
ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΜΙΜ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 
Πρόκειται για δράςθ του προγράμματοσ Erasmus+ που επιτρζπει ςτο ακαδθμαϊκό προςωπικό του 
Μεςογειακοφ Ινςτιτοφτου Διεφκυνςθσ να εξαςφαλίςει επιχοριγθςθ για ςυμμετοχι για Διδαςκαλία 
και άλλεσ επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. ερευνθτικι ςυνεργαςία) ςε ςυνεργαηόμενα 
πανεπιςτιμια ι άλλουσ οργανιςμοφσ του εξωτερικοφ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα Erasmus+. 
 
 
Χώρεσ που ςυμμετζχουν ςτο Erasmus+: 

 Σα 27 κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  

 και οι: Ιςλανδία, Λίχνενςταϊν, Νορβθγία, Σουρκία, Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονία, 
ερβία. 

 
 
κοπόσ: 
Με τθ ςυμμετοχι του Διδακτικοφ Προςωπικοφ ςε δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ για διδαςκαλία το 
ακαδθμαϊκό προςωπικό: 

 ενιςχφει τισ δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ ςε ερευνθτικζσ και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με 
ακαδθμαϊκό προςωπικό άλλων πανεπιςτθμίων 

 εμπλουτίηει ςτισ γνϊςεισ του 
 ςυμβάλλει ςτθ μακθςιακι εμπειρία των φοιτθτϊν οι οποίοι επωφελοφνται από τισ γνϊςεισ 

και τθν αποκτθκιςα εμπειρία 
  
 
Δυνητικοί Δικαιοφχοι: 
Σα μζλθ του Ακαδθμαϊκοφ Προςωπικοφ του ΜΙΜ. 
 
 
Δυνητικοί οργανιςμοί υποδοχήσ: 

 υνεργαηόμενα με το ΜΙΜ πανεπιςτιμια με τθν φπαρξθ διμεροφσ ςυμφωνίασ μεταξφ ΜΙΜ 
και Πανεπιςτιμιου Τποδοχισ.   

 
 
 
Δυνητική Διάρκεια Κινητικότητασ: 

 Ελάχιςτθ διάρκεια κινθτικότθτασ είναι οι δφο (2) εργάςιμεσ μζρεσ  + δφο (2) μζρεσ travelling 
και οκτϊ (8) διδακτικζσ ϊρεσ. 

 Βάςει προχπολογιςμοφ, ο κάκε Δικαιοφχοσ δεν μπορεί να λάβει θμεριςιο επίδομα για 
περιςςότερεσ από πζντε (5) επιλζξιμεσ εργάςιμεσ θμζρεσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των 
θμερϊν του ταξιδιοφ (travelling). 

 
 
 
 
Χρηματοδότηςη: 
 

 Έξοδα μετακίνηςησ 
Τπολογίηονται βάςει τθσ διανυόμενθσ απόςταςθσ του κάκε ςυμμετζχοντα. Οι αποςτάςεισ 
υπολογίηονται με τθ χριςθ ειδικοφ εργαλείου υπολογιςμοφ αποςτάςεων τθσ ΕΕ:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Διανυόμενεσ Αποςτάςεισ 
Ποςό ανά 

ςυμμετζχοντα (€) 

Μεταξφ 10 και 99 
Χιλιομζτρων 

23 

Μεταξφ 100 και 499 
Χιλιομζτρων 

180 

Μεταξφ  500 και 1999 
Χιλιομζτρων 

275 

Μεταξφ  2000 και 2999 
Χιλιομζτρων 

360 

Μεταξφ 3000 και 3999 
Χιλιομζτρων 

530 

Μεταξφ 4000 και7999 
Χιλιομζτρων 

820 

Ίςεσ θ μεγαλφτερεσ των 
8000 Χιλιομζτρων 

1.500 

 

 Χορηγία διαβίωςησ 
Σο ποςό τθσ θμεριςιασ επιχοριγθςθσ Erasmus+ για κάκε επιλζξιμθ διανυκτζρευςθ κακορίηεται 
ανάλογα με τθ χϊρα υποδοχισ ωσ ακολοφκωσ: 
 

