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Γραφείο Erasmus  
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                                                              
                                                                                                           Ημ/νία: 402                                                                                                                                                                                                             
Κτίριο Α΄, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα                                              Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 
Τηλ. : 26810 50544 
e-mail: erasmus@teiep.gr 
 

 
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  

 

Στα πλαίσια της δράσης "Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία" του 

προγράμματος Erasmus ενθαρρύνεται η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού 

του ΤΕΙ Ηπείρου με σκοπό την διδασκαλία, μέσω υποτροφιών που χορηγούνται από 

το ΙΚΥ. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που μετακινούνται γίνονται δέκτες 

νέων εμπειριών και πρακτικών αποκτώντας νέες γνώσεις και δεξιότητες 

ή εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες. 

 

Η κινητικότητα πρέπει να υλοποιείται έως 30 Σεπτεμβρίου του κάθε ακαδημαϊκού 

έτους. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα μέλη 

όλων των βαθμίδων ΕΠ του ΤΕΙ Ηπείρου. 

 Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, των τριών χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία) ή των υπό ένταξη χωρών (Τουρκίας, 

Κροατία). Οι πολίτες όλων των άλλων κρατών συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
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μόνο υπό τον όρο να είναι αναγνωρισμένοι ως μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας 

και αυτό να πιστοποιείται επίσημα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Παρακάτω καταγράφονται τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού. Τονίζεται ότι 

τα κριτήρια δεν είναι δεσμευτικά, αλλά συντελούν στην κατάταξη των υποψηφίων 

σε λίστα προτεραιότητας για μετακίνηση. 

 

Δίνεται προτεραιότητα στο διδακτικό προσωπικό: 

1. που θα μετακινηθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Erasmus. 

2. που έχει πραγματοποιήσει τη διαδικασία υπογραφής Bilateral Agreement με 

Ίδρυμα/τα του εξωτερικού πριν την υποβολή της αίτησής του στο 

πρόγραμμα 

3. που έχει αναλάβει εργασίες που περιλαμβάνουν διεθνοποίηση - δικτύωση 

με ξένα Ιδρύματα (π.χ. Τμηματικοί Υπεύθυνοι Erasmus),   

4. που έχει γίνει αποδεκτό από το Ίδρυμα Υποδοχής και παρουσιάζει 

σημαντικά κίνητρα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (βλ. 

Παράρτημα Α) 

 

 Θα τηρηθεί λίστα επιλαχόντων, η οποία μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί 

σε περίπτωση ακύρωσης μιας συμμετοχής ή πρόσθετης χρηματοδότησης. 

 Οι μετακινήσεις για διδακτικό έργο θα γίνονται μέχρι εξαντλήσεως των 

κονδυλίων για κινητικότητα για επιμόρφωση. 

 Δύναται να απορριφθεί αίτηση του διδακτικού προσωπικού που επελέγη για 

μετακίνηση κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ακύρωσε τη 

συμμετοχή του με καθυστέρηση. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν την τυποποιημένη αίτηση (βλ. Παράρτημα Β) 

στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου (Κτίριο Α΄, 1os όροφος, Κωστακιοί, 47100 

Άρτα) με τα συνημμένα πρόσθετα δικαιολογητικά. 



 Σελίδα 3 από 8 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν πρέπει να καταθέσουν έγκαιρα στο Γραφείο 

Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου: 

1. Άδεια απουσίας από τη Συνέλευση του Τμήματος 

2. Το τελικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας 

3. Τη Σύμβαση, υπογεγραμμένη από τον μετακινούμενο και τον Πρόεδρο 

του ΤΕΙ Ηπείρου  

4. Υπενθυμίζουμε ότι για να υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης της 

μετακίνησης, απαραίτητη είναι η ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας 

(Bilateral Agreement) σε ισχύ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   

Ο μετακινούμενος εντός 30 ημερών θα πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus:  

1. Έκθεση μετακίνησης (είναι τυποποιημένο έντυπο) 

2. Βεβαίωση από Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η 

διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας  

3. Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα 

Υποδοχής 

4. Ηλεκτρονικό Print out ή άλλο έγγραφο με τα στοιχεία της πτήσης 

5. Την απόδειξη πώλησης εισιτηρίων ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

από την αεροπορική εταιρεία ή το ταξιδιωτικό πρακτορείο  

6. Πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης (boarding pass) είτε από το εκδοτήριο 

των εισιτηρίων του αεροδρομίου, είτε εκτυπωμένες ηλεκτρονικά 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

Στα πλαίσια της κινητικότητας για επιμόρφωση προβλέπεται η καταβολή 

υποτροφίας που στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη δαπανών ταξιδίου και 

διαβίωσης της περιόδου διαμονής στο εξωτερικό. Οι δαπάνες διαβίωσης 

υπολογίζονται βάσει των ημερησίων ή εβδομαδιαίων ποσών αποζημίωσης ανά 

χώρα υποδοχής που ορίζονται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (βλ. 

