
 

 

 
Εκπαίδευση  και  Πολιτισμός  
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση 

COMENIUS 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

2009 
 
 
Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στους τομείς της 

Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και θεσπίστηκε με την υπ’αριθ. 1720/2006/ΕΚ 

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο από 

1/1/2007 έως 31/12/2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιοποιήσει  

(http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm) την ετήσια Γενική Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων για το έτος 2009  που συμπεριλαμβάνει την επίσημη ανακοίνωση, τις ευρωπαϊκές 

προτεραιότητες για κάθε τομεακό πρόγραμμα και δράση (Μέρος Ι: Στρατηγικές Προτεραιότητες),  τις 

Γενικές Διατάξεις (Οδηγός για τους Αιτούντες - Μέρος Ι),  τα Τομεακά προγράμματα και Δράσεις 

(Οδηγός για τους Αιτούντες - Μέρος ΙΙ Υποπρογράμματα και δράσεις), την περιγραφή των δράσεων, 

των στόχων, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και χρηματοδότησης, των 

προτεραιοτήτων, των κριτηρίων και  κανόνων επιλεξιμότητας (δηλ. κριτήρια και κανόνες που πρέπει 

να πληρούνται προκειμένου να μπορεί να χρηματοδοτηθεί μια πρόταση / δραστηριότητα) καθώς και 

των κριτηρίων αξιολόγησης των δράσεων του προγράμματος (Οδηγός για τους Αιτούντες - Μέρος ΙΙ 

Περιγραφή ανά δράση). 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). 

Το ΙΚΥ δυνάμει της υπ’αριθ. 82023/ΙΑ/ΦΕΚ 1282 / 2-7-2008 Υπουργικής Αποφάσης,  με την οποία 

ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα  για τα τομεακά προγράμματα Comenius, Erasmus, Grundtvig και τις 

Επισκέψεις Μελέτης και συμπληρωματικά  με την ανωτέρω  Γενική Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων για το έτος 2009, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν  αιτήσεις στο πλαίσιο των 

παρακάτω δράσεων του τομεακού προγράμματος COMENIUS. 
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http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:EL:PDF
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/national%20call/gen_call.html
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/national%20call/gen_call.html


Επισημαίνεται ότι παράλληλα με την παρούσα προκήρυξη οι αιτούντες, πριν υποβάλουν αίτηση, θα 

πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την προαναφερόμενη Γενική πρόσκληση και τις οδηγίες που 

αναφέρονται στα  έντυπα των σχετικών αιτήσεων. 

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο των παρακάτω δράσεων, μαζί με τα συνοδευτικά 

έγγραφα, όπου απαιτούνται, θα πρέπει να υποβληθούν στην Εθνική Μονάδα – Ι.Κ.Υ. (Διονυσίου 

Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, 117 42 Αθήνα) σε έντυπη μορφή.  Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται στο 

κατάλληλο έντυπο ή δεν είναι υπογεγραμμένες ή δεν φέρουν σφραγίδα όπoυ απαιτείται ή δεν 

συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα ή υποβληθούν εκπρόθεσμα (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή 

δεν πληρούν κάποιο άλλο κριτήριο επιλεξιμότητας, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία 

επιλογής. Επίσης, συμπληρωματικά έγγραφα που θα υποβληθούν μετά την καταληκτική προθεσμία 

δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Οι αιτήσεις απαιτείται να είναι συμπληρωμένες και εκτυπωμένες  μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

προκειμένου να είναι ευκρινείς Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων ανά δράση βρίσκονται στην παρακάτω 

ηλ. διεύθυνση: 
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/application/com_appl.html 

ενώ τα φύλλα αξιολόγησης των αιτήσεων ( όπου σταθμίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης ) βρίσκονται 

στην ηλ. Διεύθυνση: 
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/filla/assec_com.html 

Παρακάτω περιγράφεται ανά δράση η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τυχόν επιπρόσθετες 

προϋποθέσεις συμμετοχής, προτεραιότητες κριτήρια αποκλεισμού κτλ που εφαρμόζονται σε εθνικό 

επίπεδο. 

