι δαπάνεσ ταξιδίου καλφφκθκαν 

από άλλεσ πθγζσ και όχι από πόρουσ του Προγράμματοσ Erasmus+ (π.χ. άτομο που 

ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτα κινθτικότθτασ βρίςκεται ιδθ ςτον τόπο προοριςμοφ για 

δραςτθριότθτα διαφορετικι από αυτι για τθν οποία ζχει διατεκεί ςε αυτόν επιχοριγθςθ 

βάςει τθσ φμβαςθσ), ο δικαιοφχοσ δθλϊνει τθν περίπτωςθ αυτι ςτο Εργαλείο 

Κινθτικότθτασ (Mobility Tool+) για κάκε δραςτθριότθτα κινθτικότθτασ για τθν οποία τοφτο 

ιςχφει. ε αυτι τθν περίπτωςθ, δεν χορθγείται επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν 

ταξιδίου. 

• Για τον κακοριςμό τθσ εκάςτοτε ηϊνθσ χιλιομετρικισ απόςταςθσ, ο δικαιοφχοσ 

υποδεικνφει τθν απόςταςθ ταξιδίου απλισ μετάβαςθσ χρθςιμοποιϊντασ τον διαδικτυακό 

(online) μετρθτι απόςταςθσ που διατίκεται ςτο δικτυακό τόπο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

ςτθ διεφκυνςθ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.  

 Σο ποςό τθσ επιχοριγθςθσ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν ταξιδίου υπολογίηεται από το 

Εργαλείο Κινθτικότθτασ (Mobility Tool+) βάςει του ιςχφοντοσ ποςοφ χρθματοδοτικισ 

ςυνειςφοράσ ανά μοναδιαίο κόςτοσ δαπάνθσ.  

• Εξ οριςμοφ, ωσ τόποσ προζλευςθσ νοείται ο τόποσ ςτον οποίο εδρεφει ο 

οργανιςμόσ αποςτολισ, ενϊ ωσ τόποσ προοριςμοφ νοείται ο τόποσ ςτον οποίο εδρεφει ο 

οργανιςμόσ υποδοχισ. ε περίπτωςθ που δθλϊνεται διαφορετικόσ τόποσ προζλευςθσ ι 

τόποσ προοριςμοφ, ο δικαιοφχοσ αιτιολογεί αυτι τθ διαφοροποίθςθ ςτο Εργαλείο 

Κινθτικότθτασ (Mobility Tool+). 

 

Επιχορήγηςη για την κάλυψη των ατομικϊν δαπανϊν 

 

• Ο δικαιοφχοσ καταγράφει ςτο Εργαλείο Κινθτικότθτασ (Mobility Tool+) τισ 

θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ των δραςτθριοτιτων κινθτικότθτασ που 

πραγματοποιοφνται ςτο εξωτερικό και ςυγκεκριμζνα, για κάκε δραςτθριότθτα 

κινθτικότθτασ για τθν οποία ζχει διατεκεί ςτον δικαιοφχο επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ των 

ατομικϊν δαπανϊν. Για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ, εκτόσ τθσ κινθτικότθτασ 

φοιτθτϊν Ιδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, ο δικαιοφχοσ δφναται να προςκζςει μια 

θμζρα για μετακίνθςθ πριν από τθν πρϊτθ θμζρα τθσ δραςτθριότθτασ που 

πραγματοποιείται ςτο εξωτερικό, κακϊσ επίςθσ και μια θμζρα για μετακίνθςθ μετά από τθν 

τελευταία θμζρα τθσ δραςτθριότθτασ που πραγματοποιείται ςτο εξωτερικό, αν είναι 

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


απαραίτθτο. Αυτζσ οι επιπλζον θμζρεσ για μετακίνθςθ λαμβάνονται υπόψθ κατά τον 

υπολογιςμό τθσ επιχοριγθςθσ για τθν κάλυψθ των ατομικϊν δαπανϊν. 

• Οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ υποβάλλουν τθν ζκκεςι τουσ 

αναφορικά με τθ δραςτθριότθτα μζςω online ερωτθματολογίου ςτο οποίο παρζχουν τθν 

ανατροφοδότθςι τουσ με πραγματικζσ πλθροφορίεσ, κακϊσ και το πϊσ αξιολογοφν οι ίδιοι 

τθν περίοδο δραςτθριότθτασ ςτο εξωτερικό, τθν προετοιμαςία τθσ και το ςτάδιο που 

αφορά ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ τθσ δραςτθριότθτασ. τουσ ςυμμετζχοντεσ που 

δεν υποβάλλουν τθ ςχετικι ζκκεςθ ενδζχεται να ηθτθκεί να επιςτρζψουν εν μζρει ι εξ 

ολοκλιρου τθν οικονομικι επιχοριγθςθ που ζλαβαν από κονδφλια τθσ Ε.Ε. ςτο πλαίςιο του 

Προγράμματοσ Erasmus+. 

 

Ακινα, 10 Οκτωβρίου 2017  

Από το Γραφείο Διεκνϊν χζςεων & Ευρωπαϊκϊν  

Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων/ Πρόγραμμα Erasmus+ 

 

Πλθροφορίεσ: 

Bαςιλικι Παπαβαςιλείου 

Σθλ. 210-8203 270 

e-mail address vikipap@aueb.gr  
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