Παράρτημα Γ) 
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Το ποσό της επιχορήγησης για το προσωπικό περιλαμβάνει: 

1. τα έξοδα του εισιτηρίου,  

2. την ημερήσια αποζημίωση που καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού  

Διευκρινίσεις: 

1. Το εκτιμώμενο ποσό της επιχορήγησης κατατίθεται στον προσωπικό σας 

λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς πριν τη μετακίνηση. 

2. Διευκρινίζεται ότι στα έξοδα που καλύπτονται περιλαμβάνονται δύο ημέρες 

μετακίνησης, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς προς και από τον τελικό 

προορισμό.  

3. Οι δαπάνες για τις εσωτερικές μετακινήσεις δεν είναι επιλέξιμες στις δαπάνες 

ταξιδίου, διότι συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες διαβίωσης.  

4. Ο μετακινούμενος πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιεί τον 

οικονομικότερο τρόπο ταξιδίου.  

5. Η εβδομάδα αντιστοιχεί σε 7 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών 

ταξιδίου. Εάν στην περίοδο παραμονής στο εξωτερικό περιλαμβάνονται 

Σαββατοκύριακα ή ημέρες αργίας, δεν χρηματοδοτούνται, εκτός αν έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως εργάσιμες ημέρες ή ημέρες ταξιδίου. Οι ημέρες ταξιδίου 

χρηματοδοτούνται. Για να αποδειχθεί ότι Σαββατοκύριακα ή ημέρες αργίας 

χρησιμοποιήθηκαν ως ημέρες ταξιδίου ή εργάσιμες ημέρες, πρέπει να 

προσκομίζονται αποδείξεις δραστηριότητας (βεβαίωση Ιδρύματος Υποδοχής) 

για τις ημέρες αυτές (ταξιδίου ή διδασκαλίας). 

6. Για κινητικότητα μέχρι 6 ημέρες, οι δικαιούχοι λαμβάνουν υποτροφία που 

υπολογίζεται με βάση την ημερήσια αποζημίωση, ενώ για κινητικότητα 7 

ημερών και περισσότερο λαμβάνουν υποτροφία που υπολογίζεται με βάση τα 

ποσά για τις εβδομαδιαίες αποζημιώσεις. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 

Απαιτούνται πέντε (5) ώρες διδασκαλίας κατ’ ελάχιστον (δηλαδή τουλάχιστον μία 

ημέρα). Μία ελάχιστη διάρκεια 5 εργάσιμων ημερών συνιστάται ιδιαίτερα για να 

υπάρξει εποικοδομητική συμβολή στο πρόγραμμα διδασκαλίας και τη διεθνή 

http://compus.uom.gr/erasmus/files/file/Epixorigisi_Prosopikou_2012-2013.doc
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ακαδημαϊκή ζωή στο Ίδρυμα Υποδοχής. Μικρότερες περίοδοι θα αποτελούν την 

εξαίρεση. Η μέγιστη διάρκεια ορίζεται στις έξι (6) εβδομάδες.  

              

Παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων να προωθήσουν τη σχετική 

ανακοίνωση σε όλα τα μέλη του προσωπικού του Τμήματός τους.  

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Erasmus 

(τηλ. επικ.: 26810 50544, fax: 2681050549, e-mail: erasmus@teiep.gr). 

 

 
 

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Προγράμματος 
 

 
Ιωάννης Γκανάς  

Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

 

 
 

 

Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία 
 

Πρόγραμμα διδασκαλίας 
 
Το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο είναι: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Πληροφορίες για το Ίδρυμα υποδοχής, Τμήμα/Σχολή, πρόγραμμα  σπουδών: 

 Ονοματεπώνυμο διδάσκοντα: 

 Όνομα Ιδρύματος αποστολής (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού Erasmus)/Τμήμα: 

 Όνομα Ιδρύματος υποδοχής (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού Erasmus)/Τμήμα: 

 Όνομα του ατόμου επικοινωνίας στο Ίδρυμα αποστολής: 

 Όνομα του ατόμου επικοινωνίας στο Ίδρυμα υποδοχής: 

 Τομέας σπουδών:                 

 Επίπεδο (Προπτυχιακό Έτος x, Μεταπτυχιακό Έτος x, Διδακτορικό Έτος x ):  

 Αριθμός φοιτητών στο Ίδρυμα υποδοχής που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα διδασκαλίας :  

 Αριθμός διδακτικών ωρών: 
 
