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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Π Ρ Τ Σ Α Ν Ε Ι Α  

Γενική Διεύθυνση Διοικητ ικών Τπηρεσιών  

& Ακαδημαϊκών Τποθέσεων  

Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων χέσεων  
 

 

 Ιωάννινα, 16 Ιανουαρίου 2018 
 Αρ. πρωτ. 9436 

 Προσ  
- Μζλθ ΔΕΠ 

(Κακθγθτζσ Πρϊτθσ βακμίδασ, Αναπλθρωτζσ 
Κακθγθτζσ, Επίκουρουσ Κακθγθτζσ, Λζκτορεσ) 

 κακϊσ και  
- Μζλθ Ε.Ε.Π., 
- Μζλθ Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.ΕΠ. που τουσ ζχει ανατεκεί  

διδακτικό ζργο 
- Διδάςκοντεσ Π.Δ. 407/80 

του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 
 

ΘΕΜΑ:  Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτθ δράςθ κινθτικότθτασ  με ςκοπό 
 τθ Διδαςκαλία μζςω του προγράμματοσ Erasmus+, ακαδ. ζτουσ 2017/18 

χετικά: Σο Απόςπαςμα Πρακτικϊν τθσ υνεδρίασ 1506/29-11-2017 του Πρυτανικοφ υμβουλίου  
 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟ ΟΡΘΟ, 11-01-2018) 

  
Η Εκνικι Μονάδα (ΕΜ) του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Τποτροφιϊν (ΙΚΤ), χρθματοδοτεί το Πανεπιςτιμιο 

Ιωαννίνων για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ «Κινθτικότθτα προςωπικοφ με ςκοπό τθ Διδαςκαλία», μζςω του 

προγράμματοσ Erasmus+/Βαςικι Δράςθ 1: Μακθςιακι Κινθτικότθτα Ατόμων, προβλζποντασ κατ’εκτίμθςθ 19-23 

κινθτικότθτεσ. Επιςθμαίνεται ότι, ςτο πλαίςιο ενιαίασ προκιρυξθσ, κα χρθματοδοτθκεί 1 επιπρόςκετθ 

κινθτικότθτα για διδαςκαλία μζςω του Ομίλου Πρακτικισ Άςκθςθσ (http://www.career.aueb.gr/erasmus.htm) του 

Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κοινοπραξία ςτθν οποία ςυμμετζχει το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων. 

Οι δικαιοφχοι κα λάβουν, για τθ μετακίνθςι τουσ επιχοριγθςθ για: 

i) τισ δαπάνεσ ταξιδίου ανάλογα με τθ χιλιομετρικι απόςταςθ (Πίνακασ 1) και 

ii) τισ ατομικζσ δαπάνεσ ανάλογα με τθ χϊρα υποδοχισ (Πίνακασ 2) 

θμειϊνεται, ότι θ επιχοριγθςθ ςκοπεφει να αντιςτακμίςει τισ πρόςκετεσ δαπάνεσ κινθτικότθτασ (ταξιδίου 

και ατομικζσ δαπάνεσ) ςτθ χϊρα υποδοχισ και δεν αποςκοπεί ςτθν κάλυψθ του ςυνόλου των δαπανϊν που 

ςυνεπάγεται θ διδαςκαλία ςτο εξωτερικό. Οι επιλζξιμεσ χϊρεσ υποδοχισ (programme countries) είναι τα 28 

κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Μεγ. Βρετανίασ που βρίςκεται ςε διαδικαςία 

διαπραγματεφςεων για τθν ζξοδό τθσ από τθν Ε.Ε.), κακϊσ και οι: Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν, Νορβθγία, Σουρκία και 

ΠΓΔΜ. 

Οι δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν μεταξφ 19
ησ

 Μαρτίου 2018 και  

31
ησ

 Μαΐου 2019. 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν ςτθν υπθρεςία Κεντρικοφ Πρωτοκόλλου, ζωσ και τθν 

Παραςκευι 16 Φεβρουαρίου 2018, τα εξισ δφο (2) δικαιολογθτικά: 

http://www.career.aueb.gr/erasmus.htm
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(i) Αίτθςθ για Διδαςκαλία (προςβάςιμθ ςτον ςφνδεςμο: http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStaff_Teaching/),  

(ii) Γραπτι πρόςκλθςθ για διδαςκαλία (e-mail) από τον Πρόεδρο ι από μζλοσ του διδακτικοφ προςωπικοφ του 

Σμιματοσ υποδοχισ (Host department).  

