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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«Κινητικότητα ∆ιδακτικού Προσωπικού» (SΤΑ)
Σκοπός της ενέργειας: Η μετακίνηση διδασκόντων σε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τα
οποία το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει συνάψει διμερή συμφωνία, για την παροχή διδακτικού
έργου.
Χρονικό διάστημα στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση: από 1 Ιουνίου
2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010
Υποτροφία: Καταβάλλεται επιχορήγηση α) για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού βάσει των
πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και β) για την κάλυψη των δαπανών
διαβίωσης η οποία καθορίζεται βάσει της διάρκειας παραμονής στο εξωτερικό βάσει των
παραστατικών που θα προσκομισθούν για τις ημερομηνίες ταξιδιού δηλαδή ημερήσια ή
εβδομαδιαία αποζημίωση ανά χώρα υποδοχής ( η εβδομάδα ισοδυναμεί με 5 εργάσιμες
ημέρες).
Επισυνάπτεται πίνακας επιχορήγησης διδακτικού προσωπικού ανά χώρα υποδοχής.
Περίοδος διδασκαλίας
Ελάχιστο χρονικό διάστημα παραμονής: 5 ώρες διδασκαλίας – 5 εργάσιμες ημέρες (από
∆ευτέρα πρωϊ - Παρασκευή απόγευμα)
Μέγιστο διάστημα παραμονής: Έξι εβδομάδες 1
Απαιτούμενα δικαιολογητικά & ενέργειες πριν από την αναχώρηση του διδάσκοντα
Πρόσκληση Πανεπιστημίου υποδοχής
Ο διδάσκων πρέπει να έχει λάβει πρωτότυπη* πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο υποδοχής
στην οποία προσδιορίζεται:
- το ακριβές χρονικό διάστημα παραμονής
- το Τμήμα στο οποίο θα γίνει η διδασκαλία
- - ότι το θέμα διδασκαλίας εντάσσεται στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος
υποδοχής
* η πρόσκληση γίνεται δεκτή και σε μορφή fax με την υποχρέωση να προσκομιστεί σε
εύλογο χρονικό διάστημα σε πρωτότυπη μορφή.
Σύντομο πρόγραμμα διδασκαλίας εγκεκριμένο και από τα δύο Ιδρύματα το οποίο πρέπει
να περιλαμβάνει τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία του παραρτήματος Α ( επισυνάπτεται)
Αίτηση υποψηφίου
Υποβάλλεται στο Τμήμα ∆ιεθνών και ∆ημοσίων Σχέσεων (Τ∆∆Σ) σε προκαθορισμένο έντυπο
που διατίθεται από το Τμήμα. Συνυποβάλλεται η προαναφερόμενη πρόσκληση.
Έγκριση Γενικής Συνέλευσης
Ο διδάσκων υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος, στο οποίο υπηρετεί,
αντίγραφο της αίτησης που υπέβαλε στο Τ∆∆Σ, προκειμένου να εγκριθεί η μετακίνησή του.
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Έγκριση Πρυτανικού Συμβουλίου
Με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος διαβιβάζεται στο Τ∆∆Σ και το Τμήμα
διδακτικού προσωπικού η σχετική απόφαση της ΓΣ. Το Τμήμα διδακτικού προσωπικού
ελέγχει το υπόλοιπο δικαιούμενων ημερών απουσίας και ενημερώνει σχετικά το Τ∆∆Σ. Στη
συνέχεια το Τ∆∆Σ υποβάλλει σχετική εισήγηση στο Πρυτανικό Συμβούλιο (ΠΣ), προκειμένου
να εγκριθεί η μετακίνηση.
Έκδοση Πρυτανικής πράξης αδείας
Η απόφαση του ΠΣ διαβιβάζεται στο Τ∆∆Σ και το Τμήμα διδακτικού προσωπικού. Το Τμήμα
διδακτικού προσωπικού φροντίζει για την έκδοση της πρυτανικής πράξης αδείας, η οποία
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και το Τ∆∆Σ.
Υπογραφή σύμβασης
Εφόσον εγκριθεί η μετακίνηση, ο ενδιαφερόμενος υπογράφει σύμβαση για την υποτροφία
κινητικότητας, η οποία διατίθεται από το Τ∆∆Σ σε προκαθορισμένη μορφή. Η υπογραφή της
σύμβασης συνεπάγεται την αποδοχή της υποτροφίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά & ενέργειες μετά την επιστροφή του διδάσκοντα
Τα παρακάτω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τ∆∆Σ.
Βεβαίωση του Ιδρύματος υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα
αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας στο εξωτερικό και ότι οι διδακτικές ώρες
ήταν τουλάχιστον πέντε.
Απόδειξη καταβολής της υποτροφίας
Ο διδάσκων προσκομίζει την πρωτότυπη απόδειξη είσπραξης της υποτροφίας από την
Εθνική Τράπεζα.
Έκθεση του διδάσκοντος
Ο διδάσκων υποβάλλει αναλυτική έκθεση σε προκαθορισμένο έντυπο που διατίθεται από το
Τ∆∆Σ.
Εκπαιδευτικό υλικό
Υποβάλλεται οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα
υποδοχής.
Παραστατικά εισιτηρίων
Τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης
(visa ).
Ο δικαιούχος υποχρεούται να καταθέσει τα παραπάνω έγγραφα εντός μηνός από την
επιστροφή του.
Κέρκυρα, Φεβρουάριος 2009
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