
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΜΟ+ 

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2014-2015 

 

ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΓΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 

 

ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΓΙΑ ΤΝΣΟΜΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Δ ΙΓΡΤΜΑΣΑ-ΔΣΑΙΡΟΤ 

 

Αλαθνηλψλεηαη φηη, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ERASMUS+ ΚΑ1» γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2014-15 πεξηιακβάλεηαη ε δξάζε πνπ αθνξά ζηελ θηλεηηθφηεηα α) 

ηνπ δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ηδξχκαηα, νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο 

επηιέμηκσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε θαη β) ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ζχληνκεο δηάξθεηαο δηδαζθαιία ζε παλεπηζηήκηα κε ηα 

νπνία έρεη ην ΟΠΑ ππνγεγξακκέλε δηκεξή ζπκθσλία ΔΡΑΜΟ+. 

 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ: 

14 - 30 Ιανοςαπίος 2015  

 

Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο θάησζη πξνηεξαηφηεηεο, 

πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα επηινγήο: 

 

 Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ θηλεηηθφηεηα ζε επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη κεηά ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

 

 Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε φζα κέιε δηνηθεηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

δελ έρνπλ κεηαθηλεζεί πνηέ ζην παξειζφλ κε ην Πξφγξακκα 

 

 Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο αθαδεκατθνχο ζπληνληζηέο Έξαζκνο ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηνπο δηδάζθνληεο ησλ 

εηζεξρνκέλσλ θνηηεηψλ Έξαζκνο+ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα 

 

 Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΄Δξαζκνο, 

εθφζνλ δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαηά ηα δχν πξνεγνχκελα έηε 

 

 Απαηηείηαη επαξθήο γλψζε ηεο γιψζζαο εξγαζίαο ζην ίδξπκα ππνδνρήο 



 

Σν ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο, ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο, πνπ δφζεθε απφ ην ΙΚΤ ζην 

Παλεπηζηήκηφ καο, επαξθεί λα ρξεκαηνδνηήζεη πεξίπνπ α) 14 κεηαθηλήζεηο γηα 

επηκφξθσζε θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ, θαη 

β) 10 θηλεηηθφηεηεο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ζχληνκεο δηάξθεηαο δηδαζθαιία ζε 

ηδξχκαηα-εηαίξνπο, κε ηα νπνία ην ΟΠΑ έρεη ππνγξάςεη δηκεξή ζπκθσλία 

Έξαζκνο+.  

 

Η θηλεηηθφηεηα, πνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί απφ αξρέο Φεβξνπαξίνπ 2015 κέρξη ηελ 

30ή επηεκβξίνπ 2015, ζα πξέπεη λα δηαξθεί θαη' ειάρηζηνλ 2 εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

κέγηζην 5 εξγάζηκεο εκέξεο, ζπλ δχν (2) εκέξεο, κία γηα ηε κεηάβαζε ζην εμσηεξηθφ 

θαη κία γηα ηελ επηζηξνθή. Σα κέιε ΓΔΠ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δξαζηεξηφηεηα 

"ζχληνκεο δηάξθεηαο δηδαζθαιία ζην εμσηεξηθφ" πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην 

ειάρηζην 8 ψξεο δηδαζθαιίαο ζην παλεπηζηήκην ππνδνρήο.  

 

Η επηινγή ησλ αηηήζεσλ γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ζα γίλεη απφ ηνλ Γξ 

Γεψξγην Καθνχξν, Πξντζηάκελν Γξακκαηείαο ηνπ ΟΠΑ, ζπλεπηθνπξνχκελν απφ ηελ 

θα Καηεξίλα Γαιαλάθε, Τπεχζπλε ζπληνληζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Έξαζκνο+ γηα ην 

ΟΠΑ. 

 

Η επηινγή ησλ αηηήζεσλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ζα γίλεη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο 

αθαδεκατθνχο ζπληνληζηέο Έξαζκνο+ ησλ Σκεκάησλ ηνπ ΟΠΑ. εκεηψλεηαη φηη, νη 

δηδάζθνληεο νθείινπλ λα αλαπιεξψζνπλ ηα καζήκαηα πνπ δελ ζα πξνζθέξνπλ 

ζηνπο θνηηεηέο ηνπο θαηά ην δηάζηεκα ηεο απνπζίαο ηνπο ζην εμσηεξηθφ.  

 

χκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηε χκβαζε ηνπ ΟΠΑ κε ην ΙΚΤ, ηίζεληαη ππφςε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ΙΚΤ: 

 

Όζνη επηιερζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα ζα ιάβνπλ σο ππνηξνθία 

θηλεηηθφηεηαο ην πνζφ ηνπ αεξνπνξηθνχ ηνπο εηζηηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηε δψλε 

ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ δηαδηθηπαθφ (online) κεηξεηή 

απφζηαζεο πνπ δηαηίζεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηε 

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

 

Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηαμηδίνπ ππνινγίδεηαη απφ 

ην Δξγαιείν Κηλεηηθφηεηαο (Mobility Tool) βάζεη ηνπ ηζρχνληνο πνζνχ 

ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο αλά θφζηνο κνλάδαο δαπάλεο.  

