ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ
------

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Το Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» είναι το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στους
τομείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο αποσκοπεί στο να
συμβάλλει μέσω της δια βίου μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως
μιας κοινωνίας προηγμένης γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη,
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.
Ειδικότερα, στοχεύει στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της
κινητικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης εντός της Ε.Ε. ώστε να αποτελέσουν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής
αναφοράς. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε με την υπ’ αρ. 1720/2006/ΕΚ Απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο από
1/1/2007 έως 31/12/2013. Με την υπ’ αρ. 82023/ΙΑ/ΦΕΚ 1282/2-7-2008 Απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα του
Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Η δομή του Προγράμματος Δια βίου Μάθηση συνίσταται σε:
• τέσσερα τομεακά προγράμματα: Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση, Comenius
για τη σχολική εκπαίδευση, Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων και Leonardo
da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
• ένα Εγκάρσιο Πρόγραμμα (Transversal Programmme) με αντικείμενο την
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ανωτέρων
στελεχών της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
ιδιαίτερα σε τομείς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και γενικής ή τεχνικής /
επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
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(Επισκέψεις Μελέτης), την ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων.
• Το Πρόγραμμα Jean Monnet για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας
και του προβληματισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την
ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών θεσμών και ενώσεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιοποιήσει την ετήσια Γενική Πρόσκληση
Υποβολής Προτάσεων για το έτος 2013:
Μέρος Ι: Στρατηγικές Προτεραιότητες, όπου περιγράφονται οι ευρωπαϊκές
προτεραιότητες για κάθε τομεακό πρόγραμμα και δράση καθώς και τον Οδηγό
προς τους Αιτούντες,
Μέρος Ι: Γενικές Διατάξεις,
Μέρος ΙΙ: Τομεακά προγράμματα και Δράσεις
Μέρος ΙΙΙ: Επεξηγήσεις, όπου καταγράφονται οι στόχοι, η διαδικασία υποβολής
αιτήσεων, επιλογής και χρηματοδότησης, οι προτεραιότητες καθώς και τα κριτήρια
και οι κανόνες επιλεξιμότητας (δηλ. κριτήρια και κανόνες που πρέπει να πληρούνται
προκειμένου να μπορεί να χρηματοδοτηθεί μια πρόταση / δραστηριότητα) καθώς
και τα κριτήρια αξιολόγησης όλων των δράσεων του προγράμματος.
Οι δράσεις του προγράμματος διακρίνονται σε κεντρικές (για την υποβολή
αιτήσεων και τη διαδικασία επιλογής και χρηματοδότησης υπεύθυνη είναι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και αποκεντρωμένες (για την υποβολή αιτήσεων και τη
διαδικασία επιλογής και χρηματοδότησης υπεύθυνες είναι οι ανά χώρα Εθνικές
Μονάδες ).
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν:
• τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα,
Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Σλοβακίας,
Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο
• οι χώρες ΕΖΕΣ και ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία )
• υποψήφιες χώρες Κροατία και Τουρκία
• οι Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες, οι οποίες καθορίζονται στην υπ’
αρ. 2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου.
Με την παρούσα Πρόσκληση, το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου
Μάθηση και συμπληρωματικά με την ανωτέρω Γενική Πρόσκληση Υποβολής
Προτάσεων για το έτος 2013, καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν
αιτήσεις στο πλαίσιο των αποκεντρωμένων δράσεων του τομεακού προγράμματος
Erasmus.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα ακόλουθα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ,
http://www.iky.gr (Διαδρομή:
α)Ευρωπαϊκά Προγράμματα/ Erasmus–Ανώτατη Εκπαίδευση / Ευρωπαϊκή
πρόσκληση/Οδηγός για τους Αιτούντες,
β)Ευρωπαϊκά Προγράμματα/ Erasmus-Ανώτατη Εκπαίδευση /Εθνική Πρόσκληση ,
γ)Ευρωπαϊκά Προγράμματα/Erasmus-Ανώτατη Εκπαίδευση / Αιτήσεις
καθώς και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm.
Οι αιτούντες, πριν υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την
προαναφερόμενη Γενική πρόσκληση, τον οδηγό για τους αιτούντες και την παρούσα
Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2013.
Οι καταληκτικές ημερομηνίες για τις δράσεις του προγράμματος Erasmus είναι οι
ακόλουθες:
Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και
πρακτική άσκηση και κινητικότητα προσωπικού
(διδασκαλία και επιμόρφωση προσωπικού)

08 Μαρτίου 2013

Πιστοποιητικό Ομίλου τοποθέτησης φοιτητών για πρακτική 08 Μαρτίου 2013
άσκηση Erasmus
Eντατικά προγράμματα (IPs)
08 Μαρτίου 2013
Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILCs)

01 Φεβρουαρίου 2013

Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις

Θα ακολουθήσει
ξεχωριστή Πρόσκληση
Υποβολής Προτάσεων για
τη συγκεκριμένη δράση.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, όπως
περιγράφονται, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, όπου απαιτούνται, θα πρέπει να
υποβληθούν, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, στην Εθνική Μονάδα LLP/Erasmus–
Ι.Κ.Υ. ((Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία )σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς
και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
 abiziou@iky.gr για την αίτηση Κινητικότητας Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης (Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση
και κινητικότητα προσωπικού (διδασκαλία και επιμόρφωση προσωπικού))
και για την Αίτηση Πιστοποιητικoύ Ομίλου τοποθέτησης φοιτητών για
πρακτική άσκηση Erasmus και
 elinamav@iky.gr για την Αίτηση για Εντατικά Προγράμματα ERASMUS.
Για τα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILCs) έχει εκδοθεί ιδιαίτερη
πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, όπως περιγράφεται παρακάτω, στον
οικείο τόπο.
Η αίτηση για την Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση και
κινητικότητα προσωπικού (διδασκαλία και επιμόρφωση προσωπικού) καθώς και η
αίτηση για Εντατικά Προγράμματα θα πρέπει να υποβληθεί και ηλεκτρονικά (on
line), σύμφωνα με τις οδηγίες στον οικείο τόπο.
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Η εμπρόθεσμη υποβολή της έντυπης αίτησης αποδεικνύεται από σφραγίδα
ταχυδρομείου. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις εφόσον δεν φέρουν σφραγίδα
ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής στο οποίο να φαίνεται η ημερομηνία
αποστολής της αίτησης. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που προσκομίζονται στην
Υπηρεσία από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται στο σωστό έντυπο ή δεν είναι κατάλληλα
υπογεγραμμένες ή δεν φέρουν σφραγίδα ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα
έγγραφα ή υποβληθούν εκπρόθεσμα ή δεν πληρούν κάποιο άλλο κριτήριο
επιλεξιμότητας που περιγράφεται παρακάτω ανά δράση, δεν θα ληφθούν υπόψη
κατά τη διαδικασία επιλογής.
Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων ανά δράση βρίσκονται στην παρακάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.iky.gr/aitiseis/kinitikotita-2013
Στη συνέχεια περιγράφεται ανά δράση η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τυχόν
επιπρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής, προτεραιότητες, κριτήρια αποκλεισμού,
κ.λ.π. που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο.
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Κινητικότητα Erasmus για Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης (Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και
πρακτική άσκηση και κινητικότητα προσωπικού
διδασκαλία και επιμόρφωση προσωπικού)
1. Στόχοι και Περιγραφή της δράσης
Μέσω της δράσης αυτής χρηματοδοτούνται:
 Η κινητικότητα φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό
 Η κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό
 Η κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία στο εξωτερικό και η
κινητικότητα προσκεκλημένου προσωπικού επιχειρήσεων της αλλοδαπής
για διδασκαλία σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 Η κινητικότητα προσωπικού (διδακτικού και διοικητικού) για επιμόρφωση
στο εξωτερικό
2. Επιλέξιμα Ιδρύματα
Επιλέξιμα Ιδρύματα να λάβουν επιχορήγηση για κινητικότητα φοιτητών για
σπουδές και κινητικότητα προσωπικού είναι τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης
κάτοχοι του Απλού Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus. Επιλέξιμα Ιδρύματα να
λάβουν επιχορήγηση και για κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση είναι τα
Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης κάτοχοι του Διευρυμένου Πανεπιστημιακού
Χάρτη Erasmus. Σημειώνεται ότι ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχος του
Διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus, μπορεί να αιτηθεί επιχορήγηση για
πρακτική άσκηση μέσω δύο διαφορετικών οδών: α) υποβάλλοντας αίτηση
απευθείας στην Εθνική Μονάδα, β) μέσω ενός Ομίλου, του οποίου είναι
Συντονιστής ή μέλος. Σε κάθε περίπτωση το Ίδρυμα/ Τμήμα έχει την ευθύνη να
εμποδίσει τη διπλή χρηματοδότηση ενός δικαιούχου, όταν και οι δύο οδοί
χρησιμοποιούνται το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
3. Επιλέξιμη περίοδος
Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1ης Ιουνίου
2013 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2014.
4. Υποβολή αιτήσεων
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 08 Μαρτίου 2013
Το έντυπο αίτησης βρίσκεται σε μορφή PDFστην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.iky.gr/aitiseis/kinitikotita-2013
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί:
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α) σε ηλεκτρονική μορφή (on line),
β) σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Εθνική Μονάδα LLP/Erasmus –
Ι.Κ.Υ. ( Εθνικής Αντιστάσεως 41 142 34 Νέα Ιωνία) και
γ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση abiziou@iky.gr
Η εμπρόθεσμη υποβολή της έντυπης αίτησης αποδεικνύεται από σφραγίδα
ταχυδρομείου.
Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η υποβολή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και με τους τρεις τρόπους.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την ηλεκτρονική (on line) υποβολή
είναι τα εξής:
1. Αποθηκεύετε στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή την αίτηση (απαραίτητη η
έκδοση 10 του Adobe Reader ή μεταγενέστερη).
2. Συμπληρώνετε όλα τα πεδία, σύμφωνα με τις οδηγίες (κάνετε επικύρωση σε
όλες τις σελίδες).
3. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησης α) επικυρώνετε τα
δεδομένα πατώντας «επικύρωση» στην τελευταία σελίδα της αίτησης και β)
προβαίνετε σε ηλεκτρονική υποβολή πατώντας «ηλεκτρονική υποβολή».
Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο.
4. Αποθηκεύστε τη συμπληρωμένη αίτηση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να
αποθηκεύσετε την αίτηση καθώς αν χρειαστεί να γίνει επανάληψη της
υποβολής της αίτησης να μη χρειαστεί να την γράψετε από την αρχή.

