
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 

Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT)  
στο πλαίσιο του Erasmus+ για το 2020/2021 

 
Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+  ΚΑ103 2020-2021» 
δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μελών του προσωπικού του Δ.Π.Θ. (Καθηγητές-
Λέκτορες, μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, διοικητικό προσωπικό, συμβασιούχοι) για μετακίνηση σε 
φορείς/ιδρύματα του εξωτερικού, στο πλαίσιο της δράσης  κινητικότητας για επιμόρφωση 
του Προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Η παρούσα πρόσκληση  αφορά σε 30 κινητικότητες , ως εξής: 

α) 20 κινητικότητες μελών του διδακτικού προσωπικού,  (όπου προτεραιότητα θα έχει το 
μέλος του προσωπικού με την υψηλότερη μοριοδότηση από κάθε Τμήμα) και 

β) 10 κινητικότητες μη διδακτικού προσωπικού1 (ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό, 
συμβασιούχοι).  

Για την επιμόρφωση, η οποία μπορεί να είναι ελάχιστης διάρκειας 2 εργάσιμων ημερών και 
μέγιστης διάρκειας 5 εργάσιμων ημερών + 2 ημερών το ανώτερο για τη μετακίνηση, 
παρέχεται επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+, η οποία καλύπτει έξοδα μετακίνησης 
καθώς και έξοδα διαβίωσης στο εξωτερικό (ακολουθεί σχετικός πίνακας). 

Επιπλέον των ποσών της επιχορήγησης που αναφέρονται στον πίνακα, θα καλύπτεται (από 
κονδύλια του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ): α) το κόστος διαμονής έως του ποσού των 50 €/διανυκτέρευση  
βάσει παραστατικών ξενοδοχείου και β) αποζημίωση των επιπλέον δαπανών ταξιδίου 
(μετάβασης και επιστροφής) που προκύπτουν πέραν της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για 
την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου του προγράμματος Erasmus+ η οποία ορίζεται βάσει 
χιλιομετρικής απόστασης, σε ποσοστό 30% των πραγματικών επιπλέον δαπανών. 

Επισημαίνεται επίσης ότι από το τρέχον έτος είναι υποχρεωτική η σύναψη από τον 
μετακινούμενο ασφάλισης υγείας για τις χώρες όπου δεν ισχύει η Ε.Κ.Α.Α., ενώ για τις χώρες 
στις οποίες αυτή ισχύει συνιστάται η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας υγείας για 
τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την Ε.Κ.Κ.Α., όπως στις περιπτώσεις 
επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού σωρού ή αστικής ευθύνης, το κόστος 
της οποίας επιβαρύνει τον μετακινούμενο. 

 

 

 
1 Στην περίπτωση που από τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν στο 
προσωπικό για διδασκαλία δεν προκύψει ικανός αριθμός αιτήσεων για την εξάντληση της 
χρηματοδότησης, τα κονδύλια θα μεταφερθούν στην κινητικότητα για επιμόρφωση μελών του 
αντίστοιχου Τμήματος έως τη συμπλήρωση των 3 κινητικοτήτων ανά Τμήμα ή έως 60 
κινητικότητες διδακτικού προσωπικού συνολικά, αναλόγως του ενδιαφέροντος που θα 
εκδηλωθεί, ενώ τα υπόλοιπα κονδύλια θα μεταφερθούν στην κινητικότητα λοιπού προσωπικού 
(διοικητικών, ΕΤΕΠ, συμβασιούχων) 



Επισημαίνεται ότι λόγω της πανδημίας Covid-19 προβλέπεται η δυνατότητα υλοποίησης 
εικονικών (virtual) κινητικοτήτων. Η υποβολή των εντύπων και των εκθέσεων για τις 
εικονικές δραστηριότητες κινητικότητας απαιτείται σύμφωνα με τους κανόνες που 
προβλέπονται στη Σύμβαση Επιχορήγησης, προκειμένου για την αναγνώρισή τους. Ωστόσο, 
τα κονδύλια επιχορήγησης για τις κατηγορίες προϋπολογισμού Δαπάνες Ταξιδιού, Ατομική 
Υποστήριξη (δαπάνες διαβίωσης)  και Διδάκτρων δεν είναι επιλέξιμα για δραστηριότητες 
εικονικής κινητικότητας. 

