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Κανονιςμόσ κινητικότητασ για το πρόγραμμα ERASMUS+ 

 

Σμήμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ 

Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθ μετακίνθςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με το πρόγραμμα 

ERASMUS+ παρζχονται από τον/τθν υντονιςτι/ςτρια ERASMUS+ ςτο Σμιμα, τθν ιςτοςελίδα 

του Σμιματοσ κακϊσ και από το Σμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν χζςεων του ΕΚΠΑ ςτθ 

διεφκυνςθ http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html. 

 

1. Κινητικότητα για πουδζσ 

Μζςω του προγράμματοσ ERASMUS+ δίνεται θ δυνατότθτα ςε προπτυχιακοφσ/ζσ, 

μεταπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ/τριεσ, αλλά και ςε υποψιφιουσ/εσ διδάκτορεσ να 

παρακολουκιςουν ζνα μζροσ του Προγράμματοσ πουδϊν τουσ (δθλαδι, οριςμζνα από τα 

μακιματά τουσ, μακιματα επιλογισ που δεν προςφζρονται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ ι 

να εκπονιςουν όλθ ι μζροσ τθσ πτυχιακισ, μεταπτυχιακισ ι διδακτορικισ εργαςίασ τουσ ςε 

μία από τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τον υπόλοιπο κόςμο (ERASMUS+ International). 

 

1.1 Βαςικοί όροι ςυμμετοχήσ ςτο πρόγραμμα ERASMUS+ 
τθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν χζςεων του ΕΚΠΑ 

(http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html), ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ για το 

πρόγραμμα ERASMUS+ (http://www.arch.uoa.gr/erasmos-swkraths.html) και ςτον Οδθγό 

πουδϊν μπορεί ο/θ φοιτθτισ/τρια να πλθροφορθκεί τισ ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ του 

Σμιματοσ με τα αντίςτοιχα πανεπιςτιμια ςτα οποία μπορεί να μετακινθκεί. 

Επίςθσ, ςτισ παραπάνω ιςτοςελίδεσ ανακοινϊνεται τον Μάρτιο κάκε ζτουσ θ πρόςκλθςθ για 

ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα για το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ, κακϊσ και ο ανϊτατοσ αρικμόσ 

φοιτθτϊν/τριϊν του Σμιματοσ που μποροφν να μετακινθκοφν κατά το ςυγκεκριμζνο 

ακαδθμαϊκό ζτοσ. 

 

1.2 Προϋποθζςεισ ςυμμετοχήσ των φοιτητών ςτο πρόγραμμα ERASMUS+: 
Εάν οριςμζνοι φοιτθτζσ δεν πλθροφν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ, δεν μποροφν να 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html
http://www.arch.uoa.gr/erasmos-swkraths.html
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ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία αιτιςεων και επιλογισ, ζςτω και αν δεν υπάρχουν άλλοι 

ενδιαφερόμενοι. 

1) Προπτυχιακοί/εσ φοιτθτζσ/τριεσ:  

 πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι/εσ τουλάχιςτον ςτο δεφτερο ζτοσ ςπουδϊν τθ ςτιγμι 

που υποβάλλουν τθν αίτθςθ και  

 πρζπει να ζχουν εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε τουλάχιςτον τόςα μακιματα όςα 

αντιςτοιχοφν αρικμθτικά ςε ζνα ζτοσ ςπουδϊν 

 όςοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ βρίςκονται ςτο τελευταίο ζτοσ φοίτθςθσ ι είναι επί πτυχίω, 

ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα μόνο αν του υπολείπεται ικανόσ 

αρικμόσ μακθμάτων (τουλάχιςτον 30 πιςτωτικζσ μονάδεσ) ϊςτε να ζχουν 

μεγαλφτερθ δυνατότθτα επιλογισ και αναγνϊριςθσ μακθμάτων από το πρόγραμμα 

ςπουδϊν του πανεπιςτθμίου υποδοχισ. 

