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Το	 παρόν	 συντάχθηκε	 από	 την	 ΟΜΕΑ	 του	 Τμήματος	 Πληροφορικής	 με	 Εφαρμογές	 στην	
Βιοϊατρική	σε	συνεργασία	με	 τους	Τμηματικούς	Υπεύθυνους	 του	προγράμματος	 Erasmus+	
και	 της	Π.Α.	 (ΕΣΠΑ).	Αποσκοπεί	στην	συνοπτική	περιγραφή	και	ανάλυση	διαδικασιών	που	
απορρέουν	από	τον	θεσμό	των	προγραμμάτων	αυτών.		

	

Νοέμβριος	2019	

εκ	μέρους	της	ΟΜΕΑ	

	

Ι.	Αναγνωστόπουλος	
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Erasmus+: Γενικά 
	

Το	 Erasmus+	 είναι	 το	 πρόγραμμα	 της	 Ευρωπαϊκής	 Επιτροπής	 για	 την	 εκπαίδευση,	 την	
κατάρτιση,	τη	νεολαία	και	τον	αθλητισμό,	που	στοχεύει	στην	ενίσχυση	των	δεξιοτήτων	και	
της	 απασχολησιμότητας	 καθώς	 και	 στον	 εκσυγχρονισμό	 των	 συστημάτων	 εκπαίδευσης,	
κατάρτισης	 και	 νεολαίας,	 σε	 όλους	 τους	 τομείς	 της	 Δια	 Βίου	 Μάθησης	 (Ανώτατη	
Εκπαίδευση,	 Επαγγελματική	 Εκπαίδευση	 και	 Κατάρτιση,	 Εκπαίδευση	 Ενηλίκων,	 Σχολική	
Εκπαίδευση,	 δραστηριότητες	 νεολαίας,	 κτλ).	 Το	 πρόγραμμα	 Erasmus+	 δομείται	 σε	 3	
βασικές	Δράσεις	(Key	Actions)	για	την	εκπαίδευση,	την	κατάρτιση	και	τη	νεολαία.	

Η	 Δράση	 του	 προγράμματος	 Erasmus+	 στον	 τομέα	 της	 Ανώτατης	 Εκπαίδευσης	 συνδέεται	
άρρηκτα	 με	 το	 πρόγραμμα	 Erasmus	 και	 επιχορηγεί	 την	 κινητικότητα	 φοιτητών	 και	
προσωπικού	 σε	 Ιδρύματα	 Ανώτατης	 Εκπαίδευσης	 σε	 Χώρες	 που	 συμμετέχουν	 στο	
Πρόγραμμα.	 Το	 νέο	 πρόγραμμα	 Erasmus+	 πήρε	 το	 όνομα	 του	 από	 τον	 προκάτοχο	 του	
εξαιτίας	της	μεγάλης	του	αναγνωρισιμότητας.	

Η	κινητικότητα	φοιτητών	και	προσωπικού	στο	εξωτερικό	κρίνεται	ιδιαίτερα	σημαντική	διότι	
τα	 οφέλη	 που	 αποκομίζουν	 οι	 μετακινούμενοι	 είναι	 πολλά.	 Μέσω	 της	 κινητικότητας	 οι	
φοιτητές	 έχουν	 την	 ευκαιρία	 να	 αναπτύξουν	 νέες	 δεξιότητες	 και	 προσόντα,	 τα	 οποία	
συμβάλουν	 στη	 προσωπική	 τους	 ανάπτυξη.	 Συγκεκριμένα,	 δίνεται	 η	 δυνατότητα	 στους	
φοιτητές	 να	 βελτιώσουν	 τις	 γλωσσικές	 ικανότητές	 τους,	 να	 αναπτύξουν	 διαπολιτισμικές	
δεξιότητες,	 να	 εξελιχθούν	 σε	 Πολίτες	 της	 Ευρώπης,	 ενώ	 επιπλέον	 οι	 φοιτητές	 που	
μετακινούνται	για	πρακτική	άσκηση	μπορούν	να	αποκτήσουν	πολύτιμη	εργασιακή	εμπειρία	
σε	 επιχείρηση	 /οργανισμό	 του	 εξωτερικού.	 	 Επιπλέον,	 μέσω	 της	 κινητικότητας	 δίνεται	 η	
ευκαιρία	 στους	 καθηγητές	 και	 το	 προσωπικό	 των	 Ιδρυμάτων,	 να	 αναβαθμίσουν	 τις	
δεξιότητές	τους,	να	ανταλλάξουν	καλές	πρακτικές	και	να	αποκτήσουν	σημαντικές	εμπειρίες.	

