----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Προσωπικό το οποίο δεν έχει µετακινηθεί τα τελευταία τρία (3) χρόνια µε τη δράση αυτή.
2) Προσωπικό µε κύρια απασχόληση το πρόγραµµα Erasmus/κινητικότητα φοιτητών και
προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης.
3) Προσωπικό του οποίου το αντικείµενο απασχόλησης στο Πανεπιστήµιο Κρήτης έχει συνάφεια µε
πρόγραµµα κινητικότητας.
4) Μόνιµο ή επί συµβάσει προσωπικό και Ε.Τ.Ε.Π., δεδοµένου ότι οι διδάσκοντες και το
προσωπικό Ε.∆Ι.Π. µπορούν να κάνουν χρήση και της δράσης: Εrasmus+/Κινητικότητα
προσωπικού για διδασκαλία. Μεταξύ του µόνιµου ή επί συµβάσει προσωπικού και Ε.Τ.Ε.Π
προτεραιότητα να έχει το µόνιµο προσωπικό, προσωπικό Ι∆ΑΧ και Ε.Τ.Ε.Π. και κατόπιν το
προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου.
5) Προσωπικό (πλην του διδακτικού) του οποίου η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι
επιπέδου Β2 ή εκείνου της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (για τα δικαιολογητικά γνώσης της
ξένης γλώσσας γίνονται δεκτά τα ορισθέντα από το ΑΣΕΠ). Εξαιρείται το προσωπικό για το
οποίο η γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την αγγλική γλώσσα είναι η µητρική.
6) Προσωπικό (πλην του διδακτικού προσωπικού) για το οποίο η κατάθεση συνοπτικής «έκθεσης
σκοπιµότητας» από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας αποδεικνύει ότι το πρόγραµµα
Επιµόρφωσης που θα ακολουθήσει προάγει τη λειτουργία της Υπηρεσίας. Οι Υπηρεσίες µάλιστα
του Ιδρύµατος θα καλούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα να υποδεικνύουν στη ∆ιεύθυνση
Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης δραστηριότητες και λειτουργίες
που επιθυµούν να βελτιώσουν ή/ και να αναπτύξουν στο πλαίσιο του προγράµµατος.
Πέραν αυτών, λαµβάνονται υπ’ όψιν τα ακόλουθα:
(α) ∆ικαίωµα αίτησης για µετακίνηση έχουν άτοµα από όλες τις Υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Η επιλογή γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαπανεπιστηµιακών Υποθέσεων που έχει οριστεί από τη ∆ιοίκηση
του Ιδρύµατος σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο του Τµήµατος στο οποίο εργάζεται ο υποψήφιος,
εφόσον κριθεί απαραίτητο.

(β) Η Επιτροπή, προκειµένου να καταλήξει στην τελική επιλογή, διατηρεί επιπλέον το δικαίωµα σε όλες
τις περιπτώσεις να καλέσει σε συνέντευξη τον αιτηθέντα.
(γ) Οι αιτήσεις, εφόσον εγκρίνονται, και αν η επιχορήγηση του ιδρύµατος δεν επαρκεί,
χρηµατοδοτούνται για περίοδο δύο (2) έως τριών (3) ηµερών στο φορέα υποδοχής, εκτός περιπτώσεων
στις οποίες ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηµα για παρακολούθηση οργανωµένης εβδοµάδας
επιµόρφωσης, η οποία είναι διάρκειας έως και πέντε (5) ηµερών. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι
ενδιαφερόµενοι χρηµατοδοτούνται για το σύνολο των ηµερών της εβδοµάδας επιµόρφωσης. Χορηγείται
ηµερήσια αποζηµίωση και για τις µέρες ταξιδιού.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι επιθυµούν να παραµείνουν στο εξωτερικό για περίοδο µεγαλύτερη
της προαναφερόµενης- και (για το προσωπικό πλην του διδακτικού) υπάρχει θετική εισήγηση από τον
Προϊστάµενο- δύνανται να το πράξουν αλλά θα λάβουν για το επιπλέον διάστηµα µηδενική
επιχορήγηση (zero grant days).
Οι λοιποί αιτούντες κατατάσσονται ανά σειρά προτεραιότητας και εφόσον υπάρχει θετικό ταµειακό
υπόλοιπο να χρηµατοδοτούνται µε έλεγχο που διενεργείται από τα Τµήµατα ∆ιεθνών Σχέσεων και για
περίοδο παραµονής ως ανωτέρω.
Κατόπιν, στο τέλος εκάστου ακαδηµαϊκού έτους τα Τµήµατα ∆ιεθνών Σχέσεων προβαίνουν σε έλεγχο
του ταµειακού υπολοίπου και, εφόσον αυτό είναι θετικό, προβαίνουν σε πληρωµή όλων των
µετακινουµένων για τις µέρες µηδενικής επιχορήγησης (zero grant days). Σε περίπτωση µη επάρκειας
του ταµειακού υπολοίπου για όλους, οι προαναφερόµενες Υπηρεσίες να προβαίνουν σε πληρωµή µίας
µέρας για κάθε µετακινούµενο.
(δ) Όλοι οι συµµετέχοντες που κάνουν χρήση του προγράµµατος µετακίνησης οφείλουν να υποβάλουν
στην Επιτροπή και στον Προϊστάµενό τους συνοπτική έκθεση πεπραγµένων για την παραµονή τους στο
Ίδρυµα υποδοχής, εντός 15 ηµερών από την επιστροφή τους. Η έκθεση αυτή αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη διοικητική ολοκλήρωση της µετακίνησης.
Μετακίνηση ∆ιδασκόντων:
Προτεραιότητα έχουν οι διδάσκοντες που υποβάλλουν αίτηση µετακίνησης προκειµένου να ενηµερωθούν
για θέµατα που αφορούν τη διαµόρφωση προγραµµάτων σπουδών, καινοτόµα εκπαιδευτικά
προγράµµατα, νέες εκπαιδευτικές πρακτικές, χωρίς να αποκλείονται άλλες δραστηριότητες. Την ευθύνη
της τελικής επιλογής έχει η Επιτροπή σε συνεργασία µε τον εκάστοτε Συντονιστή Erasmus του
αντίστοιχου Τµήµατος, ο οποίος ενεργεί εκ µέρους της ∆ιοίκησης του Τµήµατός του.

