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1η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ  

ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

ΑΚΑΔHMAΪΚΟ ΕΣΟ 2018-19 

 

Στο πλαύςιο τησ δρϊςησ "Κινητικότητα Διδακτικού Προςωπικού για Διδαςκαλύα (ΗΕ-STA-P)" 

του προγρϊμματοσ Erasmus+ ενθαρρύνεται η κινητικότητα του εκπαιδευτικού 

προςωπικού του ΤΕΙ Ηπεύρου με ςκοπό την διδαςκαλύα ςε ςυνεργαζόμενο Ίδρυμα του 

εξωτερικού, μϋςω επιχορηγόςεων που χορηγούνται από το ΙΚΥ. Τα μϋλη του διδακτικού 

προςωπικού που θα ςυμμετϊςχουν ςτη δρϊςη, γύνονται δϋκτεσ νϋων εμπειριών και 

πρακτικών αποκτώντασ νϋεσ γνώςεισ και δεξιότητεσ ό εμπλουτύζοντασ τισ όδη υπϊρχουςεσ.  

 
Προβλϋπεται η μετακύνηςη μελών του προςωπικού, οι οπούοι θα γύνουν δϋκτεσ νϋων 

εμπειριών και πρακτικών αποκτώντασ νϋεσ γνώςεισ και δεξιότητεσ ό εμπλουτύζοντασ τισ όδη 

υπϊρχουςεσ. 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Η πρόςκληςη απευθύνεται ςτα μϋλη Διδακτικού Ερευνητικού Προςωπικού (μϋλη ΔΕΠ όλων 

των βαθμύδων), Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ με ανϊθεςη διδακτικού ϋργου, Επιςτημονικούσ και 

Εργαςτηριακούσ ςυνεργϊτεσ, Πανεπιςτημιακούσ Υπότροφουσ του ΤΕΙ Ηπεύρου. 

Για την πραγματοπούηςη του προγρϊμματοσ διδαςκαλύασ θα πρϋπει να υπϊρχει 

Διαπανεπιςτημιακό Συμφωνύα (Inter-Institutional Agreement) ςε ιςχύ για το ακαδημαώκό 

ϋτοσ 2018-19 μεταξύ των ςυνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων (TEI Ηπεύρου και 

Ιδρύματοσ Υποδοχόσ). 

http://erasmus.teiep.gr/
mailto:erasmus@teiep.gr
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Το ςυνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού πρϋπει να ϋχει ςυμφωνόςει εκ των προτϋρων για 

το πρόγραμμα διδαςκαλύασ που θα παραδώςει ο επιςκϋπτησ καθηγητόσ. Απαιτούνται οχτώ 

(8) ώρεσ διδαςκαλύασ κατ’ ελϊχιςτον και τουλϊχιςτον δύο ημϋρεσ εργαςύασ (δεν 

ςυμπεριλαμβϊνονται οι ημϋρεσ μετακύνηςησ). 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Δύνεται προτεραιότητα ςτο προςωπικό 

1. που ανόκει ςτην κατηγορύα των Α.Μ.Ε.Α βϊςει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013) 

2. που θα μετακινηθεύ για πρώτη φορϊ ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ Erasmus+. 

3. που ςυμμετϋχει ςτην υλοπούηςη του προγρϊμματοσ Erasmus (Τμηματικϊ Υπεύθυνοι 

Erasmus) 

4. που εύναι κατϊ ςειρϊ (i) μϋλοσ ΔΕΠ, (ii) μϋλοσ Ε.ΔΙ.Π ό ΕΤΕΠ που του ϋχει ανατεθεύ 

διδακτικό ϋργο, (iii) Πανεπιςτημιακόσ υπότροφοσ, (iv) Επιςτημονικόσ ςυνεργϊτησ, (v) 

Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ 

5. που διαθϋτει πιςτοποιητικό που αποδεικνύει υψηλότερο επύπεδο γνώςησ ξϋνησ 

γλώςςασ (επύπεδα Γλωςςομϊθειασ ςύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαώκό Πλαύςιο 

Αναφορϊσ: Β2,C1, C2) 

 
Οι μετακινόςεισ για διδαςκαλύα θα πραγματοποιούνται μϋχρι εξαντλόςεωσ των διαθϋςιμων 

κονδυλύων. 

