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Κανονισμός συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού 

του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραμμα κινητικότητας 

Erasmus+ 

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής διδακτικού προσωπικού σε κινητικότητα για 

διδασκαλία 

Προκειμένου να είναι εφικτή η κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία, θα 

πρέπει 

α. ο μετακινούμενος να είναι μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης 

(κατηγορίες ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ή ΕΕΠ) 

β. να υπάρχει ήδη υπογεγραμμένη και σε ισχύ δι-ιδρυματική συμφωνία μεταξύ του Πολυτεχνείου 

Κρήτης (της Σχολής στην οποία εργάζεται ο μετακινούμενος) και του Ιδρύματος Υποδοχής πριν 

την απόφαση για μετακίνηση.  

Ο κατάλογος των υπογεγραμμένων διμερών συμφωνιών είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.tuc.gr/5124.html  

γ. να πιστοποιείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας διδασκαλίας του Ιδρύματος 

Υποδοχής.  

Η γλωσσομάθεια διαπιστώνεται με κατάθεση αναγνωρισμένου διπλώματος γνώσης ξένων γλωσσών 

από τις κατά νόμο πιστοποιημένες αρχές/φορείς, όπως αναφέρονται από το ΑΣΕΠ. 

Προσοχή: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης ξένης 

γλώσσας, η γλωσσομάθεια μπορεί να αποδειχθεί και μέσω της ύπαρξης δημοσιεύσεων του 

υποψηφίου ως corresponding author στη γλώσσα συμφωνίας με το Ίδρυμα υποδοχής.  

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συνυποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι έχει συγγράψει ο 
ίδιος επαρκή αριθμό δημοσιεύσεων στην αγγλική γλώσσα ή τη γλώσσα διδασκαλίας του Ιδρύματος 
υποδοχής (ως συγγραφέας υπεύθυνος για την αλληλογραφία) αναφέροντας τους τίτλους των 
επικαλούμενων δημοσιεύσεων και τα ξενόγλωσσα περιοδικά στα οποία δημοσιεύθηκαν.  
Υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο της γλωσσομάθειας δεν κατατάσσονται. 
 

Προσοχή:  

- Δεν επιτρέπεται η χρήση της κινητικότητας για συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, workshop κ.λπ. 

- Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση προσωπικού που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. 

Β. Ελάχιστη περίοδος μετακίνησης 

2 διαδοχικές ημέρες με ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας 8 ώρες. 

Γ. Αξιολόγηση  

Κριτήρια Αξιολόγησης 

1. Προηγούμενη συμμετοχή σε δραστηριότητα κινητικότητας: υπολογίζεται η χρονική 
απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα x 2 μόρια ανά έτος, όριο η 
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δεκαετία, με μέγινστο τα 20 μόρια σε όποιον δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα την τελευταία 
δεκαετία: 
έως 20 μόρια.. 

2. Χρόνια εμπειρίας στο Ίδρυμα: το διάστημα μετράει από τη χρονική στιγμή δημοσίευσης του 
ΦΕΚ διορισμού του αιτούντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 
3 μόρια για εμπειρία άνω των 20 ετών, 5 μόρια για εμπειρία μεταξύ 10 και 20 ετών, 8 
μόρια για εμπειρία κάτω των 10 ετών. 

3. Αναλυτικό και επαρκώς τεκμηριωμένο σχέδιο διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής 
έως 5 μόρια 

4. Σύναψη δι-ιδρυματικής συμφωνίας με συγκεκριμένοΊδρυμα Υποδοχής του 
αιτούντα: εάν ο αιτών έχει εισηγηθεί ο ίδιος τη σύναψη συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής στο 
οποίο επιθυμεί να μετακινηθεί. 
20 μόρια 

5. Διδασκαλία μαθημάτων σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus από τον 
αιτούντα: αφορά προσφερόμενα μαθήματα  που έχουν διδαχθεί σε εισερχόμενους φοιτητές 
Erasmus κατά την τελευταία τριετία. .    
30 μόρια 

6. ΑΜΕΑ  βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).: πιστοποιείται με υποβολή 
σχετικής βεβαίωσης.   
10 μόρια 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι δίνεται προτεραιότητα σε:  

1..όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος κατά τα τελευταία έτη 
2. στους πιο νέους διδάσκοντες του Πολυτεχνείου Κρήτης 
3. όσους  έχουν εισηγηθεί οι ίδιοι τη συμφωνία με το Ίδρυμα Προορισμού τους 
4.όσους προσφέρουν το μάθημά τους στην αγγλική γλώσσα στους εισερχόμενους φοιτητές 
Erasmus. 

Λαμβάνεται μέριμνα για: 

- την κατά το δυνατόν ισοκατανομή των διαθέσιμων θέσεων μεταξύ των επιμέρους Σχολών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την τελευταία διετία, 
- την κατά το δυνατόν ισότιμη συμμετοχή ανδρών – γυναικών. 