Η επιλογι των δικαιοφχων κα πραγματοποιθκεί από το Πρυτανικό υμβοφλιο ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται 

ςτο ςχετικό απόςπαςμα πρακτικϊν του Πρυτανικοφ υμβουλίου και περιγράφονται παρακάτω ςτο «Παράρτθμα 

– Γενικζσ Οδθγίεσ» ωσ «Κριτιρια αξιολόγθςθσ και επιλογισ». 

Μετά τθν ζγκριςθ – από το Πρυτανικό υμβοφλιο - τθσ αιτθκείςασ μετακίνθςθσ και πριν τθν 

πραγματοποίθςι τθσ, ο δικαιοφχοσ δεςμεφεται να υποβάλει ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων, (i) 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον φορζα υποδοχισ πρόγραμμα Διδαςκαλίασ (Teaching programme), 

(i) ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον δικαιοφχο ςφμβαςθ επιχοριγθςθσ, (iii) αντίγραφο τθσ 

εγκεκριμζνθσ, από το οικείο Σμιμα, υπθρεςιακισ άδειασ. (βλ. επιςυναπτόμενο «Παράρτθμα – Γενικζσ Οδθγίεσ»). 

Σζλοσ, μζςω τθσ δράςθσ ‘Κινθτικότθτα προςωπικοφ με ςκοπό τθ Διδαςκαλία’ παρζχεται θ δυνατότθτα ςε 

μζλθ του προςωπικοφ του Ιδρφματόσ μασ να προςκαλζςουν επιςτθμονικό ι ειδικό προςωπικό από επιχειριςεισ 

(που εδρεφουν ςε χϊρεσ επιλζξιμεσ για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Erasmus+, - programme countries) με ςκοπό 

τθ διδαςκαλία ςε φοιτθτζσ του Ιδρφματόσ μασ. ε αυτι τθν περίπτωςθ δεν απαιτείται να προχπάρχει Διμερισ 

υμφωνία και θ διαχείριςθ όλθσ τθσ οικονομικισ επιχοριγθςθσ (δαπάνεσ ταξιδίου ανάλογα με τθ χιλιομετρικι 

απόςταςθ και ατομικζσ δαπάνεσ) κα γίνει μζςω του Προγράμματοσ Erasmus+/Βαςική Δράςη 1: Μαθηςιακή 

Κινητικότητα Ατόμων Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, παρακαλοφμε να απευκυνκείτε 

ςτο Σμιμα Διεκνϊν χζςεων (Σ. 7107, E. dsiamopu@cc.uoi.gr). Oι ςυγκεκριμζνεσ αιτιςεισ για ειςερχόμενθ 

κινθτικότθτα κα πρζπει να εγκρικοφν από το Πρυτανικό υμβοφλιο. 

Σζλοσ, παρακαλοφνται τα μζλθ του διδακτικοφ προςωπικοφ να ενθμερϊνουν το Σμιμα Διεκνϊν χζςεων 

(Σ. 7107, Ε. dsiamopu@cc.uoi.gr) για τισ ειςερχόμενεσ επιςκζψεισ μελϊν διδακτικοφ προςωπικοφ για διδαςκαλία 

από Πανεπιςτιμια – εταίρουσ, κατά το τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ βάςει των Διμερϊν υμφωνιϊν που ζχουν 

υπογραφεί ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Erasmus+. 