  Χώρα Τποδοχήσ 
Ποςό 

επιχορήγηςησ (€)* 

Ομάδα 1 
Χϊρεσ με υψθλό κόςτοσ 
διαβίωςθσ 

Δανία, Φινλανδία, Ιςλανδία, Ιρλανδία, 
Λουξεμβοφργο, ουθδία, Ηνωμζνο 
Βαςίλειο,  Λιχτενςτάιν, Νορβθγία 

80-180 

Ομάδα 2 
Χϊρεσ με μεςαίο κόςτοσ 
διαβίωςθσ 

Αυςτρία, Βζλγιο, Γερμανία, Γαλλία, 
Ιταλία, Ελλάδα, (Κφπροσ), 
Ολλανδία,  Πορτογαλία, Ιςπανία, 
Μάλτα 

70-160 

Ομάδα 3 
Χϊρεσ με χαμθλό κόςτοσ 
διαβίωςθσ 

Βουλγαρία, Κροατία, Σςεχία, Εςκονία, 
Ουγγαρία, Λετονία, 
Λικουανία,  Πολωνία, Ρουμανία, 
λοβακία, λοβενία, Δθμοκρατία 
Βόρειασ Μακεδονίασ, Σουρκία, ερβία 

60-140 

Partner Countries 180 

 
* Σο ποςό  επιχοριγθςθσ κα κακοριςτεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ του ΜΙΜ 
 
 
 
Τποβολή Αιτήςεων: 
 
Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ ςυμπλθρϊνει τθν αίτθςθ υποβολισ και τθν αποςτζλλει ςτο Γραφείο 
Erasmus+ ΜΙΜ. 
 
 
 
 
 



Διαδικαςία: 
 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ: 

1. Αποφαςίηει το πρόγραμμα διδαςκαλίασ που επικυμεί να πραγματοποιιςει ςε 
ςυνεργαηόμενο πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ και ετοιμάηει ενδεικτικό Πρόγραμμα 
Διδαςκαλίασ (Teaching Programme). 

2. Ζρχεται ςε επαφι με το πανεπιςτιμιο ςτο οποίο επικυμεί να διδάξει και εξαςφαλίηει 
γραπτι πρόςκλθςθ για διδαςκαλία. 

3. υμπλθρϊνει και υποβάλει τθν Αίτθςθ υμμετοχισ για τθ δράςθ Erasmus+ STA 
4. Αποςτείλει ςυμπλθρωματικά, ςε θλεκτρονικι μορφι το ζντυπο Mobility Agreement Staff 

Mobility for Teaching (KA103), ςτο οποίο περιγράφεται το προτεινόμενο πρόγραμμα 
διδαςκαλίασ. 

 
 
ΗΜ: τθν περίπτωςθ που ενδιαφερόμενοσ επικυμεί να καταρτιςτεί ςε Πανεπιςτιμιο με το οποίο 
το MIM δεν ζχει ςυνάψει διαπανεπιςτθμιακι ςυμφωνία Erasmus+ και αυτι απαιτείται, τότε πρζπει 
άμεςα να ενθμερϊςει το Γραφείο Erasmus+ MIM ϊςτε να διερευνθκεί θ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ, 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων.     
   
Επιλογι Δικαιοφχων: 
Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων και θ επιλογι των Δικαιοφχων γίνεται από Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 
Erasmus+ με βάςθ τα πιο κάτω κριτιρια: 
 

Βαρφτθτα ωφελθμάτων που προκφπτουν από τθν προτεινόμενθ κατάρτιςθ ςε ςχζςθ με: 

 Σισ ανάγκεσ τθσ χολισ ςε ότι αφορά ςτο διδακτικό/διοικθτικό προςωπικό (πρόςκετθ 
εμπειρογνωμοςφνθ/ ικανότθτεσ και ειςαγωγι γνϊςθσ) 

 Γνϊςθ τθσ ομιλοφμενθσ γλϊςςασ του Ιδρφματοσ Τποδοχισ, εάν αυτι δεν είναι θ Ελλθνικι 
(Επίπεδο μζςω του OLS) 

 Ο υποψιφιοσ δεν ζχει μετακινθκεί ςτο παρελκόν με Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινθτικότθτασ 

 Βιογραφικό θμείωμα 

 Επιςτολι Αποδοχισ από Φορζα Τποδοχισ 
 
 
Σημαντική Ανακοίνωςη: Η όλη διαδικαςία κινητικότητασ Erasmus+ πρζπει να ολοκληρωθεί πριν 
τισ 15 Σεπτεμβρίου 2022. 


