
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Υποψήφιοι που συμμετέχουν για πρώτη 

φορά στο πρόγραμμα Erasmus+ για 

επιμόρφωση  

25 μόρια 

Υποψήφιοι που ασχολούνται άμεσα με τη 

διεκπεραίωση  των θεμάτων Erasmus και 

εξυπηρετούν το πρόγραμμα (Τμήμα 

Διεθνών Σχέσεων και ΕΛΚΕ) 

15 μόρια 

Υποψήφιοι που δεν ανήκουν στην 

παραπάνω κατηγορία, αλλά έχουν οι ίδιοι 

υποδεχθεί εισερχόμενο προσωπικό για 

επιμόρφωση Erasmus+ κατά τη διάρκεια 

των 3 τελευταίων ακαδημαϊκών ετών   

15 μόρια 

Υποψήφιοι των οποίων η τελευταία 

μετακίνηση έγινε πριν τουλάχιστον 3 

χρόνια 

3 μόρια ανά έτος  

Οι υποψήφιοι που έχουν πιστοποιημένη 

επάρκεια στην αγγλική γλώσσα (ή στην 

γλώσσα που απαιτείται στη χώρα ή στο 

φορέα υποδοχής)*  

-Γ2 20 μόρια 

-Γ1 15 μόρια 

-Β2 10 μόρια 

ΑµΕΑ 20 μόρια 

Προτεραιότητα στο διοικητικό 
προσωπικό, δεδοµένου ότι το διδακτικό 
προσωπικό µπορεί να συµµετάσχει σε 
άλλη δράση του προγράµµατος  

20 μόρια 

Συνάφεια του αντικειµένου της 
επιµόρφωσης µε τη θέση εργασίας και 
τα καθήκοντα του συµµετέχοντα, η 
οποία πιστοποιείται µε έγγραφο του 
άµεσου προϊσταµένου (αναφέρεται 
επίσης ότι: 1) η µετακίνηση -βάσει 
τεκµηρίωσης- κρίνεται επωφελής για το 
Τµήµα και για τον υποψήφιο και 2) δεν 
παρακωλύεται το έργο του Τµήµατος 
όπου ανήκει ο υποψήφιος) 

10 μόρια 

*Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα προσμετράται με 2 μόρια η πρόσθετη γνώση 

(2
ης 

ή 3ης γλώσσας).  

Στη μοριοδότηση λαμβάνονται ΑΡΝΗΤΙΚΑ τα παρακάτω: 

-Υποψήφιοι που επιλέγουν προορισμό (φορέα υποδοχής)  στον οποίο έχουν ήδη 

μετακινηθεί  στο πλαίσιο της τριετίας  (-10 μόρια).  

 

Προϋποθέσεις συµµετοχής 

1) Η µετακίνηση να αφορά κατάρτιση-επιµόρφωση στο αντικείµενο 
απασχόλησης ή σε αντικείµενο που έχει προγραµµατιστεί να συµµετάσχει ο 
υποψήφιος µελλοντικά και όχι συµµετοχή σε συνέδριο, έρευνα κ.λπ. 



2) Η διάρκεια της µετακίνησης να περιλαµβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές 
ηµέρες µετακίνησης και να διαρκεί από 2 έως 5 ηµέρες. Στην περίπτωση που 
η διάρκεια της κινητικότητας είναι 5 εργάσιµες ηµέρες, δεν δίνεται 
αποζηµίωση για τις ηµέρες ταξιδίου, ενώ αν η µετακίνηση διαρκεί 2-3 ηµέρες, 
δίνεται αποζηµίωση για 1 ηµέρα ταξιδίου πριν τη µετακίνηση και 1 ηµέρα 
µετά την µετακίνηση.* Εξαιρούνται οι οργανωµένες εβδοµάδες επιµόρφωσης 
για τις οποίες παρέχεται χρηµατοδότηση για 5 ηµέρες συν 2 ταξιδίου. 

3) Η κινητικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30 
Σεπτεµβρίου 2018. 

4) Ο µετακινούµενος πρέπει να κατέχει αποδεδειγµένα (βλέπε ΑΣΕΠ) τη 
γλώσσα της χώρας υποδοχής, ή της Αγγλικής γλώσσας, εφόσον αυτή είναι 
αποδεκτή από το φορέα υποδοχής, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. ∆εν χρειάζεται 
βεβαίωση στην περίπτωση που η γλώσσα της χώρας υποδοχής είναι ίδια µε τη 
µητρική γλώσσα του Μετακινούµενου. 

 