Με τιμι, 
 
 

Κακθγθτισ Ανδρζασ Φωτόπουλοσ  

Αναπλθρωτισ Πρφτανθ και Ακαδθμαϊκϊσ υντονιςτισ Erasmus+ 

 
υνθμμζνα: 
- Παράρτθμα - Γενικζσ Οδθγίεσ  

http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStaff_Teaching/
http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStaff_Teaching/
Invitation%20letter.pdf
mailto:dsiamopu@cc.uoi.gr
mailto:dsiamopu@cc.uoi.gr
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Παράρτθμα 
Γενικζσ Οδθγίεσ 

Διάρκεια και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ: κοπόσ είναι θ υλοποίθςθ προγράμματοσ διδαςκαλίασ (ςε 

προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ι διδακτορικό κφκλο ςπουδϊν) ελάχιςτθσ διάρκειασ 8 διδακτικϊν ωρϊν, εντόσ  

κατ’ελάχιςτον 2 διαδοχικϊν εργάςιμων θμερϊν (π.χ. Δευτζρα – Σρίτθ) και μζγιςτο 5 εργάςιμων θμερϊν (οι 

θμζρεσ του αββάτου και τθσ Κυριακισ δεν λογίηονται ωσ εργάςιμεσ θμζρεσ, εκτόσ και αν κατ’εξαίρεςθ το 

πανεπιςτιμιο υποδοχισ το ορίςει με ςαφινεια εκ των προτζρων). Για τον υπολογιςμό τθσ ατομικισ υποςτιριξθσ 

κα λθφκοφν υπόψθ μια θμζρα για μετακίνθςθ πριν τθν πρϊτθ θμζρα τθσ δραςτθριότθτασ ςτο εξωτερικό *και/ι+ 

μια θμζρα για μετακίνθςθ μετά τθν τελευταία θμζρα τθσ δραςτθριότθτασ ςτο εξωτερικό, οι οποίεσ κα 

προςτεκοφν ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου κινθτικότθτασ.  

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ περιόδου κινθτικότθτασ κα ορίηεται θ πρϊτθ θμζρα κατά τθν οποία ο υμμετζχων κα 

πρζπει να είναι ςτο Κδρυμα /Οργανιςμό Τποδοχισ, ενϊ ωσ θμερομθνία λιξθσ κα ορίηεται θ τελευταία θμζρα κατά 

τθν οποία ο υμμετζχων πρζπει να είναι παρϊν ςτο Κδρυμα/ Οργανιςμό Τποδοχισ.  

Η διδαςκαλία πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο υπογεγραμμζνθσ και ςε ιςχφ Διμεροφσ υμφωνίασ (με 

Πανεπιςτιμιο-εταίρο του εξωτερικοφ) του οικείου Τμήματοσ του μζλουσ του διδακτικοφ προςωπικοφ που 

υποβάλει τθν αίτθςθ κινθτικότθτασ. Ο κατάλογοσ των υπογεγραμμζνων ςυμφωνιϊν του Πανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων είναι αναρτθμζνοσ ςτον ςφνδεςμο http://erasmus.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus. ε κάκε 

περίπτωςθ, οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να επικοινωνοφν, είτε με τον Σμθματικϊσ υπεφκυνο Erasmus+ του 

οικείου Σμιματοσ, είτε με το Σμιμα Διεκνϊν χζςεων (T. 7107, E. dsiamopu@cc.uoi.gr) για περιςςότερεσ 

διευκρινίςεισ. Επιςθμαίνεται, ότι θ δραςτθριότθτα αφορά αποκλειςτικά ςε διδαςκαλία και όχι ςε ςυμμετοχι ςε 

ςυνζδριο, ζρευνα, workshop κ.α. 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ και επιλογισ (ςφμφωνα με το απόςπαςμα πρακτικϊν του Πρυτανικοφ υμβουλίου 

1506/29-11-2017): Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων και θ επιλογι των δικαιοφχων κα πραγματοποιθκεί από το 

Πρυτανικό υμβοφλιο. Θα δοκεί προτεραιότθτα  

α) ςτα μζλθ ΔΕΠ (Κακθγθτζσ Πρϊτθσ Βακμίδασ, Αναπλθρωτζσ Κακθγθτζσ, Επίκουροι Κακθγθτζσ, Λζκτορεσ)  

και εν ςυνεχεία  

β) ςτα μζλθ Ε.Ε.Π. και 

γ) ςτα μζλθ Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., που τουσ ζχει ανατεκεί διδακτικό ζργο και 

