
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξάνθη, Μάρτιος 2019 

  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.3 

Κανονισμός Κινητικότητας Erasmus+ 



Κανονισμός Κινητικότητας Erasmus+ για σπουδές 

 

Γενικά 
 

Το πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση χρηματοδοτεί την κινητικότητα 
φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών, καθηγητών για διδασκαλία και προσωπικού για 
κατάρτιση σε Πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Ειδικότερα όσον αφορά τους φοιτητές, ο κανονισμός κινητικότητας διέπεται από τις 
παρακάτω βασικές αρχές: 

 
1. Το πρόγραμμα Erasmus+ εξασφαλίζει στους φοιτητές υποτροφία με σκοπό την 

κάλυψη των πρόσθετων δαπανών κατά τη διαμονής του στο ίδρυμα του 
εξωτερικού, απαλλαγή από τα δίδακτρα και αναγνώριση της περιόδου των 
σπουδών που διανύουν σε ξένο πανεπιστήμιο. 

2. Οι φοιτητές του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ ΔΠΘ μπορούν να μεταβούν για σπουδές σε 
κάποιο από τα ιδρύματα του εξωτερικού, με το οποίο το Τμήμα ΗΜ&ΜΥ έχει 
συνάψει διμερή συμφωνία. Το διάστημα της κινητικότητας δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των 3 μηνών ή μεγαλύτερο του ενός έτους. 

3. Λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την επιλεξιμότητα των 
συμμετεχόντων αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://erasmus.duth.gr/node/4.  

4. Προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και ισότητας, η επιλογή των 
φοιτητών πραγματοποιείται έχοντας εξ αρχής γνωστές τις διαδικασίες και τα 
κριτήρια επιλογής. 

5. Η περίοδος κατάθεσης των αιτημάτων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ 
ανακοινώνεται από το Γραφείο Erasmus του ΔΠΘ. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι 
φοιτητές (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί – υποψήφιοι διδάκτορες) όλων των κύκλων 
σπουδών του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ του ΔΠΘ. 

7. Οι φοιτητές καταθέτουν το αίτημα τους στην επιτροπή Erasmus του Τμήματος 
ΗΜ&ΜΥ, η οποία είναι αρμόδια για την τελική επιλογή των αιτούντων. Με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι φάκελοί τους προωθούνται στο Γραφείο 
Erasmus του ΔΠΘ. 

8. Οι φοιτητικές ανταλλαγές βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων από τα πανεπιστήμια αποστολής και υποδοχής. Αυτό γίνεται με την 
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης των 
Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) και 
του ανάλογου συστήματος στο πανεπιστήμιο υποδοχής.  
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Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας 
 

Το Τμήμα ΗΜ&ΜΥ ΔΠΘ έχει συνάψει τις διμερείς συμφωνίες συνεργασίας που φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα στο πλαίσιο της δράσης του Erasmus+. 