2) Μεταπτυχιακοί/ζσ φοιτθτζσ/τριεσ:  

 πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το αϋ εξάμθνο των ςπουδϊν τουσ ςτο ΜΠ 

ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνοι/εσ. 

3) Ελάχιςτο απαιτοφμενο επίπεδο γλωςςομάκειασ ορίηεται από το ΕΚΠΑ, ςτο πλαίςιο τθσ 

διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ κινθτικότθτασ, θ καλι γνϊςθ τθσ επίςθμθσ γλϊςςασ 

διδαςκαλίασ του Πανεπιςτθμίου υποδοχισ (ι άλλθσ γλϊςςασ ςτθν περίπτωςθ που το 

Πανεπιςτιμιο χρθςιμοποιεί άλλθ γλϊςςα διδαςκαλίασ για τουσ αλλοδαποφσ φοιτθτζσ 

του), δθλαδι το επίπεδο Β2, ςφμφωνα με τθν κλίμακα γλωςςομάκειασ του Κοινοφ 

Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. 

4) Εάν θ διμερισ ςυμφωνία αναφζρει ωσ υποχρεωτικό επίπεδο γλωςςομάκειασ επίπεδο 

ανϊτερο του Β2 (π.χ. Γ1, Γ2), αυτό το επίπεδο κα αποτελεί προχπόκεςθ επιλογισ για το 

ςυγκεκριμζνο Ίδρυμα. 

5) Προςοχι: ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που το Ίδρυμα υποδοχισ δζχεται φοιτθτζσ/τριεσ με 

επίπεδο κατϊτερο του Β2, αυτό δεν είναι αποδεκτό από το ΕΚΠΑ. 

6) Η πιςτοποίθςθ του επιπζδου γλωςςομάκειασ γίνεται αποκλειςτικά με τθν προςκόμιςθ των 

αντίςτοιχων διπλωμάτων. Φοιτθτζσ/τριεσ που δεν κατζχουν το αντίςτοιχο δίπλωμα όταν 

υποβάλλουν αίτθςθ προσ τουσ ακαδθμαϊκοφσ υπευκφνουσ για μετακίνθςθ ςτο πλαίςιο 

του προγράμματοσ ERASMUS+, δεν είναι επιλζξιμοι/εσ.  

7) Φοιτθτζσ/τριεσ που δθλϊνουν ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα ERASMUS+ διατθροφν το 

δικαίωμα το ίδιο ζτοσ να δθλϊςουν ςυμμετοχι για φοίτθςθ και ςτα Πανεπιςτιμια τθσ 

ςυμμαχίασ CIVIS. 

8) Φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν ιδθ μετακινθκεί με το πρόγραμμα ERASMUS για ςπουδζσ ι για 

πρακτικι άςκθςθ είναι επιλζξιμοι/εσ να μετακινθκοφν ξανά ςτο νζο πρόγραμμα 
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ERASMUS+, εφόςον το ςυνολικό διάςτθμα μετακίνθςθσ δεν υπερβαίνει τουσ 12 μινεσ 

(ςυνυπολογίηονται το παλαιό και το νζο διάςτθμα) ανά κφκλο ςπουδϊν, κα ζχουν όμωσ 

χαμθλι προτεραιότθτα κατά τθν επιλογι ςε ςχζςθ με τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ που ηθτοφν 

μετακίνθςθ για πρϊτθ φορά. 

9) Οι φοιτθτζσ/τριεσ του EKΠA με τόπο καταγωγισ και μόνιμθσ κατοικίασ τουσ τθ χϊρα ςτθν 

οποία κζλουν να μεταβοφν με το πρόγραμμα ERASMUS+ κα ζχουν χαμθλι 

προτεραιότθτα κατά τθν επιλογι. 

