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-----------------------------ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ
ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΓΙΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ε ΙΔΡΤΜΑΣΑ-ΕΣΑΙΡΟΤ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Ανακοινώνεται ότι ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ «ERASMUS+ ΚΑ1» για το ακαδημαώκό
ϋτοσ 2015-16 περιλαμβϊνεται η δρϊςη που αφορϊ ςτην κινητικότητα α) του διδακτικού
και διοικητικού προςωπικού ςε ιδρύματα, οργανιςμούσ, επιχειρόςεισ επιλϋξιμων
Ευρωπαώκών χωρών με αποκλειςτικό ςκοπό την επιμόρφωςη και β) του διδακτικού
προςωπικού για ςύντομησ διϊρκειασ διδαςκαλύα ςε πανεπιςτόμια με τα οπούα ϋχει το
ΟΠΑ υπογεγραμμϋνη διμερό ςυμφωνύα ΕΡΑΜΟ+.
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ:
26 Οκτωβρύου – 20 Νοεμβρύου 2015
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λϊβουν υπόψη τισ κϊτωθι προτεραιότητεσ,
προώποθϋςεισ και κριτόρια επιλογόσ:
- Δύνεται προτεραιότητα ςε επιςκϋψεισ ςε επιχειρόςεισ ό οργανιςμούσ του εξωτερικού
και κατόπιν ςε ανώτατα εκπαιδευτικϊ ιδρύματα
•
Δύνεται προτεραιότητα ςε όςα μϋλη διοικητικού και διδακτικού προςωπικού δεν
ϋχουν μετακινηθεύ ποτϋ ςτο παρελθόν με το Πρόγραμμα
• Δύνεται προτεραιότητα ςτουσ ακαδημαώκούσ ςυντονιςτϋσ Έραςμοσ των Σμημϊτων του
Πανεπιςτημύου, καθώσ επύςησ και ςτουσ διδϊςκοντεσ τουσ ειςερχόμενουσ φοιτητϋσ
Έραςμοσ ςτην Αγγλικό γλώςςα
•
Δύνεται προτεραιότητα ςτουσ διοικητικούσ υπαλλόλουσ του Πανεπιςτημύου που
αςχολούνται με τη διοικητικό υποςτόριξη του Προγρϊμματοσ Έραςμοσ, εφόςον δεν
ϋχουν ςυμμετϊςχει κατϊ τα δύο προηγούμενα ϋτη
- Απαιτεύται επαρκόσ γνώςη τησ γλώςςασ εργαςύασ ςτο ύδρυμα υποδοχόσ
Σο τρϋχον ακαδημαώκό ϋτοσ, το ποςό τησ επιχορόγηςησ, που δόθηκε από το ΙΚΤ ςτο
Πανεπιςτόμιό μασ, επαρκεύ να χρηματοδοτόςει ςυνολικϊ περύπου 53 μετακινόςεισ γιϊ
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επιμόρφωςη διοικητικού και διδακτικού προςωπικού, καθώσ και διδακτικού
προςωπικού γιϊ ςύντομησ διϊρκειασ διδαςκαλύα ςε ιδρύματα-εταύρουσ.
Η κινητικότητα, που μπορεύ να υλοποιηθεύ από αρχϋσ Δεκεμβρύου 2015 μϋχρι την 30ό
επτεμβρύου 2016, θα πρϋπει να διαρκεύ κατ' ελϊχιςτον 2 εργϊςιμεσ διαδοχικϋσ ημϋρεσ
και μϋγιςτο 4 εργϊςιμεσ διαδοχικϋσ ημϋρεσ, ςυν δύο (2) ημϋρεσ, μύα για τη μετϊβαςη ςτο
εξωτερικό και μύα γιϊ την επιςτροφό. Σα μϋλη διδακτικού προςωπικού που θα
ςυμμετϊςχουν ςτη δραςτηριότητα "ςύντομησ διϊρκειασ διδαςκαλύα ςτο εξωτερικό"
πρϋπει να πραγματοποιόςουν το ελϊχιςτο 8 ώρεσ διδαςκαλύα ςτο πανεπιςτόμιο
υποδοχόσ.
τον
ςύνδεςμο
http://www.aueb.gr/pages/erasmus/StaffTrainingWeek.php
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για Ιδρύματα τησ Ε.Ε. που διοργανώνουν
“Erasmus+ Staff Training Week”.
Η επιλογό των αιτόςεων για τουσ διοικητικούσ υπαλλόλουσ θα γύνει από τον Δρ Γεώργιο
Κακούρο, Γραμματϋα του ΟΠΑ, ςυνεπικουρούμενο από την κα Κατερύνα Γαλανϊκη,
Τπεύθυνη ςυντονιςμού του Προγρϊμματοσ Έραςμοσ+ για το ΟΠΑ.
Η επιλογό των αιτόςεων για τουσ διδϊςκοντεσ θα γύνει μετϊ από ςυνεννόηςη με τουσ
ακαδημαώκούσ ςυντονιςτϋσ Έραςμοσ+ των αντύςτοιχων Σμημϊτων του ΟΠΑ.
ημειώνεται ότι, οι διδϊςκοντεσ οφεύλουν να αναπληρώςουν τα μαθόματα που δεν θα
προςφϋρουν ςτουσ φοιτητϋσ τουσ κατϊ το διϊςτημα τησ απουςύασ τουσ ςτο εξωτερικό.
ύμφωνα με όςα ορύζονται ςτη ύμβαςη του ΟΠΑ με το ΙΚΤ, τύθενται υπόψη των
ενδιαφερομϋνων οι παρακϊτω πληροφορύεσ που παρϋχονται από το ΙΚΤ:
Όςοι επιλεχθούν να ςυμμετϊςχουν ςτο πρόγραμμα θα λϊβουν ωσ υποτροφύα
κινητικότητασ το ποςό του αεροπορικού τουσ ειςιτηρύου, ςύμφωνα με τη ζώνη
χιλιομετρικόσ απόςταςησ, χρηςιμοποιώντασ τον διαδικτυακό (online) μετρητό
απόςταςησ που διατύθεται ςτο δικτυακό τόπο τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ςτη διεύθυνςη
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Σο ποςό τησ επιχορόγηςησ για την κϊλυψη των δαπανών ταξιδύου υπολογύζεται από το
Εργαλεύο Κινητικότητασ (Mobility Tool) βϊςει του ιςχύοντοσ ποςού χρηματοδοτικόσ
ςυνειςφορϊσ ανϊ κόςτοσ μονϊδασ δαπϊνησ.
Ποςϊ χρηματοδοτικόσ ςυνειςφορϊσ ανϊ κόςτοσ μονϊδασ δαπϊνησ
Βαςικό Δρϊςη 1 – Μαθηςιακό Κινητικότητα – Κινητικότητα προςωπικού Ανώτατησ
Εκπαύδευςησ
1. Επιχορόγηςη για την κϊλυψη των δαπανών ταξιδύου
Διανυόμενη απόςταςη