Τηρεύται λύςτα επιλαχόντων, η οπούα μπορεύ αργότερα να χρηςιμοποιηθεύ ςε περύπτωςη 

ακύρωςησ μιασ ςυμμετοχόσ ό πρόςθετησ χρηματοδότηςησ. 

Δύναται να απορριφθεύ αύτηςη του διδακτικού προςωπικού που επελϋγη για μετακύνηςη 

κατϊ το προηγούμενο ακαδημαώκό ϋτοσ και ακύρωςε τη ςυμμετοχό του με καθυςτϋρηςη. 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθϋςουν την τυποποιημϋνη αύτηςη (Παρϊρτημα Α) ϋωσ 

την Παραςκευό 26/10/2018 ςτο Γραφεύο Erasmus του ΤΕΙ Ηπεύρου (Κτύριο Α΄, 1os 

όροφοσ, Κωςτακιού, 47150 Άρτα) ό μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ςτη διεύθυνςη 

erasmus@teiep.gr. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικϊ: 

 Αύτηςη (Παρϊρτημα Α) 

 Πρόςκληςη και πρόγραμμα διδαςκαλύασ ςτην αγγλικό γλώςςα εγκεκριμϋνο από το 

Ίδρυμα υποδοχόσ (ςε ϋντυπη ό ηλεκτρονικό μορφό) 

 

file:///C:\Users\User00\AppData\User00\AppData\User00\AppData\Local\AppData\Local\AppData\Local\AppData\Local\Temp\erasmus@teiep.gr
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Το προςωπικό με ειδικέσ ανάγκεσ έχει την δυνατότητα υποβολήσ αίτηςησ ςε όλη τη 

διάρκεια του έτουσ και θα λάβει επιπλέον χρηματοδότηςη κατόπιν ςχετικήσ αίτηςησ 

ςτο ΙΚΥ.   

ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΑΦΨΡΗΗ  

Οι υποψόφιοι που θα επιλεγούν πρϋπει να καταθϋςουν ϋγκαιρα ςτο Γραφεύο Erasmus του 

ΤΕΙ Ηπεύρου: 

1. Έγκριςη μετακύνηςησ - Άδεια απουςύασ από τη Συνϋλευςη του Τμόματοσ 

2. Εντολό εκτόσ ϋδρασ μετακύνηςησ υπογεγραμμϋνη από τον Πρύτανη 

3. Τη Συμφωνύα Κινητικότητασ με κατϊλληλα ςυμπληρωμϋνο το πεδύο που αφορϊ το τελικό 

πρόγραμμα διδαςκαλύασ (ημερομηνύεσ, ώρεσ, περιεχόμενο διδαςκαλύασ),  υπογεγραμμϋνη 

από τα ιδρύματα προϋλευςησ και υποδοχόσ  

4. Αποδεικτικό κρϊτηςησ ειςιτηρύων και ενδεικτικό κόςτοσ εξόδων ταξιδιού 

5. Τη Σύμβαςη Επιχορόγηςησ ςε τρύα (3) αντύτυπα, υπογεγραμμϋνη από τον μετακινούμενο 

και τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο του προγρϊμματοσ 

 
* Υπενθυμύζουμε ότι για να υπϊρχει δυνατότητα πραγματοπούηςησ τησ μετακύνηςησ, 

απαραύτητη εύναι η ύπαρξη Δια-ιδρυματικόσ Συμφωνύασ (Inter-Institutional Agreement) ςε 

ιςχύ για το ακαδημαώκό ϋτοσ 2018-2019.  

Ο κατϊλογοσ των Ιδρυμϊτων Τριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ του εξωτερικού που ϋχουν 

υπογρϊψει διμερεύσ ςυμφωνύεσ με το ΤΕΙ Ηπεύρου ϋχει αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του 

προγρϊμματοσ (http://erasmus.teiep.gr/) και ανανεώνεται τακτικϊ.  

ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΥΗ   

Οι μετακινούμενοι εντόσ 30 ημερών μετϊ την επιςτροφό τουσ θα πρϋπει να καταθϋςουν ςτο 

Γραφεύο Erasmus:  

1. Βεβαύωςη - Πιςτοποιητικό από το Ίδρυμα Υποδοχόσ ςτο οπούο πραγματοποιόθηκε η 

διδαςκαλύα, με την περιγραφό των δραςτηριοτότων, το χρονικό διϊςτημα και το 

ςυνολικό αριθμό ωρών διδαςκαλύασ (τουλϊχιςτον 8 ώρεσ) 

2. Αποδεικτικϊ πληρωμόσ ειςιτηρύων (απόδειξη πώληςησ ειςιτηρύων ό τιμολόγιο παροχόσ 

υπηρεςιών από αεροπορικό εταιρεύα, ταξιδιωτικό γραφεύο κ.λπ.). 