 

Ποζά σπημαηοδοηικήρ ζςνειζθοπάρ ανά κόζηορ μονάδαρ δαπάνηρ 

Βαζηθή Γξάζε 1 – Μαζεζηαθή Κηλεηηθφηεηα - Κηλεηηθφηεηα πξνζσπηθνχ Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο 

 

1. Δπισοπήγηζη για ηην κάλςτη ηυν δαπανών ηαξιδίος 

 

Γιανςόμενη απόζηαζη Ποζό 

Μεηαμχ 100 θαη 499 ρικ 180 επξψ αλά ζπκκεηέρνληα  

Μεηαμχ 500 θαη 1999 ρικ 275 επξψ αλά ζπκκεηέρνληα 

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


Μεηαμχ 2000 θαη 2999 ρικ 360 επξψ αλά ζπκκεηέρνληα 

Μεηαμχ 3000 θαη 3999 ρικ 530 επξψ αλά ζπκκεηέρνληα 

Μεηαμχ 4000 θαη 7999 ρικ 820 επξψ αλά ζπκκεηέρνληα 

8000 ρικ. ή άλσ 1100 επξψ αλά ζπκκεηέρνληα 

 

εκαληηθή ζεκείσζε: Ωο “δηαλπφκελε απφζηαζε” λνείηαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ 

ηφπνπ πξνέιεπζεο θαη ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ην “πνζφ” αληηζηνηρεί ζηε ρξεκαηνδνηηθή 

ζπλεηζθνξά γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηαμηδίνπ πξνο θαη απφ 

ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

2. Δπισοπήγηζη για ηην κάλςτη ηυν αηομικών δαπανών 

 

Υώπα ςποδοσήρ 

Κινηηικόηηηα πποζυπικού  

Ημεπήζιο ποζό ζε εςπώ  

Γανία, Ιπλανδία, Κάηυ Υώπερ, οςηδία, 

Ηνυμένο Βαζίλειο 
144 

Βέλγιο, Βοςλγαπία, Γημοκπαηία ηηρ 

Σζεσίαρ, Δλλάδα, Γαλλία, Ιηαλία, Κύππορ, 

Λοςξεμβούπγο, Οςγγαπία, Αςζηπία, 

Πολυνία, Ροςμανία, Φινλανδία, Ιζλανδία, 

Λισηενζηάιν, Νοπβηγία, Σοςπκία 

126 

Γεπμανία, Ιζπανία, Λεηονία, Μάληα, 

Ποπηογαλία, λοβακία, Ππώην 

Γιοςγκοζλαβική Γημοκπαηία ηηρ 

Μακεδονίαρ  

108 

Δζθονία, Κποαηία, Λιθοςανία, λοβενία 90 

 

Μεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ (δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη δηδαζθφλησλ) 

γηα επηκφξθσζε, πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, ιφγσ ηεο 

επί πιένλ δπλαηφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ην Πξφγξακκα Έξαζκνο+ ζηνπο δηδάζθνληεο 

γηα θηλεηηθφηεηα κε ζηφρν ηε δηδαζθαιία ζχληνκεο δηάξθεηαο ζε ηδξχκαηα ππνδνρήο-

εηαίξνπο. 

 

Γηα λα πξνρσξήζεηε ζηε ζπκπιήξσζε ηεο ΑΙΣΗΗ παηήζηε εδώ.  

 

Οι αιηήζειρ θα ςποβληθούν ζηο Γπαθείο Έπαζμορ+ ηος ΟΠΑ από  

14  - 30 Ιανοςαπίος 2015. 

 

Γηα νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ην Γξαθείν Έξαζκνο+ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο (ηει. 210-8203 

250 θαη 210-8203 270,  e-mail:  Galanaki@aueb.gr, vikipap@aueb.gr).  

http://www.aueb.gr/pages/erasmus/Erasmus+-Aitisi-Kinitikotitas-2014-15.doc
mailto:Galanaki@aueb.gr
mailto:vikipap@aueb.gr


  

Απφ ην Γξαθείν Γηεζλψλ ρέζεσλ & Δπξσπατθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ/ 

Πξφγξακκα Έξαζκνο+ 

 

Πιεξνθνξίεο: 

Καηεξίλα Γαιαλάθε – Bαζηιηθή Παπαβαζηιείνπ 

Σει. 210 8203250 – 210 8203270 

e-mail addresses:  

Galanaki@aueb.gr 

vikipap@aueb.gr 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Σσμπληρωματικές πληροφορίες ποσ παρέτονται από το ΙΚΥ. 

