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ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

Εθνική Πρόςκληςη Τποβολήσ Αιτήςεων για Επιςκζψεισ Μελζτησ 2011 

 

Η ανάπτυξθ πολιτικϊν κακϊσ και θ ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ ςυνεργαςιϊν ςε ευρωπαϊκό 

επίπεδο για τθ δια βίου μάκθςθ, αποτελεί κφριο ςκοπό του προγράμματοσ των Επιςκζψεων Ξελζτθσ 

ιδίωσ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ Νιςςαβόνασ και του Προγράμματοσ Εργαςίασ Εκπαίδευςθ και 

Ματάρτιςθ (Education and Training 2020 – ET 2020) http://europa.eu/legislation_summaries/ 

education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm), κακϊσ και των διαδικαςιϊν τθσ 

Ξπολόνια και τθσ Μοπεγχάγθσ και των μεταγενζςτερων διαδικαςιϊν.  

Ξια Επίςκεψθ Ξελζτθσ ςυνίςταται κατά κανόνα ςε μια ςφντομθ επίςκεψθ διάρκειασ τριϊν 

ζωσ πζντε θμερϊν ςε άλλθ ςυμμετζχουςα χϊρα, από μια μικρι ομάδα (10-15 ατόμων), οι οποίοι 

ζχουν ςθμαντικζσ εκπαιδευτικζσ αρμοδιότθτεσ ςε τοπικό-περιφερειακό-εκνικό επίπεδο. 

Οι Επιςκζψεισ Ξελζτθσ διοργανϊνονται από τοπικζσ ι περιφερειακζσ αρχζσ υπό το 

ςυντονιςμό τθσ Εκνικισ Ξονάδασ ςε εκνικό επίπεδο και του Cedefop εκ μζρουσ τθσ Επιτροπισ ςε 

ευρωπαϊκό. 

Οι Επιςκζψεισ Ξελζτθσ παρζχουν ζνα βιμα για διάλογο πάνω ςε κζματα και ευρωπαϊκϊν και 

εκνικϊν προτεραιοτιτων που αποτελοφν κοινό τόπο ενδιαφζροντοσ , ςυμβάλλοντασ ςτθν ανταλλαγι 

ιδεϊν και πρακτικϊν κακϊσ και ςτθν προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ διαφάνειασ τθσ εκπαίδευςθσ 

http://www.iky.gr/
mailto:studyvisits@iky.gr
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
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και των ςυςτθμάτων κατάρτιςθσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν. 

Για κάκε πρόςκλθςθ, κακορίηεται ζνα πλαίςιο κεμάτων και προτεραιοτιτων, που 

ςυμφωνείται με τθν Επιτροπι του Προγράμματοσ Δια Βίου Ξάκθςθσ. Ωςτόςο, οι Εκνικζσ Αρχζσ 

δφνανται να επιλζξουν κζματα ςφμφωνα με τισ εκνικζσ τουσ προτεραιότθτεσ. Σα κζματα των 

Επιςκζψεων Ξελζτθσ αφοροφν είτε τθ γενικι εκπαίδευςθ, είτε τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ, είτε τθν δια βίου μάκθςθ. 

Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια των Επιςκζψεων Ξελζτθσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν 

ευκαιρία να πραγματοποιιςουν επαγγελματικζσ επαφζσ που κα μποροφν να αξιοποιιςουν για τθν 

ανάπτυξθ νζων ςχεδίων και τθ δθμιουργία δικτφων. 

 

Επιλζξιμθ Περίοδοσ Δραςτθριοτιτων 

Οι Επιςκζψεισ Ξελζτθσ μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςε δφο κφκλουσ: από 1/9/2011 ζωσ 

29/2/2012 και από 1/3/2012 ζωσ 30/6/2012 και οι κζςεισ που αναλογοφν ςτθ χϊρα μασ είναι 

ςυνολικά περίπου 68.  

 

Επιλζξιμοι υποψιφιοι: 

Επιλζξιμοι να υποβάλουν αίτθςθ είναι υποψιφιοι από όλουσ τουσ τομείσ του ςυςτήματοσ 

εκπαίδευςησ και κατάρτιςησ οι οποίοι, λόγω τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ κα ζχουν τθ 

δυνατότθτα να λειτουργιςουν ωσ «πολλαπλαςιαςτζσ» τθσ γνϊςθσ που κα αποκομίςουν μζςω τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ ςτθν Επίςκεψθ Ξελζτθσ. Πρζπει να είναι άτομα που ζχουν αρμοδιότθτεσ για 

κζματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο και διακζτουν 

εμπειρογνωμοςφνθ, θ οποία κα επιτρζψει τθν εξοικείωςθ των άλλων ςυμμετεχόντων με τισ 

πολιτικζσ και πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςτισ λοιπζσ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν 

καινοτομία και τθν ανταλλαγι πολιτικϊν, όπωσ: 

• εκπρόςωποι τοπικϊν, περιφερειακϊν και εκνικϊν αρχϊν, 

• διευκυντζσ ιδρυμάτων / κζντρων / φορζων εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, 

• διευκυντζσ κζντρων ςυμβουλευτικισ, 

• διευκυντζσ κζντρων επικφρωςθσ ι πιςτοποίθςθσ, 

• επικεφαλείσ τμθμάτων, 

• διευκυντζσ ςχολείων, επιμορφωτζσ εκπαιδευτικϊν, 

• επικεωρθτζσ εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, 
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• εκπρόςωποι δικτφων και ενϊςεων κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ, 

• εκπαιδευτικοί ςφμβουλοι ι ςφμβουλοι παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ 

• εκπρόςωποι εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν, γραφείων εργαςίασ ι κζντρων κακοδιγθςθσ, 

• διευκυντζσ προςωπικοφ, 

• διευκυντζσ εκπαίδευςθσ εταιριϊν, 

• εκπρόςωποι εμπορικϊν / βιομθχανικϊν / τεχνικϊν επιμελθτθρίων, 

• εκπρόςωποι ενϊςεων εργοδοτϊν, 

• εκπρόςωποι δευτεροβάκμιων (π.χ. ΟΝΞΕ) και τριτοβάκμιων (π.χ. ΑΔΕΔΤ) ςυνδικαλιςτικϊν 

οργανϊςεων, 

• ιδιοκτιτεσ/ διευκυντζσ μικρομεςαίων επιχειριςεων (ΞΞΕ), 

• ερευνθτζσ (ςε κζματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ωσ κφρια επαγγελματικι εναςχόλθςθ). 

 

Επιςημάνςεισ: 

- H επιλεξιμότθτα του υποψθφίου ςυνάγεται από τθ ςαφι περιγραφι τθσ κζςθσ που κατζχει τθν 

περίοδο υποβολισ των αιτιςεων, όπωσ αυτι προκφπτει από τθ βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ  

(π.χ. υπεφκυνοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςε Διεφκυνςθ ι Γραφείο Εκπαίδευςθσ). Απλι 

αναφορά του οργανιςμοφ/ ιδρφματοσ/ φορζα ςτον οποίο αυτόσ υπθρετεί δεν θα τον καθιςτά 

αυτοδικαίωσ επιλζξιμο. 

- Τποψιφιοι που βρίςκονται ςε εκπαιδευτικι ι ςε οποιαδιποτε άλλθ μεγάλθσ χρονικισ διάρκειασ 

υπθρεςιακι άδεια (π.χ. ανατροφισ) δεν είναι επιλζξιμοι. 

- Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, αποκλείονται όςοι υποψήφιοι ζχουν 

ςυμμετάςχει ςε Επίςκεψη Μελζτησ κατά την προηγοφμενη διετία (ςχολικά-ακαδθμαϊκά ζτθ 2009-

2010, 2010-2011). 
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Διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων  

 

Πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμβουλευκοφν επίςθσ τον 

Οδθγό του Προγράμματοσ Δια Βίου Ξάκθςθ για το 2011:  

(http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/national%20call

/gen_call.html0)  

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται: 

α) να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα http://studyvisits.cedefop.europa.eu, όπου κα υπάρχει 

διακζςιμοσ ο ηλεκτρονικόσ κατάλογοσ των Επιςκέψεων Μελέτησ (Study Visits Catalogue) 

β) να επιλζξουν Επίςκεψθ Ξελζτθσ (υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ ζωσ τεςςάρων 

επιςκζψεων του ίδιου κφκλου αιτιςεων, με ςειρά προτίμθςθσ) και  

γ) να υποβάλουν ηλεκτρονικά (on-line) αίτθςθ ςυμμετοχισ.  

Η ηλεκτρονική υποβολή και οι ςχετικζσ οδηγίεσ είναι διαθζςιμεσ ςτην ιςτοςελίδα του CEDEFOP 

(http://studyvisits.cedefop.europa.eu),  

- για τον πρϊτο κφκλο αιτήςεων ζωσ την 31η Μαρτίου 2011 (για επιςκζψεισ που πρόκειται να 

πραγματοποιθκοφν  από 1/9/2011 ζωσ 29/2/2012)   

- για το δεφτερο κφκλο αιτήςεων από τθν 22η Ιουλίου 2011 ζωσ την 14η Οκτωβρίου 2011 (για 

επιςκζψεισ που πρόκειται να πραγματοποιθκοφν  από 1/3/2012 ζωσ 30/6/2012). 

