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ΘΕΜΑ : «Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα: Επιχορήγηση Προσωπικού για επιμόρφωση
(Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20)»
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/Διεθνής
Κινητικότητα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για συνεργασία με το University of Montenegro
(Μαυροβούνιο) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2021.
Η επιχορήγηση αφορά μετακινήσεις διοικητικού προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση με αντικείμενο τη
διοικητική και οικονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και
προσωπικού εντός και εκτός Ε.Ε.. Η διάρκεια επιμόρφωσης πρέπει να είναι 5 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες.
Η μετακίνηση πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2021.
Το τελικό ποσό της επιχορήγησης του δικαιούχου 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 την ημερήσια αποζημίωση ύψους 180
ευρώ/ημέρα. Ο αριθμός των ημερών κινητικότητας περιλαμβάνει τις ημέρες επιμόρφωσης και δύο
ημέρες για τις μετακινήσεις που πρέπει να γίνουν σε ημέρες διαφορετικές των ημερών της επιμόρφωσης.
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 και συγκεκριμένα για την Podgorica ανέρχεται σε 275 ευρώ, ανεξαρτήτως του
πραγματικού κόστους του ταξιδιού.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στην διεύθυνση
bebeli@aua.gr έως τις 24.02.2020.
Η αίτηση (επισυνάπτεται το έντυπο) οφείλει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
- Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (επισυνάπτεται το έντυπο) επίσημα υπογεγραμμένο/σφραγισμένο από το
University of Montenegro σε μορφή .pdf.
- Αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας επιμόρφωσης σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 του Common European
Framework of Languages (δηλαδή επίπεδο First Certificate και των αντιστοίχων του).
- Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας
- Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών από τη Διεύθυνση Διοικητικού.

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης
μεταχείρισης και της αμεροληψίας. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή
αποτελούμενη από την Επιστημονική υπεύθυνη του Σχεδίου Καθηγήτρια Πηνελόπη Μπεμπέλη για το
Τμήμα της Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, την Επιστημονική υπεύθυνη του Σχεδίου Αναπλ. Καθηγήτρια
Σταματίνα Καλλίθρακα για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και την Λέκτορα
Ελένη Τάνη. Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει βάσει του Προγράμματος Επιμόρφωσης που θα

υποβληθεί με την αίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συνάφεια του
προτεινόμενου προγράμματος επιμόρφωσης και των καθηκόντων του αιτούντος στη θέση που
υπηρετεί στο ΓΠΑ.
Προτεραιότητα δίνεται σε όσους κατά τα προηγούμενα έτη δεν έχουν συμμετάσχει στο
Πρόγραμμα ή έχουν το μικρότερο αριθμό συμμετοχών. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί
στον ιστότοπο του ΓΠΑ. Θα καταρτιστεί Πίνακας Κατάταξης επιτυχόντων, επιλαχόντων και
απορριφθέντων αναρτητέος στο διαδίκτυο.
Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Σχεδίου
Καθηγήτρια Πηνελόπη Μπεμπέλη