 

Δπισοπήγηζη για ηην κάλςτη ηυν δαπανών ηαξιδίος 

Βαζική Γπάζη 1 – Κινηηικόηηηα Πποζυπικού ζηο πλαίζιο ηηρ Ανώηαηηρ 

Δκπαίδεςζηρ  

Εξαιπείηαι η κινηηικόηηηα θοιηηηών Ιδπςμάηων Ανώηαηηρ Εκπαίδεςζηρ 

 

 Ο δηθαηνχρνο δειψλεη ζην Δξγαιείν Κηλεηηθφηεηαο (Mobility Tool) ηνλ ηφπν 

πξνέιεπζεο θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θηλεηηθφηεηαο, ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο έρεη δηαηεζεί ζε απηφλ επηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ ηαμηδίνπ.  

 Δάλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαθίλεζε ή εάλ νη δαπάλεο ηαμηδίνπ 

θαιχθζεθαλ απφ άιιεο πεγέο θαη φρη απφ πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Erasmus + (π.ρ. άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηα θηλεηηθφηεηαο 

βξίζθεηαη ήδε ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ γηα δξαζηεξηφηεηα δηαθνξεηηθή απφ 

απηή γηα ηελ νπνία έρεη δηαηεζεί ζε απηφλ επηρνξήγεζε βάζεη ηεο χκβαζεο), 

ν δηθαηνχρνο δειψλεη ηελ πεξίπησζε απηή ζην Δξγαιείν Κηλεηηθφηεηαο 

(Mobility Tool) γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ νπνία ηνχην 

ηζρχεη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ ρνξεγείηαη επηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε 

ησλ δαπαλψλ ηαμηδίνπ. 

 Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εθάζηνηε δψλεο ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο, ν 

δηθαηνχρνο ρξεζηκνπνηεί ην δηαδηθηπαθφ (online) κεηξεηή απφζηαζεο πνπ 

δηαηίζεηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηε δηεχζπλζε 

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

πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηαμηδίνπ ππνινγίδεηαη 

απφ ην Δξγαιείν Κηλεηηθφηεηαο (Mobility Tool) βάζεη ηνπ ηζρχνληνο πνζνχ 

ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο αλά θφζηνο κνλάδαο δαπάλεο.  

 Δμ νξηζκνχ, σο ηφπνο πξνέιεπζεο λνείηαη ν ηφπνο ζηνλ νπνίν εδξεχεη ν 

νξγαληζκφο απνζηνιήο, ελψ σο ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

λνείηαη ν ηφπνο ζηνλ νπνίν εδξεχεη ν νξγαληζκφο ππνδνρήο. ε πεξίπησζε 

πνπ δειψλεηαη δηαθνξεηηθφο ηφπνο πξνέιεπζεο ή ηφπνο πξννξηζκνχ, ν 

δηθαηνχρνο αηηηνινγεί απηή ηε δηαθνξνπνίεζε ζην Δξγαιείν Κηλεηηθφηεηαο 

(Mobility Tool). 

 

Δπισοπήγηζη για ηην κάλςτη ηυν αηομικών δαπανών 

mailto:Galanaki@aueb.gr
mailto:vikipap@aueb.gr
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 Ο δηθαηνχρνο θαηαγξάθεη ζην Δξγαιείν Κηλεηηθφηεηαο (Mobility Tool) ηηο 

εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα 

θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ νπνία έρεη δηαηεζεί ζηνλ δηθαηνχρν επηρνξήγεζε γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αηνκηθψλ δαπαλψλ. Γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο, 

εθηφο ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ν 

δηθαηνχρνο δχλαηαη λα πξνζζέζεη κηα εκέξα γηα κεηαθίλεζε αθξηβψο πξηλ 

απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

εμσηεξηθφ, θαζψο επίζεο θαη κηα κέξα γηα κεηαθίλεζε ακέζσο κεηά απφ ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ, αλ 

είλαη απαξαίηεην. Απηέο νη επηπιένλ εκέξεο γηα κεηαθίλεζε ιακβάλνληαη 

ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθψλ 

δαπαλψλ. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο ππνβάιινπλ ηελ έθζεζή 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα κέζσ δηαδηθηπαθνχ (online) 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζην νπνίν παξέρνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζή ηνπο κε 

πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ην πψο αμηνινγνχλ νη ίδηνη ηελ πεξίνδν 

δξαζηεξηφηεηαο ζην εμσηεξηθφ, ηελ πξνεηνηκαζία ηεο θαη ην ζηάδην πνπ 

αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σα Ιδξχκαηα 

Απνζηνιήο δχλαηαη λα δεηήζνπλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ 

ππνβάιινπλ ηε ζρεηηθή αλαθνξά λα επηζηξέςνπλ κέξνο ή νιφθιεξεο ηεο 

επηρνξήγεζεο πνπ έιαβαλ απφ θνλδχιηα ηεο Δ.Δ.  

 