Ποςό
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Μεταξύ 100 και 499 χλμ.
Μεταξύ 500 και 1999 χλμ.
Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.
Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.
Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.
8000 χλμ. ό ϊνω

180 ευρώ ανϊ ςυμμετϋχοντα
275 ευρώ ανϊ ςυμμετϋχοντα
360 ευρώ ανϊ ςυμμετϋχοντα
530 ευρώ ανϊ ςυμμετϋχοντα
820 ευρώ ανϊ ςυμμετϋχοντα
1100 ευρώ ανϊ ςυμμετϋχοντα

ημαντικό ςημεύωςη: Ωσ «διανυόμενη απόςταςη» νοεύται η απόςταςη μεταξύ του τόπου
προϋλευςησ και του τόπου διεξαγωγόσ τησ δραςτηριότητασ, ενώ το «ποςό» αντιςτοιχεύ
ςτην χρηματοδοτικό ςυνειςφορϊ για την κϊλυψη των δαπανών ταξιδύου προσ και από
τον τόπο διεξαγωγόσ τησ δραςτηριότητασ.
2. Επιχορόγηςη για την κϊλυψη των ατομικών δαπανών
Προςωπικό από Χώρεσ του
Προγρϊμματοσ

Χώρα Τποδοχόσ

Ημερήςιο ποςό ςε ευρώ
Δανύα, Ιρλανδύα, Κϊτω Φώρεσ, ουηδύα,
Ηνωμϋνο Βαςύλειο

144

Βϋλγιο, Βουλγαρύα, Δημοκρατύα τησ
Σςεχύασ, Ελλϊδα, Γαλλύα, Ιταλύα, Κύπροσ,
Λουξεμβούργο, Ουγγαρύα, Αυςτρύα,
Πολωνύα, Ρουμανύα, Υινλανδύα, Ιςλανδύα,
Λιχτενςτϊιν, Νορβηγύα, Σουρκύα

126

Γερμανύα, Ιςπανύα, Λετονύα, Μϊλτα,
Πορτογαλύα, λοβακύα, Πρώην
Γιουγκοςλαβικό Δημοκρατύα τησ
Μακεδονύασ