Στην περίπτωση υλοποίησης εικονικών κινητικοτήτων διδασκαλίας, εφόσον πληρούν τους 
όρους του προγράμματος, αυτές θα εγκρίνονται αυτομάτως καθώς δεν επιβαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του. Για τον ίδιο λόγο δεν θα προσμετρώνται ως «προηγούμενη 
συμμετοχή»  στο πρόγραμμα ούτε θα προσδίδουν αρνητική μοριοδότηση στους 
μετακινούμενους για την παρούσα πρόσκληση ή τους επόμενους κύκλους προκηρύξεων για 
κινητικότητα προσωπικού. 

 

Η μετακίνηση των επιλεγέντων για επιμόρφωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του 
ακαδημαϊκού έτους και το αργότερο έως 30/10/2021. 

H επιλογή των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του 
προγράμματος Εrasmus+ του Πανεπιστημίου βάσει κριτηρίων (ακολουθούν σχετικοί 
πίνακες).  

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου μέχρι την Δευτέρα 1/3/2021 στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του 
Πανεπιστημίου  στο emavr@admin.duth.gr (κα Ελένη Μαυρίδου, Κτίριο Διοίκησης, 
Κομοτηνή, τηλ. 25310 39084). 

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ενδιαφέροντος, οι 
οποίες όμως θα εξεταστούν ως θέσεις επιλαχόντων μόνο στην περίπτωση που η 
χρηματοδότηση επαρκεί για την κάλυψή τους. Επίσης θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για 
υλοποίηση εικονικής κινητικότητας. 

Για την αποδοχή της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάθεση πλήρους φακέλου με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

●  Αίτηση Υποψηφιότητας (επισυνάπτεται) 

● Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα με συνοπτική παρουσίαση των κινήτρων / λόγων 
συμμετοχής στο πρόγραμμα 

●  Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης (δεν αφορά στα μέλη ΔΕΠ) 

●  Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (δεν αφορά στα μέλη 
ΔΕΠ)  



Οι υποψήφιοι για μετακίνηση που δεν διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας από 
επίσημο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορούν να κάνουν χρήση του 
Erasmus+ για επιμόρφωση μόνον σε Πανεπιστήμια της Κύπρου. 

● Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance and Staff Training Programme) του 
ιδρύματος/φορέα υποδοχής όπου θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση, στην οποία θα 
περιέχονται οι εξής πληροφορίες: στοιχεία του υπευθύνου του ιδρύματος υποδοχής που 
θα υπογράψει τη σχετική συμφωνία επιμόρφωσης, και στοιχεία του αρμόδιου ατόμου -
υπευθύνου της παρακολούθησης της επιμόρφωσης. Στην επιστολή θα αναφέρεται η 
αποδοχή του ιδρύματος για την πραγματοποίηση της επιμόρφωσης (training) στο πλαίσιο 
του προγράμματος Erasmus+ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη). Επιπλέον, 
θα περιγράφεται το περιεχόμενο/αντικείμενο της περιόδου επιμόρφωσης και θα 
αναφέρεται το πρόγραμμα και η γλώσσα στην οποία θα γίνει η επιμόρφωση.  

Σημειώνεται τέλος ότι για την κινητικότητα διδακτικού προσωπικού μεταξύ Χωρών του 
Προγράμματος, δίδεται έμφαση ως νέα ευρωπαϊκή προτεραιότητα, στην κινητικότητα για 
περίοδο επιμόρφωσης η οποία θα τους επιτρέπει να αναπτύξουν παιδαγωγικές 
δεξιότητες και δεξιότητες σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, κάτι που αποτυπώνεται και στα κριτήρια μοριοδότησης. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω, μπορείτε να 
απευθύνεστε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (25310 39084, emavr@admin.duth.gr). Επίσης, 
μπορείτε να επισκέπτεστε τη διεύθυνση erasmus.duth.gr για περισσότερες πληροφορίες. 