 

1.3 Κριτήρια Επιλογήσ του/τησ Φοιτητή/Φοιτήτριασ 
Η επιλογι των φοιτθτϊν/τριϊν γίνεται από τουσ/τισ υντονιςτζσ/ςτριεσ ERASMUS+ του 

Σμιματοσ, φςτερα από ςυνεννόθςθ και ςυνεργαςία όλων των ακαδθμαϊκϊν υπευκφνων, και 

τθν υποςτιριξθ του αρμόδιου υπαλλιλου για το ERASMUS+ τθσ Γραμματείασ του Σμιματοσ. 

Η επιλογι γίνεται βάςει των προτιμιςεων των πανεπιςτθμίων που ζχουν δθλϊςει (ζωσ τρία) 

και των κριτθρίων που αναφζρονται παρακάτω και μοριοδοτοφνται ωσ εξισ: 

Για τουσ/τισ προπτυχιακοφσ/ζσ φοιτητζσ/τριεσ 

1) Μζςοσ όροσ βακμολογίασ: υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ τθσ/του 

φοιτιτριασ/ι ςτα μακιματα ςτα οποία ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ ζωσ τθ ςτιγμι που κάνει 

αίτθςθ για μετακίνθςθ με το πρόγραμμα ERASMUS.  

2) Επίπεδο γνϊςθσ τθσ βαςικισ γλϊςςασ διδαςκαλίασ του Παν/μίου υποδοχισ (Β2 και 

άνω). (1 μόριο ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ) 

3) Επίπεδο γνϊςθσ τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ διδαςκαλίασ του Παν/μίου υποδοχισ (Β2 και 

άνω). (1 μόριο ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ) 

4) Επίπεδο γνϊςθσ τθσ βαςικισ γλϊςςασ διδαςκαλίασ του Παν/μίου υποδοχισ κατϊτερο 

του Β2 (0.5 μόριο). Ιςχφει μόνο ςε περιπτϊςεισ που προβλζπεται και δεφτερθ γλϊςςα 

διδαςκαλίασ, για τθν οποία οι ενδιαφερόμενεσ/οι κατζχουν πιςτοποιθμζνο επίπεδο 

γλωςςομάκειασ τουλάχιςτον Β2. 

5) Η γνϊςθ κάκε επιπλζον γλϊςςασ (πλθν τθσ βαςικισ και τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ 

διδαςκαλίασ του Παν/μίου υποδοχισ) ςε επίπεδο Β2 (0.5 μόριο ανά επίπεδο 

γλωςςομάκειασ). 

Για τουσ/τισ μεταπτυχιακοφσ/ζσ φοιτητζσ/τριεσ Α΄ κφκλου 

1) Βακμόσ πτυχίου 

2) Μζςοσ όροσ βακμολογίασ του αϋ εξαμινου ςπουδϊν 

3) Επίπεδο γνϊςθσ τθσ βαςικισ γλϊςςασ διδαςκαλίασ του Παν/μίου υποδοχισ (Β2 και 

άνω). (1 μόριο ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ) 
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4) Επίπεδο γνϊςθσ τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ διδαςκαλίασ του Παν/μίου υποδοχισ (Β2 και 

άνω). (1 μόριο ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ) 

5) Επίπεδο γνϊςθσ τθσ βαςικισ γλϊςςασ διδαςκαλίασ του Παν/μίου υποδοχισ κατϊτερο 

του Β2 (0.5 μόριο). Ιςχφει μόνο ςε περιπτϊςεισ που προβλζπεται και δεφτερθ γλϊςςα 

διδαςκαλίασ, για τθν οποία οι ενδιαφερόμενεσ/οι κατζχουν πιςτοποιθμζνο επίπεδο 

γλωςςομάκειασ τουλάχιςτον Β2. 

6) Η γνϊςθ κάκε επιπλζον γλϊςςασ (πλθν τθσ βαςικισ και τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ 

διδαςκαλίασ του Παν/μίου υποδοχισ) ςε επίπεδο Β2 (0.5 μόριο ανά επίπεδο 

γλωςςομάκειασ). 

