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ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 

ΘΕΜΑ : «Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα: Επιχορήγηση Προσωπικού για διδασκαλία στο 
εξωτερικό (Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22)» 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/Διεθνής 
Κινητικότητα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για κινητικότητα ενός μέλους ΔΕΠ στο University of 
Montenegro (Μαυροβούνιο) για διδασκαλία κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2021-2022.  
Αντικείμενο της διδασκαλίας είναι η χημεία οίνου και η γευσιγνωσία οίνων. Η διάρκεια παραμονής είναι 5 
εργάσιμες ημέρες και 2 χωριστές ημέρες ταξιδίου.  Η ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας είναι 8 ώρες. Η 
μετακίνηση πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2022. Το ποσό επιχορήγησης είναι προκαθορισμένο 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανέρχεται σε 1.260,00 ευρώ για 7 ημέρες, ενώ καλύπτονται και 
συνολικές δαπάνες ταξιδιού ύψους  275,00 ευρώ. 
 
Τα μέλη ΔΕΠ του ΓΠΑ που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του εν λόγω 
Προγράμματος παρακαλούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα την αίτηση συμμετοχής τους στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση stamatina@aua.gr  έως τις 20/5/2022. 
Η αίτηση (επισυνάπτεται το έντυπο) οφείλει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:  

 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου  
 Αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 του Common European 

Framework of Languages (δηλαδή επίπεδο First Certificate και των αντιστοίχων του).  
 Άδεια απουσίας (εξασφαλίζοντας κατά τη διάρκεια της μετακίνησης την αναπλήρωση ή 

αντικατάσταση από άλλο μέλος ΔΕΠ των διδακτικών ωρών που δεν πραγματοποιήθηκαν).  
 
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων είναι α) η ενασχόληση με θέματα οινολογίας και 
χημείας οίνου και β) η αρχαιότητα. Προτεραιότητα δίνεται κατά σειρά στους διδάσκοντες που δεν έχουν 
συμμετάσχει στο Πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα έτη και εν συνεχεία, στους διδάσκοντες των 
κατώτερων βαθμίδων. 
 
Η αξιολόγηση θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από  την Επιστημονική Υπεύθυνη του Σχεδίου 
για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σταματίνα 
Καλλίθρακα και από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Καθηγητή Κοτσερίδη Γεώργιο και Επίκουρη Καθηγήτρια 
Γαρδέλη Χρυσαυγή. Θα καταρτιστεί Πίνακας Κατάταξης επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων 
αναρτητέος στο διαδίκτυο.  
 
Οι Γραμματείες των Τμημάτων και η Βιβλιοθήκη παρακαλούνται να αναρτήσουν το παρόν στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων. 
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ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
 
 
 



 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

(Το παρόν έγγραφο θα σταλεί ΜΟΝΟΝ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

ΠΡΟΣ:  
 
 

1) Μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος 
2) Γραμματείες Τμημάτων του Ιδρύματος 
3) Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιδρύματος 

 
 
 


