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Το Κδρυμα Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων Διά Βίου Μάκθςθσ, 
ανακοινϊνει πρόςκλθςθ για υποβολι αιτιςεων που αφοροφν ςτισ Επιςκζψεισ 
Μελζτθσ  Στελεχϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ.   
 
τόχοσ των Επιςκζψεων Μελζτησ είναι να διευκολυνκεί θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν 
και εμπειριϊν μεταξφ εμπειρογνωμόνων και ανωτζρων ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ 
και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ, ιδιαίτερα ςε 
τομείσ προςχολικισ, πρωτοβάκμιασ, γενικισ ι τεχνικισ/επαγγελματικισ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 
 
Οι Επιςκζψεισ Μελζτθσ, δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ αςκοφντεσ ςθμαντικζσ 
εκπαιδευτικζσ αρμοδιότθτεσ ςε τοπικό ι εκνικό επίπεδο να ενθμερωκοφν ςχετικά 
με τισ εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ δομζσ και μεταρρυκμίςεισ που 
εφαρμόηονται ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα Διά 
Βίου Μάκθςθσ. Επιπλζον, παρζχουν τισ πλζον ζγκυρεσ και πρόςφατεσ πλθροφορίεσ 
που αφοροφν ςτισ εξελίξεισ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ ςε ολόκλθρθ τθν 
Ευρϊπθ. 
 
Οι δραςτθριότθτεσ των Επιςκζψεων Μελζτθσ οργανϊνονται από τοπικζσ, 
περιφερειακζσ, εκνικζσ αρχζσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ζχουν διάρκεια το πολφ 
μια εβδομάδα και το κζμα τουσ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ επαγγελματικζσ 
αρμοδιότθτεσ των υποψθφίων. 
 
Επιλζξιμη Περίοδοσ Δραςτηριοτήτων: Με τθν παροφςα πρόςκλθςθ με καταλθκτικι 
θμερομθνία 12 Οκτωβρίου 2012, επιχορθγοφνται οι επιςκζψεισ μελζτθσ που κα 
πραγματοποιθκοφν από 1 Μαρτίου 2013 μζχρι 30 Ιουνίου 2013.  
 
Επιλζξιμοι Τποψήφιοι: εκπρόςωποι τοπικϊν, περιφερειακϊν και εκνικϊν αρχϊν˙ 
διευκυντζσ εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και ιδρυμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, 
κζντρων υπθρεςιϊν προςανατολιςμοφ ι κζντρων πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ˙ 
προϊςτάμενοι τμθμάτων˙ διευκυντζσ ςχολείων και εκπαιδευτζσ εκπαιδευτικϊν˙ 
επικεωρθτζσ εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ˙ εκπρόςωποι δικτφων και 
ενϊςεων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ˙ ςφμβουλοι ςε κζματα παιδαγωγικισ και 
προςανατολιςμοφ˙ εκπρόςωποι εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν, γραφείων εργαςίασ ι 
κζντρων επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ διευκυντζσ ανκρωπίνου δυναμικοφ 
υπεφκυνοι κατάρτιςθσ ςε επιχειριςεισ εκπρόςωποι εμπορικϊν / βιομθχανικϊν / 
βιοτεχνικϊν επιμελθτθρίων˙ εκπρόςωποι των οργανϊςεων εργοδοτϊν και 



 

εκπρόςωποι των εργατικϊν ςυνδικάτων˙ ιδιοκτιτεσ ι διευκυντζσ μικρϊν ι 
μικρομεςαίων επιχειριςεων ερευνθτζσ. 
 
 
Κριτήρια Επιλογήσ και Προτεραιότητασ: 
Για τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων κα λθφκοφν υπόψθ τα πιο κάτω: 
 

1. Συνάφεια των επιςκζψεων που ζχουν επιλεγεί με τθν επαγγελματικι 
δραςτθριότθτα του υποψθφίου. 

2. Ικανότθτα του υποψθφίου να αναλάβει ρόλο πολλαπλαςιαςτι προκειμζνου 
να αξιοποιθκοφν τα αποτελζςματα τθσ επίςκεψθσ και πζραν του 
προςωπικοφ ζργου. 

3. Προτεραιότθτα κα δοκεί ςε άτομα που δεν ζχουν λάβει κοινοτικι 
επιχοριγθςθ για Επίςκεψθ Μελζτθσ ςτο παρελκόν. 

 
φμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ, άτομα που ζχουν 
επιχορηγηθεί για ςυμμετοχή ςε «Επίςκεψη Μελζτησ» μετά τον επτζμβριο 2010 
δε δικαιοφνται να υποβάλουν αίτηςη ςτα πλαίςια τησ παροφςασ πρόςκληςησ.  
 