Στη συνέχεια:

Ι. Εκτυπώστε:

Το συμπληρωμένο έντυπο αίτησης επιχορήγησης (σε ηλεκτρονική μορφή
PDF όπως έχει ληφθεί και υποβληθεί ηλεκτρονικά).

ΙΙ. Στο έντυπο αίτησης επιχορήγησης (τμήμα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ):
α) Συμπληρώστε χειρόγραφα τα υποχρεωτικά
ονοματεπώνυμο, θέση, κ.λ.π.
β) Επιθέστε την σφραγίδα του Ιδρύματός σας.
γ) Υπογράψτε την αίτηση.

πεδία:

ημερομηνία,

ΙΙΙ. Αποστείλατε ταχυδρομικώς πριν τη λήξη της προθεσμίας:

Το έντυπο αίτησης επιχορήγησης υπογεγραμμένο στην ταχυδρομική διεύθυνση
της Εθνικής Μονάδας.
IV. Προκειμένου να προβείτε στην αποστολή με e-mail που απαιτείται από την
Εθνική Μονάδα, στείλτε ως συνημμένο αρχείο την συμπληρωμένη αίτηση
που έχετε αποθηκεύσει (βήμα 4). ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε την «Δημιουργία
Ηλεκτρονικού Συνημμένου εγγράφου» που δίνεται ως εναλλακτική
διαδικασία υποβολής στην αίτηση.
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5. Κοινοτική Επιχορήγηση
Τα επιλεγέντα Ιδρύματα θα χρηματοδοτηθούν για την οργάνωση της κινητικότητας.
Το ποσό της χρηματοδότησης προκύπτει βάσει μεθόδου κατανομής που λαμβάνει
υπόψη τα κριτήρια και τις παραμέτρους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η κατανομή της επιχορήγησης για τη χρηματοδότηση της κινητικότητας φοιτητών
και προσωπικού γίνεται βάσει μεθόδου, η οποία λαμβάνει υπόψη την
κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε τα δύο τελευταία έτη (past performance) και
την αιτούμενη κινητικότητα. Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν το ποσό της
επιχορήγησης να μην αντιστοιχεί στον αριθμό των αιτούμενων μετακινήσεων.
Οι φοιτητές και τα μέλη του προσωπικού που θα μετακινηθούν θα λάβουν
επιχορήγηση, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν να
παρακολουθήσουν Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILCs) θα λάβουν την
αναλογούσα στο χρόνο φοίτησής τους επιχορήγηση που προβλέπεται για σπουδές,
σύμφωνα με το Παράρτημα I.
Οι φοιτητές και το προσωπικό με ειδικές ανάγκες θα λαμβάνουν, με την
προσκόμιση των αποδεικτικών εγγράφων, όπως θα καθορισθούν στη σύμβαση που
θα υπογραφεί μεταξύ ΕΜ-Ιδρύματος, το maximum της χρηματοδότησης που ορίζει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναγράφεται στο παράρτημα II. Προκειμένου να
επωφεληθούν του μέτρου αυτού, ως άτομα με ειδικές ανάγκες θεωρούνται:
• Οι πάσχοντες από τις σοβαρές παθήσεις που αναφέρονται στις σχετικές
διατάξεις του ν. 3794/09.
• Άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή
ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας
υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.
Οι φοιτητές που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, i) οι φοιτητές των
οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ κατά το πλέον
πρόσφατο οικονομικό έτος και ii) Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες
οικογένειες (4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα) και
των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ κατά το
πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, δικαιούνται προσαύξηση 50 ευρώ μηνιαίως επί
του μηνιαίου ποσού ανά χώρα υποδοχής, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Ι,
εφόσον τα κονδύλια που έχει λάβει το Ίδρυμά τους, σύμφωνα με τη σύμβαση ΕΜΙδρύματος επαρκούν για το σκοπό αυτό, εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις
των φοιτητών.
Όσον αφορά την επιχορήγηση για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου για την
κινητικότητα προσωπικού, δίδεται η δυνατότητα στα Ιδρύματα αποστολής να
καθορίζουν εκ των προτέρων και να καταβάλλουν ένα ποσοστό ή ένα ανώτατο ποσό
των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν.
Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετα κονδύλια όπως προκύπτουν από
ενδιάμεσο απολογισμό των Ιδρυμάτων ή πρόσθετη χρηματοδότηση από
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΜ θα προβεί σε ανακατανομή χρησιμοποιώντας
παραπάνω μέθοδο, με σκοπό τη διοχέτευση κονδυλίων από Ιδρύματα που
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την
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χρησιμοποίησαν τα κονδύλια που τους διατέθηκαν, προς Ιδρύματα που
παρουσιάζουν αυξημένες, σε σχέση με το ποσό που τους διατέθηκε, ανάγκες όπως
προκύπτουν από τον ενδιάμεσο απολογισμό ή από έγγραφο αίτημα του Ιδρύματος
ύστερα από σχετική ανακοίνωση –πρόσκληση της Ε.Μ για την κάλυψη των
αυξημένων αναγκών. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο ή σκόπιμο, η Εθνική
Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει (με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΙΚΥ ή της Επιτροπής Αξιολόγησης) τα κριτήρια της ανακατανομής,
ανάλογα με την πολιτική που θα προκρίνει να ασκήσει.
6. Κατευθυντήριες γραμμές προς τους αιτούντες
Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση
Συνιστάται να δοθεί προτεραιότητα στη μετακίνηση διοικητικού προσωπικού των
Γραφείων Διεθνών Σχέσεων ή/ και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εφόσον
μετακινείται για πρώτη φορά, άλλως προτεραιότητα έχουν οι μετακινούμενοι για
πρώτη φορά.
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Όμιλος τοποθέτησης φοιτητών για πρακτική άσκηση
1. Στόχοι και Περιγραφή της δράσης
Όμιλος είναι μία ομάδα αποτελούμενη από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
κατόχους του Διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (Erasmus Extended
EUC) και ενδεχομένως άλλους οργανισμούς (επιχειρήσεις, ενώσεις, εμπορικά
επιμελητήρια, ιδρύματα, κ.λ.π.) που συνεργάζονται με στόχο τη διευκόλυνση των
τοποθετήσεων για πρακτική άσκηση των φοιτητών Ανώτατης εκπαίδευσης.
Ο συντονιστής του Ομίλου είναι ο επικεφαλής του και μπορεί να είναι Ίδρυμα
Ανώτατης Εκπαίδευσης - κάτοχος του Διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη
Erasmus (Erasmus Extended EUC), ένωση, άλλο ίδρυμα, επιχείρηση, κ.λ.π. Για την
ΕΜ, ο συντονιστής είναι ο δικαιούχος και φέρει τη διοικητική και οικονομική
ευθύνη για όλα τα μέλη του Ομίλου: υποβάλλει αίτηση για τις υποτροφίες για
τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση, διαχειρίζεται και υποβάλλει
απολογισμούς και εκθέσεις για τα κονδύλια αυτά. Καλείται να παίξει ενεργό ρόλο
στην ενίσχυση των επαφών με επιχειρήσεις και στην εύρεση ευκαιριών για
τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση, στην πληροφόρηση και την
προώθηση του προγράμματος, κ.λ.π.
Πέραν του Συντονιστή οι εταίροι μπορούν να είναι:
o Ιδρύματα
Ανώτατης
Εκπαίδευσης
(κάτοχοι
του
Διευρυμένου
Πανεπιστημιακού Χάρτη (Erasmus Extended EUC)): πρόκειται για τα
Ιδρύματα αποστολής. Κάθε Ίδρυμα – εταίρος είναι υπεύθυνο για την
ποιότητα, το περιεχόμενο και την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης των
φοιτητών, σύμφωνα με τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης που
συνομολογείται μεταξύ του φοιτητή, του Ιδρύματος Προέλευσης και της
επιχείρησης υποδοχής και η οποία περιλαμβάνει τη Δέσμευση Ποιότητας.
o Άλλα Ιδρύματα: με τον όρο αυτό νοείται κάθε οργανισμός πέραν των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως περιγράφονται παραπάνω.
Μπορούν να αναλάβουν ποικίλους ρόλους στην πραγματοποίηση των
τοποθετήσεων.
Ο Όμιλος αποτελείται κατ’ ελάχιστον από ένα συντονιστικό ίδρυμα και τουλάχιστον
ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης-εταίρο. Κάθε συμμετέχον μέλος του Ομίλου
οφείλει να είναι νομικό πρόσωπο με έδρα στην Ελλάδα. Κάθε Ίδρυμα Ανώτατης
Εκπαίδευσης – εταίρος πρέπει να υπογράψει σύμβαση με το Συντονιστή του Ομίλου
προκειμένου να διευκρινιστούν οι ρόλοι και οι ευθύνες καθώς και οι διοικητικές και
οικονομικές διευθετήσεις. Πρέπει απαραιτήτως να περιγράφονται θέματα όπως οι
μηχανισμοί προετοιμασίας, διασφάλισης ποιότητας και αναγνώρισης των
τοποθετήσεων για πρακτική άσκηση.
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2. Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus
Προκειμένου ο Όμιλος να οργανώσει τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση
απαιτείται να είναι κάτοχος του Πιστοποιητικού Πρακτικής Άσκησης Erasmus. Το
Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus απονέμεται από την Εθνική Μονάδα και
αναγνωρίζει την οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του Ομίλου να οργανώσει
την πρακτική άσκηση των φοιτητών Erasmus και να υποβάλει αίτηση για
χρηματοδότηση τοποθετήσεων για πρακτική άσκηση Erasmus και για
χρηματοδότηση της οργάνωσης της κινητικότητας.
3. Διάρκεια
Το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus θα απονεμηθεί σε Ομίλους για ένα
ακαδημαϊκό έτος 2013/4.
4. Υποβολή Αίτησης
Το έντυπο αίτησης αποτελείται από ένα μέρος που περιέχει περιγραφή του Ομίλου,
των διαχειριστικών και οργανωτικών ικανοτήτων του και της εμπειρίας του. Το
μέρος αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση προκειμένου να απονεμηθεί το
Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus σε Ομίλους που δεν διαθέτουν
Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus σε ισχύ.
Το άλλο μέρος του εντύπου περιέχει την αίτηση χορήγησης χρηματοδότησης για
τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση. Το μέρος αυτό πρέπει να
συμπληρωθεί από κάθε αιτούντα Όμιλο, ανεξαρτήτως εάν διαθέτει Πιστοποιητικό
Πρακτικής Άσκησης Erasmus σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο Όμιλος δεν διαθέτει
Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus, η απόφαση για την απονομή
Πιστοποιητικού Πρακτικής Άσκησης Erasmus θα προηγηθεί της απόφασης
χορήγησης χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατόν το ποσό της
επιχορήγησης να μην αντιστοιχεί στον αριθμό των αιτούμενων μετακινήσεων σε
συνάρτηση με τα διαθέσιμα κεφάλαια και την ποιότητα της αίτησης.
Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.iky.gr/aitiseis/omilos-praktikis-askisis-2013
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί:
Α) σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Εθνική Μονάδα LLP/Erasmus –
Ι.Κ.Υ. () και
Β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση abiziou@iky.gr
Η εμπρόθεσμη υποβολή της έντυπης αίτησης αποδεικνύεται από σφραγίδα
ταχυδρομείου.
5. Κοινοτική Επιχορήγηση Ομίλων
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Χρηματοδότηση για υποτροφίες φοιτητών για πρακτική άσκηση μπορεί να δοθεί
μόνον σε Όμιλο κάτοχο Πιστοποιητικού Πρακτικής Άσκησης Erasmus σε ισχύ,
χορηγηθέν στο παρελθόν ή σε Όμιλο στον οποίον θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό
Πρακτικής Άσκησης Erasmus ύστερα από επιτυχή αίτησή του έως τις 08 Μαρτίου
2013.
Οι επιλεγέντες Όμιλοι θα χρηματοδοτηθούν για την οργάνωση της κινητικότητας. Το
ποσό της χρηματοδότησης προκύπτει βάσει μεθόδου κατανομής που λαμβάνει
υπόψη τα κριτήρια και τις παραμέτρους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η κατανομή της επιχορήγησης για τις τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση
στους Ομίλους γίνεται με βάση μέθοδο η οποία λαμβάνει υπόψη την κινητικότητα
που πραγματοποιήθηκε τα δύο τελευταία έτη (past performance) και την αιτούμενη
κινητικότητα. Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν το ποσό της επιχορήγησης να μην
αντιστοιχεί στον αριθμό των αιτούμενων μετακινήσεων.
Οι φοιτητές που θα μετακινηθούν μέσω Ομίλου θα λάβουν μηνιαία επιχορήγηση
για πρακτική άσκηση, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι. Οι φοιτητές που θα
επιλεγούν να παρακολουθήσουν Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILCs) θα
λάβουν την αναλογούσα στο χρόνο φοίτησής τους επιχορήγηση που προβλέπεται
για σπουδές, σύμφωνα με το Παράρτημα I.
Οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες θα λαμβάνουν, με την προσκόμιση των
αποδεικτικών εγγράφων, όπως θα καθορισθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί
μεταξύ ΕΜ-Ομίλου, το maximum της χρηματοδότησης που ορίζει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, όπως αναγράφεται στο παράρτημα II. Προκειμένου να επωφεληθούν του
μέτρου αυτού, ως άτομα με ειδικές ανάγκες θεωρούνται:
• Οι πάσχοντες από τις σοβαρές παθήσεις που αναφέρονται στις σχετικές
διατάξεις του ν. 3794/09.
• Άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή
ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας
υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.
Οι φοιτητές που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, i) οι φοιτητές των
οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ κατά το πλέον
πρόσφατο οικονομικό έτος και ii) Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες
οικογένειες (4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα) και
των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ κατά το
πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, δικαιούνται προσαύξηση 50 ευρώ μηνιαίως επί
του μηνιαίου ποσού ανά χώρα υποδοχής, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Ι,
εφόσον τα κονδύλια που έχει λάβει ο Όμιλος, σύμφωνα με τη σύμβαση ΕΜ-Ομίλου
επαρκούν για το σκοπό αυτό, εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις των
φοιτητών.
6. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα, με τη
βοήθεια αξιολογητών, βάσει του κοινού ευρωπαϊκού εντύπου αξιολόγησης.
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Εντατικά Προγράμματα ERASMUSIntensive Programmes
1. Στόχοι και περιγραφή της δράσης
Τα Εντατικά Προγράμματα (IP) είναι προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας,
10 συνεχόμενων ολόκληρων ημερών έως και 6 εβδομάδων εργασίας σχετικά με το
θέμα του σχεδίου τα οποία φέρνουν σε επαφή φοιτητές και εκπαιδευτικό
προσωπικό ιδρυμάτων
Ανώτατης
εκπαίδευσης από τουλάχιστον τρεις
συμμετέχουσες χώρες.
Οι βασικοί στόχοι των Εντατικών Προγραμμάτων είναι οι εξής:
• Να παροτρύνουν την αποτελεσματική και πολυεθνική διδασκαλία εξειδικευμένων
αντικειμένων, τα οποία σε άλλη περίπτωση μπορεί να μην διδάσκονταν καθόλου, ή
μόνο σε περιορισμένο αριθμό ιδρυμάτων Ανώτατης εκπαίδευσης
• Να δώσουν τη δυνατότητα σε φοιτητές και καθηγητές να συνεργαστούν
σχηματίζοντας πολυεθνικές ομάδες και να επωφεληθούν έτσι από τις ιδιαίτερες
συνθήκες μάθησης και διδασκαλίας, οι οποίες δεν διατίθενται σε ένα μεμονωμένο
ίδρυμα, και να προσεγγίσουν με νέο τρόπο το αντικείμενο σπουδών
• Να επιτρέψουν στα μέλη του διδακτικού προσωπικού να ανταλλάξουν απόψεις
σχετικά με το περιεχόμενο διδασκαλίας και τη νέα προσέγγιση του προγράμματος
σπουδών και να δοκιμάσουν διδακτικές μεθόδους σε ένα διεθνές ακαδημαϊκό
περιβάλλον.
2. Επιθυμητά χαρακτηριστικά των Εντατικών Προγραμμάτων:
Το Εντατικό Πρόγραμμα δεν πρέπει να αποτελείται από ερευνητικές
δραστηριότητες ή συνέδρια, αλλά θα πρέπει να προσφέρει κάτι ιδιαιτέρως
καινοτόμο όσον αφορά τις ευκαιρίες μάθησης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την
πρόσβαση στην πληροφόρηση κτλ. για τους συμμετέχοντες διδάσκοντες και
φοιτητές και να προωθεί την ανάπτυξη ενός στοιχείου του προγράμματος σπουδών.
Πρέπει να γίνει προσπάθεια έτσι ώστε να αναγνωρίζεται ο φόρτος εργασίας των
φοιτητών, με μονάδες ECTS (ή αντίστοιχες).
Τα Εντατικά Προγράμματα αναμένεται να χρησιμοποιούν εργαλεία και υπηρεσίες
ΤΠΕ με σκοπό την προετοιμασία και την παρακολούθηση του ΙΡ και τη δημιουργία
μιας βιώσιμης μαθησιακής κοινότητας σχετικά με το θέμα του ΙΡ.
Η αναλογία προσωπικού-φοιτητών θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εγγυάται την
ενεργή συμμετοχή στην τάξη.
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Το Εντατικό Πρόγραμμα θα πρέπει να έχει έντονα διεπιστημονική προσέγγιση που
προάγει τη διάδραση μεταξύ φοιτητών από διαφορετικά ακαδημαϊκά πεδία.
Πέραν των μαθησιακών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο
σπουδών των φοιτητών, το Εντατικό Πρόγραμμα θα πρέπει να ευνοεί την απόκτηση
οριζόντιων δεξιοτήτων.
3. Διάρκεια Χρηματοδότησης
Ένα Εντατικό Πρόγραμμα μπορεί να είναι μία δραστηριότητα που πραγματοποιείται
μία μόνο φορά ή κατ’ επανάληψη για περιορισμένο αριθμό ετών (μέγιστη διάρκεια
χρηματοδότησης: τρία συναπτά έτη, ετήσια υποβολή αίτησης).
Προσοχή! Tο 2013 είναι το τελευταίο έτος για την υποβολή αιτήσεων Εντατικών
Προγραμμάτων. Οι αιτούντες που έχουν επιλεγεί το 2012 ή θα επιλεγούν το 2013
δεν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης μετά το 2013.

