ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας
Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για
επιµόρφωση
Γ) Χρονοδιάγραµµα πληρωµής µετακινουµένων
Δ) Προγραµµατισµός λειτουργίας Γραφείου Διεθνών Δηµοσίων Σχέσεων /Erasmus+ (κατ'
εκτίµηση και µε κάθε επιφύλαξη)
Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνηση, παρακαλώ
πολύ µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µου τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Ακολουθούν οι
απαντήσεις:
Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας
Προκειµένου να προσδιορίσει κάποιος µετακινούµενος το ύψος της υποτροφίας την οποία
δικαιούται, θα πρέπει να συµβουλευτεί το επισυναπτόµενο αρχείο µε τίτλο "Παραδείγµατα
Υπολογισµού Υποτροφίας Κινητικότητας Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού για
Επιµόρφωση. doc".
Υπενθυµίζουµε πως δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µετακίνηση για διάστηµα µικρότερο
των 2 ηµερών, ενώ αν η µετακίνηση ξεπερνά τις 5 εργάσιµες ηµέρες, αποζηµιώνονται µόνο οι
πρώτες 5. Στον αριθµό των ηµερών σύµφωνα µε τις οποίες προσδιορίζεται η αποζηµίωση
µπορεί να προστεθούν - εφόσον δικαιολογείται από τα ανάλογα παραστατικά, π.χ. εισιτήρια και 2 ηµέρες µετακίνησης, µία ηµέρα πριν την έναρξη της κινητικότητας και µία ηµέρα µετά
δηλαδή. Ως προς το ύψος της αποζηµίωσης για µετακίνηση, προσδιορίζεται ανάλογα µε την
χιλιοµετρική απόσταση από το ίδρυµα αποστολής στο ίδρυµα υποδοχής. Προσοχή: ακόµη
και σε περίπτωση ενδιάµεσων πτήσεων µέχρι τον τελικό προορισµό, το ύψος της
αποζηµίωσης για µετακίνηση προσδιορίζεται αποκλειστικά και µόνο βάσει της απόστασης
µεταξύ ιδρύµατος αποστολής και ιδρύµατος υποδοχής. Αν π.χ. κάποιος από ίδρυµα µε
έδρα την Ρώµη µεταβεί σε ίδρυµα µε έδρα το Ελσίνκι µε ενδιάµεση στάση στο Άµστερνταµ, η
αποζηµίωση θα υπολογιστεί όχι βάσει της απόστασης Ρώµη-Άµστερνταµ+ΆµστερνταµΕλσίνκι αλλά απευθείας Ρώµη-Ελσίνκι. Όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν και στο σχετικό
έντυπο. Αν κάποιος µετακινούµενος δεν είναι σίγουρος για το ύψος της υποτροφίας την οποία
δικαιούται, είναι προτιµότερο να απευθυνθεί σε εµάς προκειµένου να τον βοηθήσουµε από το
να συµπληρώσει λανθασµένο ποσό στο σχετικό πεδίο της σύµβασης.
Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού

