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ΘΕΜΑ: 

 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ / 

Κλασική Κινητικότητα» 

ΠΡΟΣ: Όλο το προσωπικό του Ιδρύματος 

 

ΣΧΕΤ. 

- ΚΟΙΝ.:  
- στον Πρύτανη & Επιστημονικό Υπεύθυνο 

 του Προγράμματος Erasmus+  

κ. Παναγιώτη Καλδή 

στον/σττις κ.κ Αντιπρυτάνεις 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, 

δίνεται η δυνατότητα στο διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό να μετακινηθεί 

σε χώρες της Ευρώπης είτε για να διδάξει σε συνεργαζόμενα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, είτε για να συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης σε Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα ή σε άλλο συναφή οργανισμό.   

Για το λόγο αυτό, καλούμε τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, που επιθυμούν να μετακινηθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, να 

υποβάλουν αίτηση για μετακίνηση έως την 15η Σεπτεμβρίου 2021. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η μετακίνηση, οι ενδιαφερόμενοι θα  πρέπει να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση και τα εξής δικαιολογητικά: 
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1. Πρόσκληση του συνεργαζόμενου Ιδρύματος (Invitation Letter), με ενδεικτικές 

ημερομηνίες μετακίνησης, 

2. Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας ή επιμόρφωσης, 

3. Υπογεγραμμένη πλήρη συμφωνία διδασκαλίας ή επιμόρφωσης (Teaching ή 

Training Agreement). 

  

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος προβλέπεται μέγιστη συνολική 

χρηματοδότηση για (7) επτά ημέρες ανά μετακίνηση (ταξίδι + διαμονή). 

 

Για τις αιτήσεις συμπληρώνεται ηλεκτρονική φόρμα (οι σχετικοί σύνδεσμοι δίνονται 

παρακάτω). Επιπλέον τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν 

ηλεκτρονικά για τις Σχολές: 

  

• i) Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, ii) Επιστημών Υγείας και 

Πρόνοιας, iii) Επιστημών Τροφίμων και iv) Δημόσιας Υγείας, στον 

παρακάτω σύνδεσμο:  

o Αίτηση https://forms.gle/xg4X9Nk75gG6SgNQA  
o email: gdouma@uniwa.gr , 

• i) Μηχανικών και ii) Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών 

Επιστημών, στον παρακάτω σύνδεσμο: 

o Αίτηση https://forms.gle/HLg21sANADvHeDem8  

o  email: erasmus2@uniwa.gr, 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 

(ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ) : 

 

Πρώτη προτεραιότητα δίνεται στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των 

Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013). 

 

Στη συνέχεια τα κριτήρια ανά κατηγορία προσωπικού είναι τα εξής: 

 

Α. ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. 

1. Υποψήφιοι που προσφέρουν μαθήματα στην αγγλική γλώσσα σε 

εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+ 

2. Υποψήφιοι που δεν έχουν πραγματοποιήσει μετακίνηση ξανά μέσω του 

προγράμματος Erasmus+ 

3. Υποψήφιοι με ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+, π.χ.  προσφορά 

μαθημάτων,  τμηματικοί συντονιστές κλπ 

4. Καλή γνώση ξένης γλώσσας 
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Β. ΜΕΛΗ Δ.Π. 

1. Υποψήφιοι που δεν έχουν μετακινηθεί ξανά μέσω του προγράμματος 

Erasmus+ 

2. Υποψήφιοι με ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ 

3. Καλή γνώση ξένης γλώσσας 

 

Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μετακίνησης στο εξωτερικό απαιτείται άδεια 

απουσίας από την υπηρεσία. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο τμήμα 

ή την υπηρεσία του κατά περίπτωση. Η διαδικασία αυτή γίνεται με προσωπική του 

ευθύνη.  

Αν υπάρξουν αδιάθετες θέσεις μετακίνησης, η πρόσκληση αυτή θα θεωρηθεί ανοιχτή 

και για επιπλέον αιτήσεις. 

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των μετακινήσεων θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που 

θα επικρατούν εξ αιτίας της πανδημίας. 

Τα γραφεία Erasmus είναι στη διάθεση του προσωπικού για επιπλέον πληροφόρηση. 

 

 

Ο ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΤΙΣΤΗΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 

 

 

 

 

Δρ Σάββας Βασιλειάδης 

Καθηγητής 
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