 

1. Σχολικές Συμπράξεις Comenius 
Επιλέξιμη περίοδος: 

Τα εγκεκριμένα σχέδια μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1/8/2009 έως 31/7/2011 

Επιλέξιμα ιδρύματα: 

Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση ιδρύματα περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω κατάλογο: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html - el 

Υποβολή αιτήσεων: 

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 20η Φεβρουαρίου 2009. 

Εφαρμόζονται τα παρακάτω επιπρόσθετα κριτήρια αποκλεισμού 

 Σε μία σχολική σύμπραξη μπορεί να συμμετάσχει ένα μόνο ελληνικό σχολείο Αιτήσεις που 

αφορούν στη συμμετοχή περισσοτέρων του ενός σχολείου στην ίδια σύμπραξη, θα απορρίπτονται 

όλες ως μη επιλέξιμες.   

 Αιτήσεις σχολείων που υλοποιούν σύμπραξη η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία 

υποβολής θα κρίνονται μη επιλέξιμες 
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 Κάθε σχολικό ίδρυμα έχει το δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης για σύμπραξη. Στην 

περίπτωση που το ίδιο σχολείο υποβάλλει περισσότερες από μία αιτήσεις τότε όλες οι αιτήσεις θα 

θεωρηθούν μη επιλέξιμες.  

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μαζί με 

 διαβιβαστικό έγγραφο όπου αναφέρονται τα στοιχεία του αιτούντος ιδρύματος (πλήρης 

διεύθυνση, τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο Διευθυντή και ατόμου επαφής) στην Ελληνική γλώσσα 

 αντίγραφο της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκευμένο σε cd-rom  

Η κοινή αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί από τον συντονιστή της προτεινόμενης σύμπραξης, σε 

συνεργασία με τους εταίρους, στη γλώσσα επικοινωνίας παρέχοντας όλα τα στοιχεία της Σύμπραξης 

συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων όλων των εταίρων, της προγραμματισμένης κινητικότητας και 

του αιτούμενου ποσού γιά κάθε εταίρο. Ο συντονιστής πρέπει να στείλει ένα αντίγραφο της 

συμπληρωμένης αίτησης σε κάθε εταίρο. Το αιτούν ίδρυμα ( συντονιστικό ή εταιρικό) συμπληρώνει 

και υπογράφει τη «Δήλωση» (ενότητα 4) και συμπληρώνει τα στοιχεία στο μέρος 1.2 στην πρώτη 

σελίδα του αντιγράφου του και υποβάλει την κοινή αίτηση στην Εθνική του Μονάδα. Οι εταίροι δεν 

πρέπει να αλλάξουν κανένα από τα στοιχεία που περιέχονται στη συμπληρωμένη από το συντονιστή 

κοινή αίτηση. Όλα τα αντίγραφα πρέπει να είναι πανομοιότυπα με εξαίρεση τη Δήλωση (ενότητα 4) 

και τα στοιχεία του μέρους 1.2 που πρέπει να συμπληρωθούν ξεχωριστά από κάθε αιτούν ίδρυμα στο 

αντίγραφο του. 

Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα της χώρας του 

συντονιστικού ιδρύματος στην περίπτωση των πολυμερών συμπράξεων ή από την Εθνική Μονάδα 

του αιτούντος ιδρύματος στην περίπτωση των διμερών συμπράξεων βάσει του  κοινού ευρωπαϊκού 

φύλλου αξιολόγησης. 