Για τουσ/τισ μεταπτυχιακοφσ/ζσ φοιτητζσ/τριεσ Β΄ κφκλου 

1) Βακμόσ πτυχίου 

2) Βακμόσ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ 

3) Επίπεδο γνϊςθσ τθσ βαςικισ γλϊςςασ διδαςκαλίασ του Παν/μίου υποδοχισ (Β2 και 

άνω). (1 μόριο ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ) 

4) Επίπεδο γνϊςθσ τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ διδαςκαλίασ του Παν/μίου υποδοχισ (Β2 και 

άνω). (1 μόριο ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ) 

5) Επίπεδο γνϊςθσ τθσ βαςικισ γλϊςςασ διδαςκαλίασ του Παν/μίου υποδοχισ κατϊτερο 

του Β2 (0.5 μόριο). Ιςχφει μόνο ςε περιπτϊςεισ που προβλζπεται και δεφτερθ γλϊςςα 

διδαςκαλίασ, για τθν οποία οι ενδιαφερόμενεσ/οι κατζχουν πιςτοποιθμζνο επίπεδο 

γλωςςομάκειασ τουλάχιςτον Β2. 

6) Η γνϊςθ κάκε επιπλζον γλϊςςασ (πλθν τθσ βαςικισ και τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ 

διδαςκαλίασ του Παν/μίου υποδοχισ) ςε επίπεδο Β2 (0.5 μόριο ανά επίπεδο 

γλωςςομάκειασ). 

 

1.4 Επιλογή φοιτητών/τριών ERASMUS+ 
Αφοφ εξεταςτοφν τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων, οι φοιτθτζσ/τριεσ μοριοδοτοφνται και 

καταγράφονται με ςειρά κατάταξθσ για όλα τα Ιδρφματα υποδοχισ που ζχουν επιλεγεί από 

τουσ φοιτθτζσ/τριεσ και ςε ςυνάρτθςθ με τισ εκάςτοτε τρεισ επιλογζσ τουσ. 

Η ςυμμετοχι των φοιτθτϊν/τριϊν ςτο πρόγραμμα οριςτικοποιείται μόνο μετά τον τελικό 

ζλεγχο των ςυγκεντρωτικϊν πινάκων επιλογισ από το Σμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν 

χζςεων του ΕΚΠΑ, και ςτθ ςυνζχεια ειδοποιείται θ Γραμματεία του Σμιματοσ Ιςτορίασ και 

Αρχαιολογίασ να αναρτιςει τουσ Πίνακεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ 

(http://www.arch.uoa.gr/erasmos-swkraths.html) και να ξεκινιςει θ διαδικαςία τθσ 

ενθμζρωςθσ των Πανεπιςτθμίων υποδοχισ (nomination). 

http://www.arch.uoa.gr/erasmos-swkraths.html
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Οι επιλεγζντεσ/είςεσ φοιτθτζσ/τριεσ ενθμερϊνονται από το Σμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν 

χζςεων του ΕΚΠΑ για τθν περαιτζρω διαδικαςία που πρζπει να ακολουκιςουν, με 

αποςτολι θλεκτρονικοφ μθνφματοσ. Οδθγίεσ υπάρχουν και ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ 

Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν χζςεων (http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm/meta-thn-

epilogi.html). 

Οι επιλεγζντεσ/είςεσ φοιτθτζσ/τριεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν άμεςα τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 

του ΕΚΠΑ για τθν αποδοχι ι μθ τθσ δυνατότθτασ μετακίνθςισ τουσ οφτωσ ϊςτε ςε περίπτωςθ 

κζνωςθσ κζςθσ αυτι να καλυφκεί άμεςα από φοιτθτι/τρια από τον κατάλογο των 

επιλαχόντων/ουςϊν. 