4. Κριτήρια επιλεξιμότητας
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν φορείς που είναι νομικά πρόσωπα.
-Όλα τα συμμετέχοντα ιδρύματα (συντονιστής και εταίροι) πρέπει να διαθέτουν
Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus.
-Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Εθνική Μονάδα (ΕΜ) του ιδρύματος που
συντονίζει το Εντατικό Πρόγραμμα εκ μέρους όλων των εταίρων.
-Η πρόταση ενός Εντατικού Προγράμματος με την ίδια ή σχεδόν ίδια εταιρική σχέση
και το ίδιο ή σχεδόν ίδιο θέμα δεν έχει λάβει ήδη χρηματοδότηση επί 3 συνεχόμενα
έτη από καμία από τις Εθνικές Μονάδες.
-Ο αιτών δεν έχει υποβάλει αίτηση σε πάνω από μία Εθνική Μονάδα σχέδιο
Εντατικού Προγράμματος με το ίδιο ή σχεδόν ίδιο θέμα ή με την ίδια ή σχεδόν ίδια
εταιρική σχέση, υπό τη Γενική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Δια
Βίου Μάθηση 2011-2013.
-Οι δραστηριότητες δεν πρέπει να αποτελούνται από ερευνητικές δραστηριότητες ή
συνέδρια.
-Ένα Εντατικό Πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι ήδη υπάρχον πρόγραμμα σπουδών.
-Στον όμιλο ΙΡ συμμετέχουν τουλάχιστον 3 ιδρύματα από 3 διαφορετικές χώρες.
Ένα τουλάχιστον συμμετέχον ίδρυμα πρέπει να είναι Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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-Ο σχεδιαζόμενος τόπος διεξαγωγής του Εντατικού Προγράμματος βρίσκεται σε
χώρα που δικαιούται να συμμετέχει στο Πρόγραμμα δια Βίου Μάθηση.
-Ο αριθμός των φοιτητών που ταξιδεύουν από χώρες διαφορετικές από τη χώρα
υποδοχής του Εντατικού Προγράμματος πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 10.
-Αριθμός συμμετεχόντων φοιτητών που χρηματοδοτούνται από το σχέδιο:
ελάχιστος αριθμός 10 φοιτητές –ανώτατος αριθμός 60 φοιτητές από άλλες χώρες
πλην της χώρας, στην οποία πραγματοποιείται το Εντατικό Πρόγραμμα. Αντίστοιχα
ο ανώτατος αριθμός καθηγητών είναι 20. Δεν ορίζεται κατώτατος αριθμός
καθηγητών, ωστόσο το ποσοστό των συμμετεχόντων καθηγητών σε σχέση με αυτό
των φοιτητών θα πρέπει να διασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των τελευταίων
μέσα στην τάξη.
-Συμμετέχουν υποχρεωτικά και φοιτητές του ιδρύματος-Συντονιστή.
-Το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον
10 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με εργασία που άπτεται του αντικειμένου των
σπουδών. (μορφές συνεργασίας με τη χρήση ΤΠΕ, όπως το e-learning ως μέρος του
ΙΡ, ή Σαββατοκύριακα κατά τα οποία πραγματοποιούνται μόνο πολιτιστικές
δραστηριότητες δεν θα ληφθούν υπόψη).
-Οι ώρες μαθημάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΡ, 6-8
ημερησίως (συμπεριλαμβάνονται διδασκαλία, εργασίες φοιτητών σε ομάδες,
ασκήσεις πεδίου, ασκήσεις σε εργαστήριο, κλπ).
-Το Εντατικό Πρόγραμμα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς διακοπή και οι ημέρες
εργασίας που άπτονται του αντικειμένου των σπουδών μπορούν να διακόπτονται
μόνο από Σαββατοκύριακα ή επίσημες εθνικές αργίες.
-Προτάσεις υποβολής αιτήσεων για Εντατικά Προγράμματα, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος προγράμματος Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών
Erasmus Mundus, δεν είναι επιλέξιμες.
-Οι συμμετέχοντες φοιτητές ή καθηγητές θα πρέπει να είναι:
Είτε
Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (L.L.P.)
Ή
Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή εργαζόμενοι σε μία συμμετέχουσα χώρα, υπό
τους όρους που θέτει κάθε συμμετέχουσα χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του
Προγράμματος.
Δεν επιτρέπεται η επιβολή διδάκτρων στους συμμετέχοντες φοιτητές. Μπορεί όμως
να ζητηθεί από τους φοιτητές να καταβάλουν χρήματα για μη υποχρεωτικές
δραστηριότητες, όπως λ.χ. εκδρομές ή να πληρώσουν επιπλέον έξοδα που αφορούν
στη διαμονή τους, εφόσον δεν επαρκεί το ποσό της επιχορήγησης.
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5. Eπιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης της δράσης
1 Σεπτεμβρίου 2013 - 31 Αυγούστου 2014.
6. Κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας
1.Συνάφεια
Τα οφέλη της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την παροχή
εντατικής διδασκαλίας σχετικής με το θέμα του ΙΡ προσδιορίζονται ξεκάθαρα
και με σαφήνεια, λ.χ. η προστιθέμενη αξία του ΙΡ σε σχέση με τα υπάρχοντα
προσφερόμενα μαθήματα στα συμμετέχοντα ιδρύματα. Το Εντατικό
Πρόγραμμα παρουσιάζει έντονα διεπιστημονική προσέγγιση και ευνοεί τη
διάδραση φοιτητών από διαφορετικά ακαδημαϊκά πεδία.
Η πρόταση δεικνύει ξεκάθαρη σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους του
ERASMUS στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση.
2. Ποιότητα στόχων - Καινοτόμος Χαρακτήρας
Οι στόχοι του εντατικού προγράμματος είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και άπτονται
ενός αντικειμένου για το οποίο υπάρχει εμφανής ανάγκη. Το ΙΡ θα παράσχει
κάτι ιδιαιτέρως καινοτόμο όσον αφορά στις ευκαιρίες μάθησης, την ανάπτυξη
δεξιοτήτων, την πρόσβαση στις πληροφορίες, κτλ. για τους συμμετέχοντες
διδάσκοντες και φοιτητές.
3. Μεθοδολογία και πρόγραμμα εργασίας
Η μεθοδολογία είναι κατάλληλη για να επιτευχθούν οι στόχοι. Η παιδαγωγική
και διδακτική προσέγγιση περιγράφεται με σαφήνεια. Η πρόταση ορίζει τις
ομάδες-στόχους. Η μέθοδος επιλογής των συμμετεχόντων φοιτητών
διασαφηνίζεται. Η σχέση μεταξύ του ποσοστού καθηγητών-φοιτητών
διασφαλίζει ενεργή συμμετοχή στην τάξη.
4. Μαθησιακά αποτελέσματα, ECTS και αναγνώριση.
Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα δέοντα. Πέραν των
μαθησιακών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών των
φοιτητών, το Εντατικό Πρόγραμμα θα πρέπει να ευνοεί την απόκτηση
οριζόντιων δεξιοτήτων. Ο φόρτος εργασίας των συμμετεχόντων φοιτητών θα
πρέπει να αναγνωρίζεται με ECTS (ή άλλες αντίστοιχες μονάδες). Η πρόταση
περιγράφει τα μέτρα που διασφαλίζουν την αναγνώριση των σπουδών στο
πλαίσιο του Εντατικού Προγράμματος.
5. Εταιρική σχέση, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση
Η σύμπραξη είναι καλής ποιότητας. Η κατανομή εργασίας μεταξύ των εταίρων
του προγράμματος γίνεται έτσι ώστε τα προβλεπόμενα αποτελέσματα να
επιτυγχάνονται και όλοι οι εταίροι να μετέχουν ενεργά. Υπάρχει ισορροπία
μεταξύ των εταίρων όσον αφορά στις δεξιότητές τους και τη συμμετοχή τους σε
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συγκεκριμένες δραστηριότητες. Έχουν σχεδιασθεί κατάλληλα μέτρα ώστε να
διασφαλιστεί η αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των
εταίρων. Τα μέτρα οικονομικής και συμβατικής διαχείρισης ορίζονται
ξεκάθαρα. Υπάρχει σαφής περιγραφή των μέτρων παρακολούθησης και
αξιολόγησης του Εντατικού Προγράμματος, τα οποία πρέπει να κρίνονται
αποτελεσματικά. Υψηλή βαθμολογία μπορεί να δοθεί σε συμπράξεις που
περιλαμβάνουν Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που δεν έχουν ακόμα
συμμετάσχει σε Εντατικά Προγράμματα.
6. Διάδοση και
Προγράμματος

