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Α. Σύντομη περιγραφή προγράμματος κινητικότητας 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην 1η κινητικότητα του εγκεκριμένου 
σχεδίου μαθησιακής κινητικότητας του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου με κωδικό «2022-1-EL01-KA122-VET-000079545» 
και τίτλο «Ε.Ε.Κ. προς ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης vol.2», το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους του 
προγράμματος Erasmus+ με την υποστήριξη του Ι.Κ.Υ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η κινητικότητα προβλέπεται να είναι διάρκειας 12 ημερών, περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα 
της Αισθητικής Ποδολογίας και θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι της Σερβίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
καταρτιζόμενοι και απόφοιτοι (που δεν έχουν συμπληρώσει 1 έτος από τη λήψη της ΒΕΚ και οι οποίοι δεν 
είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη εκπαιδευτική μονάδα) ειδικοτήτων του τομέα Αισθητικής και Ποδολογίας. 

Η κινητικότητα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί για διάστημα 14 ημερών (12 ημέρες κατάρτισης και 2 ταξιδιού) 
κατά το μήνα Απρίλιο 2023, με την επιφύλαξη εξασφάλισης εισιτηρίων για τις ανωτέρω ημερομηνίες. 

Στόχοι του προγράμματος είναι: 

- Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων των Εκπαιδευομένων στην Αισθητική, την Ονυχοπλαστική και 
την Ποδολογία. 

- Η πολιτισμική ανταλλαγή μέσω της εμπειρίας της διαβίωσης σε μία άλλη χώρα. 
- Η βελτίωση των γλωσσικών, των επικοινωνιακών και των ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. 

Χρηματοδότηση 

Σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+,  μέσω αυτού καλύπτονται οι παρακάτω 
δράσεις-κόστη: 

  Μεταφορικά 
  Διαμονή σε ξενοδοχείο (δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο) με πρωινό 
  Αστικές μετακινήσεις (στην πόλη υποδοχής) 
  Ξεναγήσεις σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος της χώρας υποδοχής  
  Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης. 

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προγράμματος, (π.χ. συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά τη 
διάρκεια ή σε δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων μετά την πραγματοποίηση της κινητικότητας), 
σημαίνει ότι ο συμμετέχων τίθεται εκτός δράσης και καθίσταται απαιτητή η επιστροφή της χρηματοδότησης. 

Β. Κριτήρια επιλογής 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν υποψήφιοι για τους οποίους ισχύει ένα από τα παρακάτω Β1-Β3: 

B1. Να παρακολουθούν με επιτυχία τα μαθήματα στο 2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου για το Χειμερινό 2022Β και 
Εαρινό 2023A (να μην έχουν υπερβεί τα όρια απουσιών) στις ειδικότητες: 
- Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής 

B2. Σε περίπτωση που έχουν ολοκληρώσει το Δ’ εξάμηνο σπουδών στο ΙΕΚ:  
- να μην είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη δομή εκπαίδευσης (ΑΕΙ, κ.λπ), 
- να μην έχει παρέλθει εξάμηνο από την ολοκλήρωση του Δ’ εξαμήνου σπουδών. 

B3. Σε περίπτωση που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και έχουν λάβει ΒΕΚ:  
- να μην είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη δομή εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΙΕΚ, κ.λπ), 
- να μην έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από τη λήψη της ΒΕΚ. 

Επιπλέον για όλους τους υποψήφιους θα πρέπει να ισχύουν και τα τρία παρακάτω Β4 έως Β6: 

B4. Να μην έχουν πάρει μέρος στο παρελθόν σε άλλο πρόγραμμα κινητικότητας του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου. 