δ) ςτουσ διδάςκοντεσ Π.Δ. 407/80 

υγκεκριμζνα, προτεραιότθτα κα δοκεί ςτουσ αιτοφντεσ οι οποίοι   

- δεν είχαν ςτο παρελκόν άλλθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Erasmus+, 

και ςτθ ςυνζχεια με βάςθ των αρικμό μετακινιςεων που ζχουν ιδθ πραγματοποιιςει, 

- δεν ζχουν μετακινθκεί τα τελευταία ζτθ, 

- είναι άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, 

http://erasmus.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/21/tmimatikoi-syntonistes-erasmus
mailto:dsiamopu@cc.uoi.gr
Rector's%20Council_Decision.pdf
Rector's%20Council_Decision.pdf
Rector's%20Council_Decision.pdf
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- ζχουν οριςτεί κατόπιν απόφαςθσ του Σμιματοσ που ανικουν, ωσ υπεφκυνοι διεκπεραίωςθσ των κεμάτων 

Erasmus και εξυπθρετοφν το Πρόγραμμα ςε ό,τι αφορά ςτο Σμιμα τουσ. 

Θα τθρθκεί λίςτα επιλαχόντων, θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ μιασ εγκεκριμζνθσ 

ςυμμετοχισ ι ςε περίπτωςθ πρόςκετθσ χρθματοδότθςθσ. 

Διαδικαςία εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ / υποβολισ αίτθςθσ: Ζωσ και τθν Παραςκευι, 16 Φεβρουαρίου 2018 

παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι  

(i) να ςυμπλθρϊςουν θλεκτρονικά τθν Αίτθςθ (βάςει των Οδθγιϊν) 

(ii) να τθν αναρτιςουν ςτον ςφνδεςμο: 

(http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStaff_Teaching/)   

(iii) να τθν εκτυπϊςουν και να τθν υποβάλουν ςτθν υπθρεςία Κεντρικοφ Πρωτοκόλλου, ςυνοδευόμενθ 

από θλεκτρονικό μινυμα αποδοχισ (e-mail) τθσ προτεινόμενθσ κινθτικότθτασ από τον Πρόεδρο ι 

από μζλοσ του διδακτικοφ προςωπικοφ του Σμιματοσ υποδοχισ. το θλεκτρονικό μινυμα κα 

πρζπει να αναγράφονται τα εξισ: (α) το χρονικό διάςτθμα τθσ προτεινόμενθσ διδαςκαλίασ (κατά 

προςζγγιςθ), (β) το Σμιμα υποδοχισ ςτο οποίο κα πραγματοποιθκεί θ διδαςκαλία, (γ) το 

ονοματεπϊνυμο και θ ιδιότθτα του υπογράφοντοσ. 

Η Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων αφοφ υπολογίςει το ςφνολο των δαπανϊν των αιτθκζντων 

μετακινιςεων, κα τισ προωκιςει ςτο Πρυτανικό υμβοφλιο για αξιολόγθςθ και ζγκριςθ. 

Τλοποίθςθ κινθτικότθτασ: Αφοφ εγκρικεί θ κινθτικότθτα από το Πρυτανικό υμβοφλιο και πριν τθν 

πραγματοποίθςι τθσ, ο δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται θλεκτρονικά (μζςω e-mail), ϊςτε  

(i) να υποβάλει ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων το ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από το 

φορζα υποδοχισ πρόγραμμα Διδαςκαλίασ (Staff Mobility Agreement for Teaching), - Δεν είναι υποχρεωτική η 

διακίνηςη του εγγράφου με γνήςιεσ υπογραφζσ. Σαρωμζνο ζγχρωμο, κατά προτίμηςη, αντίγραφο καθώσ και 

ηλεκτρονικζσ υπογραφζσ μποροφν να γίνουν δεκτζσ -, 

(ii) να υπογράψει ςε δφο αντίτυπα τθ φμβαςθ Επιχοριγθςθσ Erasmus+ Προςωπικοφ Ιδρυμάτων Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ για Διδαςκαλία (το ζντυπο χορηγείται από τη Διεφθυνςη Διεθνών και Δημοςίων Σχζςεων), 

