ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Πειραιάς, 11 Φεβρουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ. 20200973

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus + Ακαδημαϊκό Έτος 20192020 προκηρύσσονται θέσεις για διδασκαλία και επιμόρφωση με βάση την παρακάτω διαδικασία και
κριτήρια.

Μετακίνηση Erasmus+ ΚΑ107 , (Διεθνή Κινητικότητα χώρες εκτος Ε.Ε ) για
Διδασκαλία
Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 30/03/2020 να ενημερώσουν το Τμήμα Διεθνών και
Δημοσίων Σχέσεων στο e-mail : icm-erasmus@unipi.gr επισυνάπτοντας το letter of acceptance με ακριβές χρονικό
διάστημα της μετακίνησης, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
Θα ληφθούν υπόψη μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια. Η
μετακίνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/06/2020 και να διαρκεί 7 ημέρες (5 ημέρες ταξιδίου και 2
ημέρες δραστηριότητας).

Κριτήρια Επιλογής Προσωπικού για Διδασκαλία
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
1

Βαθμίδα

2
3

Προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί
στο Παρελθόν
Δυνατότητα επέκτασης διμερών συμφωνιών

4

Προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

5

Προστιθέμενη αξία στη Διεθνή Στρατηγική του
Πανεπιστημίου Πειραιώς
Πληρότητα αίτησης μετακίνησης
ΣΥΝΟΛΟ

6

ΜΟΡΙΑ
Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Λέκτορας
ΕΔΙΠ-ΕΕΠ

15
8
6
5
4

Καμία μετακίνηση στο παρελθόν 15
25
15
20
10
100
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Μετακίνηση Erasmus+ ΚΑ107 , (Διεθνή Κινητικότητα χώρες εκτος Ε.Ε ) για
Επιμόρφωση
Το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 30/03/2020 να ενημερώσουν το Τμήμα
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων στο e-mail: icm-eramus@unipi.gr επισυνάπτοντας το letter of acceptance με ακριβές
χρονικό διάστημα της μετακίνησης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια.
Η μετακίνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/06/2020 και να διαρκεί 7 ημέρες (5 ημέρες ταξιδίου και 2
ημέρες δραστηριότητας).

Α. Για τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού δικαίωμα για αίτηση ενδιαφέροντος έχουν:
 όσοι είναι Ακαδημαϊκοί Συντονιστές
 όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία κινητικότητα επιμόρφωσης κατά το παρελθόν
 όσοι επιδιώκουν να συνάψουν Διμερή Συμφωνία, κριτήριο που συμβάλλει στην διεθνοποίηση του Ιδρύματος

B. Για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού:
α. Αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε μετακίνηση με πρόγραμμα Erasmus+ για επιμόρφωση δικαιούνται
μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Πειραιώς
β. Το προσωπικό του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων εξαιρούνται από τα ανωτέρω και διακινούνται
κινητικότητα με τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους.
γ. Για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έχουν προτεραιότητα όσοι δεν
έχουν πραγματοποιήσει καμία κινητικότητα επιμόρφωσης κατά το παρελθόν. Οι αιτούντες αυτοί πριμοδοτούνται με
15 μόρια έναντι των ατόμων που έχουν συμμετάσχει σε μια μετακίνηση κατά το παρελθόν.
δ. Συγκεκριμένο σχέδιο επιμόρφωσης και τεκμηριωμένο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της κινητικότητας
για ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία ως προς την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος.
ε. Γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης.
ζ. Μετακίνηση για επιμόρφωση δικαιούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι μια (1) φορά κατ’ έτος. Εξαιρείται από αυτό και
δίνεται δυνατότητα για περισσότερες της μιας μετακίνησης και προτεραιότητα στο προσωπικό του Τμήματος
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα με τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση καθηγητών ή προσωπικού που θα μπορέσει να
μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται από το ποσό της τελικής
επιχορήγησης που θα αποδοθεί στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το
Ι.Κ.Υ. Είναι σαφές ότι η ικανοποίηση των κατατεθεισών αιτήσεων μετακίνησης για διδασκαλία θα πραγματοποιείται
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με σχετική αναλογία προς τον αριθμό αιτήσεων εκτιμώντας τόσο τα διαθέσιμα κονδύλια, αλλά κυρίως με την ενεργή
συμμετοχή και ενασχόληση του κάθε υποψηφίου με το Πρόγραμμα Erasmus+
Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής προσωπικού αναλύονται με λεπτομέρειες στον παρακάτω πίνακα

1

2
3
4
5
6
7
8

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Έτη προϋπηρεσίας

Προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν
μετακινηθεί στο Παρελθόν
Συνάφεια καθηκόντων υπαλλήλου με
αντικείμενο επιμόρφωσης
Επίπεδο γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
Επίπεδο γνώσης γλώσσας στη χώρα
υποδοχής
Άτομο με ειδικές ανάγκες
Δυνατότητα σύναψης νέας διμερούς
συμφωνίας
Πληρότητα Αίτησης Μετακίνησης
ΣΥΝΟΛΟ

Από το τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

ΜΟΡΙΑ
1-10 έτη
11-20 έτη
21 έτη και άνω

15
8
6

Καμία μετακίνηση στο παρελθόν 15
10
15
10
10
20
10
100
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School of
Economics,
Business and
International
Studies

Partner Country

Partner University

Staff Mobility
for Teaching or
Training

ALBANIA

Logos Universitar

3

✔

ARMENIA

Armenian National Agrarian University

1

✔

ISRAEL

BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV

2

✔

KENYA

KENNYATA UNIVERSITY

1

✔

JORDAN

JORDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY

2

KAZAKHSTAN

S.Toraighyrov Pavlodar State University

1

RUSSIAN
FEDERATION

FEDERAL STATE AUTONOMOUS
EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION NORTH-CAUCASUS FEDERAL
UNIVERSITY

RUSSIAN
FEDERATION

SAINT PETERSBURG NATIONAL RESEARCH
UNIVERSITY OF INFORMATION
TECHNOLOGIES, MECHANICS AND OPTICS

RUSSIAN
FEDERATION

SAINT PETERSBURG ELECTROTECHNICAL
UNIVERSITY LETI

TUNISIA

ISET RADES

3

UGANDA

KYAMBOGO UNIVERSITY

2

School of Maritime
and Industrial
Studies

School of Finance
and Statistics

School of
Information and
Communication
Technologies

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1

✔

✔
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Επιχορήγηση για την κάλυψη Ατομικών Εξόδων
Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό για τη κάλυψη Ατομικών Εξόδων, τα οποία προκύπτουν λόγω
της κινητικότητας για διδασκαλία ή επιμόρφωση, υπολογίζεται βάσει της διάρκειας διδασκαλίας ή επιμόρφωσης ως
ακολούθως. Τα μέλη ΔΕΠ που μετακινούνται προς τις χώρες Εταίρους επιχορηγούνται για ατομικές δαπάνες με
180€/ημέρα μέχρι και την 14η ημέρα της δραστηριότητας. Για μετακινήσεις διάρκειας από 15 έως και 60 ημερών, η
επιχορήγηση ανέρχεται σε 112 €/ημέρα.

Δαπάνες ταξιδίου

Το ποσό των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του
μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.
Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή
απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

ΔΙΑΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων:
Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων:
Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων:
Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων:
Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων:
Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων:
Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων:

ΠΟΣΟ
20 ευρώ ανά συμμετέχοντα
180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
276 ευρώ ανά συμμετέχοντα
360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

