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Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Αιτήσεων στο
πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ΚΑ1 2014/15
Σε συνέχεια της Αριθ. 2014-1-EL01-KA103-000039 Σύμβασης Επιχορήγησης
Erasmus+/ΚΑ1 μεταξύ ΑΣΠΑΙΤΕ και ΙΚΥ/ΕΜ 2014/15 η οποία διαβιβάσθηκε στην
ΑΣΠΑΙΤΕ με το αριθ. πρωτ. ΕΡ/2945/30.09.14 διαβιβαστικό, καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι Φοιτητές και Μέλη του Προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ να υποβάλουν
τις αιτήσεις τους μέσω πρωτοκόλλου ως εξής:
1. Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για περίοδο Σπουδών Erasmus+/ΚΑ1 κατά το ακαδ. έτος
2014/15 καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του οικείου
Τμήματος, με κοινοποίηση στο Γραφείο Erasmus της ΑΣΠΑΙΤΕ, σε συνεργασία
με τον Ακαδ. Υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες που
είναι ανηρτημένες στην Ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr – Erasmus+ –
Κινητικότητα Φοιτητών – Σπουδές). Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες υποβολής των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, κλπ, προς τα Ιδρύματα Υποδοχής καθορίζονται από
τα ίδια τα Ιδρύματα (βλ. Ιστοσελίδες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και σχετική με
ημερ. 28.04.14 Ανακοίνωση του Γραφείου Erasmus της ΑΣΠΑΙΤΕ, ανηρτημένη στην
Ιστοσελίδα – Ανακοινώσεις Erasmus). Επισημαίνεται, επίσης, ότι βασικό κριτήριο
για την τελική έγκριση/επιλογή φοιτητή είναι η Βεβαίωση Αποδοχής από το Ίδρυμα
Υποδοχής, καθώς και η σχετική έγκριση από το Συμβούλιο του οικείου Τμήματος της
ΑΣΠΑΙΤΕ.
Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 06η Δεκεμβρίου 2014.
Έντυπο Αίτησης: www.aspete.gr – Erasmus+ – Κινητικότητα Φοιτητών –
Συνοδευτικά Έγγραφα.
2. Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για Πρακτική Άσκηση Erasmus+/ΚΑ1 κατά το ακαδ.
έτος 2014/15 καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του
οικείου Τμήματος, με κοινοποίηση στο Γραφείο Erasmus της ΑΣΠΑΙΤΕ, σε
συνεργασία με τον Ακαδ. Υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματος και σύμφωνα με τις
οδηγίες που είναι ανηρτημένες στην Ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr –
Erasmus+ – Κινητικότητα Φοιτητών – Πρακτική Άσκηση). Επισημαίνεται ότι βασικό
κριτήριο για την τελική έγκριση/επιλογή φοιτητή είναι η Βεβαίωση Αποδοχής από το
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Ίδρυμα/Οργανισμό/Επιχείρηση Υποδοχής, καθώς και η σχετική έγκριση από το
Συμβούλιο του οικείου Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 06η Δεκεμβρίου 2014.
Έντυπο Αίτησης: www.aspete.gr – Erasmus+ – Κινητικότητα Φοιτητών –
Συνοδευτικά Έγγραφα
.
3. Κινητικότητα Προσωπικού με Σκοπό τη Διδασκαλία
Οι ενδιαφερόμενοι για μετακίνηση κατά το ακαδ. έτος 2014/15 με σκοπό τη
Διδασκαλία καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω πρωτοκόλλου στο
Τμήμα τους με κοινοποίηση στο Γραφείο Erasmus της ΑΣΠΑΙΤΕ και σύμφωνα
με τις οδηγίες που είναι ανηρτημένες στην Ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ
(www.aspete.gr – Erasmus+ – Κινητικότητα Προσωπικού – Διδασκαλία).