(iii) να ςυμπλθρϊςει και να αποςτείλει θλεκτρονικά ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων 

(erasmus@uoi.gr) ζντυπο με τα ςτοιχεία για τθν καταβολι τθσ ‘υποτροφίασ’ ςυνοδευόμενο από ζγγραφο 

που προκφπτει θ ακρίβεια του IBAN, 

(iv) να αποςτείλει θλεκτρονικά (erasmus@uoi.gr) ι να κατακζςει ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων 

χζςεων, αντίγραφο των ατομικϊν θλεκτρονικϊν ειςιτθρίων ι τθσ ατομικισ απόδειξθσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων 

(ςτθν περίπτωςθ ομαδικοφ ταξιδίου, ο επιχορθγοφμενοσ μζςω του προγράμματοσ Erasmus+, κα πρζπει να 

εκδϊςει ατομικό ειςιτιριο), 

(v) να κατακζςει ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων αντίγραφο τθσ εγκεκριμζνθσ, από το οικείο 

Σμιμα, υπθρεςιακισ άδειασ. 

Κάκε δράςθ κινθτικότθτασ, κα πρζπει να υλοποιθκεί ζωσ και τθν 31
θ
 Μαΐου 2019.  

  

http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStaff_Teaching/
How-to-complete-the-online-application.pdf
http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStaff_Teaching/
http://erasmus.uoi.gr/sites/default/files/attachment/erasmus/193-invitation-letter.pdf
http://erasmus.uoi.gr/sites/default/files/attachment/erasmus/193-staff-mobility-agreement-teaching2017.pdf
mailto:erasmus@uoi.gr
http://erasmus.uoi.gr/sites/default/files/attachment/erasmus/193-at13aentolieksousiodotisifppistosislogariasmoukatathesewn.pdf
mailto:erasmus@uoi.gr
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου κινθτικότθτασ: Ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να 

(i) προςκομίςει ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων πρωτότυπθ Βεβαίωςθ Διδαςκαλίασ 

(Confirmation of Teaching Period) που κα του χορθγθκεί από το Κδρυμα υποδοχισ. τθ Βεβαίωςθ κα πρζπει 

να παρουςιάηονται κατ’ελάχιςτον οι κάτωκι πλθροφορίεσ: 

- Ημερομθνίεσ πραγματοποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ (θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ, χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνονται οι θμερομθνίεσ ταξιδίου/μετακίνθςθσ), 

- υνολικζσ ϊρεσ πραγματοποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ (κατ’ελάχιςτον 8/εβδομάδα), 

- Επίπεδο και αρικμόσ φοιτθτϊν ςτουσ οποίουσ πραγματοποιικθκε διδαςκαλία, κζμα(-τα) διδαςκαλίασ, 

γλϊςςα διδαςκαλίασ, 

(ii) προςκομίςει ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων τισ πρωτότυπεσ κάρτεσ επιβίβαςθσ (boarding 

pass) από αεροπορικό ταξίδι, ειςιτιρια τρζνου ι άλλου μεταφορικοφ μζςου, ςε περίπτωςθ που 

πραγματοποιικθκε επιπρόςκετθ μετακίνθςθ. ε περίπτωςθ που το ταξίδι γίνεται με Ι.Χ. αυτοκίνθτο 

προςκομίηονται οι πρωτότυπεσ αποδείξεισ διοδίων. 

(iii) κατακζςει ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων υλικό που παριχκθ ωσ απόρροια τθσ 

διδαςκαλίασ (π.χ. powerpoint κ.α., ςθμειϊςεισ, κ.α.), 

(iv) υποβάλει τθν υποχρεωτικι διαδικτυακι (on line) Σελικι Ζκκεςθ (EU Survey). Η Ζκκεςθ κα πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί εντόσ 30 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ ςτιγμι που ο δικαιοφχοσ λάβει ςχετικι θλεκτρονικι 

ειδοποίθςθ (απευκείασ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι). 