Η επιλογι των υποψθφίων γίνεται ςε εκνικό επίπεδο από το ΙΔΕΠ Διά Βίου 
Μάκθςθσ και θ τοποκζτθςθ των εγκρικζντων ςε επιςκζψεισ μελζτθσ, γίνεται ςε 
ευρωπαϊκό επίπεδο από τθ Cedefop ςε ςυνεργαςία με τουσ Εκνικοφσ φορείσ του 
Προγράμματοσ, πάντοτε εντόσ του πλαιςίου των τεςςάρων προτιμιςεων κάκε 
υποψθφίου. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να γνωρίηουν ότι μεταξφ των τεςςάρων 
προτιμιςεων, δεν είναι πάντοτε δυνατό να τοποκετθκοφν ςτθν πρϊτθ τουσ 
προτίμθςθ. Στα εγκεκριμζνα άτομα διατίκεται κοινοτικι οικονομική ενίςχυςη για 
μερικι κάλυψθ των δαπανϊν των εξόδων ταξιδιοφ και των δαπανϊν διαβίωςθσ.  
 
Διαδικαςία Τποβολήσ Αιτήςεων: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα  
http://studyvisits.cedefop.europa.eu όπου μποροφν να ςυμβουλευτοφν τον 
θλεκτρονικό κατάλογο των Επιςκζψεων Μελζτθσ (Study Visits Catalogue), να 
επιλζξουν και να δθλϊςουν υποχρεωτικά τζςςερισ επιςκζψεισ μελζτθσ από μια ι 
περιςςότερεσ κεματικζσ ενότθτεσ , πάντοτε ςε ςυνάφεια με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ. 
Ο κατάλογοσ των προςφερομζνων Επιςκζψεων Μελζτθσ διατίκεται και ςε ζντυπθ 
μορφι και μπορείτε να τον προμθκευτείτε από τo γραφείο του διευκυντι του 
τμιματοσ ςασ και από τα γραφεία του ΙΔΕΠ.  
 
Στθν πιο πάνω ιςτοςελίδα οι υποψιφιοι αφοφ μελετιςουν τισ ςχετικζσ οδθγίεσ 
πρζπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ (on line application). 
Τονίηεται ότι αφοφ ςυμπλθρωκεί και υποβλθκεί θ αίτθςθ, οι υποψιφιοι λαμβάνουν 
απόδειξθ παραλαβισ με κωδικό τον οποίο πρζπει να κρατιςουν για μελλοντικι 
χριςθ. Επίςθσ κα τουσ δοκεί username και password τα οποία μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ςε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι επικυμοφν να τροποποιιςουν ι 
να διορκϊςουν τθν αίτθςι τουσ.  
 

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/


 

Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, θ αίτθςθ πρζπει να εκτυπωκεί και να 
παραδοκεί ι να ςταλεί ταχυδρομικά ςε δυο αντίτυπα προσ το Κδρυμα Διαχείριςθσ 
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων Διά Βίου Μάκθςθσ (Τ.Θ. 25484, 1310 Λευκωςία). 
 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ αίτθςθ ςε ζντυπθ μορφι να φζρει τθν πρωτότυπθ 
υπογραφι του αιτοφντοσ και τθν πρωτότυπθ υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου 
ιδρφματοσ ι φορζα ςτο οποίο απαςχολείται, κακϊσ και τθν πρωτότυπθ ςφραγίδα 
του ιδρφματοσ ι φορζα. 
 
Οι αιτοφντεσ κα πρζπει να φροντίςουν ϊςτε θ αίτθςθ τουσ με τα παρακάτω 
ςυνοδευτικά ζγγραφα να ζχει αποςταλεί ςτο Κδρυμα Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν  
Προγραμμάτων Διά Βίου Μάκθςθσ ζωσ και τθν Παραςκευή 12 Οκτωβρίου 2012 
(θμερομθνία ςφραγίδασ ταχυδρομείου).  Αιτιςεισ που κα αποςταλοφν ςτο ΙΔΕΠ Διά 
Βίου Μάκθςθσ μετά από αυτι τθν θμερομθνία δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Επιλζξιμεσ 
κα είναι αποκλειςτικά οι αιτιςεισ που κα ζχουν υποβλθκεί θλεκτρονικά μζχρι τισ 
12:00 το μεςθμζρι (ϊρα Κεντρικισ Ευρϊπθσ). 
 
Η αίτθςθ πρζπει να ςυνοδεφεται από: 
 

 Τισ ςελίδεσ του καταλόγου με τθν  περιγραφι των επιλεγμζνων Επιςκζψεων 
Μελζτθσ 

 Βιογραφικό Σθμείωμα 

 Αντίγραφο τίτλου ι πτυχίου που αποδεικνφει τθν καλι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ 
εργαςίασ των Επιςκζψεων Μελζτθσ που ζχουν επιλεγεί 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερϊνονται για τα ανϊτατα ποςά επιχοριγθςθσ 
για τα ζξοδα διαβίωςθσ και ταξιδίου από τθν ιςτοςελίδα του ΙΔΕΠ www.llp.org.cy 
(Οικονομικοί Πίνακες για την Πρόσκληση 2011, Πίνακεσ 1 και 11). 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, μπορείτε να επικοινωνείτε τισ εργάςιμεσ μζρεσ και 
ϊρεσ με τθ ςυντονίςτρια του Προγράμματοσ ι τθν αρμόδια λειτουργό ςτο 
τθλζφωνο 22448888. 
 
 
 
 
 
 
 


