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Το Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+  

Το Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ αποτελεί ένα πρόγραμμα της Ε.Ε. που 
στηρίζει και προάγει την Ευρωπαϊκή συνεργασία Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
μέσω της ενθάρρυνσης διμερών διαπανεπιστημιακών συνεργασιών με στόχο την 
προαγωγή της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας, της 
απασχολησιμότητας, της ανταλλαγής γνώσεων και/ή της διεπιστημονικής διδασκαλίας 
και μάθησης. 

Το Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ1 στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση υποστηρίζει: 

 Κινητικότητα φοιτητών (α’ β’ και γ’ κύκλου σπουδών) για Σπουδές 
 Κινητικότητα φοιτητών (α’ β’ και γ’ κύκλου σπουδών) για Πρακτική Άσκηση σε 

ΑΕΙ, ιδιωτική επιχείρηση ή φορέα/οργανισμό με έδρα σε συμμετέχουσες χώρες. 
 Κινητικότητα διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση και επαγγελματική 

κατάρτιση 
 Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού ή επιχειρήσεων για διδασκαλία και 

επιμόρφωση. 
Στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ μπορούν να συμμετέχουν για Σπουδές 

ή/και Πρακτική Άσκηση όλοι/ες οι προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές 
φοιτητές/τριες του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, αλλά και πρόσφατοι 
απόφοιτοι/ες του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε 
φοιτητές/τριες να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους καθώς και την 
Πρακτική τους Άσκηση σε Πανεπιστήμιο κράτους-μέλους του Προγράμματος με το 
οποίο έχει συναφθεί διμερή συμφωνία. Οι περίοδοι αυτές αναγνωρίζονται στο πλαίσιο 
διαπανεπιστημιακών συμφωνιών μεταξύ των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής. 

Η ίδια δυνατότητα δίνεται σε μέλη του ∆ιδακτικού προσωπικού για μετακίνηση για 
λόγους επιμόρφωσης και διδασκαλίας, αλλά και σε μέλη του ∆ιοικητικού προσωπικού 
των προαναφερθέντων Ιδρυμάτων για επιμόρφωση και κατάρτιση. 

Σε κάθε περίπτωση πριν τη μετακίνηση υπογράφεται σύμβαση κινητικότητας 
μεταξύ του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας και του/της μετακινούμενου/ης 
φοιτητή/τριας και χορηγείται υποτροφία από το Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+, 
για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαβίωσης. 

 
 Στόχοι του Προγράμματος 

 Ενίσχυση της διεθνοποίησης, εκσυγχρονισμού και προσβασιμότητας στον τομέα 
της ανώτατης εκπαίδευσης 

 Συνέργεια και διασύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και δομών 
επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την παραγωγή αξιοποίηση και διάδοση 
καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης εξασφαλίζοντας τον εκσυγχρονισμό και τη 
βιωσιμότητα τους. 

 Προώθηση της διαπολιτισμικής συνείδησης μέσα από διεθνή δίκτυα επαφών και 
των συνεργειών με ιδρύματα και οργανισμούς διεθνούς διάστασης. 

 Προώθηση της κοινωνικής ισότητας και ένταξης 
 Ευκαιρίες εξειδίκευσης με την αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας και συνεργασιών 

καθώς 
 Ενίσχυση ευκαιριών ένταξης και απασχολησιμότητας σε μια διευρυμένη αγορά 

εργασίας. 



 Ευκαιρία στην εκμάθηση ή περαιτέρω εξοικείωση σε μια ξένη γλώσσα, αυτή του 
ιδρύματος υποδοχής 

  
1. Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ για Σπουδές 

1.1 Σε ποιους απευθύνεται 
Το Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ απευθύνεται σε φοιτητές/τριες α' β' και 

γ' κύκλου σπουδών οι οποίοι/ες επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε ένα 
Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κράτους - μέλους του Προγράμματος με το οποίο 
το Τμήμα έχει συνάψει διμερή συμφωνία. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την κινητικότητα των φοιτητών/τριών ανακοινώνονται από το γραφείο Erasmus 
της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος κάθε 
ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι/ες σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Δι.Πα.Ε. το οποίο οδηγεί στην 
απόκτηση προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι θέσεις αφορούν 
συνεργαζόμενα με το Τμήμα Πανεπιστήμια. 

 
1.2 Διάρκεια κινητικότητας 
Οι φοιτητές/τριες δύνανται να μετακινηθούν για σπουδές σε κάποιο ξένο Ίδρυμα 

για 6 έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών ανάλογα με τη διμερή συμφωνία που έχει 
συνάψει το Τμήμα. 

  
1.3 Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας Φοιτητών/τριών 
Οι φοιτητές/τριες πρέπει: 
 Να είναι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος φοίτησης. 
 Να είναι υπήκοοι χώρας μέλους που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή άλλης χώρας 

εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, 
διδακτορικό) του Δι.Πα.Ε. 

 Να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα 
που πρόκειται να παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα Υποδοχής 

 Καλή ακαδημαϊκή επίδοση βάσει αναλυτικής βαθμολογίας 
Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από τον/την Συντονιστή/τρια Erasmus+ του 

Τμήματος με κατάταξή τους βάσει ακαδημαϊκών μοριοδοτούμενων κριτηρίων.  
 
1.4 Ακαδημαϊκά Μοριοδοτούμενα Κριτήρια 
Προκειμένου για την επιλογή των υποψηφίων που θα συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus, ο Συντονιστής του Προγράμματος κινητικότητας 
Erasmus+ του Τμήματος πραγματοποιεί τη μοριοδότηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων 
βάσει αλγόριθμου κατάταξης και την αποστέλλει στο Γραφείο Erasmus.  

 
Ακαδημαϊκά Κριτήρια 

 
Αναλυτική Βαθμολογία (ΜΟ Βαθμολογίας)         50% 
8,6-10 = 100 μονάδες 
7-8,5=80 μονάδες 
5-6,9=50  μονάδες 
 
Πτυχίο ξένης γλώσσας     30% 
(επιπέδου Β2, σε γλώσσα σχετική με τη μετακίνηση) 
Proficiency  100 μονάδες 



Lower 60 μονάδες 
 
Συνέντευξη υποψηφίου/ας για μετακίνηση 20% 
 
Άλλη μετακίνηση     -20% 
 
 
1.5 Διμερείς Συμφωνίες Erasmus 
Οι φοιτητές/τριες μπορούν αν μετακινηθούν σε χώρες – μέλη του Προγράμματος με 

τις οποίες το Τμήμα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος 
με τις διμερείς συμφωνίες του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://erasmus.teiemt.gr/images/docs/2020/bilateral_agreements_2020.pdf 
  
1.6 Επιχορήγηση φοιτητών για σπουδές 
Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό 
ως  επιχορήγηση ανάλογα με τη Χώρα Υποδοχής. 

