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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(Το παρόν έγγραφο θα σταλεί ΜΟΝΟΝ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1) Μέλη Δ.Ε.Π.
2) Γραμματείες Τμημάτων
ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα Μελών Δ.Ε.Π. με σκοπό
τη διδασκαλία (χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021)
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του
Προγράμματος Erasmus+ από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για Κινητικότητα
Προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία (Staff Mobility for Teaching). Η επιχορήγηση
διατίθεται με τη μορφή χρηματοδοτικής εισφοράς ανά κόστος μοναδιαίας δαπάνης
καθώς και με τη μορφή αποζημίωσης των επιλέξιμων δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης.
Η επιχορήγηση αφορά μετακινήσεις στο εξωτερικό που έχουν ως σκοπό τη
διδασκαλία σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του οικείου Τμήματος στο πλαίσιο του
Προγράμματος. Το θέμα που θα διδάξει ο δικαιούχος θα πρέπει να αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής. Οι
μετακινήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2020-21. Η διάρκεια των περιόδων διδασκαλίας προβλέπεται
κάθε φορά στις Διμερείς Συμφωνίες και μπορεί να είναι από 2 έως και 4 διαδοχικές
εργάσιμες ημέρες. Η ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας είναι σε κάθε περίπτωση 8
ώρες.
Το τελικό ποσό της επιχορήγησης του διδάσκοντα προκύπτει προσθέτοντας το ποσό
των ατομικών δαπανών και το ποσό των δαπανών ταξιδιού.
Το ποσό των ατομικών δαπανών υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των
ημερών της κινητικότητας με το ποσό που ισχύει ανά ημέρα για την χώρα υποδοχής.
Ο αριθμός των ημερών κινητικότητας περιλαμβάνει μόνο τις ημέρες διδασκαλίας.
Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει
της χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο που βρίσκεται το Ίδρυμα
αποστολής και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των
χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό
(online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο
δικτυακό
τόπο
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
στη
διεύθυνση

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. Ωστόσο ο
δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει μετά την επιστροφή του τις κάρτες
επιβίβασης για το ταξίδι που αφορά στη μετακίνηση προς και από το Ίδρυμα
υποδοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να μετακινηθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο
καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους και να την
αποστείλουν μαζί με τα συνημμένα αυτής (σε μορφή pdf ή jpeg) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση European_pr@aua.gr ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Γραφείο
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το αργότερο μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 16:00 μ.μ.
Η διαδικασία αιτήσεων για το εαρινό εξάμηνο θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση.
Η αίτηση υποβάλλεται εμπρόθεσμα στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και
πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
- Πρόγραμμα Διδασκαλίας επίσημα υπογεγραμμένο/σφραγισμένο από το
Πανεπιστήμιο υποδοχής σε μορφή .pdf.
- Άδεια απουσίας (εξασφαλίζοντας κατά τη διάρκεια της μετακίνησης την
αναπλήρωση ή αντικατάσταση από άλλο μέλος ΔΕΠ των διδακτικών ωρών που δεν
πραγματοποιήθηκαν).
- Αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 του
Common European Framework of Languages (δηλαδή επίπεδο First Certificate και
των αντιστοίχων του).
Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται στη βάση των αρχών της διαφάνειας,
της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας, από την Επιτροπή ERASMUS.
Προτεραιότητα δίνεται κατά σειρά στους διδάσκοντες που δεν έχουν συμμετάσχει
στο Πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα έτη και εν συνεχεία, στους διδάσκοντες των
κατώτερων βαθμίδων. Επισημαίνεται ότι εάν ένας υποψήφιος έχει στο παρελθόν
μετακινηθεί με το Πρόγραμμα αλλά δεν έλαβε επιχορήγηση, η μετακίνηση αυτή δε
συνυπολογίζεται στον αριθμό μετακινήσεών του. Σε περίπτωση που υπάρχουν
υποψήφιοι με τα ίδια ακριβώς προσόντα θα δοθεί προτεραιότητα ανάλογα με την
ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης.
Αιτήσεις εκπρόθεσμες δε θα αξιολογηθούν. Στην περίπτωση που μία αίτηση δε
συνοδεύεται από άδεια απουσίας, θα θεωρείται εμπρόθεσμη μόνον εφόσον
συνοδεύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής σχετικού αιτήματος προς το
Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΓΠΑ. Ωστόσο η αίτηση θα απορρίπτεται ως ελλιπής εάν
τελικά δεν υποβληθεί στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η άδεια απουσίας
έως την ημερομηνία αξιολόγησης όλων των αιτήσεων. Παρακαλούνται οι αιτούντες
κατά την κατάθεση της αίτησης στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων να
παραλαμβάνουν οπωσδήποτε αποδεικτικό παραλαβής της.
Θα καταρτισθεί Πίνακας κατάταξης αναρτητέος στο Διαδίκτυο. Για τους τυχόν
επιλαχόντες της προκήρυξης και εφόσον προκύψει κάποια παραίτηση, αυτοί θα
μπορούν να μετακινηθούν με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία
μετακίνησης που έχει δηλωθεί στην αίτησή τους.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης μπορούν να
αναζητηθούν στον ιστότοπο http://www.european.aua.gr (Ανακοινώσεις) ενώ ο
πλήρης κατάλογος με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και τις διαθέσιμες θέσεις για
το
ακαδημαϊκό
έτος
2020-2021
έχει
αναρτηθεί
στον
ιστότοπο
http://www.european.aua.gr/?page_id=520
Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων παραμένει στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου για σχετικές διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες
(κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, διάδρομος εργαστηρίου Γεωργίας, Δευτέρα, Τετάρτη,
Πέμπτη 10:00 – 12:00). Παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων όπως
αναρτήσουν στους πίνακες ανακοινώσεων το παρόν έγγραφο.
Ο Αντιπρύτανης
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