Επισημαίνεται ότι για την αξιολόγηση και διεκπεραίωση της αίτησης είναι
απαραίτητη η προσκόμιση της σχετικής Πρόσκλησης ή Αποδοχής από το Ίδρυμα
Υποδοχής, αλλά και η έγκριση μετακίνησης/απουσίας για τις αναφερόμενες
ημερομηνίες από το Συμβούλιο του οικείου Τμήματος. Επισημαίνεται, επίσης, ότι
βασικό κριτήριο για την τελική έγκριση/επιλογή δικαιούχου είναι η αρμοδίως
εγκεκριμένη και υπογεγραμμένη Συμφωνία Κινητικότητας Προσωπικού για
Διδασκαλία/Staff Mobility for Teaching Agreement την οποία υποβάλλει ο
υποψήφιος και η οποία περιλαμβάνει τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία του
Παραρτήματος Ι της προς υπογραφή Σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και ΑΣΠΑΙΤΕ
(βλ. Ιστοσελίδα Σχολής ως ανωτέρω - υποενότητα «Συνοδευτικά Έγγραφα»).
Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2014.
Έντυπο Αίτησης: www.aspete.gr – Erasmus+ – Κινητικότητα Προσωπικού –
Συνοδευτικά Έγγραφα.
4. Κινητικότητα Προσωπικού με Σκοπό την Επιμόρφωση
Οι ενδιαφερόμενοι για μετακίνηση κατά το ακαδ. έτος 2014/15 με σκοπό την
Επιμόρφωση καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω πρωτοκόλλου στο
Τμήμα τους με κοινοποίηση στο Γραφείο Erasmus της ΑΣΠΑΙΤΕ και σύμφωνα
με τις οδηγίες που είναι ανηρτημένες στην Ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ
(www.aspete.gr – Erasmus+ – Κινητικότητα Προσωπικού – Επιμόρφωση).
Επισημαίνεται ότι για την αξιολόγηση και διεκπεραίωση της αίτησης είναι
απαραίτητη η προσκόμιση της σχετικής Πρόσκλησης ή Αποδοχής από το
Ίδρυμα/Οργανισμό Υποδοχής, αλλά και η έγκριση μετακίνησης/απουσίας για τις
αναφερόμενες ημερομηνίες από το οικείο Τμήμα. Επισημαίνεται, επίσης, ότι βασικό
κριτήριο για την τελική έγκριση/επιλογή δικαιούχου είναι η αρμοδίως εγκεκριμένη
και
υπογεγραμμένη
Συμφωνία
Κινητικότητας
Προσωπικού
για
Επιμόρφωση/Staff Mobility for Training Agreement την οποία υποβάλλει ο
υποψήφιος και η οποία περιλαμβάνει τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία του
Παραρτήματος Ι της προς υπογραφή Σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και ΑΣΠΑΙΤΕ
(βλ. Ιστοσελίδα Σχολής ως ανωτέρω - υποενότητα «Συνοδευτικά Έγγραφα»).
Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 06η Δεκεμβρίου 2014.
Έντυπο Αίτησης: www.aspete.gr – Erasmus – Κινητικότητα Προσωπικού –
Συνοδευτικά Έγγραφα.
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Για λόγους διαφάνειας, αλλά και για την καλύτερη διαχείριση του
Προγράμματος, επισημαίνονται, επίσης, τα εξής:
Α) Με στόχο την προώθηση κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού γνωστικών
αντικειμένων με μειωμένη μέχρις στιγμής κινητικότητα στην ΑΣΠΑΙΤΕ, προτεραιότητα
θα δοθεί σε αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο
του Προγράμματος ή από Τμήματα με μειωμένη ή/και μηδενική κινητικότητα.
Β) Ειδικά για την κινητικότητα διοικητικού προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση,
προτεραιότητα θα δοθεί στη μετακίνηση υποψηφίων που σχετίζονται με Ευρωπαϊκά και
Διεθνή Προγράμματα, εφόσον μετακινούνται για πρώτη φορά, άλλως προτεραιότητα
έχουν οι μετακινούμενοι για πρώτη φορά.

Επικ. Καθηγ. Μαρία Καντωνίδου
Ιδρυματική Υπεύθυνη Erasmus+/KA1
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