 

1.5 Αναγνώριςη Μαθημάτων-πριν την αναχώρηςη 
Σο πρόγραμμα ERASMUS+ για πουδζσ προβλζπει και εξαςφαλίηει τθν πλιρθ αναγνϊριςθ 

τθσ περιόδου ςπουδϊν ςτο Πανεπιςτιμιο Τποδοχισ. Οι επιλεγζντεσ/είςεσ φοιτθτζσ/τριεσ ςτθ 

ςυνζχεια κα καταρτίςουν το πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ με τθ βοικεια των ακαδθμαϊκϊν 

υπευκφνων οι οποίοι/εσ κα υπογράψουν τθ υμφωνία Μάκθςθσ (Learning Agreement) ϊςτε 

να ςταλεί ςτο Ίδρυμα Τποδοχισ και να εξαςφαλιςτεί θ αναγνϊριςθ των αναγραφόμενων ςε 

αυτιν μακθμάτων. Η λοιπι διαδικαςία, οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ και όλεσ οι πλθροφορίεσ 

αναφζρονται αναλυτικά ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν χζςεων 

(http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm/meta-thn-epilogi.html). 

Η υμφωνία Μάκθςθσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ πριν από τθν αναχϊρθςι του/τθσ για το 

Πανεπιςτιμιο Τποδοχισ κα πρζπει να εγκρικεί από τον/τθν ακαδθμαϊκό/ι υπεφκυνο με τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ διδάςκοντα/ουςασ με αίτθςθ του/τθσ φοιτθτι/τριασ. Ζνα μάκθμα 

δεν αναγνωρίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ υμφωνίεσ πουδϊν 

και, φυςικά, ςτθν περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/τρια δεν ζχει επιτφχει ςτισ προβλεπόμενεσ από 

το Πανεπιςτιμιο Τποδοχισ εξετάςεισ ι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ. 

Μακιματα κορμοφ ι υποχρεωτικά μακιματα κατεφκυνςθσ μποροφν να αντιςτοιχθκοφν εάν ο 

διδάςκων/ουςα ζχει ελζγξει το περιεχόμενο του εκεί διδαςκόμενου μακιματοσ και ειςθγείται 

κετικά ςτθ Γενικι υνζλευςθ. Σα υπόλοιπα μακιματα που κα επιλζξει ο/θ φοιτθτισ/τρια 

κεωροφνται επιλογισ και αναγνωρίηονται ωσ επιλογισ του Σμιματοσ εάν ο/θ φοιτθτισ/τρια 

ζχει περάςει με επιτυχία τισ εξετάςεισ ςτο αντίςτοιχο μάκθμα. 

Η υμφωνία Μάκθςθσ μπορεί να τροποποιθκεί ενϊ ο/θ φοιτθτισ/τρια είναι ςε κινθτικότθτα, 

ςε περίπτωςθ που κάποιο από τα μακιματα που είχε αρχικά δθλϊςει δεν προςφζρεται.  

Για να μθ χάςει χρόνο από τισ ςπουδζσ του/τθσ ο/θ φοιτθτισ/τρια, καλόν είναι τα μακιματα 

που ζχει παρακολουκιςει και εξεταςτεί επιτυχϊσ να αντιςτοιχοφν ςε 30 πιςτωτικζσ μονάδεσ 

(ECTS) για ζνα εξάμθνο ι 20 ECTS για ζνα τρίμθνο. 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm/meta-thn-epilogi.html
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm/meta-thn-epilogi.html
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm/meta-thn-epilogi.html
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1.6 Αναγνώριςη Μαθημάτων-με την επιςτροφή 
Όταν ο/θ φοιτθτισ/τρια επιςτρζψει κα πρζπει να προςκομίςει επίςθμο ζγγραφο του 

Πανεπιςτθμίου Τποδοχισ όπου να αναγράφονται οι τίτλοι των μακθμάτων, οι βακμοί που 

ζλαβε ςτισ αντίςτοιχεσ εξετάςεισ ςτο Πανεπιςτιμιο Τποδοχισ, ο αρικμόσ των ECTS και θ 

κλίμακα ECTS grading ι το ποςοςτό *100.n/Ν (όπου n o αρικμόσ των φοιτθτϊν/τριϊν που ζχει 

> ι = με το ςυγκεκριμζνο βακμό και N = το ςφνολο των φοιτθτϊν/τριϊν+. το ζγγραφο αυτό 

πρζπει να φαίνονται οι βακμοί για ΟΛΑ τα μακιματα που είχε επιλζξει (Pass ι Fail), ϊςτε να 

προκφπτει ότι ςυμμετείχε ςτισ εξετάςεισ τουσ. 

