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Άρθρο 5 – Κλασσική Κινητικότητα Προσωπικού
1. Με απόφαση της Ιδρυματικής Επιτροπής Erasmus, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς το προσωπικό του Ιδρύματος για συμμετοχή στην κλασσική
κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση. Στην πρόσκληση αυτή αναφέρονται όλες οι
προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά και η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων.
2. Η επιλογή του προσωπικού για συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας για επιμόρφωση
πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη της Ιδρυματικής Επιτροπής Erasmus, με βάση τις
προϋποθέσεις και κριτήρια επιλεξιμότητας των επόμενων παραγράφων και κατά τρόπο που
να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και αμεροληψία της διαδικασίας επιλογής στην κινητικότητα.
3. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι οι εξής:
α)
β)
γ)

ο δικαιούχος πρέπει να εργάζεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο το οποίο είναι κάτοχος του
Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus,
ο δικαιούχος πρέπει να είναι υπήκοος χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Εrasmus
για την εξέταση της αίτησης κινητικότητας, απαιτείται η έκδοση απόφασης του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή του Τμήματος όπου αυτός ανήκει, η οποία να
πιστοποιεί ότι με την απουσία του δεν παρακωλύεται η λειτουργία της υπηρεσίας,

4. Η τελική επιλογή του προσωπικού που θα μετακινηθεί πραγματοποιείται με την κατάρτιση
λίστας βαθμολόγησης και την επιλογή των πρώτων καταταχθέντων στην λίστα αυτή, μέχρι
την συμπλήρωση όλων των διαθέσιμων θέσεων. Στην βαθμολόγηση συμμετέχουν μόνο οι
αιτήσεις προσωπικού που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος
Άρθρου.
5. Τα βαθμολογικά κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κινητικότητας
προσωπικού είναι τα ακόλουθα:
α)
β)
γ)
δ)

ελάχιστα απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας Β1: 1 μόριο
επιπλέον ξένες γλώσσες: 1 μόριο για κάθε επιπλέον γλώσσα
τεκμηρίωση σχεδίου εργασίας: καλή/μέτρια/κακή (3/2/1 μόρια αντιστοίχως)
βαρύτητα της μετακίνησης, αναμενόμενη προστιθέμενη αξία για το Ίδρυμα: υψηλή/
μεσαία/χαμηλή ( 3/2/1 μόρια αντιστοίχως)

6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα δίνεται στις μετακινήσεις προσωπικού με
υψηλότερη διοικητική θέση (Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης,
Προϊστάμενος Τμήματος, Μόνιμος υπάλληλος, ΙΔΑΧ) και χρόνο υπηρεσίας (προτεραιότητα
στον αρχαιότερο).
7. Σε περίπτωση υψηλής ζήτησης, με απόφασή της, η Ιδρυματική Επιτροπή Erasmus δύναται
να διαθέτει περισσότερες θέσεις κινητικότητας προσωπικού από αυτές που προβλέπει η
ισχύουσα σύμβαση. Η κάλυψη της σχετικής πρόσθετης δαπάνης μπορεί να γίνεται από το
κονδύλι οργανωτικής υποστήριξης του Προγράμματος, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες
κανόνες του Προγράμματος.