Καταβολι οικονομικισ επιχοριγθςθσ: Με τθ ςυγκζντρωςθ όλων των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν πριν τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ κινθτικότθτασ, θ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων κα μεριμνιςει ϊςτε να 

διαβιβαςτεί άμεςα εντολι πλθρωμισ προσ τθν Επιτροπι Ερευνϊν, με ςκοπό τθν  προχρθματοδότθςθ του 

δικαιοφχου εντόσ 30 θμερολογιακϊν θμερϊν (από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ Επιχοριγθςθσ). Η 

προχρθματοδότθςθ αντιπροςωπεφει το 80% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ προβλεπόμενθσ επιχοριγθςθσ.  

Η πλθρωμι κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπι Ερευνϊν, μζςω κατάκεςθσ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του 

δικαιοφχου. Σο ποςό επιχοριγθςθσ που κα λάβουν οι δικαιοφχοι υπολογίηεται βάςει των Δαπανϊν ταξιδίου 

(Πίνακασ 1) και των Ατομικϊν Δαπανϊν (Πίνακασ 2). Σονίηεται, ότι θ Σράπεηα ςυνεργαςίασ τθσ Επιτροπισ 

Ερευνϊν είναι θ Σράπεηα Πειραιϊσ. Κατακζςεισ επιχορθγιςεων από τθν Επιτροπι Ερευνϊν ςε τραπεηικοφσ 

λογαριαςμοφσ άλλων Σραπεηϊν, ενδεχομζνωσ να επιβαρφνουν οικονομικά τουσ δικαιοφχουσ (ζξοδα τραπζηθσ). 

Η κατάκεςθ τθσ πρωτότυπθσ Βεβαίωςθσ Διδαςκαλίασ αλλά και θ υποβολι τθσ υποχρεωτικισ διαδικτυακισ (on 

line) Σελικισ Ζκκεςθσ του δικαιοφχου (EU Survey) κεωρείται ότι ςυνιςτοφν αίτθμα του δικαιοφχου προσ το 

Πανεπιςτιμιο για καταβολι του υπολειπόμενου (20%) ποςοφ τθσ επιχοριγθςθσ.  

θμειϊνεται, ότι εάν οι δαπάνεσ ταξιδίου πρόκειται να καλυφκοφν από άλλθ πθγι και όχι από πόρουσ του 

Προγράμματοσ Erasmus + (π.χ. το άτομο που ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτα κινθτικότθτασ βρίςκεται ιδθ ςτον 

τόπο προοριςμοφ για δραςτθριότθτα διαφορετικι από αυτι για τθν οποία ζχει διατεκεί ςε αυτόν επιχοριγθςθ 

βάςει τθσ φμβαςθσ), ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται (πριν τθν κινθτικότθτα) να το δθλϊςει  ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν 

και Δθμοςίων χζςεων. ε αυτι τθν περίπτωςθ, δεν καλφπτεται από το πρόγραμμα Erasmus+ θ δαπάνθ 

μετακίνθςθσ.  

http://erasmus.uoi.gr/sites/default/files/attachment/erasmus/193-confirmationteaching.pdf
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Επιπρόςκετθ οικονομικι ενίςχυςθ για υψθλζσ δαπάνεσ εςωτερικισ μετακίνθςθσ: τθν περίπτωςθ που οι 

εςωτερικζσ δαπάνεσ ταξιδίου (μετ’επιςτροφισ) – είτε εντόσ τθσ χϊρασ αποςτολισ, είτε εντόσ τθσ χϊρασ υποδοχισ 

– ξεπερνοφν τα 225 ευρϊ (πραγματικζσ δαπάνεσ ατομικοφ ειςιτθρίου), ο μετακινοφμενοσ δικαιοφται επιπλζον 

οικονομικισ ενίςχυςθσ ποςοφ 180 ευρϊ.  