Πριν την µετακίνηση, θα πρέπει να µας έχουν προωθηθεί τα παρακάτω:
1) Σύµβαση κινητικότητας υπογεγραµµένη από τον µετακινούµενο, η οποία στέλνεται
σκαναρισµένη προς το ΟΠΑ (βλ. αρχείο µε τίτλο "IVii Σύµβαση κινητικόττηας προσωπικού για
διδασκαλία και επιµόρφωση 2014_final_YPOPAITH-OmilosOPA.docx"). Στη συνέχεια η
σύµβαση υπογράφεται και σφραγίζεται, και προωθείται ηλεκτρονικά για το αρχείο του
µετακινούµενου και του ιδρύµατος-εταίρου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την
συµπλήρωση της σύµβασης κινητικότητας στα πεδία που αφορούν το διάστηµα της
µετακίνησης (το οποίο θα πρέπει να συµπίπτει µε το διάστηµα του learning agreement) και τα
ποσά της αποζηµίωσης, σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στην ενότητα Α, καθώς και στο
πεδίο του τραπεζικού λογαριασµού.
Στο σηµείο αυτό, οι µετακινούµενοι θα πρέπει να ενηµερώνονται πως σε περίπτωση που
χρησιµοποιήσουν τραπεζικό λογαριασµό άλλης τράπεζας πλην Εθνικής, θα
επιβαρυνθούν από την τράπεζά τους µε κρατήσεις κατά την καταβολή της
υποτροφίας, το ύψος των οποίων κυµαίνεται από τράπεζα σε τράπεζα (θα πρέπει να
αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από την τράπεζα µε την οποία συνεργάζονται).
Αυτό συµβαίνει γιατί ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ συνεργάζεται µε την Εθνική Τράπεζα. Επίσης, σε
περίπτωση διατραπεζικής συναλλαγής - δηλαδή καταβολής του ποσού σε τραπεζικό
λογαριασµό εκτός Εθνικής - παρατηρείται συχνά καθυστέρηση στην εµφάνιση του ποσού
στον λογαριασµό του δικαιούχου, για την οποία δεν ευθύνεται ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ. Σε κάθε
περίπτωση, είτε πρόκειται για λογαριασµό Εθνικής είτε για λογαριασµό άλλης τράπεζας, το

όνοµα του µετακινούµενου θα πρέπει να είναι στους συνδικαιούχους - αν δεν είναι ο
µοναδικός δικαιούχος. Δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν τραπεζικοί λογαριασµοί
τρίτων, ακόµη κι αν πρόκειται για στενά συγγενικά πρόσωπα.
2) Learning Agreement συµπληρωµένο µε τα στοιχεία του ιδρύµατος-εταίρου, του ιδρύµατος
υποδοχής και του µετακινούµενου, το οποίο θα πρέπει να φέρει όλες τις απαραίτητες
σφραγίδες και υπογραφές από τα συµβαλλόµενα µέλη. Τονίζουµε πως την αποκλειστική
ευθύνη για την υπογραφή του Learning Agreement φέρει το ίδρυµα-εταίρος και πως το
ίδρυµα-συντονιστής, δηλαδή το ΟΠΑ χρειάζεται απλό αντίγραφο αυτής για το αρχείο του
µετακινούµενου.
3) Αντίγραφο ηλεκτρονικού εισιτηρίου ή άλλα αποδεικτικά µετακίνησης (σιδηροδροµικά
εισιτήρια, κτλ.) τα οποία ο µετακινούµενος έχει ήδη αγοράσει για την µετακίνησή του. Σε
περίπτωση που το ποσό της αποζηµίωσης για µετακίνηση που δικαιούται ο µετακινούµενος
είναι µεγαλύτερο του ποσού το οποίο δαπάνησε για τον αγορά π.χ. αεροπορικού εισιτηρίου,
δεν γίνεται επιστροφή εκ µέρους του µετακινούµενου της διαφοράς. Π.χ. η αποζηµίωση για
µετακίνηση από Αθήνα-Βερολίνο σύµφωνα µε τον χιλιοµετρητή ανέρχεται σε 275€, αλλά
κάποιος µετακινούµενος έχει αγοράσει εισιτήριο Αθήνα-Βερολίνο µετ'επιστροφής αξίας 175€.
Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα χρειαστεί να επιστρέψει τα 100€ της διαφοράς που
προκύπτουν.
4) Επίσης, ο µετακινούµενος θα πρέπει να µας προωθήσει το ΑΜΚΑ και το πατρώνυµό
του, καθώς η πληροφορία αυτή χρειάζεται για την πληρωµή από τον ΕΛΚΕ ΟΠΑ αλλά δεν
υπάρχουν σχετικά πεδία στη σύµβαση.
Μετά την µετακίνηση, προκειµένου να κλείσει ο φάκελος
µετακινούµενου, θα πρέπει να µας προωθηθούν τα παρακάτω:

δικαιολογητικών

του

1)
Επιβεβαιωτική
επιστολή
(βλ.
επισυναπτόµενο
αρχείο
µε
τίτλο
"Staff_CONFIRMATION_LETTER.14.15.doc") η οποία θα πρέπει να φέρει υπογραφή του
υπεύθυνου στελέχους του ιδρύµατος υποδοχής καθώς και σφραγίδα του ιδρύµατος. Σε
περίπτωση που το ίδρυµα χορηγεί δικό του πιστοποιητικό παρακολούθησης και
ολοκλήρωσης προγράµµατος επιµόρφωσης (στο οποίο να φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία
του ιδρύµατος, το διάστηµα της επιµόρφωσης και η σχετική σφραγίδα), η επιβεβαιωτική
επιστολή µπορεί να αντικατασταθεί µε αυτό το πιστοποιητικό. Η επιβεβαιωτική επιστολή ή το
σχετικό πιστοποιητικό µπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά.
2) Αντίγραφα αποδεικτικών µετακίνησης, π.χ. boarding passes, ηλεκτρονικά.
Γ) Χρονοδιάγραµµα πληρωµής µετακινουµένων
Από τη στιγµή που λάβουµε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πριν από την µετακίνηση και
αφού ελεγχθούν, χρειάζονται περίπου 20 µε 25 εργάσιµες ηµέρες προκειµένου να
εµφανιστεί στον λογαριασµό του µετακινουµένου το ποσό της υποτροφίας την οποία
δικαιούται, εφόσον έχει δοθεί λογαριασµός Εθνικής Τράπεζας. Αν πρόκειται για λογαριασµό
άλλης τράπεζας, ο αριθµός των ηµερών δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια, σε κάθε
περίπτωση πάντως µε πολύ µεγάλη πιθανότητα θα είναι πάνω από 20 εργάσιµες ηµέρες. Η
διαδικασία για την καταβολή της υποτροφίας µπορεί να ξεκινήσει µέχρι και περίπου ένα µήνα
πριν την µετακίνηση (αλλά όχι νωρίτερα). Εποµένως, αν ο µετακινούµενος εισπράξει τα
χρήµατα πριν ή µετά την ολοκλήρωση της µετακίνησής του, δεν µπορεί να απαντηθεί µε
σαφήνεια καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων είναι και η έγκαιρη
προώθηση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Παραδείγµατα Υπολογισµού Υποτροφίας
Κινητικότητας Διδακτικού και Διοικητικού
Προσωπικού για Επιµόρφωση

Α. Γενικές Οδηγίες

•

Κάθε πραγµατοποιούµενη δράση κινητικότητας, θα πρέπει να υλοποιηθεί
από αρχές Φεβρουαρίου 2015 και να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 30ή
Σεπτεµβρίου 2015.

•

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 2 εργάσιµες ηµέρες και η µέγιστη 5 εργάσιµες
ηµέρες. Επιπλέον, καλύπτονται 2 ηµέρες, µία για την ηµέρα αναχώρησης και
µία για την ηµέρα επιστροφής.

•

Μέλη ΔΕΠ που θα συµµετάσχουν στη δραστηριότητα "σύντοµης διάρκειας
διδασκαλία στο εξωτερικό" πρέπει να πραγµατοποιήσουν το ελάχιστο 8 ώρες
διδασκαλία στο πανεπιστήµιο υποδοχής, εντός κατ’ ελάχιστον 3 εργάσιµων
ηµερών.

•

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης
υπολογίζεται

από

το

Εργαλείο

Κινητικότητας

(Mobility

Tool):

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
•

Ως «διανυόµενη απόσταση» νοείται η απόσταση µεταξύ του τόπου
προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό»
αντιστοιχεί στην χρηµατοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών
ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

•

Σηµειώνεται ότι εάν η αναχώρηση από το ίδρυµα υποδοχής συµπίπτει µε
επιµόρφωση/διδασκαλία κατά την ίδια ηµέρα, η ηµερήσια αποζηµίωση είναι
ΜΙΑ.