Ομάδα 1 
Χώρες με υψηλό 

κόστος διαβίωσης 

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν,Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Λουξεμβούργο 
520 

Ομάδα 2 
Χώρες με μεσαίο 

κόστος διαβίωσης 

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία,Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία 

470 

Ομάδα 3 
Χώρες με χαμηλό 
κόστος διαβίωσης 

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, 
Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, 

Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία 
420 

Οι φοιτητές/τριες που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται 
προσαύξησης, 100€ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι 
φοιτητές/τριες που μετακινούνται για σπουδές. 

 
1.7 Χρηματοδότηση 
Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης 

κινητικότητας και όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου 
κινητικότητας, καταβάλλεται προχρηματοδότηση η οποία αντιπροσωπεύει το 80% του 
ποσού της επιχορήγησης. 

Μετά την επιτυχή περαίωση του Προγράμματος και την επιστροφή του φοιτητή, 
καταβάλλεται το υπολειπόμενο 20% του ποσού της επιχορήγησης κινητικότητας. 

  
1.8 Δίδακτρα 
Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ δεν 

υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων στα Ιδρύματα Υποδοχής. 
  
 



 
1.9 Ασφάλιση 
Οι φοιτητές/τριες που πρόκειται να μετακινηθούν σε κράτος – μέλος του 

Προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλίσουν, πριν την αναχώρησή τους για το 
εξωτερικό, από το Ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένοι την Ευρωπαϊκή κάρτα 
Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) την οποία πρέπει να έχουν μαζί τους. 

Στις περιπτώσεις που η Ε.Κ.Α.Α. δεν έχει ισχύ (όπως για παράδειγμα στις χώρες 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τότε πρέπει να συνομολογηθεί ιδιωτική ασφάλιση υγείας, 
η οποία καλύπτεται από τον/την συμμετέχοντα/ουσα. 

  
1.10 Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) 
H Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) είναι ένα online εργαλείο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες που 
συμμετέχουν στις δράσεις κινητικότητας, είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, 
να αξιολογήσουν τη γνώση της γλώσσας την οποία θα χρησιμοποιήσουν για να 
σπουδάσουν τόσο πριν όσο και μετά προκειμένου να παρακολουθήσουν την πρόοδο 
τους. Επιπλέον, δίνει σε κάποιους από τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα προκειμένου να βελτιώσουν τις 
γλωσσικές τους δεξιότητες. Η προώθηση της γλωσσομάθειας και της γλωσσικής 
ποικιλότητας είναι ένας από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος Erasmus +. 
Επισκεφθείτε το website του OLS: http://erasmusplusols.eu 

  
1.11 Προγραμματισμός για συμμετοχή στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ 
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ απαιτεί την σωστή και 

έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για όλες τις παραμέτρους του 
Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει: 

 Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus+ της 
Πανεπιστημιούπολης Καβάλας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://erasmus.teiemt.gr 
για πληροφορίες που αφορούν περιόδους υποβολής αιτήσεων, τη διαδικασία, τα 
έγγραφα που απαιτούνται να προσκομιστούν καθώς και οποιαδήποτε επιπρόσθετη 
πληροφορία. 

 Να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων στα οποία επιθυμούν να 
μετακινηθούν προκειμένου να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών, τα 
μαθήματα που προσφέρονται, τη γλώσσα συμμετοχής, τις παροχές σίτισης, στέγασης 
και τυχόν ειδικά κριτήρια που μπορεί να θέτει το Ίδρυμα υποδοχής. 

 Να επικοινωνήσουν με το Συντονιστή ECTS του Τμήματος ή τη Γραμματεία του 
Τμήματος σε περίπτωση που χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες και υποστήριξη. 

 Να ελέγξουν τα μαθήματα που υπάρχουν στο Πρόγραμμα Σπουδών τους και 
να εξετάσουν εάν παρόμοια μαθήματα προσφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του 
Τμήματος Υποδοχής.  

 Να ελέγξουν τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Ιδρύματος Υποδοχής 
 Να αναζητήσουν τα θέματα ασφάλισης της χώρας προορισμού και να 

ενημερωθούν από τον ασφαλιστικό τους φορέα 
 Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, ταξιδιωτικά έγγραφα που 

θα απαιτηθούν, αποσκευές, χάρτες κλπ 
 Να ενημερωθούν για το θέμα της χρηματοδότησης και να διευθετήσουν 

θέματα που αφορούν στη λήψη της υποτροφίας και τις οικονομικές συναλλαγές στη 
χώρα προορισμού.  



 Να φροντίσουν να ετοιμάσουν και να καταθέσουν εγκαίρως όλα τα έντυπα 
που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus 

 
 
Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus 
 

1.12 Πριν την Αναχώρηση   
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές προβλέπει την ηλεκτρονική συμπλήρωση και 
υποβολή της Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και των παρακάτω 
δικαιολογητικών 

1. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας η του διαβατηρίου  
2. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (σχετικής με τη γλώσσα στο Ίδρυμα Υποδοχής) 
3. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας  

 
1.13 Μετά την επιλογή  
Αφού ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής προκειμένου να πληροφορηθείτε για το πλαίσιο 
μετακίνησης του προγράμματος, ενέργειες που τυχόν απαιτούνται από μέρους σας 
καθώς και το ζήτημα της στέγασης.  

Συμπληρώστε τα παρακάτω έντυπα που θα βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα του 
Γραφείου Erasmus: 
 Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση    

Η Σύμβαση συντάσσεται προκειμένου να χορηγηθεί η υποτροφία του ΙΚΥ στον/την 
μετακινούμενο/η φοιτητή/τρια.  
 Δήλωση ατομικών στοιχείων 
 Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement for Studies)  

Η Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement for Studies) αποτελεί και την πιο 
ουσιαστική υποχρέωση του/της φοιτητή/τριας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα και 
αφορά στην καταγραφή των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στο Ιδρυμα 
Υποδοχής καθώς και αντιστοίχηση τους με μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών 



σας. Η Συμφωνία Μάθησης συμπληρώνεται πλέον ηλεκτρονικά και υπογράφεται από 
τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που 
δηλώνεται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο θα πρέπει να είναι 30.  
 Εκδώστε την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλειας ασθενείας  

Παράλληλα θα ζητηθούν  
 Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ 
 Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας στο οποίο θα πρέπει να 

φαίνεστε ως πρώτος δικαιούχος.  
 Θα πρέπει να φροντίσετε για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αφορούν 

στη χρηματοδότηση σας εγκαίρως πριν από τη μετακίνησή σας 
 Ο/Η φοιτητής/τρια που επιλέγεται να μετακινηθεί για ένα εξάμηνο σε Ίδρυμα της 

αλλοδαπής δεν υποβάλει δήλωση μαθημάτων στο Τμήμα Προέλευσης για το ίδιο 
εξάμηνο και δεν συμμετέχει σε εξετάσεις.  