108

Εςθονύα, Κροατύα, Λιθουανύα, λοβενύα

90

ΑΙΣΗΗ
Οι αιτόςεισ θα υποβληθούν ςτο Γραφεύο Έραςμοσ+ του ΟΠΑ από 26 Οκτωβρύου ϋωσ 20
Νοεμβρύου 2015.
Για οποιεςδόποτε ςχετικϋσ πληροφορύεσ οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
επικοινωνόςουν με το Γραφεύο Έραςμοσ+ του Πανεπιςτημύου μασ
Κατερύνα Γαλανϊκη – Bαςιλικό Παπαβαςιλεύου
Σηλ. 210 8203250 – 210 8203270
e-mail addresses: galanaki@aueb.gr, vikipap@aueb.gr
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Αθόνα, 20 Οκτωβρύου 2015
Από το Γραφεύο Διεθνών χϋςεων & Ευρωπαώκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμϊτων/ Πρόγραμμα Έραςμοσ+

υμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ που παρϋχονται από το ΙΚΤ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΠΛΗΡΩΜΗ
.
Εντόσ 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφό τησ ύμβαςησ και από τα
δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη, και όχι αργότερα από την ημερομηνύα ϋναρξησ τησ περιόδου
κινητικότητασ, θα καταβληθεύ προχρηματοδότηςη ςτον υμμετϋχοντα, η οπούα θα
αντιπροςωπεύει το 80% του ςυνολικού ποςού επιχορόγηςησ, εφόςον το Ίδρυμα ϋχει
όδη χρηματοδοτηθεύ από την Ε.Μ (ΙΚΤ) για την κινητικότητα προςωπικού.
.
Η υποβολό τησ υποχρεωτικόσ διαδικτυακόσ (on line) Σελικόσ Έκθεςησ του
υμμετϋχοντα (EU survey) θεωρεύται ότι ςυνιςτϊ αύτημα του υμμετϋχοντα προσ το
Ίδρυμα, μετϊ το τϋλοσ τησ περιόδου κινητικότητασ, για καταβολό του υπολειπόμενου
ποςού τησ επιχορόγηςησ.
.
Ο υμμετϋχων θα πρϋπει να αποδεικνύει τισ πραγματικϋσ ημϋρεσ ϋναρξησ και
λόξησ τησ περιόδου κινητικότητασ, βαςιζόμενοσ ςτο πιςτοποιητικό ςυμμετοχόσ που θα
χορηγεύται από το Ίδρυμα/ Οργανιςμό Τποδοχόσ.
.
Ο υμμετϋχων θα ςυμπληρώνει και θα υποβϊλει τη διαδικτυακό τελικό ϋκθεςη
(EU Survey) μετϊ την περύοδο κινητικότητασ και ςε διϊςτημα 30 ημερολογιακών ημερών
από τη ςτιγμό που θα λϊβει αύτημα για τη ςυμπλόρωςη τησ εν λόγω ϋκθεςησ.
.
ε περύπτωςη μη ςυμπλόρωςησ και υποβολόσ τησ τελικόσ ϋκθεςησ (EU survey),
το Ίδρυμα μπορεύ να ζητόςει από τουσ υμμετϋχοντεσ να επιςτρϋψουν μϋροσ ό ολόκληρο
το ποςό τησ επιχορόγηςησ.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΑΞΙΔΙΟΤ
•
Ο δικαιούχοσ δηλώνει ςτο Εργαλεύο Κινητικότητασ (Mobility Tool) τον τόπο
προϋλευςησ και τον τόπο διεξαγωγόσ τησ δραςτηριότητασ κινητικότητασ ςτο πλαύςιο τησ
οπούασ ϋχει διατεθεύ ςε αυτόν επιχορόγηςη για την κϊλυψη των δαπανών ταξιδύου.
•
Εϊν δεν πραγματοποιόθηκε μετακύνηςη ό εϊν οι δαπϊνεσ ταξιδύου καλύφθηκαν
από ϊλλεσ πηγϋσ και όχι από πόρουσ του Προγρϊμματοσ Erasmus + (π.χ. ϊτομο που
ςυμμετϋχει ςε δραςτηριότητα κινητικότητασ βρύςκεται όδη ςτον τόπο προοριςμού για
δραςτηριότητα διαφορετικό από αυτό για την οπούα ϋχει διατεθεύ ςε αυτόν επιχορόγηςη
βϊςει τησ ύμβαςησ), ο δικαιούχοσ δηλώνει την περύπτωςη αυτό ςτο Εργαλεύο
