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KINHTIKOTHTA ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS+ ΚΑ.1. 2018 ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με Κ.Ε. 9 - 18
Επιστημονικά υπεύθυνη: Αν. Καθ/τρια Α. Τραγάκη, Ιδρυματική Συντονίστρια
ERASMUS & ECTS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ STA
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Χ.Π. ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ .Ε.Π. με ανάθεση
διδασκαλίας όπως υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη δράση «Κινητικότητα
Προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία» (STA) σε συνέταιρο Ίδρυμα του Εξωτερικού,
σύμφωνα με τις κάτωθι διευκρινίσεις:


Προϋπόθεση: να έχει προγραμματισθεί η συγκεκριμένη ροή προς εταίρο
πανεπιστήμιο υποδοχής εξωτερικού (από τις χώρες του Προγράμματος) με το
οποίο έχουμε συνάψει διαπανεπιστημιακή συμφωνία ERASMUS+ που (Βλ.
1οΣυνημμένο Κατάλογο διαπανεπιστημιακής συνεργασίας ERASMUS+ ανά
Τμήμα)



Σκοπός/ Αντικείμενο: οκτώ (8) ώρες διδασκαλίας τουλάχιστον ανά
εβδομάδα (ή για οποιαδήποτε μικρότερη - επιλέξιμη- περίοδο παραμονής),
βάσει ενός προγράμματος, συμφωνηθέντος από τα δύο μέρη (ιδρύματος
Αποστολής - ιδρύματος Υποδοχής).



Διάρκεια της δραστηριότητας διδασκαλίας: Ελάχιστη: δύο (2) εργάσιμες
ημέρες (εκτός των ημερών ταξιδίου). Μέγιστη: δύο (2) εβδομάδες.



Επιλέξιμη περίοδος μετακίνησης: μέχρι 30-09-2019.



Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται βάσει του προσχεδίου
προγράμματος κινητικότητας που υποβάλλει ο/η αιτών/ούσα κατόπιν
διαβούλευσης με το ίδρυμα υποδοχής.

Το Πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα στους Διδάσκοντες που μεταβαίνουν στο
εξωτερικό για πρώτη φορά και επιτρέπει τη συμμετοχή στη δράση, διδασκόντων
ERASMUS+ χωρίς επιχορήγηση (“Zero Grant”).