χρήση

αποτελεσμάτων,

αντίκτυπος

του

Εντατικού

Οι δραστηριότητες με σκοπό τη διάδοση και τη χρήση των αποτελεσμάτων
είναι σαφώς δομημένες και διασφαλίζουν τη βέλτιστη χρήση των
αποτελεσμάτων από τα συμμετέχοντα ιδρύματα και, εάν είναι εφικτό, από την
ευρύτερη κοινότητα. Το σχέδιο περιγράφει με ποιον τρόπο θα γίνει χρήση
υπηρεσιών και εργαλείων ΤΠΕ με σκοπό την υποστήριξη και την
παρακολούθηση του ΙΡ έτσι, ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία μιας βιώσιμης
μαθησιακής κοινότητας σχετικά με το θέμα του ΙΡ. Τα αναμενόμενα
αποτελέσματα είναι συναφή και θα έχουν αισθητό μελλοντικό αντίκτυπο στην
ποιότητα της διδασκαλίας που προσφέρεται στο θεματικό τομέα του ΙΡ στα
συμμετέχοντα ιδρύματα.
Το σχέδιο αναφέρει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και πιθανά πρόσθετα
οφέλη που ενδέχεται να προκύψουν από το ΙΡ.
Αξιολόγηση ποιότητας των αιτήσεων ανανέωσης
Η αίτηση ανανέωσης μπορεί να γίνει δεκτή, εάν, με βάση την πληροφόρηση
που παρέχεται για το πρώτο/ δεύτερο έτος πραγματοποίησης, δεν εντοπίζονται
σοβαρά προβλήματα και εφόσον ο αιτών δεν σκοπεύει να εισαγάγει αλλαγές
που θα επηρέαζαν την ποιότητα του εντατικού προγράμματος και οι οποίες θα
δικαιολογούσαν τη μη χρηματοδότηση της δεύτερης/ τρίτης χρονιάς.

7. Διαδικασία επιλογής
Η επιλογή πραγματοποιείται από την ΕΜ του ιδρύματος που συντονίζει το Εντατικό
Πρόγραμμα, στην προκειμένη περίπτωση από την Ελληνική Εθνική Μονάδα με τη
βοήθεια εξωτερικών αξιολογητών, βάσει του κοινού ευρωπαϊκού εντύπου
αξιολόγησης. Εφόσον ο Συντονισμός του Εντατικού Προγράμματος (που έχει
επιλεγεί σε προηγούμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος) μεταβιβαστεί σε διαφορετικό
Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης από διαφορετική χώρα, η αίτηση θα αξιολογείται ως
νέα. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η συνολική διάρκεια της χρηματοδότησης για
το ίδιο ή σχεδόν ίδιο Εντατικό Πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 έτη.
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Τόσο οι νέες αιτήσεις, όσο και οι αιτήσεις ανανέωσης υπόκεινται σε έλεγχο
ποιότητας από εξωτερικούς αξιολογητές. Τυχόν τελικοί απολογισμοί που έχουν ήδη
υποβληθεί στην Ελληνική Εθνική Μονάδα, καθώς και τα αποτελέσματα επιτόπιων
ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί από την Ελληνική Εθνική Μονάδα
λαμβάνονται επίσης υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
Η επιλογή των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) και των
καθηγητών που μετέχουν στο Εντατικό Πρόγραμμα γίνεται από τα ιδρύματα που
μετέχουν στο ΙΡ.
Ως βάση βαθμολογίας για τις νέες αιτήσεις ορίζεται το : 70/100.
Στην περίπτωση απόρριψης αίτησης, ο αιτούμενος μπορεί να προβεί σε ένσταση
της απόφασης αξιολόγησης, η διαδικασία της οποίας θα αναλυθεί στην
ενημερωτική επιστολή απόρριψης της αίτησης.
8. Υποβολή Αίτησης
Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.iky.gr/aitiseis/entatika-programmata-2013
Η αίτηση υποβάλλεται στην αγγλική γλώσσα έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποστολή
της στις Εθνικές Μονάδες των συμμετεχόντων χωρών-εταίρων, σε περίπτωση που
αυτή εγκριθεί και επιπλέον με σκοπό να είναι εφικτή η κλήση εξωτερικού
εμπειρογνώμονα από άλλη χώρα της Ε.Ε για την αξιολόγησή της.
Η αίτηση περιέχει ειδικό τμήμα (πεδίο 5 της αίτησης) που αφορά αποκλειστικά στις
αιτήσεις ανανέωσης και συμπληρώνεται μόνο για όσα IP αιτούνται ανανέωση.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 2013 : 08 Μαρτίου 2013.
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί και σε έντυπη μορφή (ένα αντίτυπο) ταχυδρομικώς
στη διεύθυνση Εθνική Μονάδα LLP/Erasmus – Ι.Κ.Υ. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142
32 Ν.Ιωνία Αττικής) και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
elinamav@iky.gr. Η εμπρόθεσμη υποβολή της έντυπης αίτησης αποδεικνύεται από
σφραγίδα ταχυδρομείου. H αίτηση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά (οn line)
Τον Φεβρουάριο 2013 θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ οδηγίες υποβολής
της οn-line αίτησης ΙΡ..
1. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις εφόσον δεν φέρουν σφραγίδα
ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής, στο οποίο να φαίνεται η
ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που
προσκομίζονται στην Υπηρεσία από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.
2. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί και με τους δύο
προαναφερθέντες τρόπους (έντυπη, με e-mail) μέχρι την καταληκτική
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ημερομηνία ( 8/3/2013). Η on-line υποβολή της αίτησης θεωρείται
απαραίτητη για την εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης στη βάση
δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(LLPLINK) αλλά δεν θα αποτελέσει
προϋπόθεση επιλεξιμότητας.

3 κατηγορίες δαπανών:
•

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες Διοργάνωσης (ορίζονται από την Ε.Ε. με βάση τη χώρα του

Ιδρύματος-Συντονιστή – πληρώνονται εφάπαξ/ για το 2013-14 Ελλάδα :
6.810,00 €)
Καλύπτουν: έξοδα συμμετοχής των φοιτητών του Ιδρύματος στο οποίο
πραγματοποιείται το ΙΡ, έξοδα πολιτιστικού προγράμματος, έξοδα ταξιδίου και
διαμονής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και προσωπικού που εργάζεται για το
IP κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της αξιολόγησης-αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων του, εκτυπώσεις, μεταφράσεις, ενοικίαση χώρου στον οποίο
διεξάγεται το IP, ενοικίαση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, γραμματειακή
υποστήριξη, έξοδα επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, φωτοτυπίες, γραφική ύλη),
κ.α.