Κομοτηνή, 8/1/2021 
 
Η Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Erasmus+ 

 

 

   Καθηγήτρια Μαρία Γρηγορίου    



Erasmus+  
Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή Κινητικότητα  
Ανώτατη Εκπαίδευση μεταξύ χωρών του Προγράμματος  
 

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020 
 

Κινητικότητα Προσωπικού για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση 
 
1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου - Χρηματοδοτική 

Συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου  

Διανυόμενη απόσταση Ποσό 
Μεταξύ  10 και 99 χλμ:     20  ευρώ ανά συμμετέχοντα  
Μεταξύ  100 και 499 χλμ:   180  ευρώ ανά συμμετέχοντα  
Μεταξύ  500 και 1999 χλμ:   275  ευρώ ανά συμμετέχοντα  
Μεταξύ  2000 και 2999 χλμ:   360  ευρώ ανά συμμετέχοντα  
Μεταξύ  3000 και 3999 χλμ:   530  ευρώ ανά συμμετέχοντα  
Μεταξύ  4000 και 7999 χλμ:   820  ευρώ ανά συμμετέχοντα  
8000 χλμ ή άνω:  1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

Σημαντική σημείωση: Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου 
προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στη 
χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο 
διεξαγωγής της δραστηριότητας.  
 
 
2. Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών (δαπάνες διαβίωσης) 

Χώρα Προορισμού Προσωπικό από Χώρες Προγράμματος 
 Ποσό ημερήσιας 

επιχορήγησης (€ 
ανά ημέρα) από 1-

14 ημέρες 
μετακίνησης 

Ποσό ημερήσιας 
επιχορήγησης (€ 
ανά ημέρα) από 

15-60 ημέρες 
μετακίνησης 

Ομάδα A - Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, 
Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία  

 
162 

 
113,40 

Ομάδα Β - Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, 
Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, 
Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία 

 
144 

 
100,80 

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

 
126 

 
88,20 

Σημείωση: το ημερήσιο ποσό υπολογίζεται ως εξής:  
έως και την 14η ημέρα της δραστηριότητας: το ημερήσιο ποσό ανά συμμετέχοντα, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στον ανωτέρω πίνακα  
+  
μεταξύ της 15ης και 60ης ημέρας της δραστηριότητας: 70% του ημερήσιου ποσού ανά 
συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ανωτέρω πίνακα. 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
(δράση STT του προγράµµατος Erasmus+) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ / ΕΔΙΠ / ΕΕΠ / ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ) 

 Κριτήριο Μόρια Σχόλια 

1 
Γλωσσοµάθεια  
Γνώση της γλώσσας που θα 
χρησιµοποιηθεί  στο φορέα υποδοχής 

§ Άριστα (C2) 
§ Πολύ καλά (C1) 
§ Καλά (B2) 

5 
3 
1 

Δεν ισχύει για τα µέλη του 
ΔΕΠ 

2 Θέση που κατέχει ο αιτών 
§ Καθηγητής 
§ Αναπληρωτής Καθηγητής 
§ Επίκουρος Καθηγητής 
§ Λέκτορας 

5 
10 
15 
15 

Δεν ισχύει για τα µέλη του 
ΕΕΔΙΠ/ΕΕΠ 

3 
 
Έτη προϋπηρεσίας 
 

§ 1-10 έτη 
§ 11-20 έτη 
§ 21 έτη και άνω 

1 
3 
5 

Δεν ισχύει για τα µέλη του 
ΔΕΠ 

4 Προηγούµενη συµµετοχή στο 
πρόγραµµα (STA ή STT) 

§ µετακίνηση το προηγούµενο έτος 
§ µετακίνηση την τελευταία τριετία 

-10 
-5  

5 Συντονιστής Τµήµατος Erasmus+ 5 
Προστιθέµενη αξία στην 

επέκταση και παρακολούθηση 
των συµφωνιών 

6 

Προτεραιότητα σε όσους έχουν ήδη 
υποδεχθεί εισερχόµενο προσωπικό 
για επιµόρφωση Erasmus ή 
εξυπηρετούν µε οποιοδήποτε τρόπο 
το Πρόγραµµα Erasmus  

3 
Προστιθέµενη αξία για το 
Ίδρυµα και το πρόγραµµα 

Erasmus  

7 
Προγραµµατισµένη δραστηριότητα 
ανάπτυξης παιδαγωγικών δεξιοτήτων 
ή δεξιοτήτων σχεδιασµού 
προγραµµάτων σπουδών 

10  

 Εικονική κινητικότητα (virtual mobility)  Εγκρίνεται αυτοµάτως 

 
  



 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
(δράση STT του προγράµµατος Erasmus+) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΕΤΕΠ / ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ  