Παρακαλούμε αναπτύξτε τα προσωπικά κίνητρα της συμμετοχής σας στη δράση Διδακτικό Έργο του 
Προγράμματος LLP/Erasmus:   

 Στόχοι της κινητικότητας: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 Προστιθέμενη αξία της κινητικότητας(τόσο για το Ίδρυμα Υποδοχής όσο και για τον διδάσκοντα): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 Περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα (μη περιοριζόμενα στους άμεσα επωφελούμενους φοιτητές): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..… 
 

Υπογραφή Δικαιούχου ₁                                                           

  
1 

Στη φάση ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  του υποψηφίου για μετακίνηση αρκεί ένα e-mail επιβεβαίωσης ότι το μέλος του διδακτικού 
προσωπικού έγινε αποδεκτό από το Ίδρυμα Υποδοχής για να συμμετέχει στο πρόγραμμα διδασκαλίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

 

 
 

 

Άρτα, …………………………… 

ΑΙΤΗΣΗ 
Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού με σκοπό την Διδασκαλία 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ                   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1
 

 

 
Ονοματεπώνυμο: 
  
Ημερομηνία γέννησης: 
  
Φύλο: 
  
Αριθμός Ταυτότητας: 
 
Υπηκοότητα / Εθνικότητα: 
 
Προσωπικό e-mail: 
 
Διεύθυνση κατοικίας: 
 
 
Χώρα και Ίδρυμα Προορισμού: 
 
Διαθέτω αποδεικτικό στοιχείο έγκρισης της 
συμμετοχής μου από το Ίδρυμα Υποδοχής: 
ΝΑΙ  _____  ΟΧΙ ______ 

 

 

 
Έχω μετακινηθεί ξανά στο  εξωτερικό για διδασκαλία 
ή για επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus:   
ΝΑΙ  _____  ΟΧΙ ______ 
 
 
Αν, ναι συμπληρώστε τα πεδία: 
 
ΧΩΡΑ__________   ΙΔΡΥΜΑ___________________ 
 
 
Έχω πραγματοποιήσει τη διαδικασία υπογραφής 
Bilateral Agreement με το Ίδρυμα:  
 
 
Έχω αναλάβει εργασίες διεθνοποίησης/δικτύωσης με 
ξένα Ιδρύματα (σύντομη περιγραφή): 
 

 
Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ένταξης μου στη δράση «κινητικότητα για διδασκαλία» του Προγράμματος 
LLP/ Erasmus, θα πραγματοποιήσω τη μετακίνησή μου στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ειδάλλως θα 
δηλώσω  την ακύρωση της συμμετοχής μου έγκαιρα. 

 
Ημερομηνία 
      
 
Υπογραφή 

 

                                                 
1
 Τα αναγραφόμενα στην Αίτηση στοιχεία  είναι ακριβή, αληθή, πραγματικά και πλήρη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Επιχορήγηση προσωπικού για διδασκαλία ανά χώρα υποδοχής 2013/2014 

    ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1
ης

 Εβδομάδας 
2

ης
 

Εβδομάδας 

Πρόσθετο 
ποσό από 3 

εβδομάδες και 
πάνω 

Belgique/Belgie – BE 119 833 1.166 133 

Balgarija- BG 77 539 755 86 

Ceska Republika – CZ 105 735 1.029 118 

Suisse - CH 182 1.274 1.784 204 

Danmark – DK 161 1.127 1.578 181 

Deutschland – DE 112 784 1.098 125 

Eesti – EE 91 637 892 102 

Ellas – EL 112 784 1.098 125 

Espana –ES 119 833 1.166 133 

France – FR 140 980 1.372 157 

Eire/Ireland – IE 133 931 1.303 149 

Italia – IT 133 931 1.303 149 

Kypros – CY 105 735 1.029 118 

Latvija – LV 91 637 892 102 

Lietuva – LT 91 637 892 102 

Luxembourg – LU 119 833 1.166 133 

Magyarorszag – HU 98 686 960 110 

Hrvatska - Croatia 112 784 1.098 125 

Malta – MT 98 686 960 110 

Nederland – NL 126 882 1.235 141 

Oesterreich – AT 126 882 1.235 141 

Polska – PL 91 637 892 102 

Portugal – PT 105 735 1.029 118 

Romania- RO 84 588 823 94 

Slovenija –SI 112 784 1.098 125 

Slovensko –SK 98 686 960 110 

Suomi – FI 147 1.029 1.441 165 

Sverige – SE 147 1.029 1.441 165 

United Kingdom - UK 161 1.127 1.578 181 

Island – IS 126 882 1.235 141 

Liechtenstein - LI 182 1.274 1.784 204 

Norge – NO 182 1.274 1.784 204 

Türkiye – TR 98 686 960 110 
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