• Δαπάνες διαμονής & διαβίωσης
Χρηματοδότηση βάσει κλιμάκων μοναδιαίου κόστους, καθορίζεται από την Ε.Μ.,
τηρουμένου του ανώτατου ποσού ανά χώρα, ανάλογα με τις μέρες και τον τόπο
διεξαγωγής του Εντατικού Προγράμματος. Ο υπολογισμός των δαπανών διαμονής
και διαβίωσης γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες 1 και 2 ως εξής:
Όσον αφορά σε Εντατικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, για
τον υπολογισμό των δαπανών διαμονής και διαβίωσης φοιτητών και καθηγητών
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες στήλες των παρακάτω πινάκων 1, 2.
Οι δαπάνες διαμονής και διαβίωσης είναι επιλέξιμες μόνο για τους φοιτητές και
καθηγητές που μετακινούνται προς τον τόπο διεξαγωγής του Εντατικού
Προγράμματος.
Κατά συνέπεια, εάν ένα Εντατικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε διαφορετική
χώρα από αυτήν του ιδρύματος-Συντονιστή, τότε οι δαπάνες διαμονής και
διαβίωσης είναι επιλέξιμες και υπολογίζονται σύμφωνα με τις ανώτατες τιμές που
έχει ορίσει η Εθνική Μονάδα για την χώρα στην οποία πραγματοποιείται τελικά το
Εντατικό Πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που ένα Εντατικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται στην πόλη όπου
βρίσκεται το Ίδρυμα-Συντονιστής, τότε τυχόν έξοδα των φοιτητών του Ιδρύματος –
Συντονιστή καλύπτονται αποκλειστικά από το κονδύλι Οργάνωση του ΙΡ.
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A) Για τους φοιτητές:
Ο υπολογισμός των δαπανών διαβίωσης των φοιτητών ΙΡ θα γίνεται με βάση τα
ανώτατα ποσά του Πίνακα 1.
Πίνακας

1

Xώρα
BE(de) – Belgien
BG- Balgarija
CZ – Česká republika
DK – Danmark
DE – Deutschland
GR – Eλλάς
EE – Eesti
ES- España
FR – France
IE – Eire / Ireland
IT – Italia
CY – Κύπρος
LV – Latvija
LT – Lietuva
LU – Luxembourg
HU – Magyarország
MT – Malta
NL – Nederland
AT – Österreich
PL – Polska
PT – Portugal
RO – Romania
SI – Slovenia
SK – Slovenská republika
FI – Suomi / Finland
SE – Sverige
GB- Great Britain
IS – Island
LI – Liechtenstein
NO – Norge
CH- Switzerland
HR- Croatia
TR – Türkiye

:

Δαπάνες

διαμονής

και

διαβίωσης

φοιτητών

IP

Ημερήσια αποζημίωση
21
13
18
29
20
20
16
21
25
23
23
18
16
15
21
17
18
22
23
16
18
15
19
17
25
25
29
22
31
31
31
20
18

Για παράδειγμα: IP με διάρκεια 12 ημερών, λαμβάνοντας υπόψη την Ελλάδα ως χώρα
υποδοχής : Το ανώτατο ημερήσιο ποσό αποζημίωσης δαπανών διαβίωσης για τους
φοιτητές είναι 20 €.
Πολλαπλασιάζουμε το ποσό αυτό επί τη διάρκεια του ΙΡ (12).
Αποτέλεσμα: 240 € το ανώτερο για τις δαπάνες διαμονής και διαβίωσης φοιτητή για ένα ΙΡ
διάρκειας 12 ημερών που πραγματοποιείται στην Ελλάδα.
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B) Για τους καθηγητές:
Ο υπολογισμός των δαπανών διαβίωσης των καθηγητών ΙΡ θα γίνεται με
βάση τα ανώτατα ποσά του Πίνακα 2 και σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
-για ΙΡ που διαρκούν πάνω από 10 μέρες (minimum) αλλά λιγότερες από 14, ο
αριθμός των επιπλέον ημερών πολλαπλασιάζεται με το 1/7 του ποσού που
προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του ποσού της δεύτερης και της πρώτης
εβδομάδας ανά χώρα προορισμού.
-σε περίπτωση που το ΙΡ διαρκεί πάνω από δύο εβδομάδες, ο αριθμός των επιπλέον
ημερών πολλαπλασιάζεται με το 1/7 του ποσού που αναφέρεται στη στήλη
«επιπλέον ποσό για τις εβδομάδες 3-6».
Πίνακας 2 –Δαπάνες διαμονής και διαβίωσης καθηγητών ΙΡ

Χώρα
BE(fr)- Belgique
BG- Balgarija
CZ – Česká republika
DK – Danmark
DE – Deutschland
GR – Eλλάς
EE – Eesti
ES- España
FR – France
IE – Eire / Ireland
IT – Italia
CY – Κύπρος
LV – Latvija
LT - Lietuva
LU – Luxembourg
HU – Magyarország
MT – Malta
NL – Nederland
AT – Österreich
PL – Polska
PT – Portugal
RO – Romania
SI – Slovenia
SK
–
Slovenská
republika
FI – Suomi / Finland
SE – Sverige
UK- United Kingdom
IS – Island
LI – Liechtenstein
NO – Norge
CH – Switzerland
HR- Croatia
TR – Türkiye

Συνολικό ποσό
Ημερήσια
αποζημίωση
153

99
135
207
144
144
117
153
180
171
171
135
117
117
153
126
126
162
162
117
135
108
144
126
189
189
207
162
234
234
234
144
126

