
Πλαίσιο για την υλοποίηση των Εντατικών Προγραμμάτων Μεικτής Κινητικότητας 

στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στο ΔΠΘ 

 

Τα Εντατικά Προγράμματα Μεικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programmes-BIP) αποτελούν ένα νέο 

στοιχείο του Προγράμματος Erasmus+ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.  

Πρόκειται για μια νέα και πιο ευέλικτη μορφή κινητικότητας που συνδυάζει την κινητικότητα με φυσική 

παρουσία με μια εικονική συνιστώσα, δημιουργώντας τις βάσεις για την ανάπτυξη και την υλοποίηση 

καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης με έμφαση σε σύγχρονα πεδία που αφορούν τις προκλήσεις του 

21ου αιώνα, όπως για παράδειγμα η κλιματική κρίση, η κυκλική οικονομία, η μετανάστευση κ.ά.  

 

Βασικά χαρακτηριστικά των Εντατικών Προγραμμάτων Μεικτής Κινητικότητας 

• Ένα Εντατικό Πρόγραμμα Μεικτής Κινητικότητας σχεδιάζεται και υλοποιείται από τουλάχιστον 3 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τουλάχιστον 3 κράτη μέλη της ΕΕ και περιλαμβάνει 

διδασκαλία/δραστηριότητες εξ αποστάσεως και διδασκαλία/δραστηριότητες με φυσική παρουσία. 

• Το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος είναι: 

- Προσωπικό απασχολούμενο σε ΑΕΙ Χώρας του Προγράμματος (σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα 

συνδεδεμένη με το πρόγραμμα - από την πρόσκληση του 2022). 

- Προσωπικό που προσκαλείται να διδάξει σε ΑΕΙ σε Χώρα του Προγράμματος (κράτους μέλους της ΕΕ - από τη 

πρόσκληση του 2022) και το οποίο προέρχεται από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση/οργανισμό 

που λειτουργεί σε Χώρα του Προγράμματος (κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το 

πρόγραμμα – από τη πρόσκληση του 2022) και δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας. 

- Υποψήφιοι Διδάκτορες  

• Στα προγράμματα ΒΙΡ συμμετέχουν φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ΑΕΙ (σε κράτος μέλος της ΕΕ ή 

σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα 

(βάσει της πρόσκλησης του 2022) και πραγματοποιούν σπουδές για την απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου ή 

άλλου αναγνωρισμένου τίτλου ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (έως και το επίπεδο του διδακτορικού). 

Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή Προσωπικού απασχολούμενο σε ΑΕΙ Χώρας του Προγράμματος (σε κράτος 

μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το 

πρόγραμμα – από τη πρόσκληση του 2022).  

• Η κινητικότητα με φυσική παρουσία διαρκεί από 5 μέχρι 30 ημέρες.   

• Η δραστηριότητα με φυσική παρουσία οργανώνεται από το ΑΕΙ στη χώρα υποδοχής. 

• Η επιτυχής παρακολούθηση του ΒΙΡ πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 μονάδες ECTS. 

• Προκειμένου το πρόγραμμα να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση ο ελάχιστος αριθμός 

μετακινούμενων, χρηματοδοτούμενων από το Erasmus+, είναι 15 (στον αριθμό δεν περιλαμβάνεται το 

διδακτικό/εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος).  

• Η επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών και, κατά περίπτωση, των δαπανών μετακίνησης των 

συμμετεχόντων σε δραστηριότητα με φυσική παρουσία, παρέχεται από τον οργανισμό αποστολής. Κάθε 

συμμετέχων (φοιτητής ή μέλος του προσωπικού) λαμβάνει επιχορήγηση κινητικότητας (για τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία στην χώρα του Ιδρύματος υποδοχής) από το Ίδρυμα αποστολής του. Η 

ατομική υποστήριξη για τους φοιτητές ανέρχεται σε 70 € ημερησίως για τις πρώτες 14 ημέρες, ενώ από την 15η 

έως την 30ή ημέρα σε 50 € ημερησίως. Σύμφωνα με τον εκάστοτε Κανονισμό του Erasmus+ οι φοιτητές με 

λιγότερες ευκαιρίες λαμβάνουν πρόσθετη επιχορήγηση. Η ατομική υποστήριξη για το προσωπικό που 

συμμετέχει στις δραστηριότητες με φυσική παρουσία είτε για διδασκαλία είτε για επιμόρφωση, προέρχεται από 

την επιχορήγηση κινητικότητας προσωπικού από το Ίδρυμα προέλευσής του. 