 Κριτήριο Μόρια Σχόλια 

1 Προτεραιότητα στο προσωπικό του 
Τµήµατος Διεθνών Σχέσεων  

3 
 

 

2 
Γλωσσοµάθεια  
Γνώση της γλώσσας που θα 
χρησιµοποιηθεί στο φορέα υποδοχής 

§ Άριστα (C2) 
§ Πολύ καλά (C1) 
§ Καλά (B2) 

5 
3 
1 

 

3 
Θέση που κατέχει ο µετακινούµενος 
 

§ Γενικός Δ/ντης 
§ Προϊστάµενος Δ/νσης 
§ Προϊστάµενος Τµήµατος 

3 
2 
1 

Δεν ισχύει για τα µέλη του 
ΕΤΕΠ  

4 
 
Έτη προϋπηρεσίας 
 

§ 3-10 έτη 
§ 11-20 έτη 
§ 21 έτη και άνω 

3 
4 
3 

 

5 Προηγούµενη συµµετοχή στο 
πρόγραµµα  

§ µετακίνηση το προηγούµενο έτος 
§ µετακίνηση την τελευταία τριετία 

-10 
-5 

 

6 

Συµµετοχή σε οργανωµένο 
Staff Training Week 

5 

Συνάντηση µε ειδικό θέµα στο 
αντικείµενο του επιµορ-
φούµενου, π.χ.  θέµατα 

βιβλιοθηκονοµίας, 
πληροφορικής, διεθνών 

σχέσεων κλπ.) 

7 

Προτεραιότητα σε µέλη του 
προσωπικού που έχουν ήδη 
υποδεχθεί εισερχόµενο προσωπικό 
για επιµόρφωση Erasmus ή 
εξυπηρετούν µε οποιοδήποτε τρόπο 
το Πρόγραµµα Erasmus  

5 

Προστιθέµενη αξία για το 
Ίδρυµα και το πρόγραµµα 
(υποδοχή εισερχοµένων, 

εξυπηρέτηση εξερχοµένων, 
διεκπεραίωση εγγράφων 

Erasmus, κλπ) 

8 
Κίνητρα-λόγοι συµµετοχής στο 
πρόγραµµα, συνάφεια αντικειµένου 1-3 

Στην κρίση της Επιτροπής 
Erasmus+ (δεν ισχύει για τα 
µέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες) 

 Εικονική κινητικότητα (virtual mobility)  Εγκρίνεται αυτοµάτως 

 
  



ERASMUS+ / ΚΑ103 

Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) 

Ακαδημαϊκό Έτος: 2 0 2 9 - 2 0 2 1  

Αίτηση υποψηφίου 

• Ονοματεπώνυμο :      

• Όνομα πατρός:         Όνομα μητρός:              ●    Έτος γέννησης :  

• Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου :      ●  Ημερομηνία Έκδοσης: 

• Εκδούσα Αρχή:                ●  ΑΜΚΑ: 

• Υπηκοότητα / Εθνικότητα :      ●   Φύλο : 

• Προσωπικό e-mail :     ●    Τηλέφωνο: 

• Διεύθυνση κατοικίας στην έδρα (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη): 

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:       / ΔΟΥ:   

• Αντικείμενο εργασίας : 

• Θέση : 

• Σχολή–Τμήμα προέλευσης (για διδακτικό προσωπικό) : 

• Διάρκεια μετακίνησης:  : ______    ημέρες  

• Ημερομηνία επιμόρφωσης : από ____/____/_____  έως    ____/____/_____ 

• Ίδρυμα/Επιχείρηση υποδοχής : 

• Τμήμα υποδοχής: 

• (Για διδακτικό προσωπικό): Η περίοδος περιλαμβάνει προγραμματισμένη δραστηριότητα 
επιμόρφωσης για ανάπτυξη παιδαγωγικών δεξιοτήτων  ή δεξιοτήτων σχεδιασμού 
προγραμμάτων σπουδών:   ΝΑΙ __       ΟΧΙ __ 

• Ειδικές ανάγκες   α) σωματική αναπηρία: 
 β) άλλες ειδικές ανάγκες: 

• Εικονική κινητικότητα: ΝΑΙ __       ΟΧΙ __ 

Ημερομηνία:    Υπογραφή: 

Η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ. συνοδευόμενη από την επιστολή 
αποδοχής του ιδρύματος/φορέα υποδοχής. 
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