1
εβδομάδα

2
εβδομάδες

1071
693

1499
970

Επιπλέον ποσό
ανά εβδομάδα
(εβδομάδες 3-6)
171
111

945

1323

151

1449

2029

232

1008

1411

161

1008

1411

161

819

1147

131

1071

1499

171

1260

1764

202

1197

1676

192

1197

1676

192

945

1323

151

819

1147

131

819

1147

131

1071

1499

171

882

1235

141

882

1235

141

1134

1588

182

1134

1588

182

819

1147

131

945

1323

151

756

1058

121

1008

1411

161

882

1235

141

1323

1852

212

1323

1852

212

1449

2029

232

1134

1588

182

1638

2293

262

1638

2293

262

1638

2293

262

1008

1411

161

882

1235

141
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•

Δαπάνες Ταξιδίου

Βάσει πραγματικών δαπανών, σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. Η κοινοτική
επιχορήγηση ανέρχεται για τους φοιτητές στο 90% και για τους καθηγητές στο 75%
των επιλέξιμων δαπανών ταξιδίου. Απαραίτητα θεωρούνται τα παραστατικά
ταξιδίου (boarding pass/κάρτες επιβίβασης), τα οποία υποβάλλονται με τον τελικό
απολογισμό.
Κατ’εξαίρεση, καλύπτεται το 100% των εξόδων ταξιδίου φοιτητών και καθηγητών,
εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης του Εντατικού Προγράμματος βρίσκεται σε
Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες ή εφόσον συμμετέχουν στο εν λόγω Εντατικό
Πρόγραμμα φοιτητές και καθηγητές από Ίδρυμα –Εταίρο που βρίσκεται σε αυτές.
Η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα, με τη σύμφωνη γνώμη των αξιολογητών,
να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων και κατά συνέπεια την αντίστοιχη
χρηματοδότηση στις εξής περιπτώσεις:
1.Για νέα σχέδια: σε περίπτωση μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων
2.Για ανανεώσεις:
-σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης μεταξύ του αριθμού των συμμετεχόντων που
δηλώνονται στο σχέδιο και του πραγματικού αριθμού των συμμετεχόντων του
προηγούμενου έτους πραγματοποίησης του ΙΡ
-σε περίπτωση μεγάλης διαφοροποίησης στον αριθμό των συμμετεχόντων από
χρονιά σε χρονιά.
Η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει τη χρηματοδότηση για
εγκεκριμένες ανανεώσεις ΙΡ χωρίς την προηγούμενη έγκριση του τελικού
απολογισμού της προηγούμενης χρονιάς.
Άτομα με αναπηρία
Ο Συντονιστής IP μπορεί να λάβει συμπληρωματική χρηματοδότηση με σκοπό να
καλυφθούν επιπλέον έξοδα τυχόν συμμετεχόντων (φοιτητών και καθηγητών) με
ειδικές ανάγκες. Σε αυτή την περίπτωση ο Συντονιστής θα πρέπει να επικοινωνήσει
με την Εθνική Μονάδα, εφόσον επιλεγεί το σχέδιο ΙΡ εγκαίρως και σε κάθε
περίπτωση μόλις επιβεβαιωθεί η συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στο ΙΡ.
Τα έξοδα ταξιδίου συμμετεχόντων ατόμων με αναπηρία θα καλύπτονται πλήρως.
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Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILCs)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας την πολιτική της για την προώθηση της
πολυπολιτισμικότητας και πολυγλωσσίας στις χώρες που συμμετέχουν σε κοινές
ευρωπαϊκές δραστηριότητες και ειδικά στο νέο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/
Erasmus συνεχίζει και για το 2013 τη χρηματοδότηση για τη διοργάνωση των
Εντατικών Γλωσσικών Μαθημάτων Erasmus (EILCs).
Το πρόγραμμα EILCs στοχεύει στη γλωσσική και πολιτισμική προετοιμασία των
εισερχόμενων φοιτητών Erasmus που πρόκειται να πραγματοποιήσουν περίοδο
Erasmus σε χώρα με ολιγότερο ομιλούμενη και διδασκόμενη γλώσσα. Δικαίωμα
αίτησης συμμετοχής έχουν και οι Βοηθοί Εκπαιδευτικοί Comenius και Grundtvig,
εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
Το 2013 τα μαθήματα θα διοργανωθούν σε δύο φάσεις (πριν την έναρξη του
χειμερινού εξαμήνου 2013 - θερινή περίοδος και πριν την έναρξη του εαρινού
εξαμήνου 2014 – χειμερινή περίοδος) στις παρακάτω χώρες και για τις επιλέξιμες
γλώσσες σε παρένθεση:
-Βέλγιο( Ολλανδικά)
-Βουλγαρία
-Κύπρος
-Τσεχία
-Δανία
-Εσθονία
-Φινλανδία (Φινλανδικά και Σουηδικά)
-Ελλάδα
Ουγγαρία
-Ισλανδία
-Ιταλία
-Λετονία
-Λιθουανία
-Μάλτα
-Ολλανδία
-Νορβηγία
-Πολωνία
-Πορτογαλία
-Ρουμανία
-Σλοβακία
-Σλοβενία
-Σουηδία
-Τουρκία
-Ισπανία (Βασκικά, Καταλανικά,
Γαλικιανά και Βαλενθιανά) – Κροατία
- Ελβετία (Ιταλικά)
Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα EILCs τόσο ως χώρα αποστολής, όσο και ως
χώρα υποδοχής φοιτητών Erasmus.
Το ΙΚΥ, ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση και
συμπληρωματικά με την παραπάνω Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
για το 2013, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για τη
διοργάνωση Εντατικών Γλωσσικών Μαθημάτων Erasmus (EILCs 2013).
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1. Επιλέξιμη περίοδος
Η περίοδος επιλεξιμότητας είναι από 1η Ιουνίου 2013 έως 31 Μαΐου 2014.
2. Επιλέξιμα ιδρύματα
Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχοι Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC) ή
άλλοι οργανισμοί που ειδικεύονται στη διδασκαλία των ελληνικών.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η Ε.Ε. προαπαιτεί τις παρακάτω δομές
από τα Ιδρύματα που θα αναλάβουν την διοργάνωση των EILCs:
- να έχουν εξαιρετική ικανότητα διοργάνωσης εντατικών γλωσσικών
μαθημάτων. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη της απαιτούμενης, υψηλού
επιπέδου υποδομής και η προηγούμενη εμπειρία στη διοργάνωση τέτοιων
μαθημάτων,
- να έχουν τη δυνατότητα διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων,
- να έχουν τη δυνατότητα παροχής οικονομικής αξιοπρεπούς διαμονής και
διατροφής στους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus
- και τέλος να έχουν τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης των μαθημάτων.
3. Πλαίσιο διοργάνωσης των EILCs.
1) Τα μαθήματα θα διοργανωθούν σε δύο επίπεδα, αρχαρίων και μέσων. Υπάρχει
η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση μαθημάτων σε ένα
μόνον επίπεδο. Τα μαθήματα διαρκούν από δύο έως έξι εβδομάδες. Η Εθνική
Μονάδα συνιστά η διάρκειά τους να είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες.
2) Σε κάθε περίπτωση οι ώρες διδασκαλίας δεν μπορούν να είναι λιγότερες από 60
για όλη την διάρκεια των μαθημάτων και λιγότερες από 15 την εβδομάδα.
Επιπλέον των ωρών διδασκαλίας θα πρέπει να υπάρχουν ώρες γλωσσικού
εργαστηρίου (language lab) και ατομικής μελέτης.
3) Τα τμήματα πρέπει να είναι ολιγομελή, κατά προτίμηση περίπου 15 φοιτητές
ανά τμήμα. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 10, ώστε να
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική σχέση κόστους-ωφέλειας.
4) Επιπλέον των γλωσσικών μαθημάτων θα πρέπει να διδάσκεται και ο ελληνικός
πολιτισμός και να υπάρχει παράλληλο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων
και δραστηριοτήτων (επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους,
εκδρομές, εκδηλώσεις ένταξης των φοιτητών στην ελληνική κοινωνία κ.λ.π.).
5) Ο διοργανωτής οφείλει να εξασφαλίσει στους συμμετέχοντες στα μαθήματα
EILCs οικονομική και αξιοπρεπή διαμονή και διατροφή.
6) Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η ΕΜ/ΙΚΥ, μετά την επιτυχημένη
εμπειρία των περασμένων ετών, επιθυμεί ο χρόνος διεξαγωγής των μαθημάτων
EILCs να πραγματοποιηθεί το δυνατόν εγγύτερα στην έναρξη της περιόδου
Erasmus. Προτείνουμε τα μαθήματα της 1ης φάσης να διεξαχθούν από τα μέσα
Αυγούστου 2013 έως τέλος Σεπτεμβρίου 2013 και τα μαθήματα της 2ης φάσης
από τα μέσα Ιανουαρίου 2014 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014 (καταληκτική
ημερομηνία).
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7) Η Ε.Ε. επιθυμεί να υπάρχει αξιολόγηση της επίδοσης των συμμετεχόντων,
έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης και υποχρεωτική αναγνώριση των
μαθημάτων με την απονομή πιστωτικών μονάδων ECTS. (Μπορείτε να
συμβουλευθείτε τους αρμόδιους Εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Χώρου
Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Χώρα μας, υπεύθυνους για την αναγνώριση
σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα της Ε.Ε. «Εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης»).
8) Οι συμμετέχοντες δεν πληρώνουν δίδακτρα για τα EILCs. Εντούτοις μπορεί να
τους ζητηθεί η οικονομική τους συμμετοχή για τις εκδρομές και άλλου τέτοιου
τύπου δραστηριότητες.
9) Οι επιλεγέντες θα υπογράψουν σύμβαση με την ΕΜ-ΙΚΥ και θα ακολουθούν τις
οδηγίες που θα εκδώσουν η Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ και η Ε.Ε. για τη διοργάνωση
των μαθημάτων, την επιλογή των συμμετεχόντων, την εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων κ.λ.π.
4. Επιχορήγηση
Στους επιλεγέντες θα χορηγηθεί επιχορήγηση ύψους 5.400 € ανά τμήμα, ως ενιαίο
ποσό, για την κάλυψη μέρους των δαπανών που συνεπάγεται η διοργάνωση των
EILCs. Για τη δικαιολόγηση του ποσού αυτού πρέπει να αποδειχθεί ότι η
συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με ικανοποιητικό τρόπο. Σε
περίπτωση μη ανταπόκρισης του Ιδρύματος προς τους όρους που τίθενται από την
Ε.Ε. και την Ε.Μ., η ΕΜ θα απαιτήσει επιστροφή μέρους ή όλου του χορηγηθέντος
ποσού.
Στην αίτησή σας πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα του Ιδρύματός σας να
συγχρηματοδοτήσει τα μαθήματα αυτά καθώς και ο τρόπος συγχρηματοδότησης
(τμήμα 3.4 του έντυπου υποβολής αίτησης EILCs 2013).
Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός της ΕΜ δεν επαρκεί για την κάλυψη των
αναγκών όλων των αιτηθέντων τμημάτων, υπάρχει η δυνατότητα οι δικαιούχοι που
πληρούν όλα τα απαραίτητα ποιοτικά κριτήρια να διοργανώσουν τμήματα με ιδία
χρηματοδότηση (Zero Grant EILCs) .

5. Υποβολή αιτήσεων
Το σχετικό έντυπο υποβολής αίτησης βρίσκεται αναρτημένο στον ιστοχώρο του ΙΚΥ,
στην παρακάτω διεύθυνση :
http://www.iky.gr/aitiseis/eilcs-2013
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 1η Φεβρουαρίου 2013
(σφραγίδα ταχυδρομείου).
Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στο ΙΚΥ- Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα
Δια Βίου Μάθηση – L.L.P./Erasmus, Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 32, Ν.Ιωνία και
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mplessapapadaki@iky.gr.
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Είναι υποχρεωτική η υποβολή και με τους δύο τρόπους έως την καταληκτική
ημερομηνία. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα
ληφθούν υπόψη. Επίσης δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που δεν υποβάλλονται
στο κατάλληλο έντυπο ή δεν είναι υπογεγραμμένες από το εξουσιοδοτημένο άτομο
ή δεν φέρουν σφραγίδα του Ιδρύματος. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως
συμπληρωμένες και επιπλέον, στη συνοπτική παρουσίαση (τμήμα 3.2 του έντυπου
υποβολής αίτησης EILCS 2013) θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα:
- Τον αριθμό ωρών διδασκαλίας ανά ημέρα.
- Την πρότασή σας για τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών.
- Το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα οργανωθεί από την Εθνική Μονάδα LLPErasmus/ΙΚΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.
Σημειώνεται ότι η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να
διορθώσει τα παραπάνω, σύμφωνα με τυχόν νέες οδηγίες της Ε.Ε., καθώς και ότι
μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία κρίνει σκόπιμο.
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Μεμονωμένοι Δικαιούχοι
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που είναι:
• Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP)
• Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών
σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ.
151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και
τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το
Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι:
• Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP)
• Υπήκοοι άλλων χωρών εργαζόμενοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα όπου εργάζεται
το μέλος του προσωπικού αντίστοιχα.
Ενδιαφερόμενοι φοιτητές – διδακτικό και άλλο προσωπικό των Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Ιδρύματός τους, προκειμένου να ενημερωθούν για:
• Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2013/14
• Κριτήρια επιλεξιμότητας που τίθενται από το πρόγραμμα και ειδικότερα
κριτήρια επιλογής που τίθενται από το Ίδρυμα
• Διαδικασία-Αιτήσεις-Απαιτούμενα δικαιολογητικά
• Ύψος της ατομικής επιχορήγησης
• Δικαιώματα – Υποχρεώσεις
Υπογραμμίζεται ότι η Εθνική μονάδα έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει, να καταργήσει,
να αλλάξει ή να συμπληρώσει οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ή
το περιεχόμενο των αιτήσεων σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο, ιδίως, δε, σε
περίπτωση που λάβει νέες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 2013-14
ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
AT- Österreich
BE - Belgique
België
Belgien
BG- Balgarija
CH- Schweiz
Suisse
Svizzera
Svizzra
CY- Κύπρος