Υποβολή αίτησης 

Η προκαταρκτική αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση erasmus<στο>isc.tuc.gr από τους ενδιαφερόμενους στο χρονικό διάστημα που 
προβλέπει η σχετική Προκήρυξη για κάθε ακαδημαϊκό έτος.  

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. αντίγραφο διπλώματος γνώσης ξένης γλώσσας 
β. τυχόν βεβαίωση ΑΜΕΑ 

Δ. Μοριοδότηση αιτήσεων 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνεται ως εξής: 
 

 

  

  

Κριτήριο 

 

 

Μόρια  

1 Προηγούμενη συμμετοχή σε κινητικότητα προσωπικού 

(Χρονική απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα x 2 μόρια ανά 

Έως 20 
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έτος, όριο η δεκαετία.) 

2 Χρόνια εμπειρίας Έως 10 έτη 8 

Μεταξύ 10 και 20 ετών 5 

Πάνω από 20 έτη 3 

3 Αναλυτικό σχέδιο διδασκαλίας Επαρκώς τεκμηριωμένο Έως 5 

4 Σύναψη Διμερούς Συμφωνίας με το 

Ίδρυμα Υποδοχής 

Ο υποψήφιος να έχει εισηγηθεί ο ίδιος 

τη συμφωνία  

20 

  

5 Προσφορά μαθημάτων στην αγγλική 
γλώσσα σε εισερχόμενους φοιτητές  

Erasmus 

Ο υποψήφιος να προσφέρει μάθημα 
που να έχει διδαχθεί στην αγγλική 
γλώσσα σε εισερχόμενους φοιτητές 
Erasmus κατά την τελευταία τριετία 

5 

6 ΑΜΕΑ  βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013). 10 

 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ατόμων που θα μετακινηθούν τελικά συνδέεται άμεσα με τη 

διαθέσιμη χρηματοδότηση που λαμβάνει το Πολυτεχνείο Κρήτης από την Εθνική Μονάδα του 

Προγράμματος Erasmus+, δηλαδή το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ανά ακαδημαϊκό έτος. 

 

Ε. Αξιολόγηση Προκαταρκτικών Αιτήσεων και επιλογή εξερχόμενων μελών προσωπικού 

για διδασκαλία 

Οι αιτήσεις ελέγχονται ως προς την επιλεξιμότητα τους και κατατάσσονται με βάση τα κριτήρια 
κατάταξης σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων, και εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω περιορισμού 
θέσεων, θα διεξάγεται ανοικτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους, κλήρωση προκειμένου να 
οριστικοποιηθεί η τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

 

ΣΤ. Ενστάσεις 

 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής 
αποτελεσμάτων, δικαιούνται να προσφύγουν στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων Ανταλλαγής εντός 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα 
αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του  Προγράμματος και στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.  
Η ένσταση υποβάλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Επιτροπή (erasmus@isc.tuc.gr). Η 
Επιτροπή στη συνέχεια θα αποφανθεί σχετικά με το αποδεκτό ή μη της ένστασης και θα 
ενημερώσει τον συμμετέχοντα.  
 
Ζ. Τελική κατάταξη υποψηφίων και ορισμός δικαιούχων 

 

Μετά το τέλος της περιόδου ενστάσεων, η Επιτροπή Erasmus+ οριστικοποιεί και ανακοινώνει τον 
τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. 
 
Η ανάρτηση του οριστικού πίνακα δικαιούχων αποτελεσμάτων τελικής κατάταξης, αλλά και των 
τελικών δικαιούχων του προγράμματος μετακίνησης γίνεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
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Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής διδακτικού προσωπικού σε κινητικότητα για 

επιμόρφωση 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εργάζεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης 
είτε ως Διοικητικό Προσωπικό (μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σύμβαση εργασίας ενεργή και κατά 
την υποβολή της αίτησής τους και κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς τους), μέλη Ε.Τ.Ε.Π. 
είτε ως Διδακτικό Προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΕΠ).  

Σημείωση: δεν επιτρέπεται η χρήση αυτής της δράσης για συμμετοχή σε συνέδρια, 
έρευνα ή διδασκαλία. 

 

Β. Ελάχιστη περίοδος μετακίνησης 

2 διαδοχικές ημέρες. 

Γ. Αξιολόγηση  

Κριτήρια Αξιολόγησης 

1. Προηγούμενη συμμετοχή σε δραστηριότητα κινητικότητας: υπολογίζεται η χρονική 
απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα x 2 μόρια ανά έτος, όριο η 
δεκαετία, με μέγιστο τα 20 μόρια σε όποιον δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα την τελευταία 
δεκαετία: 
έως 20 μόρια. 

2. Γλωσσομάθεια: γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της 
γλώσσας εργασίας (διαπιστώνεται με κατάθεση διπλώματος ξένων γλωσσών από τις κατά νόμο 
πιστοποιημένες αρχές/φορείς, όπως αναφέρεται από το ΑΣΕΠ). 
10 μόρια καλή γνώση επιπέδου Β2, 15 μόρια πολύ καλή γνώση επιπέδου Γ1, 20 μόρια 
άριστη γνώση επιπέδου Γ2. 
 