B5. Να καταθέσουν σχετική αίτηση και μία σύντομη επιστολή ενδιαφέροντος, έως 400 λέξεις, μεγέθους 
μίας σελίδας Α4. Η επιστολή θα απευθύνεται προς τη Διεύθυνση του ΙΕΚ, στην οποία θα 



 

 

Πρόκληση Υποψήφιων Συμμετεχόντων  
σε Πρόγραμμα Μαθησιακής Κινητικότητας 

Erasmus+ 2022 2022-1-EL01-KA122-VET-000079545 
  

 

   

παρουσιάζονται με συντομία το προσωπικό, μαθησιακό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο καθώς και 
οι λόγοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τα οφέλη που φιλοδοξούν να 
αποκομίσουν. 

B6. Να δώσουν συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από το Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή 
του ΙΕΚ, καθώς και από μία εκπαιδεύτρια της ειδικότητας. 

Τα παραπάνω αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) των συμμετεχόντων. 

Τρία (3) άτομα από τους παραπάνω υποψήφιους οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 
(μειωμένες κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες) αποκτούν άμεσο δικαίωμα συμμετοχής. Σε περίπτωση 
ύπαρξης περισσότερων της κατηγορίας, οι υπόλοιποι θα συμπεριληφθούν στον πίνακα μοριοδότησης. 

Όσοι από τους υποψήφιους πληρούν σωρευτικά τις παραπάνω προϋποθέσεις, κατατάσσονται σε φθίνουσα 
σειρά μοριοδότησης με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

Κριτήριο Μοριοδότηση 

Βαθμολογική Επίδοση1 Μέσος όρος βαθμολογίας x 3 

Γνώση Αγγλικής γλώσσας • Β2: 5 μόρια  •  C1: 10 μόρια  • C2: 15 μόρια 

Γνώση Σερβικής γλώσσας • Β2: 5 μόρια  •  C1: 10 μόρια  • C2: 15 μόρια 

Γνώση Τ.Π.Ε. 10 μόρια 

Βαθμολογία επιστολής ενδιαφέροντος 0 - 10 μόρια 

Βαθμολογία συνέντευξης 0 - 20 μόρια 
1 Για τους σπουδαστές Α’ εξαμήνου θα ληφθεί υπόψη η βαθμολογία στις εξετάσεις Προόδου, για τους σπουδαστές Γ’ 
εξαμήνου η βαθμολογία των Α’ και Β’ εξαμήνων ενώ για τους απόφοιτους ο γενικός Μ.Ο. βαθμολογίας. 

Γ. Υποβολή αίτησης συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή στην οποία θα δηλώνουν τους λόγους για τους 
οποίους επιθυμούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα και τα οφέλη που φιλοδοξούν να αποκομίσουν (η 
αποστολή της επιστολής ενέχει θέση αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα) έως τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 
2023 και ώρα 11:00 πμ στη Γραμματεία ΙΕΚ (g2iekira@sch.gr). Μαζί με την επιστολή θα πρέπει να 
αποσταλούν και τα σχετικά αποδεικτικά/πιστοποιητικά (ξένης γλώσσας, ΤΠΕ, κοινωνικά ή/και οικονομικά). 

Δ. Διαδικασία Επιλογής 
Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν επιστολή/αίτηση συμμετοχής θα κληθούν για συνέντευξη τη Δευτέρα 
23 έως Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, κατά τις ώρες 3-7 μμ.  
Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου θα εκδοθούν τα  προσωρινά αποτελέσματα και θα κοινοποιηθεί στους 
συμμετέχοντες η σχετική μοριοδότηση. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενστάσεις επί αυτής, αυτές θα πρέπει 
να υποβληθούν εγγράφως στο ΙΕΚ έως Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, ώρα 1 μμ.  
Στη συνέχεια, την ίδια μέρα θα εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα, με την κατάταξη των υποψηφίων σε 
φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, βάσει της οποίας θα καθοριστούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 
κινητικότητας και οι επιλαχόντες.  

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του ΙΕΚ, τηλ 2810 762762, email g2iekira@sch.gr, κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού 3 – 7 μμ. 

  