Ξετά τθν επιτυχθμζνθ θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ κάκε υποψιφιοσ λαμβάνει θλεκτρονικό 

μινυμα με όνομα και κωδικό χριςτθ, το οποίο του επιτρζπει πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ 

του. 

Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, η αίτηςη πρζπει να εκτυπωθεί και να ςταλεί 

ταχυδρομικά προσ τθν Ελλθνικι Εκνικι Ξονάδα για το Πρόγραμμα Δια Βίου Ξάκθςθσ – Ι.Μ.Τ. 

(Διονυςίου Αρεοπαγίτου & Ξακρι 1, Ακινα, ΣΜ 11742). Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ αίτθςθ ςε 

ζντυπθ μορφι να φζρει τθν πρωτότυπη υπογραφή του αιτοφντοσ και τθν πρωτότυπη υπογραφή 

του νομίμου εκπροςϊπου ιδρφματοσ ή φορζα ςτον οποίο αυτόσ υπθρετεί, κακϊσ και τθν 

πρωτότυπη ςφραγίδα του ιδρφματοσ ή του φορζα. 

Οι αιτοφντεσ κα πρζπει να φροντίςουν ϊςτε θ αίτθςι τουσ με τα παρακάτω ςυνοδευτικά 

ζγγραφα να ζχει αποςταλεί ςτθν Ελλθνικι Εκνικι Ξονάδα – Ι.Μ.Τ. ζωσ και τθν 31η Μαρτίου 2011 

(ημερομηνία ςφραγίδασ ταχυδρομείου) για τον πρϊτο κφκλο αιτήςεων και ζωσ την 14η Οκτωβρίου 

2011 (ημερομηνία ςφραγίδασ ταχυδρομείου) για τον δεφτερο κφκλο αιτήςεων. Αιτιςεισ ι 

http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/national%20call/gen_call.html0
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/national%20call/gen_call.html0
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/national%20call/gen_call.html0
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ςυνοδευτικά ζγγραφα που κα αποςταλοφν ςτθν Εκνικι Ξονάδα μετά από αυτζσ τισ θμερομθνίεσ δεν 

κα λθφκοφν υπόψθ.   

Για την αποφυγή τεχνικϊν προβλημάτων που ενδζχεται να προκφψουν λόγω υπερφόρτωςθσ 

του ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ υποβολισ αιτιςεων, καλό θα ήταν οι υποψήφιοι να υποβάλουν την 

αίτηςή τουσ αρκετέσ ημέρεσ πριν τισ καταληκτικέσ ημερομηνίεσ των προθεςμιϊν. Επιςθμαίνεται ότι 

από τισ αιτιςεισ που κα υποβλθκοφν ςτισ καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ των προκεςμιϊν, επιλζξιμεσ θα 

είναι μόνο αυτζσ των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή θα ζχει γίνει ζωσ τισ 12 το μεςημζρι, ϊρα 

Κεντρικήσ Ευρϊπησ (Central European Time/CET). 

Η αίτηςη πρζπει να ςυνοδεφεται από: 

1. Σθ ςελίδα του καταλόγου με τθν περιγραφι τθσ/των επιλεγμζνθσ/-ων Επίςκεψθσ/-εων 

Ξελζτθσ  

2. φντομο βιογραφικό ςθμείωμα  

3. Αντίγραφο τίτλου ι πτυχίου που αποδεικνφει τθν καλι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ εργαςίασ τθσ/των 

επιλεγμζνθσ/-ων Επίςκεψθσ/-εων Ξελζτθσ  

4. Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ςτθν οποία να περιγράφεται με ακρίβεια και ςαφινεια θ 

κζςθ που κατζχει ο υποψιφιοσ κατά την περίοδο υποβολήσ τησ αίτηςησ (π.χ. για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ηθτείται βεβαίωςθ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν, απόφαςθ οριςμοφ/ 

τοποκζτθςθσ κλπ). 

Μοινοτικι επιχοριγθςθ  

Η ςυνολική κοινοτικι επιχοριγθςθ για Επιςκζψεισ Ξελζτθσ ανζρχεται κατ’ ανϊτατο όριο 

ςτα 1.500 ευρϊ και καλφπτει ζωσ και το 100% των δαπανϊν ταξιδίου (ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ) 

και των δαπανϊν διαβίωςθσ, βάςει του Πίνακα αποηθμιϊςεων δαπανϊν διαβίωςθσ ανά χϊρα 

υποδοχισ για Επιςκζψεισ Μελζτθσ που παρατίκεται ςτο Παράρτθμα.   