Κοινοτική επιχορήγηση: 

Στα εγκεκριμένα για επιχορήγηση ιδρύματα θα δοθεί κατ’αποκοπή ποσό για τη κάλυψη μέρους του 

κόστους των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του Κοινού Σχεδίου Μάθησης, όπως αυτό 

περιγράφεται στην αίτηση επιχορήγησης. Το ύψος της επιχορήγησης ανά συμμετέχον ίδρυμα στη 

σύμπραξη καθορίζεται με βάση τις ελάχιστες δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας που 

προτίθεται να πραγματοποιήσει το αιτούν ίδρυμα. Το κατ’ αποκοπή ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε 

περίπτωση αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:  
 

Πολυμερείς συμπράξεις  Πολυμερείς και Διμερείς συμπράξεις 
τουλάχιστον  

4  
διακρατικές κινητικότητες  

τουλάχιστον  
8  

διακρατικές κινητικότητες  

τουλάχιστον  
12  

διακρατικές κινητικότητες 

τουλάχιστον  
24  

διακρατικές κινητικότητες  

6.000 € 9.000 €  13.000 €  21.000 €  

 

2. Συμπράξεις Comenius Regio 
Επιλέξιμη περίοδος: 

Τα εγκεκριμένα σχέδια μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1/8/2009 έως 31/7/2011 

http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/filla/assec_com.html
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/filla/assec_com.html
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Επιλέξιμα ιδρύματα: 

Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση ιδρύματα περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω κατάλογο: 

http://ec.europa.eu/education/comenius/doc/listregio_en.pdf 

Υποβολή αιτήσεων: 

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 20η Φεβρουαρίου 2009. 

Η κοινή αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί από τον συντονιστή της προτεινόμενης σύμπραξης, σε 

συνεργασία με τον εταίρο, στη γλώσσα επικοινωνίας παρέχοντας όλα τα στοιχεία της Σύμπραξης 

συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων όλων των εταίρων, της προγραμματισμένης κινητικότητας και 

του αιτούμενου ποσού γιά κάθε εταίρο. Ο συντονιστής πρέπει να στείλει ένα αντίγραφο της 

συμπληρωμένης αίτησης στον εταίρο. Το αιτούν ίδρυμα ( συντονιστικό ή εταιρικό) συμπληρώνει και 

υπογράφει τη «Δήλωση», συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται στην πρώτη σελίδα του 

αντιγράφου του (ονομασία ιδρύματος, συντονιστικό ή εταιρικό ίδρυμα) και υποβάλει την κοινή 

αίτηση στην Εθνική του Μονάδα. Οι εταίροι δεν πρέπει να αλλάξουν κανένα από τα στοιχεία που 

περιέχονται στη συμπληρωμένη από το συντονιστή κοινή αίτηση. Όλα τα αντίγραφα πρέπει να είναι 

πανομοιότυπα με εξαίρεση τη «Δήλωση» και τα στοιχεία της πρώτης σελίδας που πρέπει να 

συμπληρωθούν ξεχωριστά από κάθε αιτούν ίδρυμα στο αντίγραφο του.  

Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα της χώρας του αιτούντος 

ιδρύματος βάσει του  κοινού ευρωπαϊκού φύλλου αξιολόγησης. 

Κοινοτική επιχορήγηση: 

Η επιχορήγηση των εγκεκριμένων ιδρύμάτων αποτελείται από 

 Κατ’ αποκοπή ποσό για την κάλυψη των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων κινητικότητας. 

Το ύψος της επιχορήγησης ανά συμμετέχον ίδρυμα στη σύμπραξη καθορίζεται με βάση τις 

ελάχιστες δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας που προτίθεται να πραγματοποιήσει το 

αιτούν ίδρυμα και την απόσταση μεταξύ των εταίρων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

≤ 300 km > 300 km Τουλάχιστον 4 διακρατικές κινητικότητες 
2.000 € 4.000 € 
≤ 300 km > 300 km  Τουλάχιστον 8 διακρατικές κινητικότητες 
4.000 € 8.000 € 
≤ 300 km > 300 km Τουλάχιστον 12 διακρατικές κινητικότητες  
5.000 € 10.000 € 
≤ 300 km > 300 km Τουλάχιστον 24 διακρατικές κινητικότητες 
10.000 € 20.000 € 

