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Α. Σφντομη περιγραφή προγράμματοσ κινητικότητασ 

Η παροφςα πρόςκλθςθ αφορά τθν υποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτθν 1θ κινθτικότθτα του εγκεκριμζνου 

ςχεδίου μακθςιακισ κινθτικότθτασ του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου με κωδικό «2022-1-EL01-KA122-VET-

000079545» και τίτλο «Ε.Ε.Κ. προσ ζνα βιϊςιμο μοντζλο ανάπτυξθσ vol.2», το οποίο χρθματοδοτείται με 

πόρουσ του προγράμματοσ Erasmus+ με τθν υποςτιριξθ του Ι.Κ.Υ. και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

Η κινθτικότθτα προβλζπεται να είναι διάρκειασ 12 θμερϊν, περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςτον 

τομζα του τουριςμοφ και κα πραγματοποιθκεί ςτθ Βαρκελϊνθ τθσ Ιςπανίασ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν 

καταρτιηόμενοι και απόφοιτοι (που δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει 1 ζτοσ από τθ λιψθ τθσ ΒΕΚ και οι οποίοι δεν 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλθ εκπαιδευτικι μονάδα) ειδικοτιτων τθσ ομάδασ προςανατολιςμοφ  

«Επαγγελμάτων Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και Επιχειριςεων Φιλοξενίασ». 

Η κινθτικότθτα ςχεδιάηεται να υλοποιθκεί για διάςτθμα 14 θμερϊν (12 θμζρεσ κατάρτιςθσ και 2 ταξιδιοφ) 

και ςυγκεκριμζνα ςτισ αρχζσ Μαρτίου 2023, με τθν επιφφλαξθ εξαςφάλιςθσ ειςιτθρίων για τισ ανωτζρω 

θμερομθνίεσ. 

Στόχοι του προγράμματοσ είναι: 

- Ανάπτυξθ Ικανοτιτων και Δεξιοτιτων Εκπαιδευομζνων ςτον τομζα του Τουριςμοφ, των 

Ξενοδοχειακϊν Εφαρμογϊν και Υπθρεςιϊν. 

- Η πολιτιςμικι ανταλλαγι μζςω τθσ εμπειρίασ τθσ διαβίωςθσ ςε μία ξζνθ χϊρα. 

- Η βελτίωςθ των γλωςςικϊν, των επικοινωνιακϊν και των ψθφιακϊν δεξιοτιτων των 

ςυμμετεχόντων. 

Χρηματοδότηςη 

Σφμφωνα με τισ αρχζσ του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Erasmus+,  μζςω αυτοφ καλφπτονται οι παρακάτω 

δράςεισ-κόςτθ: 

  Μεταφορικά 

  Διαμονι ςε ξενοδοχείο (δίκλινο ι τρίκλινο δωμάτιο) με πρωινό 

  Αςτικζσ μετακινιςεισ (ςτθν πόλθ υποδοχισ) 

  Ξεναγιςεισ ςε χϊρουσ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ τθσ χϊρασ υποδοχισ  

  Αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ. 

Η μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του προγράμματοσ, (π.χ. ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ κατά τθ 

διάρκεια ι ςε δραςτθριότθτεσ διάδοςθσ των αποτελεςμάτων μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ κινθτικότθτασ), 

ςθμαίνει ότι ο ςυμμετζχων τίκεται εκτόσ δράςθσ και κακίςταται απαιτθτι θ επιςτροφι τθσ 

χρθματοδότθςθσ. 

Β. Κριτήρια επιλογήσ 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν υποψιφιοι για τουσ οποίουσ ιςχφει ζνα από τα παρακάτω Β1-Β3: 

B1. Να παρακολουκοφν με επιτυχία τα μακιματα ςτο 2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου για το Χειμερινό 2022Β και 

Εαρινό 2023A (να μθν ζχουν υπερβεί τα όρια απουςιϊν) ςτισ ειδικότθτεσ: 

- Τεχνικόσ Τουριςτικϊν Μονάδων και Επιχειριςεων Φιλοξενίασ 

- Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ ςτθν Ταξιδιωτικι Βιομθχανία (VICT). 

B2. Σε περίπτωςθ που ζχουν ολοκλθρϊςει το Δ’ εξάμθνο ςπουδϊν ςτο ΙΕΚ:  

- να μθν είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλθ δομι εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ, κ.λπ), 

- να μθν ζχει παρζλκει εξάμθνο από τθν ολοκλιρωςθ του Δ’ εξαμινου ςπουδϊν. 

B3. Σε περίπτωςθ που ζχουν ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ και ζχουν λάβει ΒΕΚ:  

- να μθν είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλθ δομι εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ, ΙΕΚ, κ.λπ), 

- να μθν ζχουν ςυμπλθρϊςει ζνα (1) ζτοσ από τθ λιψθ τθσ ΒΕΚ. 
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Επιπλζον για όλουσ τουσ υποψιφιουσ κα πρζπει να ιςχφουν και τα τρία παρακάτω Β4 ζωσ Β6: 

B4. Να μθν ζχουν πάρει μζροσ ςτο παρελκόν ςε άλλο πρόγραμμα κινθτικότθτασ του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου. 