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

CZ- Česká republika

377 €

DE- Deutschland

425 €

DK – Danmark

601 €

EE – Eesti

339 €

ES- España

438 €

FI- Suomi- Finland

535 €

FR- France

520 €

UK- United Kingdom

602 €

GR- Ελλάς

425 €

HR- Hrvatska- Croatia

414 €

HU - Magyarország

355 €

IE - Eire / Ireland

489 €

IS - Island

454 €

IT- Italia

477 €

LI- Liechtenstein

657 €

LT- Lietuva

325 €

LU- Luxembourg

448 €

LV- Latvija

333 €

MT – Malta

368 €

NL - Nederland

466 €

NO - Norge

657 €

PL- Polska

345 €

PT - Portugal

381 €

RO - Romania

312 €

SE - Sverige

531 €

SI – Slovenia
SKSlovenská
republika
TR- Türkiye

401 €

476 €
448 €
300 €
657 €
375 €

358 €
368 €
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 2013-2014
ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
AT- Österreich
BE - Belgique
België
Belgien
BG- Balgarija
CH- Schweiz
Suisse
Svizzera
svizzra
CY- Κύπρος

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

612 €
576 €
351 €
845 €
482 €

CZ- Česká republika

485 €

DE- Deutschland

546 €

DK – Danmark

772 €

EE – Eesti

434 €

ES- España

563 €

FI- Suomi- Finland

688 €

FR- France

669 €

UK- United Kingdom

774 €

GR- Ελλάς

546 €

HR- Hrvatska- Croatia

532 €

HU - Magyarország

456 €

IE - Eire / Ireland

628 €

IS – Island

583 €

IT- Italia

614 €

LI- Liechtenstein

845 €

LT- Lietuva

414 €

LU- Luxembourg

576 €

LV- Latvija

426 €

MT – Malta

473 €

NL - Nederland

599 €

NO - Norge

845 €

PL- Polska

444 €

PT - Portugal

490 €

RO - Romania

395 €

SE - Sverige

683 €

SI – Slovenia

516 €

SK - Slovenská republika

461 €

TR- Türkiye

473 €
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ΦΟΙΤΗΤΗ

ΓΙΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 2013-2014
ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1 Εβδομάδα

2 Εβδομάδες

Επιπλέον
Ποσό
ανά
εβδομάδα πλέον των 2
εβδομάδων

AT- Österreich

126 €

882 €

1.235 €

141 €

BE - Belgique
België
Belgien

119 €

833 €

1.166 €

133 €

BG- Balgarija

77 €

539 €

755 €

86 €

CH- Schweiz
Suisse
Svizzera
svizzra

182 €

1.274 €

1.784 €

204 €

CY- Κύπρος

105 €

735 €

1.029 €

118 €

CZ- Česká republika

105 €

735 €

1.029 €

118 €

DE- Deutschland

112 €

784 €

1.098 €

125 €

DK - Danmark

161 €

1.127 €

1.578 €

181 €

EE - Eesti

91 €

637 €

892 €

102 €

ES- España

119 €

833 €

1.166 €

133 €

FI- Suomi- Finland

147 €

1.029 €

1.441 €

165 €

FR- France

140 €

980 €

1.372 €

157 €

UK- United Kingdom

161 €

1.127 €

1.578 €

181 €

GR- Ελλάς

112 €

784 €

1.098 €

125 €

HR- Hrvatska- Croatia

112 €

784 €

1.098 €

125 €

HU - Magyarország

98 €

686 €

960 €

110 €

IE - Eire / Ireland

133 €

931 €

1.303 €

149 €

IS - Island

126 €

882 €

1.235 €

141 €

IT- Italia

133 €

931 €

1.303 €

149 €

LI- Liechtenstein

182 €

1.274 €

1.784 €

204 €

LT- Lietuva

91 €

637 €

892 €

102 €

LU- Luxembourg

119 €

833 €

1.166 €

133 €

LV- Latvija

91 €

637 €

892 €

102 €

MT – Malta

98 €

686 €

960 €

110 €

NL - Nederland

126 €

882 €

1.235 €

141 €

NO - Norge

182 €

1.274 €

1.784 €

204 €

PL- Polska

91 €

637 €

892 €

102 €

PT - Portugal

105 €

735 €

1.029 €

118 €

RO - Romania

84 €

588 €

823 €

94 €

SE - Sverige

147 €

1.029 €

1.441 €

165 €

SI – Slovenia

112 €

784 €

1.098 €

125 €

SK - Slovenská republika

98 €

686 €

960 €

110 €

TR- Türkiye

98 €

686 €

960 €

110 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 20132014
ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
AT- Österreich
BE - Belgique
België
Belgien
BG- Balgarija
CH- Schweiz
Suisse
Svizzera
svizzra
CY- Κύπρος

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
680 €
640 €
401 €
939 €
536 €

CZ- Česká republika

539 €

DE- Deutschland

607 €

DK - Danmark

858 €

EE - Eesti

484 €

ES- España

625 €

FI- Suomi- Finland

764 €

FR- France

743 €

UK- United Kingdom

860 €

GR- Ελλάς

607 €

HR- Hrvatska- Croatia

591 €

HU - Magyarország

507 €

IE – Eire / Ireland

698 €

IS - Island

648 €

IT- Italia

682 €

LI- Liechtenstein

939 €

LT- Lietuva

464 €

LU- Luxembourg

640 €

LV- Latvija

476 €

MT – Malta

526 €

NL - Nederland

666 €

NO - Norge

939 €

PL- Polska

493 €

PT - Portugal

544 €

RO - Romania

445 €

SE - Sverige

759 €

SI – Slovenia

573 €

SK - Slovenská republika

512 €

TR- Türkiye

525 €
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 2013-2014
ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

AT- Österreich
BE - Belgique
België
Belgien
BG- Balgarija
CH- Schweiz
Suisse
Svizzera
svizzra

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1
Εβδομάδα

2
Εβδομάδες

Επιπλέον Ποσό ανά εβδομάδα πλέον
των 2 εβδομάδων

180 €

1.260 €

1.764 €

202 €

1.666 €

190 €

1.078 €

123 €

170 €
110 €

1.190 €
770 €
1.820

2.548 €

291 €

150 €

1.050 €

1.470 €

168 €

CZ- Česká republika

150 €

1.050 €

1.470 €

168 €

DE- Deutschland

160 €

1.120 €

1.568 €

179 €

DK - Danmark

230 €

1.610 €

2.254 €

258 €

EE - Eesti

130 €

910 €

1.274 €

146 €

ES- España

170 €

1.190 €

1.666 €

190 €

FI- Suomi- Finland

210 €

1.470 €

2,058 €

235 €

FR- France

200 €

1.400 €

1.960 €

224 €

UK- United Kingdom

230 €

1.610 €

2.254 €

258 €

GR- Ελλάς

160 €

1.120 €

1.568 €

179 €

CY- Κύπρος

HR- Hrvatska- Croatia

260 €

160 €

1.120 €

1.568 €

179 €

HU - Magyarország

140 €

980 €

1.372 €

157 €

IE - Eire / Ireland

190 €

1.330 €

1.862 €

213 €

IS - Island

180 €

1.260 €

1.764 €

202 €

IT- Italia

190 €

1.330 €

1.862 €

213 €

LI- Liechtenstein

260 €

1.820 €

2.548 €

291 €

LT- Lietuva

130 €

910 €

1.274 €

146 €

LU- Luxembourg

170 €

1.190 €

1.666 €

190 €

LV- Latvija

130 €

910 €

1.274 €

146 €

MT – Malta

140 €

980 €

1.372 €

157 €

NL - Nederland

180 €

1.260 €

1.764 €

202 €

NO - Norge

260 €

1.820 €

2.548 €

291 €

PL- Polska

130 €

910 €

1.274 €

146 €

PT - Portugal

150 €

1.050 €

1.470 €

168 €

RO - Romania

120 €

840 €

1.176 €

134 €

SE - Sverige

210 €

1.470 €

2.058 €

235 €

SI – Slovenia

160 €

1.120 €

1.568 €

179 €

SK - Slovenská
republika

140 €

1.372 €

157 €

TR- Türkiye

140 €

1,372 €

157 €

980 €
980 €
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