 

 Πρόσθετο ποσό που βασίζεται σε πραγματικό κόστος για την κάλυψη επιπλέον δαπανών ώστε να 

επιτραπεί στις Συμπράξεις Comenius Regio να πραγματοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένης και της οργάνωσης συνεδρίων μεγάλης κλίμακας  ή της διεξαγωγής 

ερευνητικών δραστηριοτήτων  και μελετών. Το ποσό επιχορήγησης για επιπλέον δαπάνες του 

σχεδίου ορίζεται σε 25.000 €  κατ’ανώτατο όριο.  

 

http://ec.europa.eu/education/comenius/doc/listregio_en.pdf
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/filla/assec_com.html
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3. Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση 
Επιλεξιμότητα αιτούντων: 
 Λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού και της μεγάλης ανάγκης για επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών που ασκούν διδακτικό έργο, θα γίνουν δεκτές μόνον αιτήσεις εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν  σε σχολεία.  Αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν υπηρετούν σε σχολεία για οποιοδήποτε 

λόγο (πχ. λόγω απόσπασης ή τοποθέτησης σε άλλο φορέα) θα κρίνονται ως μη επιλέξιμες. 

 Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια ή έχουν εκπαιδευτικά 

καθήκοντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, δεν είναι 

επιλέξιμοι. 

 Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει μία μόνον αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις από τον ίδιο 

εκπαιδευτικό, θα κρίνονται όλες μη επιλέξιμες. 

Επιλέξιμη περίοδος 

Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1/4/2009 έως 30/4/2010 

Υποβολή αιτήσεων: 

Καταληκτικές προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η: 

 16η Ιανουαρίου 2009 για δραστηριότητες που ξεκινούν στην περίοδο 1/4/2009 – 31/8/2009 

 30η Απριλίου 2009 για δραστηριότητες που ξεκινούν στην περίοδο 1/9/2009 – 31/12/2009 

 15η Σεπτεμβρίου 2009 για δραστηριότητες που ξεκινούν την ή μετά την  1/1/2010 και 

ολοκληρώνονται έως την 30/4/2010 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν επιμορφωτική δραστηριότητα από τη βάση δεδομένων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm αλλά και εκτός 

αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δραστηριότητα κατάρτισης είναι η καλή 

γνώση της γλώσσας εργασίας.  Πριν την υποβολή της αίτησης προς την Εθνική Μονάδα, οι 

υποψήφιοι πρέπει να επικοινωνήσουν με τον οργανισμό που διοργανώνει τη δραστηριότητα 

κατάρτισης ή το ίδρυμα υποδοχής για να εξασφαλίσουν την προεγγραφή. Όταν εγκριθεί η συμμετοχή 

τους από την Εθνική Μονάδα οι υποψήφιοι πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στον 

συντονιστή της δραστηριότητας που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. Εάν οι υποψήφιοι 

αποφασίσουν να μην παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα για την οποία έχουν εγκριθεί θα είναι 

υποχρεωμένοι να καταβάλουν τα έξοδα ακύρωσης στον συντονιστή σε περίπτωση που αυτά 

ζητηθούν. 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: 

1) Βεβαίωση προσωρινής εγγραφής από το διοργανωτή της δραστηριότητας κατάρτισης 

2) Αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας κατάρτισης όπως αυτή υπάρχει στη βάση δεδομένων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παρέχεται από το φορέα κατάρτισης σε περίπτωση δραστηριότητας 

εκτός βάσης δεδομένων. 

