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ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ   

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

 Επικοινωνία με τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού – ενημέρωση μετακίνησης  

 Invitation Letter από το Πανεπιστήμιο 

 Mobility Agreement for Training / Teaching συμπληρωμένο από τον μετακινούμενο και τον 

Υπεύθυνο του Προγράμματος (Institutional Representative / Rector) με τα απαιτούμενα πεδία. 

 Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα του για έγκριση άδειας μετακίνησης από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος ή τη Συνέλευση του Τμήματος (για μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. & 

Ε.Τ.Ε.Π. να γίνεται ρητή αναφορά ότι δεν παρακωλύεται το διδακτικό έργο). Στην αίτηση θα 

πρέπει να αναφέρεται το χρονικό διάστημα μετακίνησης, ημ/νίες έναρξης και λήξης εργασιών, 

ο τόπος προορισμού, o σκοπός της μετακίνησης (διδασκαλία ή/και επιμόρφωση) και 

επισυνάπτεται το Invitation letter ή/και Mobility Agreement. 

 Η απόφαση του Δ.Σ. ή της Συνέλευσης του Τμήματος με όλα τα συνημμένα διαβιβάζονται στη 

Δ/νση Διοικητικού (Τμήμα Δ.Ε.Π. ή Τμήμα Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. & Λοιπού Προσωπικού). 

 Η άδεια απουσίας διαβιβάζεται στον ΕΛΚΕ και στο Γραφείο Erasmus+/ICM. 

 Προσκόμιση δικαιολογητικών μετακίνησης: 

1. Ιδιωτική ασφάλιση (κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης, προσωπικού ατυχήματος και 

επαναπατρισμό) 

2. Διαβατήριο  

3. Αεροπορικά εισιτήρια 

4. Αναλυτικό πρόγραμμα Επιμόρφωσης ή Διδασκαλίας επικυρωμένο απο το Πανεπιστήμιο 

προορισμού και τον μετακινούμενο. 

 Προκαταβολή πληρωμής πρώτης δόσης επί του συνολικού ποσού ή 100% κατόπιν έγγραφης 

ενημέρωσης. 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

 

 Υποβoλή της βεβαίωσης συμμετοχής/ παρακολούθησης  

 Κατάθεση των Boarding Passes αναχώρησης και επιστροφής. 

 Έκθεση πεπραγμένων μετακίνησης (Ελληνικά ή Αγγλικά). 

 Συμπλήρωση Αυτοματοποιημένου Ερωτηματολογίου της ΕΕ και αποστολή μέσω e-mail.  

 Φωτογραφικό υλικό μετακίνησης με συναίνεση δημοσίευσης στον ιστοχώρο του προγράμματος. 

 Απόδοση πληρωμής δεύτερης δόσης (αποπληρωμή). 
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