Βαςικι προχπόκεςθ για να κεωρθκοφν οι δαπάνεσ επιλζξιμεσ είναι να υποβλθκεί τεκμθριωμζνο αίτθμα από τον 

μετακινοφμενο με τθν αιτιολόγθςθ πριν τθν ζναρξθ τθσ κινθτικότθτασ και ςυγκεκριμζνα να παράςχει: 

- περιγραφι του πραγματικοφ δρομολογίου και 

- επεξιγθςθ του λόγου που δεν ιταν δυνατι θ υιοκζτθςθ μιασ περιςςότερο οικονομικισ διαδρομισ. 

Πριν τθν κινθτικότθτα κα αποςταλεί (από τθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και αίτθμα ςτθν ΕΜ/ΙΚΤ με τθν ωσ άνω ςχετικι 

αιτιολόγθςθ του ςυμμετζχοντα ςυνοδευόμενο από αντίγραφο των ατομικϊν του ειςιτθρίων, προκειμζνου να 

εγκρικεί θ επιλεξιμότθτα τθσ επιπλζον οικονομικισ ενίςχυςθσ. ε αυτι τθν κατθγορία δεν ςυμπεριλαμβάνονται 

ςυνικεισ δαπάνεσ μετακίνθςθσ (π.χ. ειςιτιρια τρζνου από το αεροδρόμιο ςτθν πόλθ υποδοχισ, ειςιτιρια μετρό 

κ.α.) που κα πραγματοποιοφνταν ςε κάκε περίπτωςθ ανεξαρτιτωσ παροχισ επιπρόςκετθσ οικονομικισ 

ενίςχυςθσ. 

Ειδικζσ δαπάνεσ για μετακίνθςθ προσ εξόχωσ απόκεντρεσ περιφζρειεσ και υπερπόντιεσ χϊρεσ και εδάφθ: τθν 

περίπτωςθ που οι δαπάνεσ ταξιδίου για ςυμμετζχοντεσ που ταξιδεφουν προσ εξόχωσ απόκεντρεσ περιφζρειεσ και 

Τπερπόντιεσ Χϊρεσ και Εδάφθ (ΤΧΕ), δεν καλφπτουν τουλάχιςτον το 70% των πραγματικϊν δαπανϊν ταξιδίου με 

βάςθ τον μετρθτι χιλιομετρικϊν αποςτάςεων, τότε ο ςυμμετζχων δφναται να λάβει το 80% των ςυνολικϊν 

επιλζξιμων δαπανϊν ταξιδίου. 

Βαςικι προχπόκεςθ για να λάβει ο ςυμμετζχων το 80% των πραγματικϊν δαπανϊν ταξιδίου είναι πριν τθν 

ζναρξθ τθσ κινθτικότθτασ να υποβλθκεί ςτθν ΕΜ/ΙΚΤ αίτθμα πρόςκετθσ επιχοριγθςθσ ςτθν κατθγορία Ειδικζσ 

Δαπάνεσ (exceptional costs). Εφόςον θ ΕΜ/ΙΚΤ αποδεχκεί το αίτθμα και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχει ιδθ 

παραςχεκεί χρθματοδότθςθ από τθν κατθγορία «Επιπρόςκετθ οικονομικι ενίςχυςθ για υψθλζσ δαπάνεσ 

εςωτερικισ μετακίνθςθσ», τότε εγκρίνει πρόςκετθ επιχοριγθςθ για το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων. 

 

  

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/oct-eu-association_en
http://erasmus.uoi.gr/sites/default/files/attachment/erasmus/193-euoctandomrmapen.pdf
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Α) Δαπάνεσ ταξιδίου (μετακίνθςθσ) – Πίνακασ 1 

Σο ποςό τθσ επιχοριγθςθσ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν μετακίνθςθσ υπολογίηεται από το Εργαλείο 

Κινθτικότθτασ (Mobility Tool): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en    

Ωσ «διανυόμενθ απόςταςθ» νοείται θ απόςταςθ μεταξφ του τόπου προζλευςθσ (ο τόποσ ςτον οποίο εδρεφει το 

Κδρυμα αποςτολισ, δθλαδι τα Ιωάννινα) και του τόπου διεξαγωγισ τθσ δραςτθριότθτασ και το «ποςό» 

αντιςτοιχεί ςτθ χρθματοδοτικι ςυνειςφορά για τθν κάλυψθ των δαπανϊν ταξιδίου προσ και από τον τόπο 

διεξαγωγισ τθσ δραςτθριότθτασ. 