 
1.14 Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
Η Συμφωνία Μάθησης για σπουδές που έχει υπογραφεί από το Συντονιστή Erasmus 

του Τμήματος σας κατατίθεται στο Ίδρυμα Υποδοχής μετά την άφιξή σας και 
επικυρώνεται. Στη συνέχεια αποστέλλεται στο γραφείο Erasmus του Ιδρύματος 
Προέλευσης.  

Σε περίπτωση που η αρχική συμφωνία μάθησης υποστεί αλλαγές λόγω 
τροποποιήσεων στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, τότε αυτή 
τροποποιείται με προσθήκη τυχόν νέων μαθημάτων και αντιστοίχιση τους με 
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Προέλευσης πάντα σε συνεννόηση 
με τους συντονιστές των δύο Τμημάτων και υπογράφεται εκ νέου. Η τροποποιημένη 
συμφωνία μάθησης για σπουδές αποστέλλεται στο Γραφείο Erasmus του Τμήματος 
Υποδοχής.  

Μετά την άφιξή του στο Ίδρυμα Υποδοχής, /η φοιτητής/τρια οφείλει να αποστείλει 
στο γραφείο Erasmus του Ιδρύματος Προέλευσης τη Βεβαίωση Άφιξης (Certificate of 
Arrival).  

 
1.15 Παραμονή/ Εξετάσεις στο Ίδρυμα Υποδοχής 
Ο/Η φοιτητής/τρια οφείλει να διανύσει το σύνολο της συμφωνηθείσας περιόδου 

στο Ίδρυμα Υποδοχής και να λάβει μέρος στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Η συμμετοχή 
στις διαδικασίες αξιολόγησης του Τμήματος υποδοχής (εξετάσεις) είναι ένας από τους 
όρους της σύμβασης του Προγράμματος Erasmus+ που οφείλουν να τηρούν οι 
μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει γραπτές και 
προφορικές εξετάσεις αλλά και την υποβολή εργασιών (essays) στην επίσημη γλώσσα 
του ιδρύματος υποδοχής. 

 
1.16 Πριν την αναχώρηση από το Ίδρυμα Υποδοχής 
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα έντυπα πριν την 

αναχώρηση σας από το Ίδρυμα Υποδοχής. Αυτά είναι: 
 Η Πρωτότυπη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) 
 Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) που αφορά στη συμμετοχή σας σε 

εξετάσεις αξιολόγησης σε μάθημα.  
 Αναλυτικά Προγράμματα των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν από τους 

οδηγούς σπουδών του Τμήματος προκειμένου να διευκολύνουν την αντιστοίχηση και 



αναγνώριση των μαθημάτων τους με αντίστοιχα του Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος Προέλευσης 

 
1.17 Μετά την επιστροφή  
Μετά την επιστροφή σας από το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus καταθέτετε 

στο γραφείο Erasmus του Ιδρύματος σας το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας 
(Transcript of Records) που είναι πιθανόν να εκδοθεί και μετά την αναχώρηση σας από 
το Ίδρυμα Υποδοχής.  

Παράλληλα συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την τελική έκθεση αξιολόγησης του 
προγράμματος που αποστέλλεται από την ευρωπαϊκή επιτροπή στον/στην 
συμμετέχοντα/ουσα ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Τα παραπάνω θα ελεγχθούν από το Γραφείο Erasmus και σε περίπτωση που δεν 
υπάρξει κάποια διαφορά με τα αρχικώς συμφωνηθέντα, θα σας καταβληθεί το 
υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης.  

 
1.18 Ακαδημαϊκή Αναγνώριση περιόδου σπουδών 
Το Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη 

αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής. 
Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε 

Τμήματος/Σχολής στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη 
αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν στο εξωτερικό, 
όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στη Συμφωνία Μάθησης για 
Σπουδές (Learning Agreement for Studies) και όπως αυτές τροποποιούνται με το 
έντυπο Changes to Learning Agreement. 

Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται 
στις Συμφωνίες Σπουδών και φυσικά, στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει 
επιτύχει στις προβλεπόμενες από το Ίδρυμα Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες 
αξιολόγησης. 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος είναι σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς 
Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System, ECTS) και εφαρμόζει πλήρη 
διαδικασία μεταφοράς και αναγνώρισης των ακαδημαϊκών μονάδων μαθημάτων και 
πρακτικής άσκησης, στα οποία οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες εξετάζονται επιτυχώς 
στα Ιδρύματα Υποδοχής του εξωτερικού μέσω προγραμμάτων κινητικότητας 
Erasmus+.  

Ο/Η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών του στο εξωτερικό 
και την επιστροφή του στο Τμήμα Προέλευσης, καταθέτει στη Γραμματεία του 
Τμήματος το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of Records) που 
του/της έχει χορηγηθεί ή αποσταλεί από το Ίδρυμα Υποδοχής καθώς και οποιαδήποτε 
βεβαίωση παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων σε αυτό. 

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος αναγνωρίζει τις ακαδημαϊκές 
μονάδες (ECTS) που έλαβαν οι σπουδαστές από τα ιδρύματα-εταίρους για τα 
μαθήματα που παρακολούθησαν εκεί, έτσι ώστε οι μονάδες των μαθημάτων που 
έλαβαν οι σπουδαστές στο εξωτερικό να αντικαθιστούν τις μονάδες που θα τους 
χορηγούνταν από το πανεπιστήμιο προέλευσης για την ισοδύναμη περίοδο σπουδών. 

Ο Συντονιστής Erasmus+ του Τμήματος, αφού τροποποιήσει την κλίμακα 
βαθμολογίας όπου αυτό απαιτείται, εισηγείται την αντιστοίχιση των μαθημάτων του 
Ιδρύματος Υποδοχής με τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος 



βάσει της συναφθείσας συμφωνίας μάθησης (Learning Agreement) και του Transcript 
of Records (Αναλυτική Βαθμολογία) και η αναγνώριση των μαθημάτων και των 
αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων (ECTS) των μετακινουμένων φοιτητών/τριών 
εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Η αντιστοίχιση, στο πλαίσιο μεταφοράς του φόρτου εργασίας του/της 
φοιτητή/τριας μπορεί να μην αποδίδεται σε αναγνώριση μαθημάτων ένα προς ένα. 
Είναι δυνατόν η αντιστοίχηση να αφορά περισσότερα μαθήματα τα οποία όμως 
καλύπτουν τον ίδιο φόρτο εργασίας.  