 

Μριτιρια επιλογισ και προτεραιότθτεσ 

Για τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων που κα κρικοφν επιλζξιμεσ κα λθφκοφν υπόψθ τα 

παρακάτω ποιοτικά κριτήρια :  

 

1. Περιεχόμενο και διάρκεια:  Σο πρόγραμμα για τθ δράςθ κινθτικότθτασ οφείλει να  είναι ςαφζσ και 

λογικό  με διάρκεια ρεαλιςτικι και επαρκι. 



6 

 

2. Ποιότητα ςχεδίου αξιοποίηςησ (διάδοςη και αξιοποίηςη αποτελεςμάτων): Η πολλαπλαςιαςτικι 

επίδραςθ ςτισ ικανότθτεσ του εκπαιδευόμενου ατόμου ι/και του ιδρφματόσ του να είναι ξεκάκαρθ 

και να περιγράφεται ςαφϊσ κακϊσ επίςθσ και να ςυνοδεφεται από δζςμευςθ για τθ διάδοςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ δραςτθριότθτασ κατάρτιςθσ. 

3. Ευρωπαϊκή προςτιθζμενη αξία: Ο αιτϊν  να αποδεικνφει ότι θ ςυμμετοχι ςτθ δραςτθριότθτα 

μπορεί να ςυμβάλει ςτθν ανταλλαγι, ςυνεργαςία και καινοτομία ςτθν εκπαίδευςθ και τθν 

επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτθν Ευρϊπθ. 

4. Αντίκτυποσ και ςυνάφεια: Ο αιτϊν να καταδεικνφει τθ ςαφι ςφνδεςθ μεταξφ των 

επαγγελματικϊν του/τθσ δραςτθριοτιτων και των δραςτθριοτιτων του ιδρφματοσ προζλευςισ 

του/τθσ, και του περιεχομζνου τθσ προβλεπόμενθσ επίςκεψθσ μελζτθσ. 

Η τοποκζτθςθ των υποψθφίων που κα εγκρικοφν ςε ςυγκεκριμζνθ Επίςκεψθ Ξελζτθσ γίνεται 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και Πολιτιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ (Ευρωπαϊκό Μζντρο για τθν Ανάπτυξθ τθσ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ – CEDEFOP). Οι 

υποψιφιοι κα πρζπει να γνωρίηουν ότι δεν είναι πάντοτε δυνατόν να τοποκετθκοφν ςτθν πρϊτθ 

τουσ προτίμθςθ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, μπορείτε να επικοινωνείτε τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ με 

το Κδρυμα Μρατικϊν Τποτροφιϊν (Διονυςίου Αρεοπαγίτου & Ξακρι 1, Ακινα, ΣΜ 11742, τθλεφωνικό 

κζντρο: 210 3726300, τθλεομοιότυπο: 210 3221863). 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 

Φϊτιοσ Κ. Αθαναςόπουλοσ 

 

Διευκυντισ Ειδικϊν Προγραμμάτων  

Διεκνϊν Τποτροφιϊν 

 



7 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΨΕΙ ΜΕΛΕΣΗ 

ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΤΠΟΔΟΧΗ  

 

ΑΝΩΣΑΣΑ ΠΟΑ (Ε ΕΤΡΩ €) ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2011 

(Δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα  ζξοδα ταξιδίου) 

 

ΧΩΡΑ ΤΠΟΔΟΧΗ Ημεριςια αποηθμίωςθ (ανϊτατο ποςό) 

AT Αυςτρία 161 

BE Βζλγιο 144 

BG Βουλγαρία 102 

CH Ελβετία  187 

CY Μφπροσ 127 

CZ Δθμοκρατία τθσ Σςεχίασ   144 

DE Γερμανία 144 

DK Δανία 204 

EE Εςκονία 127 

ES Ιςπανία 153 

FI Φιλανδία 178 

FR Γαλλία 170 

GB Ξεγάλθ Βρετανία 187 

HR  Μροατία 136 

HU Ουγγαρία 136 

IE Ιρλανδία 178 

IS Ιςλανδία 144 

IT Ιταλία 161 

LI Νιχτενςτάιν 187 

LT Νικουανία 110 

LU Νουξεμβοφργο  144 

LV Νετονία 127 

MT Ξάλτα 127 

NL Ολλανδία 161 

NO Οορβθγία 212 

PL Πολωνία 136 

PT Πορτογαλία 136 

RO Ρουμανία 110 

SE ουθδία 170 

SI λοβενία 136 

SK λοβακία 127 

TR Σουρκία 119 
 

 