3) Βιογραφικό σημείωμα 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm


ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ 2009  6από 8

4) Απλό αντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου το οποίο να αποδεικνύει τη γνώση της γλώσσας 

εργασίας της δραστηριότητας κατάρτισης 

5) Βεβαίωση από το Διευθυντή του σχολικού ιδρύματος όπου ρητά αναφέρεται τόσο η οργανική 

θέση, αν υπάρχει,  όσο και η παρούσα θέση εργασίας του αιτούντος (θέση όπου ο αιτών ασκεί 

διδακτικό έργο). 

6) Αντίγραφο της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκευμένο σε cd-rom 

Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα βάσει του  κοινού 

ευρωπαϊκού φύλλου αξιολόγησης  εφαρμόζοντας επιπρόσθετα τα παρακάτω κριτήρια 

 εκπαιδευτικοί που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο της δράσης 

ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Comenius ( +10 βαθμοί ) 

 Δραστηριότητα κατάρτισης που συμπεριλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων 

ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης ( +5 βαθμοί ) 

 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διακρατική σύνθεση του σεμιναρίου δεν θα εγκριθούν 

περισσότεροι απο τέσσερεις υποψήφιοι για την ίδια δραστηριότητα.  

Κοινοτική επιχορήγηση: 

Καλύπτoνται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών  

 δαπάνες ταξιδίου (εισιτήρια οικονομικής θέσης ) έως και 100%,  

 δαπάνες διδάκτρων (course fees) με ανώτατο όριο τα 150 € / ημέρα  

 δαπάνες διαβίωσης (subsistence costs) σύμφωνα με τον πίνακα δαπανών διαβίωσης ανά χώρα 

προορισμού όπως αναφέρεται στις Γενικές Διατάξεις της Γενικής Πρόσκλησης Υποβολής 

Προτάσεων για το 2009 (Οδηγός για τους Αιτούντες - Μέρος Ι, πίνακας 1α) εκτός από τις 

περιπτώσεις όπου ο φορέας που διοργανώνει τη δραστηριότητα κατάρτισης έχει εξασφαλίσει 

διαβίωση χαμηλότερου κόστους για τους καταρτιζόμενους (οπότε θα χορηγείται το μικρότερο εκ 

των δύο ποσών). 

 δαπάνες γλωσσικής προετοιμασίας, κατ’ ανώτατο όριο 500 € σε επαρκώς αιτιολογημένες 

περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης δραστηριότητας γλωσσικής κατάρτισης . 
 

4. Θέσεις Βοηθών Comenius (Βοηθοί) 
Επιλέξιμη περίοδος - Διάρκεια 

Η περίοδος άσκησης διαρκεί από 13 έως 45 εβδομάδες Η περίοδος μπορεί να αρχίσει το νωρίτερο 

1/8/2009 και να ολοκληρωθεί το αργότερο στις 31/7/2010.  

Επιλέξιμοι να τοποθετηθούν ως βοηθοί Comenius είναι: 

 Πτυχιούχοι ή φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει δύο τουλάχιστον έτη σπουδών Τμημάτων 

Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή κάτοχοι ισότιμων 

τίτλων Πανεπιστημίων του εξωτερικού αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. 

 Πτυχιούχοι άλλων σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης των οποίων το δίπλωμα δεν έχει 

αναγνωρισμένη παιδαγωγική κατάρτιση αλλά έχουν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) 

είτε είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών με αντικείμενο τη διδασκαλία της 

http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/filla/assec_com.html
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/filla/assec_com.html
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/national%20call/gen_call.html
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/national%20call/gen_call.html
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Ελληνικής ως ξένης γλώσσας ή τις επιστήμες της αγωγής είτε είναι ήδη κάτοχοι του 

προαναφερθέντος τίτλου. 

Υποβολή αιτήσεων: 

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 30η Ιανουαρίου 2009. 

Ο υποψήφιοι Βοηθοί Comenius πρέπει να υποβάλουν: 

 Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην ελληνική γλώσσα. 

 Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη στην αγγλική γλώσσα ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα 

 Αντίγραφα τών δύο παραπάνω αιτήσεων (ελληνική και ξένη γλώσσα) σε ηλεκτρονική μορφή 

αποθηκευμένα σε cd-rom 

 Πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας (εξαιρούνται οι υποψήφιοι διδάσκοντες ξένων γλωσσών) 

 Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου στο οποίο 

φοιτούν και αντίγραφο πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ, όπου απαιτείται 

 Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας στην περίπτωση που ο βαθμός δεν αναγράφεται στο πτυχίο. 

Στην περίπτωση των φοιτητών θα προσκομίζεται αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή 

βεβαίωση από τη Γραμματεία του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν τα οποία να αναγράφουν το 

σύνολο των μαθημάτων (διδακτικών μονάδων) που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου καθώς 

και το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων τα οποία ο/η υποψήφιος/α έχει 

παρακολουθήσει επιτυχώς. 

Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα βάσει του  κοινού 

ευρωπαϊκού φύλλου αξιολόγησης. 

Κοινοτική επιχορήγηση: 

Οι εγκεκριμένοι Βοηθοί Comenius θα κληθούν να συμπληρώσουν οικονομικό αίτημα 

(προϋπολογισμό).  Καλύπτoνται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών 

 δαπάνες ταξιδίου, προετοιμασίας και διαβίωσης σύμφωνα με τον πίνακα δαπανών διαβίωσης ανά 

χώρα προορισμού πού αναφέρεται στις Γενικές Διατάξεις της Γενικής Πρόσκλησης Υποβολής 

Προτάσεων για το 2009 (Οδηγός για τους Αιτούντες - Μέρος Ι, πίνακας 1α) 

 δαπάνες (500 € κατ’ ανώτατο όριο) για εισαγωγικές συναντήσεις, γλωσσική προετοιμασία και 

προετοιμασία που αφορά στην Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL). 

 

5. Θέσεις Βοηθών Comenius (Σχολεία υποδοχής) 
Επιλέξιμη περίοδος - Διάρκεια 

Η περίοδος άσκησης διαρκεί από 13 έως 45 εβδομάδες Η περίοδος μπορεί να αρχίσει το νωρίτερο 

1/8/2009 και να ολοκληρωθεί το αργότερο στις 31/7/2010 

Επιλέξιμα ιδρύματα: 

Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση ιδρύματα περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω κατάλογο: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html - el 

Υποβολή αιτήσεων: 

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 30η Ιανουαρίου 2009. 

http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/filla/assec_com.html
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/filla/assec_com.html
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/national%20call/gen_call.html
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/national%20call/gen_call.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html#el
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Τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα πρέπει να υποβάλουν: 

 Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην ελληνική γλώσσα. 

 Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη στην αγγλική γλώσσα ή ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα 

 Αντίγραφα τών δύο παραπάνω αιτήσεων (ελληνική και ξένη γλώσσα) σε ηλεκτρονική μορφή 

αποθηκευμένα σε cd-rom 

Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα βάσει του  κοινού 

ευρωπαϊκού φύλλου αξιολόγησης. 

Κοινοτική επιχορήγηση: 

Τα σχολεία υποδοχής δεν λαμβάνουν οικονομική στήριξη καθώς θα επωφεληθούν από την παρουσία 

και την εργασία του βοηθού. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες με το: 

 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

Μακρή 1 & Διον. Αρεοπαγίτου, 117 42 Αθήνα 

     Τηλ:  210 3726344 (κ. Λεωνίδας Παπαστεργίου), 

210 3726345 (κ. Ασπασία Πίσπα) 

     210 3726347 κ. (Σπύρος Χατζηπαπάς) 

 Τηλεομοιότυπο: 210 3221863 

 
 

   Αθήνα, 24/12/2008 
 

Ο Διευθυντής 
 
 

   Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος 

http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/filla/assec_com.html
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/filla/assec_com.html
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