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Ευρωπαϊκά Κριτήρια Επιλεξιμότητας
ΝΑΙ
Η αίτηση έχει υποβληθεί από τον αιτούντα εμπρόθεσμα (τόσο σε
ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή).
Η αίτηση έχει υποβληθεί στο σωστό έντυπο αίτησης.
Η αίτηση έχει συμπληρωθεί στη βάση δεδομένων OLIVE.
Η αίτηση είναι πλήρως συμπληρωμένη.
Η αίτηση έχει συμπληρωθεί στη γλώσσα εργασίας μίας από τις
επιλεγείσες επισκέψεις.
Η αίτηση που έχει υποβληθεί στην Εθνική Μονάδα φέρει τη γνήσια
υπογραφή του αιτούντος.
Η αίτηση φέρει την πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου
εκπροσώπου του Ιδρύματος στον οποίο εργάζεται ο αιτών.
Ο αιτών είναι υπήκοος χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου
Μάθηση ή υπήκοος άλλης χώρας, ο οποίος εργάζεται ή διαμένει σε χώρα
που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που τίθενται από τη συμμετέχουσα χώρα.
Ο αιτών δεν έχει συμμετάσχει σε Επίσκεψη Μελέτης εντός της
προηγούμενης διετίας (σχολικά /ακαδημαϊκά έτη 2011-12 & 2012-13).
Ο αιτών ανήκει σε μια από τις επιλέξιμες κατηγορίες προσωπικού για να
συμμετάσχει σε επίσκεψη μελέτης (σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την
εθνική πρόσκληση υποβολής προτάσεων).
Σημείωση: Για τις επισκέψεις peer learning , πρέπει να δοθεί προσοχή στα αποκλειστικά κριτήρια
που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση του προγράμματος 2013/14

Οι επιλεγείσες επισκέψεις πραγματοποιούνται σε μία χώρα διαφορετική
από εκείνη στην οποία διαμένει ή εργάζεται ο αιτών.
Ο αιτών έχει επιλέξει 1 - 4 επισκέψεις μελέτης από τον κατάλογο για την
τρέχουσα περίοδο.
Οι επιλεγείσες επισκέψεις πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης
περιόδου (1/9/2013 – 28/2/2014).
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Εθνικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας
ΝΑΙ
Ο αιτών δε βρίσκεται σε εκπαιδευτική ή σε οποιαδήποτε άλλη μεγάλης χρονικής
διάρκειας υπηρεσιακή άδεια.
Η αίτηση συνοδεύεται από:
1. Τη σελίδα του καταλόγου με την περιγραφή της/των επιλεγμένης/-ων
Επίσκεψης/-εων Μελέτης
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο τίτλου ή πτυχίου που αποδεικνύει την καλή γνώση της
γλώσσας εργασίας της/των επιλεγμένης/-ων Επίσκεψης/-εων Μελέτης
4.

Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας στην οποία να περιγράφεται με
ακρίβεια και σαφήνεια η θέση που κατέχει ο υποψήφιος κατά την
περίοδο υποβολής της αίτησης (π.χ. για τους εκπαιδευτικούς ζητείται
βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών, απόφαση ορισμού/ τοποθέτησης
κτλ).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αίτηση είναι επιλέξιμη:

Ναι
Όχι




Εάν η αίτηση δεν είναι επιλέξιμη βάσει ενός ή περισσότερων εκ των ανωτέρω κριτηρίων,
παρακαλούμε τεκμηριώστε παρακάτω, εάν απαιτείται:

Δηλώνω -εξ όσων γνωρίζω- ότι δεν έχω καμία σύγκρουση συμφερόντων (συμπεριλαμβανομένης της
οικογενειακής, συναισθηματικής, πολιτικής σχέσης, οικονομικού ενδιαφέροντος ή από οποιαδήποτε άλλη
σύμπτωση συμφερόντων), με το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση επιχορήγησης. Επιπλέον βεβαιώνω ότι δεν
θα κοινοποιήσω σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να γνωστοποιηθεί σε
μένα, στο πλαίσιο της εργασίας μου ως αξιολογητής.

_______________________
Ημερομηνία

__________________________________
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
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