Διαδικασία συμμετοχής Προσωπικού στο πρόγραμμα Erasmus+

Κινητικότητα Προσωπικού μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος
(ΚΑ103)
Αφορά:
1. Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία (Mobility for Teaching
Assignments - STA)
2. Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση (Staff Mobility for
Training - STT) για διδακτικό και διοικητικό προσωπικό .
Η βασική διαφορά του περιεχομένου αυτώ ν των μορφώ ν κινητικό τητας
έγκειται στο ό τι η STA είναι δραστηριό τητα "διδασκαλίας", ενώ η STT είναι
δραστηριό τητα επιμό ρφωσης ή κατά ρτισης.
Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία - STA
Προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς στο Πρό γραμμα Erasmus+:


Ύπαρξη διμερού ς συμφωνίας μεταξύ των συνεργαζό μενων Ιδρυμά των
(υπογεγραμμένο Interinstitutional Agreement).



Το μά θημα ή τα μαθή ματα που θα διδαχθού ν να αποτελού ν μέρος του
προγρά μματος σπουδώ ν του Ιδρύ ματος Υποδοχή ς.



Ο ελά χιστος απαιτού μενος χρό νος διδασκαλίας είναι 8 ώ ρες την
εβδομά δα.

Κριτήρια Επιλογής STA




Ο διαθέσιμος προϋ πολογισμό ς.
Προηγού νται ό σοι δεν έχουν συμμετά σχει στο πρό γραμμα την τελευταία
διετία (+ 20 μό ρια).
Πιστοποίηση ξένης γλώ σσας (τουλά χιστον επίπεδο C1)
Κατά την εξέταση των προς έγκριση κινητικοτή των λαμβά νονται επίσης
υπό ψη στοιχεία ό πως ο αριθμό ς των μετακινουμένων στη χώ ρα- Ίδρυμα
υποδοχή ς και η πιθανό ν ταυτό χρονη μετακίνηση προς την ίδια χώ ρα- Ίδρυμα
υποδοχή ς προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική και ισό ρροπη κατανομή
των κινητικοτή των στις χώ ρες-Ιδρύ ματα Εταίρους.

Για την πληρωμή της A' δό σης, 80% (δύ ο μή νες πριν την αναχώ ρηση)
απαιτού νται*:
1. Invitation (πρό σκληση) από το Ίδρυμα υποδοχή ς.

2. Εντολή μετακίνησης εκτό ς έδρας.
3. Υπογεγραμμένο από ό λα τα συμβαλλό μενα μέρη το Mobility Agreement
– Staff Mobility for Teaching.
4. Σύ μβαση Κινητικό τητας υπογεγραμμένη.
5. Συμπληρωμένο το έντυπο ‘Δή λωση ατομικώ ν στοιχείων’.
Για την πληρωμή της Β' δό σης, 20% (με την επιστροφή ) απαιτού νται:
1. Υπογεγραμμένο Confirmation Letter.
2. Συμπλή ρωση του σχετικού ερωτηματολογίου που αποστέλλεται αυτό ματα
από το Mobility Tool.
*Σημειώ νεται ό τι τα παραπά νω είναι τα απολύ τως απαραίτητα
δικαιολογητικά . Ενδέχεται για λό γους διασφά λισης-ελέγχου να σας
ζητηθού ν περαιτέρω δικαιολογητικά ό πως αποδείξεις εισιτηρίων,
ξενοδοχείων, boarding passes κ.λ.π.
Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση - STΤ
Προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς στο Πρό γραμμα Erasmus+:


Υπογεγραμμένο από το Ίδρυμα ή Φορέα Υποδοχή ς Mobility Agreement
for Training με αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της επιμό ρφωσης