 

2. Κινητικότητα για Πρακτική Άςκηςη 

Η δραςτθριότθτα κινθτικότθτασ φοιτθτϊν/τριϊν για πρακτικι άςκθςθ παρζχει τθ δυνατότθτα 

ςε προπτυχιακοφσ/ζσ, μεταπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ/τριεσ, υποψιφιουσ/εσ διδάκτορεσ και ςε 

προςφάτωσ αποφοιτιςαντεσ/ςαςεσ όλων των Σμθμάτων του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν να πραγματοποιιςουν μία περίοδο πρακτικισ άςκθςθσ ςε 

πανεπιςτιμια, ερευνθτικά κζντρα, επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ που 

ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα ERASMUS+.  

Σο αντικείμενο τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτο εξωτερικό κα πρζπει να είναι ςχετικό με τα 

αντικείμενα ςπουδϊν του Σμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ και των ΠΜ τα οποία 

οργανϊνει ι ςτα οποία ςυμμετζχει. 

Η πρακτικι άςκθςθ δεν πρζπει να αποτελεί τμιμα τθσ πτυχιακισ εργαςίασ (προπτυχιακισ, 

μεταπτυχιακισ) ι τθσ διδακτορικισ διατριβισ. ε περίπτωςθ που θ πρακτικι άςκθςθ αφορά 

ερευνθτικι εργαςία, ο/θ φοιτθτισ/τρια κα πρζπει να εντάξει τθν εργαςία του/τθσ ςτουσ 

ςτόχουσ και το πρόγραμμα εργαςίασ του Φορζα Τποδοχισ. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν να αντλθκοφν από τθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ 

Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν χζςεων: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html. 

 

2.1 Βαςικοί όροι ςυμμετοχήσ ςτο πρόγραμμα ERASMUS+ 
τθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν χζςεων του ΕΚΠΑ 

(http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html) μπορεί ο/θ φοιτθτισ/τρια να πλθροφορθκεί 

τισ ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ του Σμιματοσ με τα αντίςτοιχα πανεπιςτιμια ςτα οποία μπορεί 

να μετακινθκεί.  

 

2.2 Επιλζξιμοι/εσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ 
Επιλζξιμοι/εσ να ςυμμετζχουν ςτθν κινθτικότθτα φοιτθτϊν/τριϊν για πρακτικι άςκθςθ είναι 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html
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1) Φοιτθτζσ/τριεσ (προπτυχιακοί/εσ, μεταπτυχιακοί/ζσ και υποψιφιοι/εσ διδάκτορεσ) 

εγγεγραμμζνοι ςτο Σμιμα, ανεξαρτιτωσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ (από το 1ο ζτοσ ςπουδϊν) 

και διατθροφν τθ φοιτθτικι τουσ ιδιότθτα ζωσ και τθν θμερομθνία επιλογισ των 

φοιτθτϊν/τριϊν και ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων από το Σμιμα Ευρωπαϊκϊν και 

Διεκνϊν χζςεων του ΕΚΠΑ, το οποίο είναι αρμόδιο για τθν ζγκριςθ τθσ μετακίνθςθσ. 

2) Προςφάτωσ αποφοιτιςαντεσ/ςαςεσ, οι οποίοι/εσ πρζπει να επιλεγοφν κατά το τελευταίο 

ζτοσ των ςπουδϊν τουσ (ενόςω διατθροφν τθ φοιτθτικι τουσ ιδιότθτα) και πρζπει να 

πραγματοποιιςουν και να ολοκλθρϊςουν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ εντόσ ενόσ ζτουσ 

μετά τθν αποφοίτθςι τουσ (θμερομθνία ανακιρυξθσ πτυχιοφχου από το Σμιμα). 