Κινητικότητασ (Mobility Tool+) για κϊθε δραςτηριότητα κινητικότητασ για την οπούα
τούτο ιςχύει. ε αυτό την περύπτωςη, δεν χορηγεύται επιχορόγηςη για την κϊλυψη των
δαπανών ταξιδύου.
•
Για τον καθοριςμό τησ εκϊςτοτε ζώνησ χιλιομετρικόσ απόςταςησ, ο δικαιούχοσ
υποδεικνύει την απόςταςη ταξιδύου απλόσ μετϊβαςησ χρηςιμοποιώντασ το διαδικτυακό
(online) μετρητό απόςταςησ που διατύθεται ςτο δικτυακό τόπο τησ Ευρωπαώκόσ
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Επιτροπόσ
ςτη
διεύθυνςη
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm. Σο ποςό τησ επιχορόγηςησ για την κϊλυψη των δαπανών
ταξιδύου υπολογύζεται από το Εργαλεύο Κινητικότητασ (Mobility Tool+) βϊςει του
ιςχύοντοσ ποςού χρηματοδοτικόσ ςυνειςφορϊσ ανϊ μοναδιαύο κόςτοσ δαπϊνησ.
•
Εξ οριςμού, ωσ τόποσ προϋλευςησ νοεύται ο τόποσ ςτον οπούο εδρεύει ο
οργανιςμόσ αποςτολόσ, ενώ ωσ τόποσ προοριςμού νοεύται ο τόποσ ςτον οπούο εδρεύει ο
οργανιςμόσ υποδοχόσ. ε περύπτωςη που δηλώνεται διαφορετικόσ τόποσ προϋλευςησ ό
τόποσ προοριςμού, ο δικαιούχοσ αιτιολογεύ αυτό τη διαφοροπούηςη ςτο Εργαλεύο
Κινητικότητασ (Mobility Tool+).
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΣΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
•
Ο δικαιούχοσ καταγρϊφει ςτο Εργαλεύο Κινητικότητασ (Mobility Tool+) τισ
ημερομηνύεσ ϋναρξησ και λόξησ των δραςτηριοτότων κινητικότητασ που
πραγματοποιούνται ςτο εξωτερικό και ςυγκεκριμϋνα, για κϊθε δραςτηριότητα
κινητικότητασ για την οπούα ϋχει διατεθεύ ςτον δικαιούχο επιχορόγηςη για την κϊλυψη
των ατομικών δαπανών. Για όλεσ τισ δραςτηριότητεσ κινητικότητασ, εκτόσ τησ
κινητικότητασ φοιτητών Ιδρυμϊτων Ανώτατησ Εκπαύδευςησ, ο δικαιούχοσ δύναται να
προςθϋςει μια ημϋρα για μετακύνηςη πριν από την πρώτη ημϋρα τησ δραςτηριότητασ
που πραγματοποιεύται ςτο εξωτερικό, καθώσ επύςησ και μια ημϋρα για μετακύνηςη μετϊ
από την τελευταύα ημϋρα τησ δραςτηριότητασ που πραγματοποιεύται ςτο εξωτερικό, αν
εύναι απαραύτητο. Αυτϋσ οι επιπλϋον ημϋρεσ για μετακύνηςη λαμβϊνονται υπόψη κατϊ
τον υπολογιςμό τησ επιχορόγηςησ για την κϊλυψη των ατομικών δαπανών.
•
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτισ δραςτηριότητεσ κινητικότητασ υποβϊλλουν την ϋκθεςό
τουσ αναφορικϊ με τη δραςτηριότητα μϋςω online ερωτηματολογύου ςτο οπούο
παρϋχουν την ανατροφοδότηςό τουσ με πραγματικϋσ πληροφορύεσ, καθώσ και το πώσ
αξιολογούν οι ύδιοι την περύοδο δραςτηριότητασ ςτο εξωτερικό, την προετοιμαςύα τησ
και το ςτϊδιο που αφορϊ ςτην παρακολούθηςη τησ πορεύασ τησ δραςτηριότητασ. Οι
ςυμμετϋχοντεσ που δεν υποβϊλλουν τη ςχετικό ϋκθεςη δύναται να τουσ ζητηθεύ να
επιςτρϋψουν εν μϋρει ό εξ ολοκλόρου την οικονομικό επιχορόγηςη που ϋλαβαν από
κονδύλια τησ Ε.Ε. ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ Erasmus+.
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