Κριτήρια Επιλογής STΤ







Ο διαθέσιμος προϋ πολογισμό ς.
Προηγού νται ό σοι δεν έχουν συμμετά σχει στο πρό γραμμα την τελευταία
διετία (+ 20 μό ρια).
Απαραίτητη προϋ πό θεση είναι η πιστοποίηση ξένης γλώ σσας, τουλά χιστον
επίπεδο Β1 (+10 μό ρια).
Προτεραιό τητα δίνεται σε μέλη του Διδακτικού ή Διοικητικού Προσωπικού
που είναι μέλη της Επιτροπή ς Ευρωπαϊκώ ν Προγραμμά των, μέλη επιτροπώ ν
Erasmus, ακαδημαϊκού ς συντονιστές Erasmus Σχολώ ν και Τμημά των και
εργαζό μενους στο τμή μα Ευρωπαϊκώ ν Προγραμμά των Σπουδώ ν
(+10
μό ρια)
Προτεραιό τητα δίνεται στα μέλη του Διοικητικού προσωπικού - μό νιμοι
υπά λληλοι, υπά λληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου του Ιδρύ ματος,
καθώ ς και εργαζό μενοι με σύ μβαση εργασίας ή έργου, εφό σον χρονικά έχουν
διαρκή σχέση με το Ίδρυμα (+10 μό ρια).
Κατά την εξέταση των προς έγκριση κινητικοτή των λαμβά νονται επίσης
υπό ψη στοιχεία ό πως ο αριθμό ς των μετακινουμένων στη χώ ρα- Ίδρυμα
/φορέα υποδοχή ς και η πιθανό ν ταυτό χρονη μετακίνηση προς την ίδια
χώ ρα- Ίδρυμα υποδοχή ς , προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική και
ισό ρροπη κατανομή των κινητικοτή των στις χώ ρες-Ιδρύ ματα υποδοχή ς.

Για την A' δό ση (δύ ο μή νες πριν την αναχώ ρηση) απαιτού νται:
1. Invitation (πρό σκληση) από το Ίδρυμα ή τον φορέα υποδοχή ς.
2. Εντολή μετακίνησης εκτό ς έδρας.
3. Υπογεγραμμένο από ό λα τα συμβαλλό μενα μέρη το Mobility Agreement
– Staff Mobility for Training το οποίο θα περιλαμβά νει το αναλυτικό
πρό γραμμα της επιμό ρφωσης .
4. Σύ μβαση Κινητικό τητας υπογεγραμμένη.
5. Συμπληρωμένο το έντυπο ‘Δή λωση ατομικώ ν στοιχείων’.
Για την Β' δό ση (με την επιστροφή ) απαιτού νται:
1. Υπογεγραμμένο Confirmation Letter.
2. Συμπλή ρωση του σχετικού ερωτηματολογίου που αποστέλλεται
αυτό ματα από το Mobility Tool.
*Σημειώ νεται ό τι τα παραπά νω είναι τα απολύ τως απαραίτητα
δικαιολογητικά . Ενδέχεται για λό γους διασφά λισης-ελέγχου να σας
ζητηθού ν περαιτέρω δικαιολογητικά ό πως αποδείξεις εισιτηρίων,
ξενοδοχείων, boarding passes κ.λ.π.

Μετακίνηση για ΑμεΑ
Τα ά τομα του προσωπικού με αναπηρία αποτελού ν μια ιδιαίτερη κατηγορία
ατό μων, δεδομένου ό τι πρέπει να υπερκερά σουν τις επιπλέον δυσκολίες που
τους δημιουργεί το πρό βλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώ στε να
μετακινηθού ν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγρά μματος Erasmus+.
Τα ά τομα με αναπηρία είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα
προσοχή και σεβασμό , ενώ ιδιαίτερα μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην τή ρηση
του ιατρικού απορρή του. Για τον πλή ρη κατά λογο των αναπηριώ ν δείτε τον
Νό μο υπ. Αριθ. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύ χος Α'/17.9.2013. Εκτό ς των
ασθενειώ ν που περιλαμβά νονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να
λά βουν επιπλέον χρηματοδό τηση είναι ό λοι οι ανή κοντες στο προσωπικό που
παρουσιά ζουν αναπηρία 67% και ά νω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πά θηση,
βά σει της πρό σφατης γνωμά τευσης της οικείας πρωτοβά θμιας υγειονομική ς
επιτροπή ς που εδρεύ ει σε κά θε νομό .
Τα ενδιαφερό μενα μέλη του προσωπικού με αναπηρία θα πρέπει να
υποβά λλουν αίτηση πρό σθετης χρηματοδό τησης στο Γραφείο Ευρωπαϊκώ ν
Προγραμμά των της Πανεπιστημιού πολης που ανή κουν.