Τα μαθήματα που αναγνωρίζονται και οι πιστωτικές τους μονάδες 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Διπλώματος του/της φοιτητή/τριας το οποίο 
παραλαμβάνει κατά την απόκτηση του πτυχίου του/της.  

 
1.19 Συντονιστής Erasmus+ για Σπουδές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος 
Κάθε Τμήμα του Δι.Πα.Ε. ορίζει έναν ακαδημαϊκά υπεύθυνο που συντονίζει το 

Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ για τους φοιτητές/τριες και το ακαδημαϊκό 
προσωπικό του Τμήματος.  

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Τμήματος: 
 Συντονίζει τη σύναψη Διιδρυματικών Συμφωνιών του Τμήματος 
 Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των εξερχόμενων φοιτητών/τριών 

αναφορικά με το Πρόγραμμα 
 Καθοδηγεί τον/την εξερχόμενο/η φοιτητή/τρια στη διαδικασία επιλογής του 

Ιδρύματος Υποδοχής, συμπλήρωσης της Συμφωνίας Μάθησης και τον ενημερώνει για 
τη διαδικασία αναγνώρισης των μαθημάτων 

 Ελέγχει και υπογράφει τη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement)  
 Εγκρίνει τον ενδεδειγμένο αλγόριθμο την κατάταξη των εξερχόμενων 

φοιτητών/τριών 
 Αφού ελέγξει τη συνολική επίδοση από την Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of 

Records), πραγματοποιεί την αναγωγή της βαθμολογίας όπου αυτό απαιτείται και 
υποβάλει την τελική εισήγηση για την αναγνώριση των μαθημάτων ως αντίστοιχα του 
Προγράμματος Σπουδών, στη Συνέλευση του Τμήματος 

Ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος Συντονιστής Erasmus+ στο Τμήμα Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος είναι ο κ. Αντώνιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος. 

  
1.20 Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων - European Credit 

Transfer and Accumulation System  (ECTS) 
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) είναι ένα  

φοιτητο-κεντρικό σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, το 
οποίο εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. 
Σκοπός του είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής 
αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων της Ευρώπης μέσω της χρήσης 
πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. 

Πιστωτικές μονάδες ECTS: Οι πιστωτικές μονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο 
εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές/τριες για να επιτύχουν τα αναμενόμενα 
μαθησιακά αποτελέσµατα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Τα μαθησιακά αποτελέσµατα περιγράφουν τί 
αναμένεται να ξέρει, να καταλαβαίνει και να είναι ικανός να κάνει ο εκπαιδευόμενος 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μάθησης. Συνδέονται µε 



περιγραφικούς δείκτες επιπέδων στο ευρωπαϊκό και στα εθνικά πλαίσια τίτλων 
σπουδών/προσόντων 

Φόρτος Εργασίας: Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στο χρόνο που υπολογίζεται ότι 
χρειάζεται τυπικά να αφιερώσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει όλες τις 
μαθησιακές δραστηριότητες (όπως είναι η παρακολούθηση παραδόσεων, τα 
σεμινάρια, οι εργασίες, η πρακτική άσκηση, η ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη και οι 
εξετάσεις) που απαιτούνται για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. 60 πιστωτικές μονάδες ECTS αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας ενός 
ολόκληρου έτους τυπικής μάθησης πλήρους φοίτησης (ακαδημαϊκό έτος) και τα 
συναφή μαθησιακά αποτελέσµατα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο φόρτος 
εργασίας του φοιτητή κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες για ένα ακαδημαϊκό έτος, 
όπου µία πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας.  

Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων: Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε τίτλους 
σπουδών ή ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, καθώς επίσης και στις 
εκπαιδευτικές συνιστώσες τους (όπως ενότητες μαθηµάτων, μεμονωμένα μαθήματα, 
εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, πρακτική άσκηση και εργασία στο εργαστήριο). Ο 
αριθμός των πιστωτικών μονάδων που αποδίδονται σε κάθε συνιστώσα βασίζεται στη 
βαρύτητά της από την άποψη του φόρτου εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές/τριες 
ώστε να επιτύχουν τα μαθησιακά αποτελέσµατα σε πλαίσιο τυπικής εκπαίδευσης. 

Οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται στους φοιτητές/τριες (πλήρους ή μερικής 
φοίτησης) μετά την ολοκλήρωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων που απαιτούνται 
από ένα τυπικό πρόγραμμα σπουδών ή από µία µόνο εκπαιδευτική συνιστώσα και την 
επιτυχή αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. Οι 
πιστωτικές μονάδες μπορούν να συσσωρεύονται µε σκοπό την απόκτηση τίτλων 
σπουδών, όπως αποφασίζει το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εάν οι φοιτητές/τριες 
έχουν επιτύχει μαθησιακά αποτελέσµατα σε άλλα πλαίσια μάθησης ή σε διαφορετικά 
χρονικά πλαίσια (τυπική, µη τυπική ή άτυπη μάθηση), οι σχετικές πιστωτικές μονάδες 
μπορούν να απονεμηθούν μετά από επιτυχή αξιολόγηση επικύρωση ή αναγνώριση 
αυτών των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Οι πιστωτικές μονάδες που απονέμονται σε ένα πρόγραμμα μπορούν να 
μεταφερθούν σε άλλο πρόγραμμα, που προσφέρει το ίδιο ή διαφορετικό ίδρυμα. Η 
μεταφορά αυτή μπορεί να γίνει μόνον εάν το ίδρυμα που χορηγεί τον τίτλο σπουδών 
αναγνωρίζει τις πιστωτικές μονάδες και τα συνδεόμενα µε αυτές μαθησιακά 
απoτελέσµατα. Τα ιδρύματα-εταίροι πρέπει να συμφωνούν εκ των προτέρων για την 
αναγνώριση περιόδων σπουδών στο εξωτερικό. Η μεταφορά και η συσσώρευση 
πιστωτικών μονάδων διευκολύνονται µε τη χρήση των βασικών εγγράφων του ECTS 
(Ενημερωτικός Οδηγός Σπουδών, Έντυπο Αίτησης Φοιτητή, Συμφωνία Σπουδών, 
Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας) καθώς και µε το Παράρτημα ∆ιπλώματος.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση (Erasmus 

Placement) 
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, δίνεται η δυνατότητα σε 

φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, 
διδακτορικούς) να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε 
Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς προσφέροντάς τους ταυτόχρονα με 
υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης Erasmus Placement. 
Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι πρόσφατοι/ες 
απόφοιτοι/ες, που επιθυμούν να αναπτύξουν περισσότερες δεξιότητες, στο πρώτο 
έτος της αποφοίτησής τους με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την 
οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές/τριες στο τελευταίο έτος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνηση είναι ότι το αντικείμενο της πρακτικής 
άσκησης των φοιτητών στο εξωτερικό να είναι συναφές με το αντικείμενο των 
σπουδών τους στο αντίστοιχο Τμήμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.  