Το	 πρόγραμμα	 Erasmus+	 επιδιώκοντας	 να	 βοηθήσει	 νέους	 που	 ενδιαφέρονται	 να	
πραγματοποιήσουν	 έναν	 πλήρη	 κύκλο	 μεταπτυχιακών	 σπουδών	 σε	 άλλη	 χώρα	 της	
Ευρωπαϊκής	 Ένωσης,	 προβλέπει	 και	 τη	 χορήγηση	 δανείων	 με	 ευνοϊκούς	 όρους	
αποπληρωμής.	Η	δυνατότητα	αυτή	προσφέρεται	από	το	ακαδημαϊκό	έτος	2015-2016	και	οι	
φοιτητές	θα	πρέπει	να	απευθύνονται	στις	τράπεζες	της	χώρας	τους.	

Διευκρινίζεται	ότι	μόνο	τα	Ιδρύματα	Ανώτατης	Εκπαίδευσης,	τα	οποία	έχουν	πιστοποιηθεί	
με	 το	 Πανεπιστημιακό	 Χάρτη	 Erasmus+	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	 Επιτροπή	 μπορούν	 να	
υποβάλλουν	στην	Εθνική	Μονάδα,	αίτηση	χρηματοδότησης	δραστηριοτήτων	κινητικότητας	
στο	πλαίσιο	της	Δράσης	αυτής.	

Το	 ΙΚΥ	 έχει	 οριστεί	 ως	 Εθνική	 Μονάδα	 Συντονισμού	 του	 Ευρωπαϊκού	 Προγράμματος	
Erasmus+	 ενώ	 τα	 Γραφεία	 Διεθνών	 Σχέσεων/Erasmus	 των	 Ιδρυμάτων	 Ανώτατης	
Εκπαίδευσης	έχουν	αναλάβει	τη	διαχείριση	του	Προγράμματος.	Κατά	συνέπεια,	οι	φοιτητές	
θα	 πρέπει	 να	 απευθύνονται	 στο	 Γραφείο	 Erasmus	 του	 Ιδρύματός	 τους	 προκειμένου	 να	
ενημερωθούν	και	να	υποβάλουν	τα	απαραίτητα	δικαιολογητικά.	
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Περισσότερες	πληροφορίες	για	το	πρόγραμμα	Erasmus+	και	τις	διαδικασίες	του	στο	ΤΠΕΒ	
βρίσκονται	στο	http://dib.uth.gr/?page_id=6143	

	

INCOMING	

§ Εγγραφή	 φοιτητή	 στο	 ηλεκτρονικό	 πληροφοριακό	 σύστημα	 Cardisoft,	 καθώς	 και	
εισαγωγή	του	στο	Έντυπο	αρχείο	με	τα	χαρτιά	των	φοιτητών	ERASMUS+	

§ Δήλωση	μαθημάτων	του	στο	σύστημα	και	εισαγωγή	βαθμών	μετά	από	την	εξέτασή	
του	σ’	αυτά.	

§ Αρωγή	για	την	χορήγηση	συγγραμμάτων	και	ακαδημαϊκής	ταυτότητας	(ΠΑΣΟ)	
§ Συμπλήρωση	 εντύπου	 κατά	 το	 πέρας	 της	 φοίτησής	 του	 και	 αποστολή	 στο	

Πανεπιστήμιο	προέλευσης.	

 

OUTGOING	

§ Οι	αιτήσεις	αποστέλλονται	από	το	Γραφείο	Erasmus	του	Π.Θ.		
§ Έλεγχος	αιτήσεων	από	Erasmus	coordinator	του	Τμήματος.		
§ Aπόφαση	Συνέλευση	με	κριτήρια		

o http://dib.uth.gr/wp-content/uploads/2020/02/ERASMUS_Criteria1.pdf		
§ Συμπλήρωση	εντύπων		

o http://erasmus.uth.gr/gr/eggrafa		
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Erasmus+: Εξερχόμενοι φοιτητές του ΤΠΕΒ για 
σπουδές 
	

Έγγραφα	στο	http://erasmus.uth.gr/gr/eggrafa		

	

1. 	Ανάρτηση	από	το	Γραφείο	Erasmus	στην	ιστοσελίδα	του	Γραφείου	Διεθνών	Σχέσεων	ΠΘ	
των	 Ιδρυμάτων	 με	 τις	 οποίες	 το	 ΤΠΕΒ	 έχει	 διμερή	 συμφωνίες,	 καθώς	 και	 πληροφορίες	
σχετικά	με	αυτές	(αριθ.	φοιτητών	που	δέχονται,	επίπεδο	γλωσσομάθειας,	κ.πλ.).	