•

Οι ηµέρες του Σαββάτου και της Κυριακής δεν λογίζονται ως εργάσιµες
ηµέρες, εκτός και αν κατ’ εξαίρεση ο οργανισµός ή η εταιρεία υποδοχής του
µετακινούµενου το ορίσει µε σαφήνεια εκ των προτέρων.

Β.

Πίνακες

Υπολογισµού

Δαπανών

Μετακίνησης

και

Ηµερήσιας Αποζηµίωσης

Πίνακας 1: Επιχορήγηση Δαπάνης Μετακίνησης
Διανυόµενη απόσταση

Ποσό

Μεταξύ 100 και 499 χλµ.:

180 ευρώ ανά συµµετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλµ.:

275 ευρώ ανά συµµετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλµ.:

360 ευρώ ανά συµµετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλµ.:

530 ευρώ ανά συµµετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλµ.:

820 ευρώ ανά συµµετέχοντα

8000 χλµ. ή άνω :

1100 ευρώ ανά συµµετέχοντα

Πίνακας 2: Ενδεικτικός Πίνακας Χιλιοµετρικών Αποστάσεων Πρωτευουσών
Χωρών-Κρατών Μελών της Ε.Ε. από την Αθήνα και αντίστοιχο ποσό δαπάνης
µετακίνησης
Πρωτεύουσες ανά χώρα Κράτος- Χιλιοµετρική
Ποσό
δαπάνης
Μέλος της Ε.Ε.
απόσταση από Αθήνα µετακίνησης
Άµστερνταµ (Ολλανδία)

2164,10

360€

Βαλέτα (Μάλτα)

849,43

275€

Βαρσοβία (Πολωνία)

1598,42

275€

Βερολίνο (Γερµανία)

1803,17

275€

Βιέννη (Αυστρία)

1282,84

275€

Βίλνιους (Λιθουανία)

1861,79

275€

Βουδαπέστη (Ουγγαρία)

1124,66

275€

Βουκουρέστι (Ρουµανία)

744,76

275€

Βρυξέλλες (Βέλγιο)

2089,21

360€

Δουβλίνο (Ιρλανδία)

2853,09

360€

Ελσίνκι (Φινλανδία)

2468,92

360€

Ζάγκρεµπ (Κροατία)

1080,16

275€

Κοπεγχάγη (Δανία)

2136,62

360€

Λευκωσία (Κύπρος)

916,23

275€

Λιουµπλιάνα (Σλοβενία)

1175,06

275€

Λισαβόνα (Πορτογαλία)

2850,39

360€

Λονδίνο (Ηνωµένο Βασίλειο)

2391,24

360€

Λουξεµβούργο (Λουξεµβούργο)

1905,80

275€

Μαδρίτη (Ισπανία)

2368,64

360€

Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

1250,57

275€

Παρίσι (Γαλλία)

2095,50

360€

Πράγα (Τσεχία)

1535,12

275€

Ρίγα (Λεττονία)

2109,18

360€

Ρώµη (Ιταλία)

1048,63

275€

Σόφια (Βουλγαρία)

525,67

275€

Στοκχόλµη (Σουηδία)

2408,32

360€

Ταλίν (Εσθονία)

2387,11

360€

Πίνακας 3: Ηµερήσια αποζηµίωση ανά Οµάδα Χωρών
Χώρα υποδοχής

Ηµερήσιο
ποσό

Δανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο

144€

Βέλγιο, Βουλγαρία, Δηµοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία,
Κύπρος, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουµανία,
Φινλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία

126€

Γερµανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας

108€

Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία

90€

Γ. Παραδείγµατα υπολογισµού συνόλου υποτροφίας
•

Παράδειγµα 1:

