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Παρόντες: Οι κ.κ. Β. Διγαλάκης Πρύτανης, Ν. Τσουρβελούδης Κοσμήτορας Σχολής Μ.Π.Δ., Α. 

Βαφείδης Αναπληρωτής Κοσμήτορα Σχολής ΜΗΧ.Ο.Π. (προσήλθε κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 17ου θέματος), Μ. Ζερβάκης Αναπληρωτής Κοσμήτορα Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. και 

αρχαιότερος Καθηγητής Σχολής Η.Μ.Μ.Υ., Γ. Καρατζάς Κοσμήτορας Σχολής ΜΗ.ΠΕΡ., Κ. 

Προβιδάκης Κοσμήτορας Σχολής ΑΡ.ΜΗΧ., Ν. Νικολαΐδης Αναπληρωτής Πρύτανη και 

αρχαιότερος Καθηγητής Σχολής ΜΗ.ΠΕΡ., Α. Μελετίου Εκπρόσωπος Διοικητικού 

Προσωπικού, Γ. Κρητικάκης εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ, Γ. Ανέστης εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ, 

Σ. Πανακούλια εκπρόσωπος υποψηφίων διδακτόρων, A. Καλαμπόγια εκπρόσωπος 

μεταπτυχιακών φοιτητών 

 Ο κ. Γ. Σταυρουλάκης Αναπληρωτής Πρύτανη, χωρίς δικαίωμα ψήφου 

Απόντες: Οι  κ.κ. Ι. Φίλης  αρχαιότερος Καθηγητής Σχολής Μ.Π.Δ., Ν. Βαρότσης αρχαιότερος 

Καθηγητής Σχολής ΜΗΧ.Ο.Π.,  Ν. Παπαμανώλης αρχαιότερος Καθηγητής Σχολής ΑΡ.ΜΗΧ., 

Α. Mckay Εκπρόσωπος μελών ΕΕΠ 

Γραμματέας: Η κα Δ. Χαβρέ υπάλληλος ΙΔΑΧ, βαθμός A’.   
 
Επίσης, παρευρίσκεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Καπετανάκης για την 
παρουσίαση θεμάτων της αρμοδιότητάς του.  
 

Θέμα 9ο :   Έγκριση Κανονισμού Erasmus για κινητικότητα διοικητικού και διδακτικού προσωπικού  

Ο Πρύτανης ενημερώνει το Σώμα ότι για το ζήτημα της κινητικότητας του διοικητικού και διδακτικού 
προσωπικού, υπήρξαν παρατηρήσεις στον έλεγχο που είχε γίνει, καθώς ζητήθηκε να θεσπιστούν 
αντικειμενικά κριτήρια στη διαδικασία προκήρυξης και επιλογής. Η εισήγηση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής η οποία έχει τεθεί υπόψη των μελών της Συγκλήτου, 
επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

Σύμφωνα με την απόφαση της 1ης/22-11-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής, προτείνονται ανά κατηγορία 
κινητικότητας τα εξής: 

Οι αιτήσεις του προσωπικού του Ιδρύματος για κινητικότητα είτε για Διδασκαλία ή για Επιμόρφωση, 
ελέγχονται ως προς την επιλεξιμότητα τους και κατατάσσονται με βάση τα κριτήρια κατάταξης σε 
συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής.  

Κριτήρια επιλογής για Διδασκαλία 

Το πρόγραμμα ERASMUS+ δίνει τη δυνατότητα στο Διδακτικό Προσωπικό του Ιδρύματος να μετακινηθεί 
με σκοπό τη διδασκαλία σε Ίδρυμα του εξωτερικού, σύμφωνα με τον πίνακα των διαπανεπιστημιακών 
συμφωνιών που έχουν υπογραφεί και ισχύουν τη χρονική στιγμή της αίτησης του ενδιαφερόμενου. 

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα: 

1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης 
(συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες – μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ). 

2. Γλωσσομάθεια: γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας διδασκαλίας του Ιδρύματος 
Υποδοχής (διαπιστώνεται με κατάθεση διπλώματος ξένων γλωσσών από τις κατά νόμο 
πιστοποιημένες αρχές/φορείς). Υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο της γλωσσομάθειας δεν 
κατατάσσονται. 



