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Θέµα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Συµμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+/KA1
2019/20
Σε συνέχεια της Αριθ. 2019-1-EL01-KA103-061111 Σύμβασης Επιχορήγησης
Erasmus+/KA12019-20 μεταξύ ΑΣΠΑΙΤΕ και ΙΚΥ/ΕΜ (πράξη ανάληψης
διαχείρισης έργου 25/5-9-2019, 0. 4.14) και του αριθ. πρωτ. 4280_2019/03-04—2019
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.
2019/20 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 &
σύµφωνα με τις οδηγίες που είναι ανηρτημένες στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος
στην ΑΣΠΑΙΤΕ (http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/ — Κινητικότητα Φοιτητών Σπουδές).
Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών
προς τα Ιδρύματα Υποδοχής, καθώς και η διαδικασία υποβολής τους, καθορίζοντ ι
από τα ίδια τα Ιδρύματα (βλ. Ιστοσελίδες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων).
Αίτηση - Συνοδευτικά Έγγραφα: http://erasmusaspete.gr/index.php/el/ - Κινητικότη α
Φοιτητών - Συνοδευτικά Έγγραφα.
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Προγράμματος Erasmus+ 2019/ Παράρτημα I, 16 «Προυποθέσεις Συμμετοχής
Φοιτητών», αναφέρονται στη δ/νση: http://erasmus.aspete.gr/indexphp/el/ —
Κινητικότητα Φοιτητών - Σπουδές.
Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 29η Νοεαβρίου 2019.
2. Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για Πρακτική Άσκηση Erasmus+/KA1 κατά το ακαδ.
έτος 2019/20 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 &

σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι ανηοτημένες στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος
στην ΑΣΠΑΙΤΕ (http://erasmus.aspete.gr/indexphp/el/ — Κινητικότητα Φοιτητών Πρακτική Άσκηση).

Αίτηση-Συνοδευτικά Έγγραφα: httr)://erasmus.asnete.Qr/indexphp/el/ —— Κινητικότητα
Φοιτητών * Συνοδευτικά Έγγραφα.
Τα κριτήρια επιλογής για τη δίκαιη, διαφανή και συνεκτική διαδικασία επιλογής
δικαιούχων,
σύμφωνα
και
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Προγράμματος Erasmus+ 2019/Παράρτημα Ι, 1δ «Προυποθέσεις Συμµετοχής
Φοιτητών», αναφέρονται στη δ/νση: http://erasmus.aspete.gr/indexphp/el/ —
Κινητικότητα Φοιτητών - Πρακτική Άσκηση.
Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για

την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 29η Νοεμβρίου 2019.
3. Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιµόρφωση
Οι ενδιαφερόμενοι για μετακίνηση κατά το ακαδ. έτος 2019/20 για Διδασκαλία ή
Επιμόρφωση καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω πρωτοκόλλου στο
Τμήμα τους με κοινοποίηση στο Γραφείο Erasmus mg ΑΣΠΑΙΤΕ και σύμφωνα με τις
οδηγίες που είναι ανηρτημένες στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος στην ΑΣΠΑΙΤΕ
(http://erasmusaspete.gr/indexphp/el/ - 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: http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/— Κινητικότητα
Προσωπικού - Συνοδευτικά Έγγραφα.

Τα κριτήρια επιλογής για τη δίκαιη, διαφανή και συνεκτική διαδικασία επιλογής
δικαιούχων,
σύμφωνα
και
με
τα
αναφερόμενα
στον
Οδηγό
του
Προγράμματος Erasmus+ 2019/Παράρτημα Ι, la «Προυποθέσεις Συµμετοχής
Προσωπικού», αναφέρονται στη δ/νση: http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/ —
Κινητικότητα Προσωπικού, στις αντίστοιχες ενότητες.
Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή των ως άνω αιτήσεων προσωπικού ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2019.

4. Σχετικά links:
11…)://6τειειπι15.αερΘϊο.ετ/ίπάΘΧ.ρ11ρ/€1/ Κινητικότητα Φοιτητών
http://erasmus.aspete.gr/indexphp/el/ Κινητικότητα Προσωπικού
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