 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Erasmus+  2019/2020 

Χώρα Πανεπιστήμιο Iστοσελίδα 
Κύκλος 
Σπουδών 

Κινητικότητα 
Φοιτητών 

Ισπανία Universidad de Deusto www.deusto.es 1ος  2 x 5 μήνες 

Ισπανία 
Universidad 
Politecnica de 
Catalunya 

http://etsetb.upc.edu 1ος, 2ος   2 x 5 μήνες 

Ισπανία Universidad de Oviedo www.uniovi.es/en/inicio 1ος, 2ος, 3ος 2 x 10 μήνες 

Λετονία 
Riga Technical  
University  

www.rtu.lv/en 2ος, 3ος 2 x 6 μήνες 

Νορβηγία 
Norwegian University 
of Science and 
Technology 

www.ntnu.edu 2ος, 3ος 2 x 5 μήνες 

Τουρκία 
Istanbul Kemerburgaz 
University 

www.kemerburgaz.edu.tr 1ος, 2ος 1 x 5 μήνες 

Τουρκία 
Kadir Has University 
Istanbul 

www.khas.edu.tr/en 1ος, 2ος 1 x 5 mήνες 

Τουρκία Doğuş Üniversitesi www.dogus.edu.tr 1ος  2 x 5 μήνες 

Τουρκία 
Yildiz Teknik 
Üniversitesi 

www.yildiz.edu.tr 1ος, 2ος, 3ος  3 x 5 μήνες 

Τουρκία Istanbul Üniversitesi www.istanbul.edu.tr 1ος , 2ος 1 x 5 μήνες  

Ρουμανία 
Technical University of 
Cluj-Napoca 

www.utcluj.ro/en 1ος , 2ος 2 x 5 μήνες 

Κύπρος 
Frederick University 
Cyprus 

www.frederick.ac.cy 1ος 2 x 5 μήνες 

Κύπρος University of Cyprus www.ucy.ac.cy 1ος , 2ος  1 x 5 μήνες 

Γαλλία 
Grenoble Institute of 
Technology 

www.grenoble-inp.fr 1ος, 2ος, 3ος    2 x 5 μήνες 

Γαλλία 
Universite Paul 
Sabatier - Toulouse III 

www.univ-tlse3.fr 1ος , 2ος 1 x 10 μήνες  

Γαλλία 
Université de Cergy-
Pontoise 

www.u-cergy.fr 1ος, 2ος, 3ος  3 x 6 μήνες 

Γαλλία 
École Nationale d’ 
Ingénieurs de Brest 

www.enib.fr 1ος, 2ος 2 x 5 μήνες 

Πορτογαλία 
Universidade do 
Minho 

www.uminho.pt 1ος , 2ος  1 x 6 μήνες 

Πολωνία 
AGH University of 
Science and 
Technology 

www.agh.edu.pl/en 1ος , 2ος 2 x 6 μήνες 

Γερμανία 
Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-

Nürnberg 
www.fau.de 1ος , 2ος 2 x 6 μήνες 

 
 



Αξιολόγηση και επιλογή εξερχόμενων φοιτητών 
 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται 

από την επιτροπή Erasmus. Oι αιτήσεις διαχωρίζονται σύμφωνα με το επίπεδο σπουδών, σε 

προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του 

Τμήματος ΗΜ&ΜΥ. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η επιτροπή Erasmus 

ελέγχει την πληρότητα του φακέλου των υποψηφίων σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα 

οποία αποτελούν ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις επιλογής: 

• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να 

παρακολουθήσει, επιπέδου που να ικανοποιεί τα κριτήρια της διμερούς συμφωνίας 

που έχει συναφθεί με το Ίδρυμα υποδοχής του εξωτερικού  

• Βιογραφικό σημείωμα που να συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής. 

• Δεν στοιχειοθετούνται από την απόδοση του φοιτητή έως και την ημέρα υποβολής 

της αίτησης σοβαρές επιφυλάξεις ότι με την υποτροφία Erasmus ο φοιτητής, όταν 

επιστρέψει θα αντιμετωπίσει δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των σπουδών του 

σε σχέση με το επίπεδο της απόδοσής του πριν την αναχώρηση. 

 

Στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών, τα επιπλέον κριτήρια που λαμβάνονται 

υπόψη αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

1 
 

Βαθμολογία M.O Βαθμολογίας Χ 4   * 

2 
 

Επίπεδο Γλώσσας 
Διδασκαλίας  

■ Β2 (Lower-καλή γνώση)  

■ C1 (Advanced-πολύ καλή γνώση)  

■ C2 (Proficiency-άριστη γνώση) 

20 
25 
30 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

3 Κίνητρα συμμετοχής στο 
πρόγραμμα 

 1-10 

4 

Γνώση της γλώσσας της 
χώρας υποδοχής 
(εφόσον είναι διαφορετική 
από την τη γλώσσα 
διδασκαλίας) 

■ Β1-Β2  
■ C1-C2  

 

3 
5 
 

5 
Δεύτερη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα Erasmus 

 -10 

6 
Κινητικότητα προς τη 
χώρα προέλευσης 

 -20 

 

 
* «Φοιτητές/τριες που δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% των μαθημάτων 
των προηγουμένων εξαμήνων δεν είναι επιλέξιμοι/ες για συμμετοχή στο πρόγραμμα.» 
 
Αναφορικά με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες έχει κατατεθεί 
πρόταση από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. στο γραφείο Διεθνών 



Σχέσεων/Erasmus του ΔΠΘ για να υπάρξει ενιαίος τρόπος μοριοδότησης για το σύνολο των 
Τμημάτων του Δ.Π.Θ., κάτι που δεν υφίσταται προς το παρόν, βάσει αντιστοίχων κριτηρίων 
και αναμένεται η έκδοση της σχετικής οδηγίας. 
 