3. Σχέδιο διδασκαλίας 
4. Δίνεται προτεραιότητα σε όσους έχουν συνάψει οι ίδιοι συμφωνίες 
5. Δίνεται προτεραιότητα στους πιο νέους διδάσκοντες του Πολυτεχνείου Κρήτης 
6. Δίνεται προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος κατά τα τελευταία 

έτη. 
7. Διατηρείται η ισοκατανομή των διαθέσιμων θέσεων μεταξύ των επιμέρους Σχολών του Πολυτεχνείου 

Κρήτης, καθώς και η ισότιμη συμμετοχή ανδρών – γυναικών. 

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

 
Κριτήριο 

 
Μόρια 

1 Προτεραιότητα πρώτης συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση 

(έως 20 μόρια, απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα x 
2 μόρια ανά έτος, όριο η δεκαετία. 20 μόρια σε όποιον δεν συμμετείχε στο 
πρόγραμμα την τελευταία δεκαετία).                     

20 

2 Χαμηλότερη Βαθμίδα Καθηγητής 2 

Αναπληρωτής Καθηγητής 4 

Επίκουρος Καθηγητής 8 

Λέκτορας/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ 8 

3 Αναλυτικό Σχέδιο Διδασκαλίας Επαρκώς τεκμηριωμένο 5 

4 Σύναψη Διμερούς Συμφωνίας 
(Bilateral Agreement) με το 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής 

Ο υποψήφιος να έχει συνάψει ο ίδιος τη 
συμφωνία 

10 

5 Επίπεδο Διδασκαλίας Προπτυχιακό 5 

6 Προτεραιότητα σε διδάσκοντες – άτομα με ειδικές ανάγκες 10 

 

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με βάση την μοριοδότηση του παραπάνω πίνακα και θα ταξινομούνται σε 
λίστες προτεραιότητας ανά Σχολή σε φθίνουσα σειρά τελικής βαθμολογίας. Ανάλογα με τις διαθέσιμες 
πιστώσεις, θα επιλέγονται ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι από κάθε Σχολή, έτσι ώστε να ικανοποιούνται 
και οι δύο παρακάτω περιορισμοί: 

α. να ελαχιστοποιείται η άνιση κατανομή των θέσεων που διατίθενται για μετακίνηση προσωπικού για 
Διδασκαλία μεταξύ των επιμέρους Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την τελευταία διετία και 

β. να ελαχιστοποιείται η άνιση κατανομή των θέσεων που διατίθενται για μετακίνηση μεταξύ ανδρών-
γυναικών κατά την τελευταία διετία. 

Όσον αφορά στο κριτήριο της γλωσσομάθειας προτείνεται από τον κ. Σταυρουλάκη να μην υπάρχει 
αποκλεισμός για όσους δεν πληρούν το κριτήριο της γλωσσομάθειας και να γίνει μια διαφορετική 
διαβάθμιση στα κριτήρια. Ο Πρύτανης παρατηρεί ότι εκ των πραγμάτων δεν γίνεται να μην τίθεται 
περιορισμός καθώς είναι αναγκαία προϋπόθεση η γνώση τουλάχιστον της αγγλικής και προτείνει το 
κριτήριο αυτό να παραμείνει ως έχει.  Η πρόταση του Πρύτανη γίνεται ομόφωνα δεκτή. 

Τέλος ο κ. Σταυρουλάκης παρατηρεί ότι θα έπρεπε να δίνεται μεγαλύτερη μοριοδότηση στους ανθρώπους 
οι οποίοι έχουν προτείνει τη συνεργασία ή αποδεδειγμένα έχουν συνεργασία με το Ίδρυμα Υποδοχής. 

Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων και με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Συγκλήτου ομόφωνα 
αποφασίζεται όπως αυξηθεί η μοριοδότηση στο ανωτέρω πεδίο 4 (Σύναψη Διμερούς Συμφωνίας με το 
Πανεπιστήμιο Υποδοχής) και διαμορφωθεί στα είκοσι (20) μόρια, όπως φαίνεται παρακάτω.  

 



4 Σύναψη Διμερούς Συμφωνίας 
(Bilateral Agreement) με το 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής 

Ο υποψήφιος να έχει συνάψει ο ίδιος τη 
συμφωνία 

20 

 

Στη συνέχεια τίθενται τα κριτήρια επιλογής καθώς η προτεινόμενη μοριοδότηση για την επιμόρφωση του 
προσωπικού. 