Εάν ο/θ φοιτθτισ/τρια απολζςει τθ φοιτθτικι ιδιότθτα πριν τθν επιλογι του/τθσ, τότε θ αίτθςθ 

του/τθσ ακυρϊνεται αυτόματα. 

φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διάταξθ του άρκρου 33 §12 του Νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α 

195/6-9-2011), ο/θ φοιτθτισ/τρια ολοκλθρϊνει τισ ςπουδζσ και του/τθσ απονζμεται τίτλοσ 

ςπουδϊν όταν εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτα μακιματα που προβλζπονται από το πρόγραμμα 

ςπουδϊν και ςυγκεντρϊςει τον απαιτοφμενο αρικμό πιςτωτικϊν μονάδων. Φοιτθτζσ/τριεσ 

που βρίςκονται ςτο τελευταίο ζτοσ φοίτθςθσ ι επί πτυχίω κα πρζπει να απευκυνκοφν ςτθ 

Γραμματεία του Σμιματοσ για περαιτζρω πλθροφορίεσ αναφορικά με τθ διατιρθςθ τθσ 

φοιτθτικισ τουσ ιδιότθτασ. 

θμειϊνεται ότι φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν ιδθ μετακινθκεί με το πρόγραμμα ERASMUS+ για 

ςπουδζσ ι πρακτικι άςκθςθ κατά το παρελκόν είναι επιλζξιμοι/εσ να μετακινθκοφν ξανά 

εφόςον το ςυνολικό διάςτθμα μετακίνθςθσ δεν υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ 

(ςυνυπολογίηονται το παλιό και το νζο διάςτθμα) ανά κφκλο ςπουδϊν. Ωςτόςο, κα ζχουν 

χαμθλι προτεραιότθτα κατά τθν επιλογι, ςε ςχζςθ με τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ που ηθτοφν 

μετακίνθςθ για πρϊτθ φορά.. 

 

2.3 Επιλζξιμη περίοδοσ μετακίνηςησ για πρακτική άςκηςη 
Η κινθτικότθτα για πρακτικι άςκθςθ ξεκινά τον Οκτϊβριο και μπορεί να πραγματοποιθκεί 

ςτο διάςτθμα Οκτωβρίου – Αυγοφςτου κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, ςε τρεισ (3) φάςεισ: 

 1θ φάςθ: ζναρξθ πρακτικισ άςκθςθσ οποιαδιποτε θμερομθνία εντόσ Οκτωβρίου-

Νοεμβρίου 

 2θ φάςθ: ζναρξθ πρακτικισ άςκθςθσ οποιαδιποτε θμερομθνία εντόσ Ιανουαρίου-

Φεβρουαρίου 

 3θ φάςθ: ζναρξθ πρακτικισ άςκθςθσ οποιαδιποτε θμερομθνία εντόσ Μαΐου-Ιουνίου. 

Η λιξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ εξαρτάται από το διάςτθμα που επικυμεί ο/θ φοιτθτισ/τρια να 

πραγματοποιιςει μία περίοδο πρακτικισ άςκθςθσ (πχ. 2 μινεσ, 2.3 μινεσ, 3.5 μινεσ, 3.7 

μινεσ, 4 μινεσ) αλλά όχι αργότερα από τισ 31 Αυγοφςτου. 
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2.4 Διάρκεια πρακτικήσ άςκηςησ 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να μετακινθκοφν για ςπουδζσ ι πρακτικι άςκθςθ ςε 

όλουσ τουσ κφκλουσ ςπουδϊν (1οσ κφκλοσ: προπτυχιακζσ ςπουδζσ, 2οσ κφκλοσ: μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ, 3οσ κφκλοσ: διδακτορικζσ ςπουδζσ) από δφο (2) ζωσ δϊδεκα (12) μινεσ ςε κάκε 

κφκλο ςπουδϊν, ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ μετακινιςεων και του είδουσ τθσ μετακίνθςθσ 

(ςπουδζσ ι πρακτικι). 