3. Ειςιτόρια μετακύνηςησ (ηλεκτρονικό print out ό ϊλλο ϋγγραφο με τα ςτοιχεύα τησ πτόςησ 

ό τησ μετακύνηςησ γενικϊ). Στην περύπτωςη μετακύνηςησ αεροπορικώσ, υποβϊλλονται 

πρωτότυπεσ κϊρτεσ επιβύβαςησ (boarding pass cards). 

 

http://erasmus.teiep.gr/download/SYMBASH-EPIXORHGHSHS.docx
http://erasmus.teiep.gr/
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Τα πρωτότυπα παραςτατικϊ ταξιδύου και οι βεβαιώςεισ διδαςκαλύασ αποτελούν αποδεικτικϊ 

μετακύνηςησ και αποςτϋλλονται ςτο αρχεύο του ϋργου που τηρεύται ςτη Γραμματεύα του 

ΕΛΚΕ του Ιδρύματοσ. 

 
Οι ςυμμετϋχοντεσ πρϋπει επύςησ να ςυμπληρώςουν και να υποβϊλλουν ηλεκτρονικϊ Τελικό 

Έκθεςη (θα ενημερωθούν με email από την πλατφόρμα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ - 

Mobility Tool για να ςυμπληρώςουν την ϋκθεςη ηλεκτρονικϊ). Το Γραφεύο Erasmus θα λϊβει 

ενημϋρωςη από το Mobility Tool για την πλόρωσ ςυμπληρωμϋνη ϋκθεςη. 

Σε περύπτωςη μη ςυμπλόρωςησ και υποβολόσ τησ ϋκθεςησ, θα ζητηθεύ επιςτροφό 50% τησ 

επιχορόγηςησ κϊλυψησ των ατομικών δαπανών από τουσ ςυμμετϋχοντεσ (απόφαςη 

Επιτροπόσ Ερευνών 29-09-2014, Αρ. Συμβ. 15, θϋμα 17ο). 

 

ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ  

Το ποςό επιχορόγηςησ που λαμβϊνει το προςωπικό ςτο πλαύςιο τησ κινητικότητασ για 

διδαςκαλύα, θεωρεύται ωσ ςυμβολό ςτισ δαπϊνεσ ταξιδύου και διαβύωςησ, οι οπούεσ 

προκύπτουν κατϊ τη διϊρκεια τησ μετακύνηςησ ςτο εξωτερικό. Η επιχορόγηςη για την 

κϊλυψη δαπανών διαβύωςησ υπολογύζονται βϊςει των ημερηςύων ό εβδομαδιαύων ποςών 

αποζημύωςησ ανϊ χώρα υποδοχόσ που ορύζονται από την Εθνικό Μονϊδα Συντονιςμού - ΙΚΥ 

(Παρϊρτημα Β) 

Το ποςό τησ επιχορόγηςησ περιλαμβϊνει: 

1. κϊλυψη των δαπανών ταξιδύου - υπολογύζεται βϊςει χιλιομετρικόσ αποςτϊςεωσ 

μεταξύ του τόπου προϋλευςησ του μετακινούμενου προςωπικού και του τόπου 

διεξαγωγόσ των δραςτηριοτότων επιμόρφωςησ ςτο εξωτερικό. Η επιχορόγηςη για 

την κϊλυψη των δαπανών ταξιδιού περιλαμβϊνει τα ϋξοδα μετακύνηςησ προσ και από 

τον τελικό προοριςμό. Οι μετακινούμενοι πρϋπει ςε κϊθε περύπτωςη να 

χρηςιμοποιούν τον οικονομικότερο τρόπο μετακύνηςησ.  