Υποστήριξη Κινητικότητας 
 

Το γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του ΔΠΘ έχει τη γενική και οικονομική διαχείριση του 
Προγράμματος Erasmus+ (http://erasmus.duth.gr/). Ειδικότερα, για το Τμήμα ΗΜ&ΜΥ, με 
βάση απόφαση του ΤΗΜΜΥ συγκροτείται Επιτροπή Erasmus με ετήσια θητεία, η οποία έχει 
ως αντικείμενο τον ακαδημαϊκό συντονισμό, την υποβοήθηση και τον έλεγχο της ομαλής και 
αξιόπιστης λειτουργίας του προγράμματος Erasmus+ του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ και: 

- Αποτελείται από 3 μέλη του διδακτικού προσωπικού (τον Συντονιστή ERASMUS του 

Τμήματος και άλλα δύο μέλη) και έναν φοιτητή. Την τρέχουσα περίοδο, η επιτροπή Erasmus 

αποτελείται από τους εξής: 

1) Γεώργιος Συρακούλης (Καθηγητής), ως Συντονιστή 

2) Κυριάκος Ζωηρός (Αναπληρωτής Καθηγητής), ως μέλος 

3) Παπαδόπουλος Θεόφιλος (Επίκουρος Καθηγητής), ως μέλος 

4) Θεόδωρος-Παναγιώτης Χατζηνικολάου (Φοιτητής), ως μέλος 

- Ορίζει εκ των προτέρων τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών που θα ενταχθούν στην 

κινητικότητα, δημοσιοποιούν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλέγουν φοιτητές 

βάσει των κριτηρίων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 
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Κανονισμός Κινητικότητας Erasmus+ για πρακτική άσκηση 
 
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus+ του Δ.Π.Θ. και σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό 
Συντονιστή του Τμήματος H.M./M.Y. υλοποιεί τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020. Παράλληλα συμμετέχει στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ που συντονίζει 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
 
Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών 
(προπτυχιακούς–μεταπτυχιακούς–υποψήφιους διδάκτορες) αλλά και προσφάτως 
αποφοίτους1 του Δ.Π.Θ., τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 2 
έως 4 μηνών, σε φορείς (π.χ. Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ερευνητικά Κέντρα, 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διπλωματικές αποστολές κ.λ.π.) που εδρεύουν σε χώρες του 
προγράμματος Erasmus+ ( http://erasmus.duth.gr/node/16) 2. 
 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση τουλάχιστον 3 θέσεις 
Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.  
Για την τοποθέτηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο 
εξωτερικό (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας). 
 
H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων (βλ. συνημμένο αρχείο), από 
τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος, ενώ Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Γραφείο του Συντονιστή του προγράμματος Erasmus 
(Καθηγητή κ. Γ. Συρακούλη, τηλ. 25410-79547, e-mail: gsirak@ee.duth.gr). 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η ορίζεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του 
Δ.Π.Θ. 
. 
Σημειώνεται ότι για φέτος, η λήξη των τοποθετήσεων πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την Τετάρτη 30/9/2020 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης). 
 
Για την αποδοχή της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάθεση πλήρους φακέλου με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια. 
 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  

• Αίτηση Υποψηφιότητας (επισυνάπτεται) 
• Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά) 
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 
• Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) 

με αναλυτική βαθμολογία 
• Αντίγραφο πτυχίου (για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες) 
• Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο) 
• Συστατική Επιστολή Πρότασης Επιλογής του Υποψηφίου από μέλος Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος φοίτησης (στα Ελληνικά). Επισημαίνεται ότι στο τέλος της συστατικής 
επιστολής, το μέλος Δ.Ε.Π. θα προτείνει τη δυνατότητα συμμετοχής του υποψηφίου 
στη δράση πρακτικής άσκησης του προγράμματος Erasmus+ 

• Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance and Working Program) του 
οργανισμού υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, στην οποία θα 
περιέχονται οι εξής πληροφορίες: ο λογότυπος του φορέα, στοιχεία του υπευθύνου 
του φορέα υποδοχής που θα υπογράψει τη σχετική συμφωνία πρακτικής άσκησης, 
στοιχεία του αρμόδιου ατόμου του φορέα υποδοχής υπευθύνου της παρακολούθησης 

http://erasmus.duth.gr/node/16
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της πρακτικής άσκησης (όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο & fax). Στην επιστολή 
θα αναφέρεται η αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής 
άσκησης ( traineeship ) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) διάρκειας δύο έως τεσσάρων μηνών. Επιπλέον, θα 
περιγράφονται αναλυτικά το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής 
άσκησης, καθώς και τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου. Τέλος, η επιστολή θα 
υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και θα σφραγίζεται με τη 
σφραγίδα του φορέα. 

 
Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής: 

• Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος 
διατίθεται στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm). 

• Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή 
πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης). 

 
1. Πρόσφατα απόφοιτοι: Η περίοδος της πρακτικής άσκησης για την οποία αιτούνται θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία αποφοίτησής τους. 
Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η επιλογή των αιτήσεων τους να έχει 
ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους (πριν την αποφοίτησή τους).  
2. Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από την υπογραφή 
συμφωνίας με την Ε.Ε. για τη μεταβατική περίοδο μετά το BREXIT (29/3/2019). 
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