  
2.1 Στόχοι  του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης είναι: 

 Οι φοιτητές/τριες να έρθουν σε επαφή με την συνεχώς διευρυνόμενη ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας, η οποία θα τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν και να βελτιώσουν 
δεξιότητες που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής διεθνούς 
αγοράς εργασίας, 
 Να βελτιώσουν τη γνώσεις τους σε θέματα γλωσσικά, οικονομικά, πολιτισμικά 

που αφορούν τη χώρα υποδοχής, 
 Να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών 

τους σε ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας. 
  
2.2 Διμερείς Συμφωνίες 
Σε αντίθεση με τη μετακίνηση για σπουδές, για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν 

διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης. Οι 
φοιτητές/τριες πρέπει να αναζητήσουν οι ίδιοι/ες το φορέα υποδοχής και να 
εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν δεκτοί/ες για πρακτική άσκηση για το συγκεκριμένο 
διάστημα που επιθυμούν. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών/τριών στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο των 
σπουδών τους στο Τμήμα. 

  
2.3 Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας Φοιτητών/τριών 

 Να είναι υπήκοοι χώρας μέλους που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή άλλης χώρας 
εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 Να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιήσουν την 

Πρακτικής τους 
 Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο των σπουδών 

του/της μετακινούμενου/ης φοιτητή/τριας 
  

 2.4 Διάρκεια κινητικότητας 
Η διάρκεια κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να 

κυμαίνεται από (2) έως και (12) μήνες. 
  



 
 
2.5 Επιχορήγηση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 
Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό 

λαμβάνουν ένα ποσό ως  επιχορήγηση ανάλογα με τη Χώρα Υποδοχής.  

Ομάδα 1 
Χώρες με υψηλό 

κόστος διαβίωσης 

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν,Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Λουξεμβούργο 
620 

Ομάδα 2 
Χώρες με μεσαίο 

κόστος διαβίωσης 

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία,Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία 

570 

Ομάδα 3 
Χώρες με χαμηλό 
κόστος διαβίωσης 

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, 
Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, 

Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία 
520 

  
2.6 Αναζήτηση Φορέα Υποδοχής 
Η μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση σε ένα φορέα υποδοχής απαιτεί την σωστή και 

έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για όλες τις παραμέτρους του 
Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει: 

 Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus+ της 
Πανεπιστημιούπολης Καβάλας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://erasmus.teiemt.gr 
για πληροφορίες που αφορούν την περίοδο υποβολής αιτήσεων, τη διαδικασία, τα 
έγγραφα που απαιτούνται να προσκομιστούν καθώς και ανακοινώσεις σχετικά με 
προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης 

 Να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων/Φορέων/Επιχειρήσεων 
στα οποία επιθυμούν να μετακινηθούν προκειμένου να ενημερωθούν για το 
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που προσφέρουν, τη γλώσσα συμμετοχής και τυχόν 
ειδικά κριτήρια που μπορεί να θέτουν για την εν λόγω μετακίνηση 

 Να επικοινωνήσουν με το Συντονιστή ECTS του Τμήματος ή τη Γραμματεία του 
Τμήματος σε περίπτωση που χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες και υποστήριξη. 

  
   2.7 Πριν την Αναχώρηση   

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει την ηλεκτρονική 
συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και είναι παρόμοια 
με αυτή που περιγράφεται για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus 
για σπουδές.  

 
   2.8 Μετά την επιλογή  
 Επιπλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται για τη συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus για σπουδές οι φοιτητές/τριες αποστέλλουν στο 
γραφείο Erasmus Επιστολή αποδοχής (Letter of Acceptance) που παρέχει ο φορέας 
υποδοχής στον οποίο έγιναν αποδεκτοί για μετακίνησης, όπου θα αναγράφονται 



σαφώς οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μετακίνησης καθώς και το ωράριο 
απασχόλησης. 
 Η Συμφωνία Μάθησης Πρακτικής Άσκησης  (Learning Agreement for Traineeships) 

εξασφαλίζει ότι ο/η φοιτητής/τρια θα ανταποκριθεί σε όσα προβλέπει το Πρόγραμμα 
Πρακτικής Άσκησης και ότι η Πρακτική του Άσκηση θα αναγνωριστεί μετά την 
επιστροφή του. Η Συμφωνία Μάθησης Πρακτικής Άσκησης  υπογράφεται και από το 
φορέα υποδοχής και κατατίθεται στο γραφείο Erasmus του Ιδρύματος Προέλευσης.  
 Οι πρόσφατα απόφοιτοι/ες που πρόκειται να πραγματοποιήσουν πρακτική 

άσκηση/after placement μέσω του Προγράμματος Erasmus, θα πρέπει να ασφαλιστούν 
σε ιδιωτική εταιρία για αστική ευθύνη και ατύχημα σε χώρο εργασίας εφόσον τα 
παραπάνω δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από το φορέα υποδοχής.  
 Οι φοιτητές/τριες που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική άσκηση μέσω 

του Προγράμματος Erasmus, θα πρέπει να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) 
 Θα πρέπει να φροντίσετε για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αφορούν 

στη χρηματοδότηση σας εγκαίρως πριν από τη μετακίνησή σας 
 
2.9 Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης 
Μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής θα πρέπει να αποσταλεί στο γραφείο 

Erasmus του Ιδρύματος Προέλευσης η Βεβαίωση Άφιξης (Certificate of Arrival).  
Εφόσον μετά την άφιξη σας στο Ίδρυμα Υποδοχής διαπιστωθούν αλλαγές στο 

περιεχόμενο της Συμφωνίας Μάθησης Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement for 
Traineeships), αυτές θα πρέπει να καταγραφούν στο αντίστοιχο έντυπο και να 
υπογραφούν εκ νέου από τους εμπλεκόμενους φορείς. Το νέο έντυπο αποστέλλεται 
στο Γραφείο Erasmus του Ιδρύματος Προέλευσης.   

 
2.10 Πριν την αναχώρηση από το Φορέα Υποδοχής 
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ώστε να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα έντυπα πριν 

την αναχώρηση σας από το Φορέα Υποδοχής. Αυτά είναι: 
 Η Πρωτότυπη Συμφωνία Μάθησης Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement for 

Traineeships) 
 Το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Traineeship Certificate) που βεβαιώνει την 

επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.  
 