2. κϊλυψη ατομικών δαπανών ανϊ ημϋρα παραμονόσ για επιμόρφωςη ςτο εξωτερικό - 

καθορύζεται ανϊλογα με τη χώρα προοριςμού  

3. κϊλυψη ατομικών δαπανών για ϋωσ δύο (2) ημϋρεσ ταξιδύου για τη μετακύνηςη του 

προςωπικού (ιςχύει ςτην περύπτωςη που ο υποψόφιοσ μετακινεύται ακριβώσ μια 

ημϋρα πριν και μια ημϋρα μετϊ τη δραςτηριότητα ςτο εξωτερικό)  

 
Το εκτιμώμενο ποςό τησ επιχορόγηςησ κατατύθεται ςτον προςωπικό λογαριαςμό των 

μετακινούμενων ςτην Τρϊπεζα Πειραιώσ, ςε ποςοςτό 80% του ςυνολικού ποςού τησ 

επιχορόγηςησ πριν την μετακύνηςη (εφόςον το ΤΕΙ Ηπεύρου λϊβει τη χρηματοδότηςη από 
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το ΙΚΥ) και ςε ποςοςτό 20% με την ολοκλόρωςη τησ κινητικότητασ και την αποςτολό 

ςτο Γραφεύο Erasmus των απαραιτότων δικαιολογητικών.  

 
Η κατϊθεςη του πρωτότυπου πιςτοποιητικού (Staff Mobility Report) αλλϊ και η υποβολό τησ 

υποχρεωτικόσ διαδικτυακόσ (on line) Τελικόσ Έκθεςησ του δικαιούχου (EU Survey) 

θεωρεύται ότι ςυνιςτούν αύτημα του δικαιούχου για καταβολό του υπολειπόμενου (20%) 

ποςού τησ επιχορόγηςησ. 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η μετακύνηςη για διδαςκαλύα μπορεύ να διαρκϋςει από δύο (2) εργϊςιμεσ ημϋρεσ (ελϊχιςτο) 

ϋωσ πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ (μϋγιςτο). Oι ημϋρεσ του Σαββϊτου και τησ Κυριακόσ δεν 

υπολογύζονται ωσ εργϊςιμεσ ημϋρεσ εκτόσ εϊν το Ίδρυμα υποδοχόσ το ορύςει με ςαφόνεια εκ 

των προτϋρων. 

Η μετακύνηςη για διδαςκαλύα θα πρϋπει να ολοκληρωθεύ ϋωσ 30 επτεμβρύου 2019. 

 
Για οποιαδόποτε διευκρύνιςη, μπορεύτε να επικοινωνεύτε με το Γραφεύο Erasmus (τηλ.: 26810 

50544, fax: 26810 50549, e-mail: erasmus@teiep.gr). 

 

 
 

Ο Ιδρυματικϊ Υπεύθυνοσ του Προγρϊμματοσ 
 

Καθηγητόσ Κωνςταντύνοσ Αγγϋλησ 

 

 

 

 

mailto:erasmus@teiep.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

 

 

 

 
 

 
-----------,---/---/------- 

 

ΑΙΣΗΗ 
 

Κινητικότητα Διδακτικού Προςωπικού για Διδαςκαλύα 
 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ                    ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ1 
 
Ονοματεπώνυμο: 
  
Ημερομηνύα γϋννηςησ: 
  
Φύλο: 
  
Αριθμόσ Ταυτότητασ: 
 
Υπηκοότητα / Εθνικότητα: 
 
e-mail: 
 
Τηλϋφωνο:  
 
Διεύθυνςη κατοικύασ: 
 
Τμόμα ΤΕΙ Ηπεύρου: 
 
Χώρα και Ίδρυμα Προοριςμού: 
 
Επιςυνϊπτεται αποδεικτικό ςτοιχεύο 
ϋγκριςησ τησ ςυμμετοχόσ μου από το Ίδρυμα 
Υποδοχόσ: ΝΑΙ  _____  ΟΧΙ ______ 

 
 

 
Έχω μετακινηθεύ ξανϊ ςτο  εξωτερικό για 
διδαςκαλύα ό για επιμόρφωςη μϋςω του 
προγρϊμματοσ Erasmus:   
ΝΑΙ  _____  ΟΧΙ ______ 
 
Γνώςη Αγγλικών ό ϊλλησ ξϋνησ γλώςςασ :   
 
ΝΑΙ  _____  ΟΧΙ ______ 
 
Υπϊρχει διαθϋςιμο πιςτοποιητικό γνώςησ: 
 
ΝΑΙ  _____  ΟΧΙ ______ Γλώςςα:______________ 
 
Συμβολό ςτο πρόγραμμα Erasmus: 
 
 
Έχω πραγματοποιόςει τη διαδικαςύα υπογραφόσ 
Inter-institutional Agreement με το Ίδρυμα:  
 