	

2. Ενημέρωση	φοιτητών	για	το	πρόγραμμα	και	τις	δυνατότητες	μετακίνησης	από	το	Γραφείο	
Erasmus	του	ΠΘ,	κατόπιν	επικοινωνίας	με	τον	Τμηματικό	Υπεύθυνο	(ΤΥ).	

	

3. 	Αναζήτηση	 από	 τους	 φοιτητές	 στις	 ιστοσελίδες	 των	 Ιδρυμάτων	 Υποδοχής	 που	 τους	
ενδιαφέρουν	για	πληροφορίες	σχετικά	με	το	πρόγραμμα	σπουδών	και	τις	απαιτήσεις	τους	
(π.χ.	 προσφερόμενα	 μαθήματα,	 διάρκεια	 ακαδημ.	 εξαμήνων,	 δυνατότητες	 στέγασης,	
κ.λπ.).	

	

4. Υποβολή	 Αίτηση	 Συμμετοχής	 συνοδευόμενη	 από	 τα	 απαιτούμενα	 έγγραφα	 (π.χ.	
πιστοποιητικά	 γλωσσικής	 ικανότητας,	 βιογραφικό,	 κτλ)	 από	 τους	 φοιτητές	 στο	 Γραφείο	
Erasmus.	

	

5. Αποστολή	από	το	Γραφείο	Erasmus	στον	ΤΥ	των	αιτήσεων	των	ενδιαφερομένων.	
	

6. 	Αξιολόγηση	από	 τον	ΤΥ	 των	αιτήσεων	 (με	βάση	 τα	κριτήρια	που	έχει	θέσει	 τόσο	 το	ΠΘ	
όσο	 και	 το	 ΤΠΕΒ	 και	 τα	 οποία	 έχουν	 εγκριθεί	 από	 τη	 ΓΣ	 του	 ΤΠΕΒ	 και	 υπάρχουν	
αναρτημένα	 στην	 ιστοσελίδα	 του	 ΤΠΕΒ)	 και	 διαμόρφωση	 λίστας	 με	 την	 κατάταξη	 των	
φοιτητών	και	το	Ίδρυμα	Υποδοχής	για	μετακίνηση.	

	

7. 	Υποβολή	από	τον	ΤΥ	στην	ΓΣ	του	ΤΠΕΒ	της	αξιολόγησης,	τελική	διαμόρφωση	και	έγκριση	
της	λίστας	από	την	πρώτη	επικείμενη	ΓΣ.	

	

8. 	Αποστολή	της	λίστας	από	τη	Γραμματεία	του	ΤΠΕΒ	στο	Γραφείο	Erasmus	συνοδευόμενη	
από	τα	αντίστοιχα	έγγραφα	Έκκρισης/Απόρριψης.	

 

9.	Έγκριση	μετακίνησης	από	το	Γραφείο	Erasmus	και	σχετική	ενημέρωση	των	φοιτητών	από	
το	Γραφείο	Erasmus,	τη	Γραμματεία	του	ΤΠΕΒ	και	τον	ΤΥ	(με	ανακοίνωση).	

10.	Πριν	τη	μετακίνηση:	

διαμόρφωση	 πρότασης	 LA	 (με	 τα	 μαθήματα	 που	 θα	 παρακολουθήσουν	 στο	 Ίδρυμα	
υποδοχής)	από	τους	φοιτητές	μετά	από	σχετική	έρευνα	τις	σχετικές	 ιστοσελίδες	των	
Ιδρυμάτων	τελική	διαμόρφωση,	έγκριση	και	υπογραφή	του	LA	από	τον	ΑΣΤ.	

11.	Κατά	τη	διάρκεια	των	σπουδών:	
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έγκριση	 πιθανών	 αλλαγών	 στο	 LA	 (λόγω	 αλλαγών	 στο	 πρόγραμμα	 σπουδών	 του	
Ιδρύματος	 υποδοχής)	 από	 τον	 ΤΥ	 και	 υπογραφή	 του	 νέου	 LA	 (τμήμα:	 During	 the	
Mobility),	 ενημέρωση	 του	 Γραφείου	Erasmus	από	 τους	φοιτητές	 για	 τις	αλλαγές	 και	
κατάθεση	της	τροποποιημένης	LA.	

 
Σε	περίπτωση	παράτασης	σπουδών	γίνεται	σχετικό	αίτημα	από	τον	φοιτητή	στον	ΤΥ,	o	
οποίος	 προωθεί	 το	 αίτημα	 στη	 (πρώτη	 επικείμενη)	 ΓΣ	 του	 ΤΠΕΒ	 προς	 έγκριση	 και	
ενημερώση	του	φοιτητή	για	την	τελική	απόφαση.	 