  



Σχεδιασμός για την υλοποίηση των ΒΙΡ στο ΔΠΘ 

A. Προγράμματα ΒΙΡ με Ίδρυμα Συντονισμού το ΔΠΘ 
 

Με δεδομένη τη χρηματοδότηση του ΔΠΘ από το ΙΚΥ, ο αριθμός των ΒΙΡ που θα είναι δυνατόν να οργανωθούν 

ετησίως με Ίδρυμα Συντονισμού το ΔΠΘ είναι περιορισμένος. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός 

πλαισίου οργάνωσης των ΒIP στο Πανεπιστήμιό μας έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα υλοποίησης όσο 

το δυνατόν περισσότερων ΒΙΡ που θα επιλέγονται με διαφανείς διαδικασίες.  
 

Στο πλαίσια αυτό προτείνεται η παρακάτω διαδικασία: 

• Καθορισμός του αριθμού των BIP που θα χρηματοδοτηθούν ετησίως από το Γραφείο Εrasmus+ με βάση 

την διαθέσιμη από το ΙΚΥ χρηματοδότηση. Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προτείνονται 5 Μεικτά Εντατικά 

Προγράμματα προς υλοποίηση έως 31/10/2023, με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων φοιτητών τους 20. 

• H μέγιστη διάρκεια της κινητικότητας με φυσική παρουσία ορίζεται στις 7 ημέρες (5 ημέρες 

δραστηριοτήτων και 2 ταξιδιού).  

• Οι προτάσεις υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ στο Γραφείο Erasmus+ στις εκάστοτε 

οριζόμενες προθεσμίες σε έντυπο (βλ. Πρότυπο) που συνοδεύεται από: 

➢ Έγκριση- αποδοχή του σχεδίου του ΒΙΡ από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος, το οποίο 

αποδέχεται την πρόταση και την απονομή τριών τουλάχιστον 3 μονάδων ΕCTS που θα λάβουν οι 

συμμετέχοντες φοιτητές. 

➢ Αλληλογραφία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους καθηγητές των Ιδρυμάτων-εταίρων. 

➢ Το περίγραμμα του προτεινόμενου σχεδίου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά στο πρότυπο της ΜΟΔΙΠ του 

ΔΠΘ, όπου θα αναγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι θεματικές και ο τρόπος αξιολόγησης.  

• Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από την Επιτροπή Erasmus+ του ΔΠΘ βάσει των παρακάτω 

αναφερόμενων κριτηρίων: 

α) αριθμός χωρών (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας)  

➢ 3 χώρες = 5 μόρια 

➢ 4 χώρες =10 μόρια 

➢ 5 χώρες = 15 μόρια 

β) αριθμός συνεργαζόμενων ιδρυμάτων  (σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα – 

από την πρόσκληση του 2022)  

➢ 3 Ιδρύματα = 5 μόρια 

➢ 4 Ιδρύματα = 10 μόρια 

➢ 5 Ιδρύματα = 15 μόρια 

γ) αριθμός μετακινούμενων φοιτητών από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα 

➢ 15-20 = 5 μόρια 

➢ 21-23 = 10 μόρια 

➢ 24-26 = 15 μόρια 

δ) ωριμότητα προγραμματισμού  

➢ δομή - περιεχόμενο - στόχοι: = 5- 10 μόρια 

➢ χρονικός προγραμματισμός= 5- 10 μόρια 

Μέγιστη βαθμολογία: 65 μόρια 

Ελάχιστη βαθμολογία: 25 μόρια. 

Προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση προγραμμάτων ΒΙΡ από όσο το δυνατόν περισσότερα Τμήματα σε 

περίπτωση υλοποίησης προηγούμενου προγράμματος, από τη βαθμολογία της νέας πρότασης αφαιρούνται:  
 

➢ 20 μόρια για υλοποίηση προγράμματος ΒΙΡ την προηγούμενη από την υποβολή ακαδημαϊκή χρονιά. 

➢ 10 μόρια για υλοποίηση προγράμματος ΒΙΡ δύο ακαδημαϊκές χρονιές πριν την υποβολή. 
 

• Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων με την αναλυτική βαθμολογία ανακοινώνονται εντός 30 ημερών 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. 
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Β. Προγράμματα ΒΙΡ στα οποία συμμετέχει το ΔΠΘ 

 

Το ΔΠΘ είναι δυνατόν να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ΒΙΡ ως συνεργαζόμενο Ίδρυμα. 