 
Έχω αναλϊβει εργαςύεσ διεθνοπούηςησ/δικτύωςησ 
με ξϋνα Ιδρύματα (ςύντομη περιγραφό): 
 

 
Δεςμεύομαι ότι ςε περίπτωςη ένταξησ μου ςτη δράςη «κινητικότητα για διδαςκαλία» του 
Προγράμματοσ Erasmus+, θα πραγματοποιήςω τη μετακίνηςή μου ςτο προβλεπόμενο χρονικό 
διάςτημα. Σε αντίθετη περίπτωςη θα δηλώςω την ακύρωςη τησ ςυμμετοχήσ μου έγκαιρα. 
 
 
Υπογραφό 

 
 

                                                 
1 Τα αναγραφόμενα ςτην Αίτηςη ςτοιχεία  είναι ακριβή, αληθή και πλήρη 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β  

1. Επιχορόγηςη για την κϊλυψη των δαπανών ταξιδύου 

Το ποςό των δαπανών ταξιδύου υπολογύζεται βϊςει χιλιομετρικόσ αποςτϊςεωσ ανϊμεςα ςτο τόπο 

προϋλευςησ του μετακινούμενου προςωπικού και ςτο τόπο διεξαγωγόσ τησ δραςτηριότητασ. 

Ο υπολογιςμόσ των χιλιομετρικών αποςτϊςεων πραγματοποιεύται χρηςιμοποιώντασ τον υπολογιςτό 

απόςταςησ, εργαλεύο τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, που βρύςκεται ςτην ακόλουθη διεύθυνςη 

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

 
Διανυόμενη απόςταςη Ποςό 
Μεταξύ 10 και 99 χλμ.: 20 ευρώ ανϊ ςυμμετϋχοντα 

Μεταξύ 100 και 499 χλμ.: 180 ευρώ ανϊ ςυμμετϋχοντα  
Μεταξύ 500 και 1999 χλμ.: 275 ευρώ ανϊ ςυμμετϋχοντα 

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.: 360 ευρώ ανϊ ςυμμετϋχοντα 

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.: 530 ευρώ ανϊ ςυμμετϋχοντα 

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.: 820 ευρώ ανϊ ςυμμετϋχοντα 

8000 χλμ. ό ϊνω : 1500 ευρώ ανϊ ςυμμετϋχοντα 

 
Σημαντικό ςημεύωςη: Ωσ «διανυόμενη απόςταςη» νοεύται η απόςταςη μεταξύ του τόπου προϋλευςησ 

και του τόπου διεξαγωγόσ τησ δραςτηριότητασ, ενώ το «ποςό» αντιςτοιχεύ ςτην χρηματοδοτικό 

ςυνειςφορϊ για την κϊλυψη των δαπανών ταξιδύου προσ και από τον τόπο διεξαγωγόσ τησ 

δραςτηριότητασ. 

 
2. Επιχορόγηςη για την κϊλυψη των ατομικών δαπανών 

 
Το ποςό επιχορόγηςησ που θα λαμβϊνει το προςωπικό για τη κϊλυψη Ατομικών Εξόδων, τα οπούα 

προκύπτουν λόγω τησ κινητικότητασ για διδαςκαλύα ό επιμόρφωςη, υπολογύζεται βϊςει τησ 

διϊρκειασ διδαςκαλύασ ό επιμόρφωςησ (ςυμπεριλαμβϊνονται δύο ημϋρεσ ταξιδύου) ωσ ακολούθωσ, 

ανϊλογα με τη χώρα προοριςμού: 

 

Φώρα Προοριςμού 
Ποςό ημερόςιασ επιχορόγηςησ 

( € ανϊ ημϋρα) 
Ομϊδα A  

Δανία, Φινλανδία, Ιςλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβοφργο, 
ουηδία, Ηνωμζνο Βαςίλειο, Λιχτενςτάιν, Νορβηγία  

 

162  

Ομϊδα Β  
 Αυςτρία, Βζλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, 
Ιςπανία, Κφπροσ, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία  

 

144 

Ομϊδα Γ  
 Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία τησ Σςεχίασ, 
Εςθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, 
Ρουμανία, λοβακία, λοβενία, Πρώην Γιουγκοςλαβική 
Δημοκρατία τησ Μακεδονίασ, Σουρκία  

 

126 

 

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