12.	Κατά	την	επιστροφή:	

-	ενημέρωση	φοιτητών	για	τη	διαδικασία	και	τα	βήματα	που	πρέπει	να	ακολουθήσουν	
αναφορικά	με	την	αναγνώριση	των	μαθημάτων	

-	αίτηση	φοιτητή	για	αναγνώριση	μαθήματων	με	επισύναψη	σχετικών	εγγράφων	για	
την	βαθμολογία	τους	από	το	ίδρυμα	υποδοχής		

-	έλεγχος	των	σχετικών	εγγραφών	από	τον	ΤΥ	

-	 υποβολή	 από	 τον	 ΤΥ	 στην	 (πρώτη	 επικείμενη)	 ΓΣ	 του	 ΤΠΕΒ	 των	 αιτημάτων,	 και	
σχετική	έγκριση	από	τη	ΓΣ	(των	αναγνωρίσεων	μαθημάτων)	

-	ενημέρωση	του	φακέλου	των	φοιτητών	από	τη	Γραμματεία	

-	ενημέρωση	του	Γραφείο	Erasmus	από	τη	Γραμματεία	ΤΠΕΒ	για	την	ολοκλήρωση	της	
διαδικασίας	
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Erasmus+: Εξερχόμενοι φοιτητές για πρακτική 
άσκηση (Placement) 
	
Έγγραφα	στο	http://erasmus.uth.gr/gr/eggrafa 

	
-	Ενημέρωση	για	το	πρόγραμμα	και	τις	δυνατότητες	μετακίνησης	από	το	Γραφείο	Erasmus	
του	ΠΘ.	
	
-	 Αναζήτηση	 από	 τους	 φοιτητές	 του	 φορέα	 υποδοχής	 και	 ολοκλήρωση	 διαδικασιών	
έγκρισης/αποδοχής	τους	από	το	φορέα	για	το	συγκεκριμένο	διάστημα	που	τους	ενδιαφέρει.	
	

-	 Υποβολή	από	 το	φοιτητή	 στο	 Γραφείο	 Erasmus+	 της	 Αίτησης	 Συμμετοχής	 συνοδευόμενη	
από	τα	απαιτούμενα	έγγραφα	(π.χ.	πιστοποιητικά	γλωσσικής	ικανότητας,	βιογραφικό,	κ.λπ.)	
	
-	Αποστολή	από	το	Γραφείο	Erasmus	στον	ΤΥ	των	αιτήσεων	των	ενδιαφερομένων.	
	
-	 Υποβολή	 από	 τον	 ΤΥ	 στην	 (πρώτη	 επικείμενη)	 ΓΣ	 του	 ΤΠΕΒ	 των	 αιτημάτων.	 Τελική	
διαμόρφωση	και	έγκριση	των	μετακινήσεων	από	τη	ΓΣ	του	ΤΠΕΒ	καθώς	και	ορισμός	Επόπτη	
Καθηγητή	του	ΤΠΕΒ	για	την	κάθε	μετακίνηση	(ο	οποίος	επιβλέπει	την	Άσκηση	και	εγκρίνει	
και	υπογράφει	την	αξιολόγηση	της	υλοποίησής	της).	
	
-	Αποστολή	της	λίστας	από	τη	Γραμματεία	του	ΤΠΕΒ	στο	Γραφείο	Erasmus	μαζί	με	τα	σχετικά	
έγγραφα	Έγκρισης/Απόρριψης	για	κάθε	φοιτητή.	
	

-	Έγκριση	μετακίνησης	από	το	Γραφείο	Erasmus	και	σχετική	ενημέρωση	των	φοιτητών.	
	

Πριν	τη	μετακίνηση:	
	

-	Διαμόρφωση	του	LAfT	από	τους	φοιτητές	

-	Τελική	διαμόρφωση,	έγκριση	και	υπογραφή	του	LAfT	από	τον	ΤΥ	

	
Με	την	επιστροφή:	
	

- σύνταξη	 και	 υπογραφή	 της	 αξιολόγησης	 της	 μετακίνησης	 από	 τον	 εκάστοτε	 επόπτη	
καθηγητή	με	ευθύνη	των	φοιτητών	

- κατάθεση	 από	 τον	 φοιτητή	 στη	 ΓΣ	 του	 ΤΠΕΒ	 των	 σχετικών	 εγγράφων	
(ολοκληρωμένο/τελικό	 LAfT	 και	 Αξιολόγηση	 μετακίνησης)	 για	 την	 ακαδημαϊκή	
αναγνώριση	της	πρακτικής	