2.11 Μετά την επιστροφή  
Μετά την επιστροφή σας από το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus καταθέτετε 

στο γραφείο Erasmus του Ιδρύματος σας το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης 
(Traineeship Certificate).  

Παράλληλα συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την τελική έκθεση αξιολόγησης του 
προγράμματος που αποστέλλεται από την ευρωπαϊκή επιτροπή στον/στην 
συμμετέχοντα/ουσα ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Τα παραπάνω θα ελεγχθούν από το Γραφείο Erasmus και σε περίπτωση που δεν 
υπάρξει κάποια διαφορά με τα αρχικώς συμφωνηθέντα, θα σας καταβληθεί το 
υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης που υπολείπεται.  

 
 
 
 



2.12 Συντονιστής Erasmus Πρακτικής Άσκησης (Erasmus Placement) του Τμήματος 
Κάθε Τμήμα του Δι.Πα.Ε. ορίζει έναν ακαδημαϊκά υπεύθυνο που συντονίζει το 

Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές/τριες του 
Τμήματος.  

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Τμήματος: 
 Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των συμμετεχόντων αναφορικά με το 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Erasmus Placement) 
 Καθοδηγεί τον/την εξερχόμενο/η φοιτητή/τρια στη διαδικασία επιλογής του 

Φορέα Υποδοχής, συμπλήρωσης της Συμφωνίας Μάθησης για Πρακτική Άσκηση 
(Learning Agreement for Traineeships) και τον ενημερώνει για τη διαδικασία 
αναγνώρισης της αφότου επιστρέψει 

 Ελέγχει και υπογράφει τη Συμφωνίας Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning 
Agreement for Traineeships)  

 Μετά την επιστροφή του/της φοιτητή/τριας  και αφού ελέγξει τους όρους της 
Συμφωνίας Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships) και 
του Πιστοποιητικού Πρακτικής Άσκησης (Traineeship Certificate), υποβάλει την τελική 
εισήγηση για την αναγνώριση της ως αντίστοιχη του Προγράμματος Σπουδών, στη 
Συνέλευση του Τμήματος.  

Ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος Συντονιστής Erasmus+ στο Τμήμα Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος είναι ο κ. Αντώνιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος. 

 
2.13 Ακαδημαϊκή Αναγνώριση 
Το πρόγραμμα Erasmus Placement προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη 

αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής. 
Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε 

Τμήματος/Σχολής στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη 
αναγνώριση της πρακτικής άσκησης που οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν στο 
εξωτερικό, όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στη Συμφωνία 
Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships). 

H Πρακτική Άσκηση δεν αναγνωρίζεται μόνο στην περίπτωση που ο/η 
φοιτητής/τρια δεν έχει ανταποκριθεί με επιτυχία στις προβλεπόμενες από το Ίδρυμα 
Υποδοχής διαδικασίες ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης. 

Ο/Η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση της περιόδου Πρακτικής Άσκησης του/της 
στο Φορέα Υποδοχής και την επιστροφή του στο Τμήμα Προέλευσης, καταθέτει στη 
Γραμματεία του Τμήματος το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Πρακτικής Άσκησης 
(Traineeship Certificate) για να εκκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης της. 

Ο συντονιστής Erasmus Placement του Τμήματος αφού ελέγξει τη συνολική επίδοση 
και τους όρους ολοκλήρωσης της πραγματοποιηθείσας πρακτικής άσκησης εισηγείται 
την αναγνώριση της ως αντίστοιχης με την Πρακτική Άσκηση του Προγράμματος 
Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος βάσει της 
συναφθείσας Συμφωνίας Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for 
Traineeships) και του Πιστοποιητικού Πρακτικής Άσκησης (Traineeship Certificate) στη 
Συνέλευση του Τμήματος από την οποία λαμβάνεται και η τελική έγκριση.  

 
2.14 Δίκτυα/Πλατφόρμες αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να αναζητήσουν θέσεις για πρακτική 

άσκηση μέσω των παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενων δικτύων: 



https://www.esaa-eu.org/ 
      https://ecs.ihu.edu.gr/co/erasmus/useful-links-erasmus-placements.html  

https://erasmusintern.org/ 
https://www.power-placements.eu/apply 
http://www.praxisnetwork.eu/ 
https://aiesec.gr/ 
 

3. Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών/τριών Erasmus+ για Α.Μ.Ε.Α 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση. Τα 
άτομα με αναπηρίες (φοιτητές/τριες και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη 
κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες 
που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν 
στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΚΥ την Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Erasmus+ 
στους/τις φοιτητές/τριες με αναπηρίες συγκαταλέγονται εκτός από όσους/ες 
αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και όσοι/ες έχουν προβλήματα όρασης, ακοής ή 
πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα. Επιλέξιμοι/ες επίσης για να λάβουν επιπλέον 
χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές/τριες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω 
από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει γνωμάτευσης της οικείας 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.  

Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών, μπορείτε να συμβουλευτείτε το άρθρο 13 
του νόμου υπ. αριθμ. 4452/15.02.2017 τ. Α΄. 

  
3.1 Υποβολή Αίτησης Κινητικότητας 
Η διαδικασία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας 

περιγράφεται στο Κεφάλαιο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ για 
Σπουδές/Πρακτική Άσκηση αντίστοιχα. Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν καταθέτουν 
την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ η οποία βρίσκεται και 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://erasmus.teiemt.gr.  

 
3.2 Επιχορήγηση κινητικότητας 
Το Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προβλέπει τη δυνατότητα επιπλέον 

χρηματοδότησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
επιλεγεί προς μετακίνηση. 

Οι φοιτητές/τριες υποβάλουν λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό για την 
κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας τους, τα οποία 
αποδεικνύονται από τα σχετικά παραστατικά τα οποία καταθέτουν μετά το τέλος της 
μετακίνησης. 
 

3.3 Έγκριση αίτησης πρόσθετης χρηματοδότησης 
Η έγκριση της αίτησης πρόσθετης χρηματοδότησης πραγματοποιείται από το 

ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση της 
αίτησης δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων 
που θα δεχτεί το ΙΚΥ και από το κεφάλαιο, το οποίο είναι περιορισμένο, το οποίο έχει 
δεσμευτεί για το σκοπό αυτό. Επίσης, επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει 



δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι μικρότερη από την 
αιτηθείσα. 