Ιδρυματικές προτεραιότητες:
H ενθάρρυνση της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού όλων των τμημάτων,
με στόχο τη μετακίνηση περισσοτέρων ατόμων και την εκπροσώπηση των τεσσάρων
(4) τμημάτων του Χ .Π.
Προτεραιότητα δίνεται στις μετακινήσεις που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν
μέχρι τις 30/11/2018.
Προτεραιότητες στο επίπεδο των Τμημάτων: η κινητικότητα του διδακτικού
προσωπικού να υποστηρίξει/ ενθαρρύνει την κινητικότητα φοιτητών.
Η επιχορήγηση καλύπτει δύο κατηγορίες δαπανών:
α΄) δαπάνες ταξιδιού για πραγματοποιημένο ταξίδι για την αποκλειστική
εκπλήρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, οι οποίες υπολογίζονται
βάσει χιλιομετρικής απόστασης με το διαδικτυακό μετρητή απόστασης
Distance calculator: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm
β΄) ατομικές δαπάνες, ως ημερήσια αποζημίωση για τη διάρκεια παραμονής
(στην οποία μπορεί να συνυπολογισθούν μια μέρα πριν και μία μέρα μετά τη
δραστηριότητα διδασκαλίας για το ταξίδι), σε ύψος ανάλογο με την χώρα
προορισμού, όπως ορίζεται στο σχετικό πίνακα που επισυνάπτεται στην
παρούσα πρόσκληση, μέχρι την 14η ημέρα και από την 15η ημέρα
παραμονής.
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
βλ. Πληροφορίες & Οδηγίες αιτήσεων στον σύνδεσμο https://www.iky.gr/el/atomame-eidikes-anagkes
Ο/H αιτών/ούσα οφείλει να:
1.
Λάβει γνώση των γενικών και ειδικών όρων κινητικότητας προσωπικού
Erasmus+ με σκοπό τη διδασκαλία, όπως αυτοί παρουσιάζονται συγκεντρωμένα στη
Σύμβαση που θα συνάψει (αφού εγκριθεί η αίτηση του) με το Χ .Π. και των τυπικών
διαδικασιών που δεσμεύεται να τηρήσει βάσει της Σύμβασης. (συνημμένο 2)
2. Γνωρίζει τις πληροφορίες επί του προγράμματος κινητικότητας μέσω του
αντίστοιχου συνδέσμου
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resources/
erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
3. Προβεί σε επικοινωνία με το πανεπιστήμιο υποδοχής και να συμπληρώσει το
πρόγραμμα διδασκαλίας (Mobility Agreement, Staff Mobility For
Teaching)
4. Να έχει την έγκριση της Γ.Σ. του Τμήματος που υπηρετεί ή άλλου αρμόδιου
συλλογικού οργάνου στο οποίο υπάγεται, στην οποία να αναφέρεται ρητά :
α) ότι πρόκειται για μετακίνηση στο πλαίσιο της δράσης ERASMUS+, Κινητικότητα
προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία.
β) Η περίοδος / ημερομηνίες μετακίνησης, & σχέδιο προγράμματος διδασκαλίας.
γ) Η χώρα, το Ίδρυμα Υποδοχής (+ ERASMUS ID CODE), η μονάδα υποδοχής
(Σχολή/ Τμήμα), και ο τόπος και η διεύθυνση αυτής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση (2o συνημμένο) υποβάλλεται με τα ακόλουθα απαραίτητα
δικαιολογητικά:
1. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ του Mobility Agreement, Staff Mobility For Teaching (&
τεκμήρια αλληλογραφίας) ή Τελική μορφή του συγκεκριμένου εγγράφου. (πλήρως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο) από:
α) τον/την αιτούντα/ούσα
β) το/τα άτομο/α επαφής (contact person(s)) του ιδρύματος υποδοχής, με
ονοματεπώνυμο ολογράφως και ιδιότητα/θέση. (Mobility Agreement, Staff Mobility for
teaching 3o συνημμένο)
γ) το Συντονιστή Τμήματος (ή αναπληρωτής αυτού - απαραιτήτως στην περίπτωση
ταύτισης του Συντονιστή με τον αιτούντα, και αντιστρόφως).
2. Άδεια της ΓΣ του οικείου Τμήματος ή άλλου αρμόδιου συλλογικού οργάνου
(Απόσπασμα Πρακτικών για συμμετοχή στη δράση STA του έργου ιδρυματικής
κινητικότητας «ERASMUS+ ΚΑ.1 2018 Μαθησιακή κινητικότητα φοιτητών και
προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» (με ΚΕ: 09-18), και μετάβαση στη
ΧΧΧ χώρα / στους ΧΧΧ Ίδρυμα & μονάδα Υποδοχής (+ ERASMUS ID CODE), στον
ΧΧ τόπο, για ΧΧ διάρκεια & ΧΧΧ ημερομηνίες), με σκοπό τη διδασκαλία).
3. Υπεύθυνη Δήλωση (μη συγχρηματοδότησης από άλλα κονδύλια της Ε.Ε.) (4o
συνημμένο ).
4. Έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ_4 συμπληρωμένο & υπογεγραμμένο (5ο συνημμένο).
Οι αιτήσεις κατατίθενται Δευτέρα έως Παρασκευή, 11.00 - 14.00 στο Γραφείο
ERASMUS, κ. Β. ΧΑΡΙΤΟΠΟΎΛΟΥ, Ελ. Βενιζέλου 70, τηλ. 210 9549 225.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση Οι αιτήσεις
ΑΙΤΗΣΕΩΝ από την
εξετάζονται βάσει των
Επιτροπή ERASMUS βάσει
προαναφερθεισών
των προτεραιοτήτων
προτεραιοτήτων, και εγκρίνονται
για επιχορήγηση - εφόσον αυτή
αιτήθηκε - όσον υπάρχει διαθέσιμο
κονδύλιο, αλλιώς η μετακίνηση θα
πραγματοποιηθεί στην κατηγορία
ZERO GRANT. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από
την Επιτροπή
ERASMUS

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ &
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΠΟΥ 5 εργάσιμες
ημέρες το νωρίτερο
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ και ~30
ημέρες το νωρίτερο πριν
την αναχώρηση

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
12/11 ΈΩΣ 23/11/2018

26/11ΈΩΣ 30/11/2018

05/12/2018

10/12 ΈΩΣ 12/12/2018

08/01 ΈΩΣ 12/01/2019

16/01/2019

21/01 ΈΩΣ 01/02/2019

04/02 ΈΩΣ 08/02/2019

13/02/2019

18/02 ΈΩΣ 28/02/2019
18/03 ΈΩΣ 29/03/2019
15/04 ΈΩΣ 23/04/2019
20/05 ΕΩΣ 31/05/2019
25/06 ΕΩΣ 28/06/2019

04/03 ΈΩΣ 08/03/2019
01/04 ΈΩΣ 05/04/2019
06/05 ΈΩΣ 10/05/2019
03/06 ΕΩΣ 07/06/2019
01/07 ΕΩΣ 05/07/2019

13/03/2019
10/04/2019
15/05/2019
12/06/2019
10/07/2019

15/07 ΕΩΣ30/08/2019

02/09 ΕΩΣ 06/09/2019

11/09/2019

Πέρα των περιόδων εκείνων, οι αιτήσεις εξετάζονται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά
κατάθεσης, και εφόσον διατίθενται τα κονδύλια, εγκρίνεται η επιχορήγηση, αλλιώς
προτείνεται η μετακίνηση “ZERO GRANT”

Συνοδευτικό υλικό της Πρόσκλησης:
1. Κατάλογος της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας ανά Τμήμα .
2. Αίτηση για Κινητικότητα
3. Πρότυπη Συμφωνία Διδασκαλίας (Mobility Agreement, Staff Mobility For
Teaching )
4. Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης μη διπλής χρηματοδότησης της δραστηριότητα από
άλλα κονδύλια της Ε.Ε.
5. Έντυπο «Στοιχεία Προσωπικού»
6. Πρότυπο της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Ο Ιδρυματικός Συντονιστής ERASMUS & ECTS
Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου Κ.Ε. 09-18

Αλεξάνδρα Τραγάκη
Αν.Καθηγήτρια του Τμ. Γεωγραφίας