- ακαδημαϊκή	 αναγνώριση	 της	 πρακτικής	 από	 την	 πρώτη	 επικείμενη	 ΓΣ	 του	 ΤΠΕΒ	 και	
αποστολή	του	σχετικού	εγγράφου	από	τη	Γραμματεία	ΤΠΕΒ	στο	Γραφείο	Erasmus.	
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Erasmus+: Για καθηγητές 
 

Έγγραφα	στο	http://erasmus.uth.gr/gr/eggrafa		

 

Εισερχόμενοι	καθηγητές	

 

	 -	Αίτημα	καθηγητών	στον	ΤΥ	ή	καθηγητή	του	ΤΠΕΒ	για	μετακίνηση	προς	το	ΤΠΕΒ.	
	 	
	 -	Υποβολή	αιτήματος	στην	πρώτη	επικείμενη	ΓΣ	του	ΤΠΕΒ	και	σχετική	έγκριση.	
	 	
	 -	Υπογραφή	από	τον	ΤΥ	του	σχετικού	εντύπου	Staff	Mobility	For	Training.		
	 	
	 Με	την	έλευση:	
	

-	συνάντηση	εισερχόμενου	καθηγητή	με	τον	ΤΥ	και	ενημέρωση	

-	 επικοινωνία	 εισερχόμενου	 καθηγητή	 με	 τη	 Γραμματεία	 του	 ΤΠΕΒ,	 και	 συμπλήρωση	 του	
εντύπου	Incoming	Staff		

-	 παράδοση	 του	 εντύπου	 Incoming	 Staff	 από	 τον	 εισερχόμενο	 καθηγητή	 στη	 Γραμματεία	
ΤΠΕΒ	

-	παράδοση	αντιγράφου	εντύπου	Staff	Mobility	For	Training	από	τον	εισερχόμενο	καθηγητή	
στη	Γραμματεία	ΤΠΕΒ	

 

Εξερχόμενοι	καθηγητές	

 

§ Αίτημα	καθηγητών	για	μετακίνηση	προς	το	Γραφείο	Erasmus+.	
§ Υποβολή	αιτήματος	στην	ΓΣ	του	ΤΠΕΒ	από	τον	καθηγητή.	
§ Σχετική	έγκριση	μετακίνησης	από	την	πρώτη	επικείμενη	ΓΣ.	
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Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ) 
 

Στα	πλαίσια	του	ΕΣΠΑ	(2014-2020)	και	του	Επιχειρησιακού	Προγράμματος	Εκπαίδευση	και	
Δια	Βίου	Μάθηση	(ΕΠΔΒΜ)	και	της	Πράξης	«Πρακτική	Άσκηση	Πανεπιστημίων»	λειτουργεί	
Πρόγραμμα	Πρακτικής	Άσκησης	φοιτητών	του	Τμήματος	Πληροφορικής	με	Εφαρμογές	στη	
Βιοϊατρική.	

Επιστημονικός	Υπεύθυνος	του	προγράμματος	για	το	Τμήμα	είναι	ο	εκάστοτε	Πρόεδρος	του	
ΤΠΕΒ,	 ενώ	 Ιδρυματικός	 Υπεύθυνος	 είναι	 ο	 Αντιπρύτανης	 Ακαδημαϊκών	 Υποθέσεων	 και	
Φοιτητικής	Μέριμνας.	Η	πράξη	συγχρηματοδοτείται	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	(Ευρωπαϊκό	
Κοινωνικό	Ταμείο)	και	από	εθνικούς	πόρους.	

Αναλυτικές	 πληροφορίες	 για	 τις	 διαδικασίες	 σχετικά	 με	 το	 πρόγραμμα	 της	 Πρακτικής	
Άσκησης	 (ΕΣΠΑ)	 βρίσκονται	 στον	 επικαιροποιημένο	 Κανονισμό	 Πρακτικής	 Άσκησης	 του	
Τμήματος	Πληροφορικής	με	Εφαρμογές	στη	Βιοϊατρική	και	στο	επίσημο	site	του	κεντρικού	
Γραφείου	Πρακτικής	Άσκησης.		

http://dib.uth.gr/wp-content/uploads/2020/02/Kanonismos_PA.pdf		

http://pa.uth.gr			

	

Στην	 επόμενη	 σελίδα	 παρατίθεται	 το	 χρονοδιάγραμμα	 των	 απαιτούμενων	 διαδικασιών	
σχετικά	με	την	Πρακτική	Άσκηση	(ΕΣΠΑ).	
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