 
3.4 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ για ΑΜΕΑ 
Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί για μετακίνηση θα πρέπει να φροντίσουν 

εγκαίρως για τα ακόλουθα: 
 Η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον έξι 

(6) μήνες πριν 
 Οι φοιτητές/τριες με αναπηρίες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που θέτει το 

Ίδρυμα για την επιλογή τους ως φοιτητές ERASMUS, 
 Οι φοιτητές/τριες με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί για τις 

πληροφορίες προσβασιμότητας στο χώρο του Ιδρύματος Υποδοχής, τις παροχές που 
παρέχει, τις υγειονομικές υπηρεσίες, πληροφορίες που μπορούν να αντλήσουν από τις 
σχετικές ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.  
 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να υποβάλουν γραπτώς στο Γραφείο Erasmus+ του 

Δι.Πα.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους, καθώς 
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως αυτές προκύπτουν από το πρόβλημα 
υγείας/αναπηρία που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική 
ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή 
/και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ. 
 Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της 

υγείας των μετακινούμενων φοιτητών, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη 
βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 
 Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν επίσης λεπτομερή οικονομικό 

προϋπολογισμό για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν 
λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους. 
 Κατά την επιστροφή τους οι μετακινούμενοι/ες με το Πρόγραμμα κινητικότητας 

Erasmus+, θα πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα από όπου εγκρίθηκε η μετακίνησή 
τους, οικονομικό απολογισμό για την εγκριθείσα πρόσθετη χρηματοδότηση. Όλες οι 
δαπάνες πρέπει να καλύπτονται από παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις). Σε 
περίπτωση που οι πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες είναι λιγότερες από την εγκριθείσα 
χρηματοδότηση, θα ζητηθεί η επιστροφή της διαφοράς. 

 
3.5 Ενδεικτικά μπορούν να καλυφθούν οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες: 

 Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή) 
 Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην 

επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό 
 Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική 

εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο) 
 Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας 
 Φροντιστής ασθενούς 
 Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα 

υποδοχής) 
 Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση 

διαλέξεων, κ.α.) 
 Σημαντικό στις παραπάνω μετακινήσεις είναι η εξασφάλιση βεβαίωσης από το 

Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής ότι δύναται να δεχθεί  τον/την μετακινούμενο/η και να 



του/της παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις σε ότι αφορά προσβασιμότητα 
και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της περιόδου μετακίνησης του/της. 

 
3.6 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 
https://www.iky.gr/el/atoma-me-eidikes-anagkes 
 
 

4. Εισερχόμενοι φοιτητές/τριες μέσω του Προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ για 
Σπουδές και Πρακτική Άσκηση  στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις φοιτητών/τριών στα 
Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνεται με ευθύνη του 
Γραφείου Erasmus+ (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) μόνο κατά το εαρινό εξάμηνο 
εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Με την πρόσκληση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Γραφείου Erasmus+  στη διεύθυνση http://erasmus.teiemt.gr/ και οι οδηγίες αναφορικά 
με τη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τις συνθήκες 
διαβίωσης, τις παροχές στέγασης, σίτισης κλπ.  

Το Γραφείο Erasmus+ είναι αρμόδιο για την ενημέρωση και διευκόλυνση των 
φοιτητών/τριών που επιλέγουν τη μετακίνηση τους, μέσω του Προγράμματος 
Κινητικότητας Erasmus+, προς τα Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας/Δράμας.   

Μετά την επιλογή τους οι εισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος στο οποίο έχουν επιλεγεί για μετακίνηση προκειμένου να 
ενημερωθούν σχετικά με ενέργειες τις οποίες θα ζητηθούν από το Ίδρυμα Υποδοχής 
καθώς και την έκδοση και υπογραφή των σχετικών εντύπων μετακίνησης για Σπουδές 
ή για Πρακτική Άσκηση.  

 
4.1 Προσφερόμενα Μαθήματα 
Προκειμένου για τη διευκόλυνση των εισερχόμενων φοιτητών/τριών το Τμήμα 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος προσφέρει δεκαέξι (16) μαθήματα στην 
Αγγλική Γλώσσα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση http://www.for.ihu.gr/index.php/en/erasmus  

 
4.2 Άφιξη στο Ίδρυμα Υποδοχής 
Οι εισερχόμενοι φοιτητές/τριες με το Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ μετά την 

άφιξή τους επισκέπτονται το Γραφείο Erasmus (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) 
προκειμένου: 
 να καταθέσουν τα απαραίτητα έντυπα για την κατοχύρωση των όρων της 

σύμβασής επιχορήγησης τους,  
 να λάβουν υπογραφές για τα έντυπα εκείνα του Προγράμματος που θα πρέπει να 

αποστείλουν στο Ίδρυμα Προέλευσης  
 να λάβουν οδηγίες για θέματα σίτισης, στέγασης, μετακινήσεων κλπ. 

Στη συνέχεια οφείλουν να επισκεφθούν τη Γραμματεία του Τμήματος Υποδοχής η 
οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και υποστήριξή των εισερχόμενων 
συμμετεχόντων καθώς και τη διευκόλυνση τους σε ακαδημαϊκά θέματα του Τμήματος 
Υποδοχής.  

 
 
 



4.3 Γραμματεία του Τμήματος Υποδοχής 
Οι εισερχόμενοι/τριες φοιτητές/τριες οι οποίοι μετά την επιλογή τους για 

συμμετοχή στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ έχουν έρθει σε επικοινωνία με τη 
Γραμματεία του Τμήματος, έχουν ήδη λάβει και ηλεκτρονική ενημέρωση για τις 
ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν πριν και μετά την άφιξή τους.  

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για την ενημέρωση των εισερχόμενων 
φοιτητών/τριών: 
 για θέματα εντύπων που θα πρέπει να καταθέσουν προκειμένου να εγγραφούν 

ως φοιτητές/τριες Erasmus στο Τμήμα 
 για θέματα διανομής συγγραμμάτων (για φοιτητές/τριες που ομιλούν την 

ελληνική γλώσσα) 
 για θέματα ακαδημαϊκού ημερολογίου 
 για θέματα διδασκαλίας/διδασκόντων και ωρολογίου προγράμματος 
 για τα θέματα υγειονομικής περίθαλψης/ασφάλισης 
 για τα θέματα έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας 
 για τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που αφορούν στην επίδοσή τους σε μαθήματα 

ή/και στην επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης στο τέλος της περιόδου 
μετακίνησής τους και τον τρόπο αποστολής τους 

 
4.4 Ακαδημαϊκός Συντονιστής του Τμήματος Υποδοχής 

Ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος Συντονιστής Erasmus+ στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος είναι ο κ. Αντώνιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος. 