Πίνακασ 1. Επιχοριγθςθ δαπάνθσ μετακίνθςθσ 

Διανυόμενθ απόςταςθ Ποςό 

Μεταξφ 100 και 499 χλμ.: 180 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Μεταξφ 500 και 1999 χλμ.: 275 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Μεταξφ 2000 και 2999 χλμ.: 360 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Μεταξφ 3000 και 3999 χλμ.: 530 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Μεταξφ 4000 και 7999 χλμ.: 820 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

8000 χλμ. ι άνω:  1100 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα 

Β) Ατομικζσ Δαπάνεσ – Πίνακασ 2 

Πίνακασ 2. Ημεριςια αποηθμίωςθ ανά Ομάδεσ Χωρϊν 

Χϊρα υποδοχισ Ημεριςιο 
ποςό 

Δανία, Ιρλανδία, Κάτω Χϊρεσ, ουθδία, Ηνωμζνο Βαςίλειο  
144€ 

Αυςτρία, Βζλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Δθμοκρατία τθσ Σςεχίασ, Ιταλία, 
Ιςλανδία, Κφπροσ, Λιχτενςτάιν, Λουξεμβοφργο, Νορβθγία, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Σουρκία  

126€ 

 

Γερμανία, Ιςπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Πρϊθν Γιουγκοςλαβικι 
Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ, λοβακία 

108€ 

 

Εςκονία, Κροατία, Λικουανία, λοβενία  90€ 

Σα παραπάνω ποςά τθσ χρθματοδοτικισ ςυνειςφοράσ (δαπανϊν ταξιδίου και ατομικϊν δαπανϊν ανάλογα με τθ 

χϊρα προοριςμοφ) υπολογίηονται βάςει «μοναδιαίου κόςτουσ» και όχι πραγματικϊν εξόδων. Η επιχοριγθςθ δεν 

αποςκοπεί ςτθν κάλυψθ του ςυνόλου των δαπανϊν που ςυνεπάγεται θ διδαςκαλία ςε Πανεπιςτιμιο του 

εξωτερικοφ. 

Παράδειγμα υπολογιςμοφ ςυνόλου υποτροφίασ:  

 Ζςτω ότι ζνα μζλοσ του διδακτικοφ προςωπικοφ επιλζγει ζνα ίδρυμα υποδοχισ ςτο Λονδίνο για τθν κινθτικότθτά του, από 

Κυριακι απόγευμα ζωσ Σετάρτθ απόγευμα. 

Σο ποςό των δαπανϊν ταξιδίου (μετακίνθςθσ με αεροπορικό ειςιτιριο ι άλλο μζςο) που κα λάβει ανζρχεται, ςφμφωνα με τον 

Πίνακα 1, ςτα 360 ευρϊ (βάςει του χιλιομετρθτι αποςτάςεωσ). 

Οι εργάςιμεσ θμζρεσ που κα παραμείνει ςτο Λονδίνο για διδαςκαλία είναι θ Δευτζρα και θ Σρίτθ, ςφνολο δφο (2) εργάςιμων 

θμερϊν. Επίςθσ, κατά τον υπολογιςμό τθσ επιχοριγθςθσ λαμβάνονται υπόψθ και οι δφο (2) θμζρεσ τθσ μετακίνθςθσ. υνεπϊσ, 

ο ςυνολικόσ αρικμόσ των θμερϊν βάςει των οποίων κα υπολογιςτεί θ αποηθμίωςθ για τισ ατομικζσ δαπάνεσ είναι 2+2 = 4 και 

θ αποηθμίωςθ ανζρχεται ςτα 576 ευρϊ (144 ευρϊ x 4 θμζρεσ, κακϊσ 144 ευρϊ είναι θ θμεριςια αποηθμίωςθ ςφμφωνα με 

τον Πίνακα 3). υνολικά λοιπόν, ο μετακινοφμενοσ κα λάβει 360 + 576 = 936 ευρϊ. 

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