B5. Να κατακζςουν ςχετικι αίτθςθ και μία ςφντομθ επιςτολι ενδιαφζροντοσ, ζωσ 400 λζξεισ, μεγζκουσ 

μίασ ςελίδασ Α4. Η επιςτολι κα απευκφνεται προσ τθ Διεφκυνςθ του ΙΕΚ, ςτθν οποία κα 

παρουςιάηονται με ςυντομία το προςωπικό, μακθςιακό και επαγγελματικό τουσ υπόβακρο κακϊσ και 

οι λόγοι που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα και τα οφζλθ που φιλοδοξοφν να 

αποκομίςουν. 

B6. Να δϊςουν ςυνζντευξθ ςε τριμελι επιτροπι, αποτελοφμενθ από το Διευκυντι και τον Υποδιευκυντι 

του ΙΕΚ, κακϊσ και από μία εκπαιδεφτρια τθσ ειδικότθτασ. 

Τα παραπάνω αποτελοφν κριτήρια αποκλειςμοφ (on/off) των ςυμμετεχόντων. 

Τρία (3) άτομα από τουσ παραπάνω υποψιφιουσ οι οποίοι ανικουν ςε ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ 

(μειωμζνεσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ευκαιρίεσ) αποκτοφν άμεςο δικαίωμα ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ 

φπαρξθσ περιςςότερων τθσ κατθγορίασ, οι υπόλοιποι κα ςυμπεριλθφκοφν ςτον πίνακα μοριοδότθςθσ. 

Πςοι από τουσ υποψιφιουσ πλθροφν ςωρευτικά τισ παραπάνω προχποκζςεισ, κατατάςςονται ςε φκίνουςα 

ςειρά μοριοδότθςθσ με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια: 

Κριτήριο Μοριοδότηςη 

Βακμολογικι Επίδοςθ1 Μζςοσ όροσ βακμολογίασ x 3 

Γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ • Β2: 5 μόρια  •  C1: 10 μόρια  • C2: 15 μόρια 

Γνϊςθ ιςπανικισ γλϊςςασ • Β2: 5 μόρια  •  C1: 10 μόρια  • C2: 15 μόρια 

Γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. 10 μόρια 

Βακμολογία επιςτολισ ενδιαφζροντοσ 0 - 10 μόρια 

Βακμολογία ςυνζντευξθσ 0 - 20 μόρια 
1 

Για τουσ ςπουδαςτζσ Α’ εξαμινου κα λθφκεί υπόψθ θ βακμολογία ςτισ εξετάςεισ Ρροόδου, για τουσ ςπουδαςτζσ Γ’ 

εξαμινου θ βακμολογία των Α’ και Β’ εξαμινων ενϊ για τουσ απόφοιτουσ ο γενικόσ Μ.Ο. βακμολογίασ. 

Γ. Υποβολή αίτηςησ ςυμμετοχήσ 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ κα πρζπει να αποςτείλουν επιςτολι ςτθν οποία κα δθλϊνουν τουσ λόγουσ για τουσ 

οποίουσ επικυμοφν να πάρουν μζροσ ςτο πρόγραμμα και τα οφζλθ που φιλοδοξοφν να αποκομίςουν (θ 

αποςτολι τθσ επιςτολισ ενζχει κζςθ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα) ζωσ τθ Δευτζρα 16 Ιανουαρίου 

2023 και ώρα 11:00 πμ ςτθ Γραμματεία ΙΕΚ (g2iekira@sch.gr). Μαηί με τθν επιςτολι κα πρζπει να 

αποςταλοφν και τα ςχετικά αποδεικτικά/πιςτοποιθτικά (ξζνθσ γλϊςςασ, ΤΡΕ, κοινωνικά ι/και οικονομικά). 

Δ. Διαδικαςία Επιλογήσ 

Οι υποψιφιοι που κα υποβάλλουν επιςτολι/αίτθςθ ςυμμετοχισ κα κλθκοφν για ςυνζντευξη τθ Δευτζρα 

16 ζωσ Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023, κατά τισ ϊρεσ 3-7 μμ.  

Τθν Τρίτθ 17 Ιανουαρίου κα εκδοκοφν τα  προςωρινά αποτελζςματα και κα κοινοποιθκεί ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ θ ςχετικι μοριοδότθςθ. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ενςτάςεισ επί αυτισ, αυτζσ κα πρζπει 

να υποβλθκοφν εγγράφωσ ςτο ΙΕΚ ζωσ Πζμπτη 19 Ιανουαρίου, ϊρα 16:00.  

Στθ ςυνζχεια, τθν ίδια μζρα κα εκδοκοφν τα οριςτικά αποτελζςματα, με τθν κατάταξθ των υποψθφίων ςε 

φκίνουςα ςειρά μοριοδότθςθσ, βάςει τθσ οποίασ κα κακοριςτοφν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα 

κινθτικότθτασ και οι επιλαχόντεσ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ 

Γραμματεία του ΙΕΚ, τθλ 2810 762762, email g2iekira@sch.gr, κατά τισ ϊρεσ εξυπθρζτθςθσ κοινοφ 3 – 7 μμ. 
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