Ο Συντονιστής Erasmus+ του Τμήματος υποδέχεται τους εισερχόμενους 
φοιτητές/τριες του Τμήματος σε προγραμματισμένες συναντήσεις και απαντά σε 
ερωτήσεις που τυχόν υπάρχουν αναφορικά με:  
 το πλαίσιο μετακίνησης στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+  
 τις υποχρεώσεις τους σε θέματα του Προγράμματος Σπουδών,  
 τις υποχρεώσεις τους σε θέματα Πρακτικής Άσκησης 
 τη διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης των μαθημάτων της Συμφωνίας 

Μάθησης και  
 το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS)  
 την ελληνική κλίμακα βαθμολογίας και την αντιστοίχησή της με τις διεθνείς 

κλίμακες βαθμολογίας 
 τυχόν αλλαγές που αφορούν τη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) 
 το πλαίσιο γλωσσικής αξιολόγησης για φοιτητές/τριες που το έχουν επιλέξει 
 

4.5 Εξετάσεις στο Ίδρυμα Υποδοχής 
Οι φοιτητές/ές που μετακινούνται προς το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος μέσω του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές πρέπει να τηρούν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση επιχορήγησης  Erasmus+ για σπουδές ή 
για πρακτική άσκηση την οποία υπογράφουν.  

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συμμετάσχουν σε όλες τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες αξιολόγησης – εξετάσεις, εργασιών για τα μαθήματα που έχουν 
συμπεριλάβει στη Συμφωνία Μάθησης για σπουδές (Learning Agreement for Studies) 
με όρους που θα τους επιτρέψουν την αναγνώριση των μαθημάτων τους όταν 
επιστρέψουν στο Ίδρυμα Προέλευσης.  

Οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο 
Τμήμα, οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της Συμφωνίας Μάθησης για Πρακτική 



Άσκηση όπως αυτή έχει συνομολογηθεί πριν την άφιξή τους και να ασκηθούν στο 
αντικείμενο που έχει ήδη περιγραφεί σε αυτή.  

 
4.6 Πριν την αναχώρηση από το Ίδρυμα Υποδοχής 
Οι φοιτητές/τριες πριν την αναχώρηση από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος θα πρέπει να: 
 καταθέσουν την τροποποιημένη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) στη 

Γραμματεία του Τμήματος, εφόσον δεν το έχουν πράξει κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους 
 καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος βεβαίωση τη βιβλιοθήκη του 

Τμήματος για τη ύπαρξη υποχρεώσεων δανεισμού βιβλίων και συγγραμμάτων του 
Εύδοξου 
 φροντίσουν για υποβολή του Πιστοποιητικού Πρακτικής Άσκησης (traineeship 

Certificate) στον υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να έχει το χρόνο να 
το συμπληρώσει και να το υπογράψει.  
 ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής ή αποστολής του Πιστοποιητικού 

Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of Records) σε περίπτωση που αυτό δεν έχει 
εκδοθεί κατά την ημερομηνία αναχώρησης.  
 επικοινωνήσουν με το Γραφείο Erasmus+ της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας για 

ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν πριν την αναχώρηση τους από το Ίδρυμα 
Υποδοχής.  

 
4.7 Η κλίμακα βαθμολογίας του ECTS 
Η Ευρωπαϊκή κλίμακα βαθμολόγησης κατατάσσει τους φοιτητές/τριες ανάλογα με 

την επιτυχία τους στο σύνολο των φοιτητών/τριών (δείγμα 100 φοιτητών/τριών) και 
έχει ως ακολούθως: 

 

ECTS Grade 
% of successful students 
normally achieving the 

grade 
Definition 

A 10 
EXCELLENT - outstanding performance with 

only minor errors 

B 25 
VERY GOOD - above the average standard 

but with some errors 

C 30 GOOD - generally sound work with a number 
of notable errors 

D 25 SATISFACTORY - fair but with significant 
shortcomings 

E 10 SUFFICIENT - performance meets the 
minimum criteria 

FX - FAIL - some more work required before the 
credit can be awarded 

F - FAIL - considerable further work is required 
 
Οι προαγωγικοί βαθμοί από 5 έως 10 διακρίνονται σε πέντε (5) ομάδες σύμφωνα με 

την κανονική κατανομή A → 10%B → 25%C → 30%D → 25%E → 10%.  
 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 πλήρες ακαδημαϊκό έτος: 60 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 εξάμηνο: 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 



1 τρίμηνο: 20 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 

 4.8 Χρήσιμες Συνδέσεις για εισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες 

Study in Greece:  
https://studyingreece.edu.gr  
Erasmus Student Network Greece: 
 https://www.esngreece.gr/ 

    Perfecture of Drama:  
https://web-greece.gr/en/destinations/drama-macedonia-greece/  
 

5. Γραφείο Eramus+ Δι.Πα.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) 
Το Γραφείο Erasmus+ του Δι.Πα.Ε. στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας έχει το γενικό 

συντονισμό του Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ για την Πανεπιστημιούπολη 
της Καβάλας/Δράμας.  

 
Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Erasmus+ Δι.Πα.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) 
 Διεύθυνση 
Άγιος Λουκάς, 65404, 
Καβάλα (Κτίριο Βιβλιοθήκης) 
Προσωπικό 
Νίκος Κιούρτης, pr@teiemt.gr, 2510462290 
Φαίη Γεωργιάδου, fei@teiemt.gr, 2510462221 
Άννα Μαδυτιανού, amadi@emt.ihu.gr, 2510462308 

 

 

6. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δι.Πα.Ε. 
Ακαδημαϊκός Συντονιστής Erasmus+ του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος 
Αντώνιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής 
Τηλ. 2521060445 Email: antpap@for.ihu.gr 
 
Υπάλληλος Γραμματείας για θέματα Erasmus+ 
Πετρονίλα Πολίτογλου 
Τηλ. 2521060463 Email: info@for.ihu.gr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Χρήσιμες Συνδέσεις 
  

 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Εθνική Μονάδα Συντονισμού:  

   https://www.iky.gr/el/erasmusplus 

 

 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στο Facebook 

   https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation  

 

 ΕΕ / ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού / Erasmus+  

   https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el 

 

 Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (ΟLS) 

   https://www.iky.gr/el/ols  

 

 Opportunities under Erasmus+ 

   https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/4  

 

 European Higher Education Area and Bologna Process (EHEA) 

   http://www.ehea.info/ 

 

 Eurodesk 

   https://eurodesk.eu/  

 

 European Education and Culture Executive Agency 

   https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_en  

 

 Erasmus Student Network 

   https://www.esn.org/  

 

 Erasmus Student Network Greece 

   https://esngreece.gr/  

 

 European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 

   https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-
accumulation-system-ects_en  

 

 ∆ιεθνές φοιτητικό φόρουμ για ανταλλαγές δωματίων 

   CasaSwap.com  

 

 

 

 


