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Θέμα: Επαναπροκήρυξη κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία σε Χώρες
Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα για
το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
To Πανεπιστήμιο Αιγαίου επαναπροκηρύσσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ /
Διεθνής Κινητικότητα θέσεις κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία σε
Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) για το ακαδ. έτος 2015-2016. Οι θέσεις περιγράφονται αναλυτικά
στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Σύμφωνα με την απόφαση της με ημερομηνία 18-12-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής
Στρατηγικής Erasmus+ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η επιλογή του Διδακτικού Προσωπικού
για κινητικότητα οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και
αμεροληψία της διαδικασίας, εκτελείται με τρόπο δίκαιο, παρουσιάζει συνοχή και είναι
δεόντως τεκμηριωμένη. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής βασίζονται στις αρχές της
ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
Εθνική Μονάδα Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ο/Η δικαιούχος προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας θα πρέπει να
εργάζεται ως Μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξάρτητα
από την υπηκοότητά του/της.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αριθμός των Μελών του Προσωπικού που μετακινούνται κάθε
έτος συνδέεται άμεσα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, η οποία δεν επαρκεί για να καλύψει
όλες τις ανάγκες, θα πρέπει να γίνεται μία κατάταξη των αιτούντων/ουσών που πληρούν τα
παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν
συμμετοχή όλων των Μελών του Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα της κινητικότητας.
Κανένα Μέλος του Προσωπικού δεν αποκλείεται από τη δυνατότητα συμμετοχής στο
Πρόγραμμα, αλλά ιεραρχούνται οι προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με τις οδηγίες του
προγράμματος και τις επιλογές του Ιδρύματος, καθώς το πρόγραμμα είναι Ιδρυματικό και
Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων / Erasmus+
E-mail: tdap@aegean.gr Ιστότοπος: http://erasmus.aegean.gr

Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα - Προκήρυξη για κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού
για το ακαδ. έτος 2015-2016
επομένως έχει ως στόχο τη συμβολή στη διεθνοποίηση των σπουδών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Σύμφωνα και με τις οδηγίες του προγράμματος ERASMUS+, προτεραιότητα έχουν τα Μέλη
του Προσωπικού τα οποία συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα κινητικότητας,
ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή στην κινητικότητα όσο τον δυνατόν μεγαλύτερου
αριθμού ατόμων.
Δίνεται προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λαμβάνουν και πρόσθετη
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.
Προκειμένου να ενθαρρυνθούν στην ανάπτυξη διεθνούς προφίλ και οι πιο νέοι/ες
διδάσκοντες/ουσες του Πανεπιστημίου, δίδεται προτεραιότητα στις χαμηλότερες
ιεραρχικά βαθμίδες.
Δίδεται προτεραιότητα σε Μέλη του Προσωπικού τα οποία είχαν την πρωτοβουλία για
την έναρξη συνεργασίας με το συγκεκριμένο/α Ίδρυμα/τα Εταίρο/ους.
Για την ταξινόμηση των αιτήσεων, με βάση τις παραπάνω αρχές ιεράρχησης, χρησιμοποιείται
o παρακάτω πίνακας:
Κριτήρια
Μοριοδότηση
Βαθμίδα

Λέκτορας, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ (κ.λ.π.) 8
Επίκουρος Καθηγητής 6
Αναπληρωτής Καθηγητής 4
Καθηγητής 2

ΑμΕΑ

5 μόρια

Πρωτοβουλία για την έναρξη συνεργασίας 10 μόρια
με το Ίδρυμα Εταίρο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Μετά τη σύνταξη του πίνακα και τη δημοσιοποίησή του, καλούνται τα μέλη του Προσωπικού
που βρίσκονται στις χρηματοδοτούμενες για το έτος θέσεις να υποβάλουν στο Γραφείο
Erasmus, εντός ορισμένων ημερομηνιών που ορίζονται και ανακοινώνονται κάθε χρόνο:
(1) Πρόγραμμα διδασκαλίας εγκεκριμένο και από τα δύο Ιδρύματα
(2) Σύμβαση κινητικότητας στην οποία προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι της, όπως ο
σκοπός, η διάρκεια, η επιχορήγηση, οι διαδικασίες επιχορήγησης, κ.ά.
(3) Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων (φωτοτυπία)
(4) Αντίγραφο θεώρησης εισόδου στη χώρα υποδοχής (εάν απαιτείται)
(5) Αντίγραφο βασικής ασφάλειας υγείας
(6) Αντίγραφο γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων
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(7) Αντίγραφο ασφάλειας προσωπικού ατυχήματος
Επισημαίνεται ότι η κινητικότητα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν
προηγουμένως ολοκληρωθεί τα παραπάνω προβλεπόμενα.
Στην περίπτωση που οι πρώτοι/ες στον πίνακα κατάταξης δεν υποβάλουν τα παραπάνω
έγγραφα εντός των οριζόμενων ημερομηνιών και προκειμένου να είναι δυνατή η ορθότερη
αξιοποίηση του διατιθέμενου κονδυλίου και να αξιοποιηθεί η δυνατότητα αιτήματος
συμπληρωματικής χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα (Ι.Κ.Υ.), τα εν λόγω Μέλη του
Προσωπικού χάνουν τη δυνατότητα μετακίνησης για το έτος αυτό και το δικαίωμα δίνεται
στα μέλη του Προσωπικού που ακολουθούν στον πίνακα κατάταξης.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πέραν της χρηματοδοτούμενης, επιτρέπεται και η
κινητικότητα Μελών του Προσωπικού για διδασκαλία, χωρίς χρηματοδότηση (zero grant),
μετά από σχετική αίτηση η οποία μπορεί να κατατίθεται σε όλη τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους. Για τους/τις αιτούντες/ουσες σε αυτό το σκέλος κινητικότητας, η αίτηση
θα πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι ο/η υποψήφιος/α δεν αιτείται χρηματοδότησης.
Οι μετακινήσεις για διδασκαλία θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως και τις 30/9/2016.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την αίτησή τους στο Γραφείο Erasmus+ του
Πανεπιστημίου ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tdap@aegean.gr έως και
την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016.
Το ποσό της επιχορήγησης για τις δαπάνες ταξιδιού υπολογίζεται βάσει της χιλιομετρικής
απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του/της συμμετέχοντα/ούσης και τον τόπο
διεξαγωγής της δραστηριότητας χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο distance
calculator (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) και η
ημερήσια ατομική επιχορήγηση ανέρχεται σε 160€.
Τυχόν ενστάσεις κατατίθενται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης του
πίνακα κατάταξης και εξετάζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ .

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
Αναπλ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας θέσεων κινητικότητας
Α/Α Χώρα
υποδοχής

1

2

3

Λίβανος

Ίδρυμα
υποδοχής

Γνωστικό
αντικείμενο
κινητικότητας

Ημέρες κινητικότητας
Αριθμός
(Στις
αναγραφόμενες συμμετεχόντων
συμπεριλαμβάνονται και
2 ημέρες ταξιδιού)
12
1

American
Arts & Design
University of
Beirut
Κίνα
Hangzhou
Green Logistics 12
Dianzi
University
Μαυροβούνιο University of Maritime
9
Montenegro
Technology
and Economics

1

1
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