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Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+/ΚΑ1
2016/17
Σε συνέχεια της Αριθ. 2016-1-EL01-KA103-022893 Σύμβασης Επιχορήγησης
Erasmus+/ΚΑ12016-17 μεταξύ ΑΣΠΑΙΤΕ και ΙΚΥ/ΕΜ και του αριθ.
ΕΡ/887/030.03.16 εγγράφου του Γραφείου Erasmus ΑΣΠΑΙΤΕ προς τους φοιτητές
της ΑΣΠΑΙΤΕ, ανακοινώνονται τα εξής:
1. Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για περίοδο Σπουδών Erasmus+/KA1 κατά το εαρ. εξαμ.
2016/17 καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω πρωτοκόλλου 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 – Κινητικότητα για Σπουδές).
Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών
προς τα Ιδρύματα Υποδοχής, καθώς και η διαδικασία υποβολής τους, καθορίζονται
από τα ίδια τα Ιδρύματα (βλ. Ιστοσελίδες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων).
Αίτηση - Συνοδευτικά Έγγραφα: www.aspete.gr – Erasmus+ - Κινητικότητα
Φοιτητών – Συνοδευτικά Έγγραφα.
Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 18η Νοεμβρίου 2016.
2. Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για Πρακτική Άσκηση Erasmus+/KA1 κατά το ακαδ.
έτος 2016/17 καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω πρωτοκόλλου 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).
Αίτηση - Συνοδευτικά Έγγραφα: www.aspete.gr – Erasmus+ - Κινητικότητα
Φοιτητών – Συνοδευτικά Έγγραφα.
Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 18η Νοεμβρίου 2016.

3. Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση
Οι ενδιαφερόμενοι για μετακίνηση κατά το ακαδ. έτος 2016/17 για Διδασκαλία ή
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).
Επισημαίνεται ότι λόγω στενότητας κονδυλίων και για να καταστεί δυνατή η
επιχορήγηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού επιλέξιμων αιτήσεων, ισχύει για
όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερομένους ανώτατο όριο ημερήσιας επιχορήγησης
από το Πρόγραμμα έως 5 ημέρες ανά μετακίνηση, συμπεριλαμβανομένων των
ημερών ταξιδίου. Για επιπλέον ημέρες μετακίνησης η επιχορήγηση θα είναι μηδενική
(zero-grant).
Αίτηση - Συνοδευτικά Έγγραφα: www.aspete.gr – Erasmus+ - Κινητικότητα
Προσωπικού – Συνοδευτικά Έγγραφα.
Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή των ως άνω αιτήσεων προσωπικού ορίζεται η 12η Οκτωβρίου 2016.
3.1 Οδηγός Προγράμματος Erasmus+ 2016/Παράρτημα 1, Ειδικοί Κανόνες,
«Προϋποθέσεις Συμμετοχής Προσωπικού»
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ 2016/
Παράρτημα Ι, Ειδικοί Κανόνες, 1ε «Προϋποθέσεις Συμμετοχής Προσωπικού», για
τη δίκαιη, διαφανή και συνεκτική διαδικασία επιλογής δικαιούχων και τη διασφάλιση
συμμετοχής στο Πρόγραμμα όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού διαφορετικών
ατόμων, αλλά και για την αποτροπή τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων κατά την
επιλογή δικαιούχων, επισημαίνονται τα εξής:
α) Προτεραιότητα δίνεται σε αιτήσεις υποψηφίων που μετακινούνται για πρώτη
φορά στο πλαίσιο του Προγράμματος. Σε αιτήσεις υποψηφίων που έχουν μετακινηθεί
στο παρελθόν δίνεται χαμηλή προτεραιότητα, εκτός εάν ο υποψήφιος αιτείται
μετακίνησης με μηδενική επιχορήγηση ή εάν μετά την έγκριση αιτήσεων υποψηφίων
που μετακινούνται για πρώτη φορά υπάρχει υπόλοιπο αδιάθετου ποσού. Τέλος, οι
δραστηριότητες κινητικότητας ανά μέλος προσωπικού κατά τη διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+/ΚΑ1 μεταξύ ΑΣΠΑΙΤΕ και ΙΚΥ/ΕΜ
περιορίζονται σε μία, εκτός εάν ο υποψήφιος αιτείται μετακίνησης με μηδενική
επιχορήγηση ή εάν μετά την έγκριση και διεκπεραίωση αιτήσεων υποψηφίων των
ανωτέρω περιπτώσεων υπάρχει υπόλοιπο αδιάθετου ποσού.
β) Eιδικά στην περίπτωση επιμόρφωσης διοικητικού προσωπικού προτεραιότητα
δίνεται σε αιτήσεις από Υπηρεσίες που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με τη διαχείριση
και υλοποίηση του Προγράμματος ή/και άλλα Ευρωπαϊκά/Διεθνή Προγράμματα.
γ) Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν για την επιχορήγηση
όλων των επιλέξιμων αιτήσεων, επιχορηγούνται κατά προτεραιότητα αιτήσεις από
Τμήματα με μειωμένη κινητικότητα.
4. Σχετικά links:
www.aspete.gr - Erasmus+ -Κινητικότητα Φοιτητών
www.aspete.gr - Erasmus+ -Κινητικότητα Προσωπικού
Επικ. Καθηγ. Μαρία Καντωνίδου
Ιδρυματική Υπεύθυνη Erasmus+/KA1