• Για τη συμμετοχή του ΔΠΘ σε ένα πρόγραμμα ΒΙΡ που οργανώνεται με Συντονιστή άλλο ΑΕΙ, το 

ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ ενημερώνει εγκαίρως τον Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος υποβάλλοντας:  

 

α) την πρόσκληση συμμετοχής από το Ίδρυμα που οργανώνει το πρόγραμμα ΒΙΡ ή τη σχετική ηλεκτρονική 

αλληλογραφία 

β) το έντυπο με τα βασικά στοιχεία του προγράμματος ΒΙΡ (βλ. Πρότυπο) και  

γ) το Περίγραμμα του προγράμματος ΒΙΡ στα Ελληνικά και Αγγλικά στο πρότυπο της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ  

 

Ο Συντονιστής ενημερώνει τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος η οποία εγκρίνει την συμμετοχή των φοιτητών 

του Τμήματος στο πρόγραμμα ΒΙΡ και την απονομή των τουλάχιστον 3 μονάδων ΕCTS που θα λάβουν με την 

επιτυχή ολοκλήρωσή του. 

 

• Η ατομική υποστήριξη για τους φοιτητές και το προσωπικό που συμμετέχει στις δραστηριότητες του ΒΙΡ 

με φυσική παρουσία προέρχεται από την επιχορήγηση κινητικότητας προσωπικού/φοιτητών του 

Τμήματος. 

•  Η έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος κοινοποιείται στο Γραφείο Εrasmus+ για την οργάνωση των 

κινητικοτήτων. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΙΚΤΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟ ΔΠΘ 

(Blended Intensive Programme-BIP) 
 
Ονοματεπώνυμο: 
Ιδιότητα: 
Τμήμα: 
Email / τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
Τίτλος προγράμματος BIP:  
Αριθμός χωρών που συμμετέχουν: 
Αριθμός Ιδρυμάτων που συμμετέχουν:  

Επίπεδο Σπουδών συμμετεχόντων Φοιτητών: Προπτυχιακοί    ☐    Μεταπτυχιακοί   ☐      Υπ. Διδάκτορες   ☐      
  
Συμμετέχοντα Ιδρύματα από χώρες του ERASMUS/χώρα:  
 
 
 
 
Συμμετέχοντα Ιδρύματα από τρίτες χώρες/χώρα:  
 
 
 
Διάρκεια: 
Χρονικός προγραμματισμός δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως:  
Χρονικός προγραμματισμός δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία: 
Τόπος διεξαγωγής δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία: 
Μονάδες ECTS: 
 
Σύντομη περιγραφή της πρότασης (250 λέξεις) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνημμένα: 
➢ Έγκριση του προγράμματος από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος με αναφορά στις μονάδες ΕCTS που θα λάβουν οι φοιτητές.  
➢ Αλληλογραφία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους καθηγητές των Ιδρυμάτων-εταίρων. 
➢ Το περίγραμμα του προτεινόμενου σχεδίου στο πρότυπο της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ.  
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΚΤΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
(Blended Intensive Programme-BIP) 

 
Ονοματεπώνυμο: 
Ιδιότητα: 
Τμήμα: 
Email / τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
Τίτλος Προγράμματος BIP:  
Αριθμός χωρών που συμμετέχουν: 
Αριθμός Ιδρυμάτων που συμμετέχουν:  

Επίπεδο Σπουδών συμμετεχόντων Φοιτητών: Προπτυχιακοί  ☐    Μεταπτυχιακοί  ☐     Υπ. Διδάκτορες ☐   
 
Συμμετέχοντα Ιδρύματα από χώρες του ERASMUS/χώρα:  
 
 
 
 
Συμμετέχοντα Ιδρύματα από τρίτες χώρες/χώρα:  
 
 
 
Διάρκεια: 
Χρονικός προγραμματισμός δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως:  
Χρονικός προγραμματισμός δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία: 
Τόπος διεξαγωγής δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία: 
Μονάδες ECTS: 
 
Σύντομη περιγραφή του προγράμματος (250 λέξεις)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συνημμένα: 
➢ Πρόσκληση συμμετοχής από το Ίδρυμα που οργανώνει το πρόγραμμα ή σχετική αλληλογραφία. 
➢ Το περίγραμμα του προτεινόμενου προγράμματος ΒΙΡ στο πρότυπο της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ.  
➢ Έγκριση του σχεδίου από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος με αναφορά στις μονάδες ΕCTS που θα λάβουν οι φοιτητές. 
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