3. Επαρκώς τεκμηριωμένοι στόχοι-κίνητρα μετακίνησης σε σχέση με το αντικείμενο 
εργασίας. 
έως 10 μόρια 
4. Προστιθέμενη αξία της μετακίνησης για το Πολυτεχνείο Κρήτης, η οποία βεβαιώνεται 
από εισήγηση του Προϊσταμένου του αιτούντος ή του Κοσμήτορα στην περίπτωση του διδακτικού 
προσωπικού που θα αναφέρεται στην πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη, πρόσθετες ικανότητες και 
μεταφορά γνώσης, διεθνοποίηση και δικτύωση με ξένα Ιδρύματα και Οργανισμούς που θα 
προκύψουν. 
έως 20 μόρια 

5. Αναλυτικό και επαρκώς τεκμηριωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο Ίδρυμα 
Υποδοχής 
έως 10 μόρια 

6. ΑΜΕΑ  βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).: πιστοποιείται με υποβολή 
σχετικής βεβαίωσης.   
10 μόρια 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι δίνεται προτεραιότητα σε:  
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 σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος κατά τα τελευταία έτη. 

Λαμβάνεται μέριμνα για: 

- την κατά το δυνατόν ισοκατανομή των διαθέσιμων θέσεων μεταξύ των επιμέρους 
υπηρεσιών/Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την τελευταία διετία, 
- την κατά το δυνατόν ισότιμη συμμετοχή ανδρών – γυναικών. 

Υποβολή αίτησης 

Η προκαταρκτική αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση erasmus<στο>isc.tuc.gr από τους ενδιαφερόμενους στο χρονικό διάστημα που 
προβλέπει η σχετική Προκήρυξη για κάθε ακαδημαϊκό έτος.  

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας 
β. εισήγηση προϊσταμένου/κοσμήτορα σχετικά με τα οφέλη της μετακίνησης τόσο για τον 
μετακινούμενο όσο και για την υπηρεσία: πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη/ικανότητες και μεταφορά 
γνώσης, διεθνοποίηση και δικτύωση με ξένα Ιδρύματα και Οργανισμούς. 
γ. τυχόν βεβαίωση ΑΜΕΑ. 

Δ. Μοριοδότηση αιτήσεων 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνεται ως εξής: 
 

 
  

  
Κριτήριο 

 

 
Μόρια  

1 Προηγούμενη συμμετοχή σε κινητικότητα προσωπικού 

(Χρονική απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα x 2 μόρια ανά 

έτος, όριο η δεκαετία.) 

Έως 20 

2 Γλωσσομάθεια Άριστα Γ2 20 

Πολύ καλά Γ1 15 

Καλά Β2 10 

3 Στόχοι/κίνητρα μετακίνησης Επαρκώς τεκμηριωμένα Έως 10 

4 Προστιθέμενη αξία μετακίνησης Επαρκώς τεκμηριωμένη εισήγηση 
προϊσταμένου / Κοσμήτορα 

Έως 20 

  

5  
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο φορέα 
υποδοχής 

 

Αναλυτικό και επαρκώς τεκμηριωμένο Έως 10 

6 ΑΜΕΑ  βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013). 10 

 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ατόμων που θα μετακινηθούν τελικά συνδέεται άμεσα με τη 

διαθέσιμη χρηματοδότηση που λαμβάνει το Πολυτεχνείο Κρήτης από την Εθνική Μονάδα του 

Προγράμματος Erasmus+, δηλαδή το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ανά ακαδημαϊκό έτος. 

 

Ε. Αξιολόγηση Προκαταρκτικών Αιτήσεων και επιλογή εξερχόμενων μελών προσωπικού 

για επιμόρφωση 

Οι αιτήσεις ελέγχονται ως προς την επιλεξιμότητα τους και κατατάσσονται με βάση τα κριτήρια 
κατάταξης σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής. 
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων, και εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω περιορισμού 
θέσεων, θα διεξάγεται ανοικτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους, κλήρωση προκειμένου να 
οριστικοποιηθεί η τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

 

ΣΤ. Ενστάσεις 

 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής 
αποτελεσμάτων, δικαιούνται να προσφύγουν στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων Ανταλλαγής εντός 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα 
αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του  Προγράμματος και στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.  
Η ένσταση υποβάλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Επιτροπή (erasmus@isc.tuc.gr). Η 
Επιτροπή στη συνέχεια θα αποφανθεί σχετικά με το αποδεκτό ή μη της ένστασης και θα 
ενημερώσει τον συμμετέχοντα.  
 

Ζ. Τελική κατάταξη υποψηφίων και ορισμός δικαιούχων 

 

Μετά το τέλος της περιόδου ενστάσεων, η Επιτροπή Erasmus+ οριστικοποιεί και ανακοινώνει τον 
τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. 
 
Η ανάρτηση του οριστικού πίνακα δικαιούχων αποτελεσμάτων τελικής κατάταξης, αλλά και των 
τελικών δικαιούχων του προγράμματος μετακίνησης γίνεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
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