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Νέα Προκήρυξη  

Κινητικότητα  Προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση ακαδ. έτους 2020-2021 

ΝΕΑ περίοδος υποβολής αιτήσεων 

Σας ενημερώνουμε για τις ευκαιρίες κινητικότητας για επιμόρφωση του προσωπικού σε Πανεπιστήμια/φορείς της 
Ευρώπης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Erasmus ΚΑ103 / Staff Mobility 
for Training). Η δράση της επιμόρφωσης στοχεύει στην ανταλλαγή καλώ πρακτικών, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην 
ανάπτυξη πολιτισμικών δεξιοτήτων κλπ.  

Οι θέσεις επιμόρφωσης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχουν ως εξής:  

Κατηγορία Προσωπικού Αριθμός 
Θέσεων 

Διοικητικοί Υπάλληλοι                15 

Μέλη ΔΕΠ/ΕΚΤΑΚΤΟ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

2 

Μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 1 

Η αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με κριτήρια* για κάθε 
κατηγορία προσωπικού και μόνο εφόσον οι αιτούμενοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα τη γλώσσα επιμόρφωσης (επίπεδο 
γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2).  

*Κριτήρια Μοριοδότησης 

• Διοικητικοί Υπάλληλοι: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/criteria-admin-staff.pdf 
• ΔΕΠ-ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2021/06/kritiria_dep_edip_eep_etep.pdf  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+ στο 
σύνδεσμο https://erasmus.upatras.gr/ αφού πρώτα δημιουργήσουν το προφίλ τους εισάγοντας τα στοιχεία του 
λογαριασμού τους στο UPnet (username και password). 

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 04/06/2021 - 23/06/2021 

Για τη συμμετοχή τους  στη συγκεκριμένη δράση, οι υποψήφιοι  καλούνται:  

• Είτε να αναζητήσουν στο διαδίκτυο (http://staffmobility.eu/staff-week-search) οργανωμένες εκπαιδευτικές 
εβδομάδες (Staff training weeks σε πανεπιστήμια/φορείς της Ευρώπης και να υποβάλλετε τις αιτήσεις 
ανάλογα με τις καταληκτικές ημερομηνίες που θέτουν τα Πανεπιστήμια Υποδοχής 

• Είτε να οργανώσουν οι ίδιοι μια μεμονωμένη επίσκεψη επικοινωνώντας με το αντίστοιχο ίδρυμα/φορέα.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Η διάρκεια της κινητικότητας μπορεί να είναι 2-5 ημέρες (και 2 ημέρες ταξιδίου). Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη 
δυνατότητα υποβολής μιας (1) αίτησης φυσικής κινητικότητας.  

https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/criteria-admin-staff.pdf
https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2021/06/kritiria_dep_edip_eep_etep.pdf
http://staffmobility.eu/staff-week-search


Η έναρξη της υλοποίησης της κινητικότητας για τους μετακινούμενους ορίζεται η 12η  Ιουλίου 2021 ενώ η λήξη 
υλοποίησης της κινητικότητας θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και 31/10/2021. 

Δεδομένης της ευμεταβλητότητας των συνθηκών λόγω Covid-19, κατά την οργάνωση του ταξιδιού τους, οι μετακινούμενοι 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους τα παρακάτω: 

1. Να βρίσκονται σε επαφή με την πρεσβεία της Ελλάδας στη χώρα υποδοχής. 

2. Να είναι ενημερωμένοι για τα ταξιδιωτικά πρωτόκολλα, που ισχύουν στη χώρα υποδοχής.   

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

Το προσωπικό που μετακινείται για επιμόρφωση λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες 
ταξιδιού και στις δαπάνες διαβίωσης.  

Αναλυτικότερα: 

1) Οι δαπάνες διαβίωσης εξειδικεύονται ανά ομάδα χωρών ως κάτωθι: 

 

Χώρα Υποδοχής Προσωπικό από Χώρες 
Προγράμματος 

Ημερήσιο ποσό σε 
ευρώ 

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

162 

 

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

144 

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

126 

Πίνακας ημερήσιας επιχορήγησης μετακινούμενων για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης ανά ομάδα χωρών 

2) Οι δαπάνες ταξιδίου υπολογίζονται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως μεταξύ του τόπου προέλευσης του 
συμμετέχοντα και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε με 
ακρίβεια τις χιλιομετρικές αποστάσεις των τοποθεσιών των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

Για τον υπολογισμό της χρηματοδότησης των δαπανών ταξιδίου, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας (σχέση 
καταβαλλόμενου ποσού ανά χιλιομετρική απόσταση):  

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 

Πίνακας δαπανών ταξιδίου βάσει χιλιομετρικής απόστασης.   

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Σημαντική σημείωση: Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου 
διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική ενίσχυση για την κάλυψη των δαπανών 
ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. 

Δαπάνες διαβίωσης: 

Η επιχορήγηση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, εφόσον αυτές δεν συμπίπτουν με τις ημέρες 
δραστηριότητας. 

• Η α’ δόση (80%) της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρησή σας. 

• Η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης θα κατατεθεί εφόσον ο μετακινούμενος υποβάλει εντός ενός μήνα από την επιστροφή 
του τα δικαιολογητικά επιστροφής. 

Η πανδημία έχει δημιουργήσει αναπόφευκτα νέες συνθήκες και για το Erasmus+. Κατά συνέπεια, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε για τη δυνατότητα πραγματοποίησης της εικονικής κινητικότητας από την Ελλάδα (virtual mobility), 
εφόσον οι εξελίξεις  δεν επιτρέψουν τη φυσική κινητικότητα.   

Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα εξής: 

✓ η εικονική κινητικότητα ΔΕΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  

✓ οι αιτούντες συμμετοχής στο Πρόγραμμα με εικονική «κινητικότητα» καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων μέσω email στο llp.outgoing@upatras.gr  προκειμένου να λάβουν τις σχετικές 
οδηγίες και τα απαραίτητα έγγραφα.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, (υπεύθυνη κα Γκέλυ 

Παυλοπούλου, τηλ.: 2610 996610, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr).  

 

Ο Αντιπρύτανης  

Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 

 

Διονύσιος Μαντζαβίνος  
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