Έστω ότι ένας µετακινούµενος επιλέγει έναν οργανισµό στο Λονδίνο για την
κινητικότητά του, από το διάστηµα Σάββατο πρωί ως την Τρίτη το πρωί της
µεθεπόµενης ηµερολογιακής εβδοµάδας.
Το ποσό της δαπάνης µετακίνησης (αεροπορικό εισιτήριο ή άλλο µέσο) που θα
λάβει ανέρχεται σύµφωνα µε τον Πίνακα 2 στα 360€, σύµφωνα µε τον χιλιοµετρητή
αποστάσεως.
Οι εργάσιµες ηµέρες που θα παραµείνει στο Λονδίνο προς επιµόρφωση είναι η
Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη, η Πέµπτη και η Παρασκευή της δεύτερης
ηµερολογιακής εβδοµάδας µετακίνησής του (θεωρούµε ότι η εβδοµάδα ξεκινάει την
Δευτέρα) και η Δευτέρα της µεθεπόµενης ηµερολογιακής εβδοµάδας, σύνολο δηλαδή
6 εργάσιµες ηµέρες. Επειδή όµως το µέγιστο των εργάσιµων ηµερών που
µπορεί ένας µετακινούµενος να λάβει αποζηµίωση είναι 5, η δεύτερη Δευτέρα
παραµονής του µετακινούµενου στο Λονδίνο δεν θα ληφθεί υπόψη για τον
υπολογισµό της υποτροφίας, άρα οι εργάσιµες ηµέρες θα είναι 5 και όχι 6. Επίσης,
επειδή κατά τον υπολογισµό της υποτροφίας λαµβάνονται υπόψη και οι 2 ηµέρες
της µετακίνησης, ο συνολικός αριθµός των ηµερών που θα ληφθούν υπόψη για τον
υπολογισµό της ηµερήσιας αποζηµίωσης είναι 5+2=7, και η αποζηµίωση θα
ανέρχεται στα 1008€ (144€Χ7, καθώς 144€ είναι η ηµερήσια αποζηµίωση σύµφωνα
µε τον Πίνακα 3). Συνολικά λοιπόν, ο µετακινούµενος θα λάβει 360€+1008€=1368€.

•

Παράδειγµα 2:

Έστω ότι ένα µέλος του διοικητικού προσωπικού µετακινείται προς την Βαλέτα
(Μάλτα) από το διάστηµα Τρίτη βράδυ ως την επόµενη Τρίτη βράδυ.
Το ποσό της δαπάνης µετακίνησης που θα λάβει ανέρχεται σύµφωνα µε τον
Πίνακα 2 στα 275€.
Οι εργάσιµες ηµέρες που θα παραµείνει στην Βαλέτα προς επιµόρφωση είναι η
Τετάρτη, η Πέµπτη και η Παρασκευή της πρώτης ηµερολογιακής εβδοµάδας
µετακίνησής του και η Δευτέρα και η Τρίτη της επόµενης ηµερολογιακής εβδοµάδας
µετακίνησής του, δηλαδή συνολικά 5 εργάσιµες ηµέρες. Δεδοµένου ότι στην

ηµερήσια αποζηµίωση περιλαµβάνονται και οι 2 ηµέρες της µετακίνησης (η Τρίτη
της αναχώρησης από την Ελλάδα και η Τρίτη της άφιξης στην Ελλάδα), ο
µετακινούµενος θα έπρεπε να λάβει 5+2=7 ηµέρες αποζηµίωση. Επειδή όµως
καµία ηµέρα του διαστήµατος κινητικότητας δεν µπορεί να µετρήσει δύο φορές
στον υπολογισµό της συνολικής υποτροφίας του µετακινούµενου, η δεύτερη
Τρίτη κατά την οποία ο µετακινούµενος και θα επιµορφωθεί αλλά και θα ταξιδέψει το
ίδιο βράδυ, θα πρέπει να προσµετρηθεί µία µόνο φορά. Εποµένως οι συνολικές
ηµέρες που θα πρέπει ο µετακινούµενος να λάβει ηµερήσια αποζηµίωση δεν
είναι 7 αλλά 6. Το τελικό ποσό ανέρχεται σε 6Χ108€=648€. Συνολικά ο
µετακινούµενος θα λάβει 275€+648€=923€.

