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Θέμα: Erasmus+/KA1 2015/16: Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Σε συνέχεια της  Αριθ. Πρωτ. ΕΡ/2275/25.09.15 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Αιτήσεων Erasmus+/ΚΑ1 2015/16 με καταληκτική 

ημερομηνία 30.10.15 και της με ημερ. 09.11.2015 Συνάντησης Εργασίας της 

Ιδρυματικής και των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων Erasmus+/ΚΑ1,  ανακοινώνονται τα 

εξής: 

 1. Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση  
Ο προβλεπόμενος από την ανωτέρω Αριθ. 2015-1-EL01-KA103-013280 Σύμβαση 

Επιχορήγησης Erasmus+/ΚΑ12015-16 συνολικός αριθμός μετακινούμενων φοιτητών για 

σπουδές και πρακτική άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2015/16 έχει ήδη υπερκαλυφθεί από 

τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν σε 

συνέχεια της αριθ. πρωτ. EΡ/114/07.05.15 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ειδικά για Πρακτική Άσκηση Erasmus+/ΚΑ1 κατά το εαρ. 

εξαμ. 2015/16 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση και μέσω του Ομίλου 

Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Αθήνας (Erasmus+ ERA-Places 2015/16) στον οποίο η 

ΑΣΠΑΙΤΕ συμμετέχει μαζί με άλλα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Αναμένεται η σχετική 

Προκήρυξη του Ομίλου για το εαρ. εξαμ. 2015/16, η οποία θα αναρτηθεί στην 

Ιστοσελίδα του Προγράμματος (βλ. http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/ - Ανακοινώσεις 

Erasmus+) αμέσως μόλις αυτή αποσταλεί. 

2. Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση 
Οι ενδιαφερόμενοι για μετακίνηση κατά το ακαδ. έτος 2015/16 για Διδασκαλία ή 

Επιμόρφωση, οι οποίοι δεν υπέβαλαν τις αιτήσεις τους στο πλαίσιο της  

ΕΡ/2275/25.09.15 Πρόσκλησης, 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 

(http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/– Κινητικότητα Προσωπικού). 

Επισημαίνεται ότι κατά την έγκριση και τελική επιλογή αιτήσεων προσωπικού για 

μετακίνηση με επιχορήγηση Erasmus 2015/16, για να καταστεί δυνατή η επιχορήγηση 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού επιλέξιμων αιτήσεων, κυρίως για λόγους δίκαιης, 

διαφανούς, συνεκτικής και ίσης αντιμετώπισης προς όλους ανεξαιρέτως τους 

ενδιαφερομένους, θα ισχύσει για όλους ανεξαιρέτως το ήδη ανακοινωθέν στους 

ενδιαφερομένους ανώτατο όριο ημερήσιας επιχορήγησης έως 5 ημερών ανά μετακίνηση, 

συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδιού (προβλεπόμενη από το Πρόγραμμα 

ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας προσωπικού 2 διαδοχικές ημέρες). Επιπρόσθετες 

ημέρες θεωρούνται ως zero-grant. Ήδη όσοι έχουν υποβάλει πλήρεις αιτήσεις (με 

συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) στο πλαίσιο της ΕΡ/2275/25.09.15 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το έχουν σεβαστεί και τους ευχαριστούμε! 



Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτήσεις υποψηφίων που μετακινούνται 

για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Προγράμματος. Σε αιτήσεις υποψηφίων που έχουν 

μετακινηθεί στο παρελθόν θα δοθεί 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. 

Μεταξύ υποψηφίων που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν, προτεραιότητα δίδεται σε 

αυτούς που μετακινήθηκαν λιγότερες φορές και εάν οι φορές είναι οι ίδιες,  σε αυτούς 

που μετακινήθηκαν παλαιότερα. Τέλος, οι δραστηριότητες κινητικότητας ανά μέλος 

προσωπικού κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω 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.  Ειδικά για την κινητικότητα διοικητικού προσωπικού με σκοπό την 

επιμόρφωση, προτεραιότητα θα δοθεί στη μετακίνηση μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων 

που σχετίζονται με Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα, εφόσον μετακινούνται για 

πρώτη φορά, άλλως προτεραιότητα έχουν οι μετακινούμενοι για πρώτη φορά. 

Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για την 

υποβολή των ως άνω αιτήσεων προσωπικού ορίζεται η 4η Δεκεμβρίου 2015.  

Αίτηση - Συνοδευτικά Έγγραφα: http://erasmus.aspete.gr/index.php/el/ - Κινητικότητα 

Προσωπικού 
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