Επίςθσ, θ διάρκεια μετακίνθςθσ για πρακτικι άςκθςθ των πρόςφατων αποφοίτων 

ςυνυπολογίηεται ςτο ανϊτατο όριο των δϊδεκα (12) μθνϊν ανά κφκλο ςπουδϊν, κατά τθ 

διάρκεια του οποίου αιτοφνται. 

Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ μετακίνθςθσ για πρακτικι άςκθςθ ςτο εξωτερικό είναι δφο (2) μινεσ. 

θμειϊνεται ότι θ μετακίνθςθ για ςπουδζσ ι για πρακτικι άςκθςθ χωρίσ χρθματικι 

επιχοριγθςθ (zero grant) κακϊσ και θ παράταςθ των ςπουδϊν ι τθσ πρακτικισ άςκθςθσ χωρίσ 

χρθματικι επιχοριγθςθ (zero grant) ςυνυπολογίηονται ςτο ανϊτατο όριο των δϊδεκα (12), 

ανά κφκλο ςπουδϊν. Ωςτόςο, ςτο ΕΚΠΑ θ διάρκεια κινθτικότθτασ για πρακτικι άςκθςθ με 

επιχοριγθςθ είναι από δφο (2) ζωσ τζςςερισ (4) μινεσ. 

 

2.5 Επιλζξιμεσ χώρεσ υλοποίηςησ τησ κινητικότητασ για πρακτική άςκηςη 
Η δραςτθριότθτα κινθτικότθτασ για πρακτικι άςκθςθ υλοποιείται με φυςικι παρουςία τα εξισ 

κράτθ: 

 ςε κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE) που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα ERASMUS+: 

Αυςτρία, Βζλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εςκονία, Ιρλανδία, Ιςπανία, Ιταλία, 

Κροατία, Κφπροσ, Λετονία, Λικουανία, Λουξεμβοφργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, 

Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, λοβακία, λοβενία, ουθδία, Σςεχικι Δθμοκρατία, 

Φινλανδία 

 ςε τρίτεσ χϊρεσ που είναι ςυνδεδεμζνεσ με το πρόγραμμα: Νορβθγία, Ιςλανδία, 

Λιχτενςτάιν, Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ, ερβία, Σουρκία 

 ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν είναι ςυνδεδεμζνεσ με το πρόγραμμα: Ανδόρα, Άγιοσ Μαρίνοσ, 

Κράτοσ τθσ Πόλθσ του Βατικανοφ, Μονακό, Ελβετία, Ηνωμζνο Βαςίλειο, Φερόεσ Νιςοι 

 το πλαίςιο του προγράμματοσ ERASMUS+ δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί πρακτικι 

άςκθςθ ςτθν Ελλάδα. 

 

2.6 Επιλζξιμοι ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοί 
Επιλζξιμοσ φορζασ υποδοχισ μπορεί να είναι οποιοςδιποτε δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ οργανιςμόσ 

ο οποίοσ δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά εργαςίασ ι ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ 
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κατάρτιςθσ, τθσ νεολαίασ, τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ. Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τα 

είδθ των επιλζξιμων και μθ-επιλζξιμων οργανιςμϊν υπάρχουν ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα του 

Σμιματοσ Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν χζςεων: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html. 

 

3. Σήρηςη, υμπλήρωςη και Αναθεώρηςη Παρόντοσ Κανονιςμοφ 

O παρϊν Κανονιςμόσ κινθτικότθτασ για το πρόγραμμα ERASMUS+ εγκρίκθκε από τθ 

υνζλευςθ (ςυνεδρίαςθ 8θ/24-1-2023) του Σμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ. 

 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html