Κριτήρια επιλογής για Επιμόρφωση 

Οι μετακινήσεις της δράσης αυτής αφορούν αποκλειστικά την επιμόρφωση-κατάρτιση προσωπικού του 
Ιδρύματος στο αντικείμενο ενασχόλησής του και όχι σε έρευνα-διδασκαλία, ενώ ο αριθμός των ατόμων 
που θα μετακινηθούν συνδέεται άμεσα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα: 

1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εργάζεται στο Ίδρυμα ως Διοικητικό Προσωπικό (μόνιμοι, ΙΔΑΧ) ή ΕΤΕΠ. 

2. Η 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). 

3. Οι στόχοι-κίνητρα μετακίνησης σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας. 

4. Η προστιθέμενη αξία της μετακίνησης για το Πολυτεχνείο Κρήτης:   
- πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη/ικανότητες και μεταφορά γνώσης,  
- διεθνοποίηση και δικτύωση με ξένα Ιδρύματα και Οργανισμούς.  
Θα πρέπει να βεβαιώνεται με εισήγηση του Προϊσταμένου του αιτούντος. 
 

5. Δίνεται προτεραιότητα: 

 σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος κατά τα τελευταία έτη.  

 σε πρόγραμμα επιμόρφωσης εργασίας (work plans) του οποίου ο οργανισμός υποδοχής είναι 
εταιρεία/επιχείρηση και κατόπιν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  

6. Διατηρείται η ισοκατανομή των διαθέσιμων θέσεων μεταξύ των επιμέρους τμημάτων/υπηρεσιών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και η ισότιμη συμμετοχή ανδρών – γυναικών. 

Καταργείται το ειδικό καθεστώς προτεραιότητας που δινόταν μέχρι τώρα στο προσωπικό που ήταν 
υπεύθυνο για τη διαχείριση του προγράμματος ERASMUS+ και στο προσωπικό του Τμήματος Διεθνών 
Σχέσεων. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η μοριοδότηση θα γίνεται ως εξής: 

Κριτήριο Μόρια 

1 Προτεραιότητα πρώτης συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση 

(έως 20 μόρια, απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα x 
2 μόρια ανά έτος, όριο η δεκαετία. 20 μόρια σε όποιον δεν συμμετείχε στο 
πρόγραμμα την τελευταία δεκαετία).                     

20 

2 Γλωσσομάθεια Άριστα 20 

Πολύ καλά 15 

Καλά 10 

3 Στόχοι/κίνητρα μετακίνησης Επαρκώς τεκμηριωμένο 10 

4 Προστιθέμενη αξία μετακίνησης Εισήγηση προϊσταμένου 20 

5 Συμμετοχή σε πρόγραμμα 
επιμόρφωσης εργασίας 

Work plans 10 

6 Προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες 10 

 



Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με βάση τη μοριοδότηση του παραπάνω πίνακα και θα ταξινομούνται σε 
λίστες προτεραιότητας ανά τμήμα/υπηρεσία σε φθίνουσα σειρά τελικής βαθμολογίας. Ανάλογα με τις 
διαθέσιμες πιστώσεις, θα επιλέγονται ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι από κάθε τμήμα/υπηρεσία, έτσι 
ώστε να ικανοποιούνται και οι δύο παρακάτω περιορισμοί: 

α. να ελαχιστοποιείται η άνιση κατανομή των θέσεων που διατίθενται για μετακίνηση προσωπικού για 
Επιμόρφωση μεταξύ των επιμέρους τμημάτων/υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την 
τελευταία διετία και 

β. να ελαχιστοποιείται η άνιση κατανομή των θέσεων που διατίθενται για μετακίνηση μεταξύ ανδρών-
γυναικών κατά την τελευταία διετία. 

Ομόφωνα επικυρώνεται η εισήγηση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
Ανταλλαγής για την κινητικότητα του προσωπικού για κατάρτιση-επιμόρφωση, ως ανωτέρω. 

 
Ο Πρύτανης 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Χανιά, 14/12/2016 

 

 
Η Γραμματέας 

 
 
 
 

Βασίλειος Β. Διγαλάκης  Δήμητρα Χαβρέ 
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