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Προκήρυξη Erasmus+ ΚΑ103 

Εξερχόμενη Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση(Διοικητικό & Διδακτικό) 

Staff Mobility for Training 2019-2020 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

(δράση Erasmus ΚΑ103 / Staff Mobility for Training) ,  παρέχονται ευκαιρίες κινητικότητας για 

επιμόρφωση προσωπικού   σε Πανεπιστήμια/φορείς της Ευρώπης. H διάρκεια της επιμόρφωσης θα 

περιλαμβάνει 2-5 ημέρες δραστηριότητας (και 2 ημέρες ταξιδιού) σε θέσεις αντίστοιχες των εδώ 

καθηκόντων. Η συγκεκριμένη δράση επιτρέπει τη μετακίνηση διοικητικού  και διδακτικού 

προσωπικού ιδιωτών και ενστόλων. 

 

Οι θέσεις επιμόρφωσης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχουν ως εξής: 

 

Η αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 

κριτήρια και τη διαδικασία κινητικότητας που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Ακαδημίας, στο 

πεδίο με τα Βασικά έντυπα & Διαδικασίες για κάθε κατηγορία προσωπικού και μόνο εφόσον οι 

αιτούμενοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα τη γλώσσα επιμόρφωσης (επίπεδο γλωσσομάθειας 

τουλάχιστον Β2) 

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης,  προβλέπεται η καταβολή χρηματοδότησης (80% πριν την 

αναχώρηση και 20%με την επιστροφή) και εφόσον οι δικαιούχοι έχουν ανταποκριθεί εγκαίρως στις 

υποχρεώσεις τους. 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος(αίτηση) θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα απαιτούμενα 

έγγραφα είτε στο  email academyinfo@fireservice.gr   είτε αυτοπροσώπως στο Γρ.  Erasmus +.  

‘Όσοι επιλέξουν την ηλεκτρονική αποστολή εντός 3 εργάσιμων ημερών θα λάβουν επιβεβαιωτικό 

μήνυμα, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γρ. Erasmus+ 

 

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 12/03/2020-30/04/2020 

Κατηγορία Προσωπικού Αριθμός Θέσεων 

Διοικητικοί Υπάλληλοι 4 

Διδακτικό προσωπικό 3 

mailto:academyinfo@fireservice.gr


Γ ια τη συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη δράση καλείστε: 

• Είτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο (http://staffmobility.eu/staff-week-search) οργανωμένες 

εκπαιδευτικές εβδομάδες (Staff training weeks) σε πανεπιστήμια /φορείς της Ευρώπης και να 

υποβάλλετε τις αιτήσεις ανάλογα με τις καταληκτικές ημερομηνίες που θέτουν τα Πανεπιστήμια 

Υποδοχής 

• Είτε να οργανώσετε οι ίδιοι μια μεμονωμένη επίσκεψη επικοινωνώντας με το αντίστοιχο 

ίδρυμα/φορέα. 

*Σημαντική σημείωση: 

Για τη συμμετοχή στην κινητικότητα ειδικά για το διδακτικό προσωπικό πρέπει να υπάρχει σε ισχύ 

απόφαση ορισμού στην Σχολή Ανθυποπυραγών, αυτό σημαίνει ότι το διδακτικό προσωπικό για τη 

συγκεκριμένη πρόσκληση μπορεί να προγραμματίσει κινητικότητες των οποίων όμως ημερομηνία 

επιστροφής δεν ξεπερνά την 31η Αυγούστου 2020 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των κινητικοτήτων θα 

πρέπει να ξεκινά από 12/05/2020  και έπειτα. 

 

Ειδικές περιπτώσεις αναφορικά με τις ημερομηνίες και με δεδομένο το περιορισμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,  καθώς και πλήρωση θέσεων εξ επιλαχόντων ή από άλλη 

κατηγορία, είναι δυνατές  εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, με γνώμονα πάντα την αξιοποίηση 

τον κονδυλίων και την επιμόρφωση του προσωπικού και σχετική απόφαση της Επιτροπής 

Erasmus + 

 

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γρ. Erasmus + 

 Επικοινωνία : Kωνσταντίνα Κατσινούλα  τηλ 2106265146 

 

 

Ο Διοικητής  της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 

 

 

 

 

Εμμανουήλ Δαμουλάκης 
Υποστράτηγος ΠΣ 
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