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Erasmus+  KA131 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

(Staff mobility for Training/STT) 

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων:  08/04/2022 έως και 02/05/2022 

 

Σας ενημερώνουμε στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ η δράση STT επιτρέπει στο 
προσωπικό του Ιδρύματός μας να μετακινηθεί για επιμόρφωση σε Ιδρύματα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης/Φορείς της Ευρώπης για το χρονικό πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου.  

Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει 2 έως 5 ημέρες δραστηριότητας και 2 ημέρες 
ταξιδίου σε θέσεις αντίστοιχες των καθηκόντων τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Η επιλέξιμη περίοδος μετακίνησης στο Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής είναι δύο τουλάχιστον (2) 
διαδοχικές ημέρες επιμόρφωσης. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων θα 
εξαρτηθεί από τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων1 και δύναται να αυξηθεί, εφόσον υπάρξουν 
διαθέσιμα κονδύλια. 

 

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

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει το προσωπικό στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες ταξιδίου και κάλυψης ατομικής διαβίωσης, οι 
οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους στο εξωτερικό.  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 με την αναχώρηση2 του δικαιούχου.  

 Η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης θα κατατεθεί εφόσον ο δικαιούχος υποβάλει εντός ενός (1) μήνα 
από την επιστροφή του τα δικαιολογητικά επιστροφής. 

 

 

 

                                                           
1 20% των εγκεκριμένων θέσεων αφορά σε διδακτικό προσωπικό.  
2 Λόγω των διακοπών του Πάσχα και της επόμενης προγραμματισμένης Συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής, η 
καταβολή της α’ δόσης για κινητικότητες εντός του μηνός Μαΐου θα καθυστερήσει. Ζητούμε την κατανόησή σας. 
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Α) Δαπάνες διαβίωσης: Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών 

Χώρες  Υποδοχής Ημερήσιο ποσό σε 
ευρώ 

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

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο) 

 

162 

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

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 5 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό) 

 

144 

Ομάδα Γ:  Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Δημοκρατία της Τσεχίας, 
Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας, Σερβία 
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Β) Δαπάνες ταξιδίου: Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου 
υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα 
και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, βάσει του Μετρητή Απόστασης/Distance 
Calculator  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου 

Διανυόμενη απόσταση Περίπτωση συνήθους μετακίνησης Περίπτωση πράσινης μετακίνησης3 

Μεταξύ 10 και 99 χλμ: 23 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

Μεταξύ 100 και 499 χλμ: 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα 210 ευρώ ανά συμμετέχοντα 

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ: 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα 320 ευρώ ανά συμμετέχοντα 

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ: 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα 410 ευρώ ανά συμμετέχοντα 

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ: 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα 610 ευρώ ανά συμμετέχοντα 

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ: 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

8000 χλμ ή άνω: 1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου 
διεξαγωγής της δραστηριότητας4, ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας 
[Distance Calculator].  

                                                           
3 Ως πράσινη μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό [Σχέδιο 2021]. 
4 Η εξαίρεση στον κανόνα, είναι, μόνο όταν το σημείο αναχώρησης είναι το αεροδρόμιο που βρίσκεται πιο μακριά από 
τον τόπο του οργανισμού αποστολής, (π.χ. αν ταξιδεύετε από την Πάτρα στο Παρίσι, τότε υπολογίζεται στον μετρητή 
απόστασης η διαδρομή Αθήνα-Παρίσι καθώς λαμβάνεται υπόψη η απόσταση μεταξύ του αεροδρομίου και του τόπου 
προορισμού).  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
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Για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται: 

 είτε να αναζητήσουν στην online πλατφόρμα iMOTION οργανωμένες εβδομάδες (Erasmus 
Staff Training Weeks5) και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανάλογα με τις καταληκτικές 
ημερομηνίες που θέτουν τα Πανεπιστήμια Υποδοχής,  

 είτε να οργανώσουν οι ίδιοι μία μεμονωμένη επίσκεψη επικοινωνώντας με το αντίστοιχο 
Ίδρυμα/Φορέα.  

Σημαντική Σημείωση: ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των κινητικοτήτων δεν μπορεί να 
ξεκινήσει  νωρίτερα από τις 16/05/2022.  

 

Δεδομένης της ευμεταβλητότητας των συνθηκών λόγω Covid-19, κατά την οργάνωση του ταξιδίου 
τους οι μετακινούμενοι θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τα ταξιδιωτικά πρωτόκολλα που 
ισχύουν στη χώρα υποδοχής.  

Η πανδημία έχει δημιουργήσει αναπόφευκτα νέες συνθήκες και για το ERASMUS+. Στο πλαίσιο 
προσαρμογής στις νέες συνθήκες υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης εικονικής 
κινητικότητας από την Ελλάδα (virtual mobility), εφόσον οι εξελίξεις δεν επιτρέψουν τη φυσική 
κινητικότητα. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι η  εικονική 
κινητικότητα δεν επιχορηγείται (οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την 
πραγματοποίηση εικονικής κινητικότητας στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων μέσω email στο 
llp.outgoing@upatras.gr και στη συνέχεια θα λάβουν τις σχετικές οδηγίες).  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν τις αιτήσεις 
τους ηλεκτρονικά στο erasmusplus.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 02/05/2022 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων: 

Υπεύθυνη κα Μαρία Σταθούλια, τηλ. 2610-996613, email: llp.outgoing@upatras.gr 

 

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 

 

 

Διονύσιος Μαντζαβίνος 

Καθηγητής 

                                                           
5 Σημείωση: σε περιπτώσεις που το Ίδρυμα Υποδοχής έχει fees για τη συμμετοχή στο Staff Training Week, αυτά δεν 
καλύπτονται από το Erasmus+.  

http://staffmobility.eu/staff-week-search
mailto:llp.outgoing@upatras.gr
https://erasmusplus.upatras.gr/Secure/Login.php?MobilityType=STT
mailto:llp.outgoing@upatras.gr
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