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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

_____________________________________________________________________ 
 

Πειραιάς 29/09/2017 

Αρ. Πρωτ.20174595 

Προς:  Τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές προγράμματος ERASMUS+ 

 Τους Γραμματείς των Ακαδημαϊκών Τμημάτων 

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS +, δίνει τη 

δυνατότητα στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών να μετακινηθούν από 2 έως 6 

μήνες για Σπουδές σε άλλο Πανεπιστήμιο εκτός των Χωρών του Προγράμματος ώστε να 

πραγματοποιήσουν μέρος του κύκλου Σπουδών τους. Η ευκαιρία μετακίνησης παρέχεται σε 

φοιτητές τόσο του προπτυχιακού, όσο και του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, καθώς και 

τους υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

 

Παράλληλα, φοιτητές που έχουν μετακινηθεί ξανά με το Πρόγραμμα Erasmus μπορούν να  

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, χωρίς όμως να ξεπερνούν το συνολικό διάστημα 

μετακίνησης των 12 μηνών. Ο συνολικός αριθμός φοιτητών που δύνανται να μετακινηθούν 

με το πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα καθορίζεται ώς:  

 

Αλβανία 
 
Μια θέση για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 6 μηνών 
με γνωστικό αντικείμενο την Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
 
Το Πανεπιστήμιο που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: 
 

1. Kolegi Universitar Logos, http://orthodoxalbania.org/old/index.php/el/2013-04-22-
09-16-56/2013-04-22-09-25-16/111-arsimi-dhe-edukimi/111-shkolla-e-larte-
universitare-private-logos 

 
Αλγερία 
 
Μια θέση για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 3 μηνών 
με γνωστικό αντικείμενο τις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές ή την Πληροφορική. 
 
Το Πανεπιστήμιο που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: 
 

1. Hassiba Benbouali University of Chlef, http://www.univ-chlef.dz/uc/ 
 

Αίγυπτος  
 
Δυο θέσεις  για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 3 
μηνών με γνωστικό αντικείμενο τις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές ή τα Οικονομικά. 

http://orthodoxalbania.org/old/index.php/el/2013-04-22-09-16-56/2013-04-22-09-25-16/111-arsimi-dhe-edukimi/111-shkolla-e-larte-universitare-private-logos
http://orthodoxalbania.org/old/index.php/el/2013-04-22-09-16-56/2013-04-22-09-25-16/111-arsimi-dhe-edukimi/111-shkolla-e-larte-universitare-private-logos
http://orthodoxalbania.org/old/index.php/el/2013-04-22-09-16-56/2013-04-22-09-25-16/111-arsimi-dhe-edukimi/111-shkolla-e-larte-universitare-private-logos
http://www.univ-chlef.dz/uc/
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Το Πανεπιστήμιο που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: 
 

1. Alexandria University, http://www.alexu.edu.eg/index.php/en/ 
 
Ιορδανία  
 
Μια θέση για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 3 μηνών 
με γνωστικό αντικείμενο τα Οικονομικά ή τη Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία 
 
Το Πανεπιστήμιο που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: 

1. Hashemite University, https://hu.edu.jo/ 
 
Λιβύη 
 
Μια θέση για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 3 μηνών 
με γνωστικό αντικείμενο τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. 
 
Το Πανεπιστήμιο που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: 
 

1. University of Sirte, http://su.edu.ly/en/ 
 
Μαρόκο 
 
Μια θέση για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 3 μηνών 
με γνωστικό αντικείμενο τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. 
 
Το Πανεπιστήμιο που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: 

1. Euro-Mediterranean University of Fes, http://ufmsecretariat.org/the-euro-
mediterranean-university-of-fez/ 

 
Τυνησία  
 
Μια θέση για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 3 μηνών 
με γνωστικό αντικείμενο τα Οικονομικά ή τη Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία 
 
Το Πανεπιστήμιο που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: 
 

1. University of Tunis,  http://www.utunis.rnu.tn/index.php?id=77&L=2 
 
Ρωσική Ομοσπονδία 
 
Μια θέση για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 3 μηνών 
με γνωστικό αντικείμενο τα Οικονομικά , την Πληροφορική ή τις Ναυτιλιακές Σπουδές. 
 
Τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: 
 

1. St. Petersburg Electrotechnical University http://www.eltech.ru/en/university   
2. North Caucasus Federal University  http://www.ncfu.ru/  
3. ITMO University http://www.ifmo.ru/ru/  
4. St. Petersburg State University of Telecommunications, http://www.sut.ru/eng 

http://www.alexu.edu.eg/index.php/en/
https://hu.edu.jo/
http://su.edu.ly/en/
http://ufmsecretariat.org/the-euro-mediterranean-university-of-fez/
http://ufmsecretariat.org/the-euro-mediterranean-university-of-fez/
http://www.utunis.rnu.tn/index.php?id=77&L=2
http://www.eltech.ru/en/university
http://www.ncfu.ru/
http://www.ifmo.ru/ru/
http://www.sut.ru/eng
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5. Petrozavodsk State University, http://www.petrsu.ru/ 
6. Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, 

https://gumrf.ru/en/ 
7. South Ural State University, https://www.susu.ru/en  

 
Ισραήλ 
 
Δυο θέσεις  για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών,, διάρκειας 3 
μηνών με γνωστικό αντικείμενο τις Ευρωπαϊκές Σπουδές ή/ και τις Διεθνείς Σχέσεις. 
 
Τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: 
 

1. Ben Gurion University of the Nεgev http://in.bgu.ac.il/en/Pages/default.aspx  
2. Bar – Ilan University http://www1.biu.ac.il/indexE.php  

 

 

Φοιτητές από οικονομικά ευπαθείς ομάδες ή με σοβαρή αναπηρία έχει προβλεφθεί 

υποστηρικτική  διαδικασία από τι Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ενώ περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες https://www.iky.gr/2014-07-16-11-07-

26/kinhtikothta-foithtwn-gia-spoydes-kai-praktikh-askhsh και  https://www.iky.gr/atoma-

me-eidikes-anagkes  

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Φοιτητών 

 

Οι φοιτητές:  

-  Θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται 

ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας  

- Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιά το οποίο οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 
διπλώματος.  
- Θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.  
- Δεν πρέπει να είναι πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης  

- Οι φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για 
σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση μπορούν να μετακινηθούν, εφόσον το διάστημα αυτό 
είναι μικρότερο των 12 μηνών.  
 

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα έχουν:  

- Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα 

της χώρας προέλευσής τους.  

- Οι φοιτητές που έχουν ήδη πραγματοποιήσει μία κινητικότητα Erasmus (είτε σπουδές είτε 

Πρακτική Άσκηση)  

- Οι φοιτητές που έχουν παραιτηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus, χωρίς να δηλώσουν 

συγκεκριμένο λόγο για αυτή τους την ενέργεια.  

 

 

 

 

 

http://www.petrsu.ru/
https://gumrf.ru/en/
https://www.susu.ru/en
http://in.bgu.ac.il/en/Pages/default.aspx
http://www1.biu.ac.il/indexE.php
https://www.iky.gr/2014-07-16-11-07-26/kinhtikothta-foithtwn-gia-spoydes-kai-praktikh-askhsh
https://www.iky.gr/2014-07-16-11-07-26/kinhtikothta-foithtwn-gia-spoydes-kai-praktikh-askhsh
https://www.iky.gr/atoma-me-eidikes-anagkes
https://www.iky.gr/atoma-me-eidikes-anagkes
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Κριτήρια επιλογής φοιτητών:  

Τα γενικά ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις μετακινήσεις 

προς τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του Erasmus+ είναι τα εξής:  

 Η επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας)  

 Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στο Ίδρυμα υποδοχής  

 Οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation) με αιτιολόγηση  

 Η συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματος 

 Το βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή  

 Οι επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα 

φοίτησης  

 Η γνώση χειρισμού Η/Υ  

 Η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ. συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης  

 

Προκειμένου να είναι συγκρίσιμες αιτήσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά υποψηφίων, 

θα διενεργείται ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ των στοιχείων ως εξής:  

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

1 Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης 

στα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει στο 

ίδρυμα υποδοχής. 

30 

 

 

 

 

 

 

2 Η επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας) κατά 

το χρόνο υποβολής της αίτησης (κατάταξη σύμφωνα με 

βεβαίωση της γραμματείας για έτος φοίτησής τους). 

 

 

30 

3 Η σειρά προτίμησης στην αίτηση του φοιτητή. 

 

10 

4 Η συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο.  

 

Τα κίνητρα του φοιτητή για τη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα. Θετικό θα θεωρείται η διαπίστωση 

κινήτρων που βοηθούν προς την επιτυχία των  

σπουδών στο εξωτερικό, είτε προς προαγωγή των 

σπουδών του. 

 

30 
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1 Η σειρά προτίμησης στην αίτηση του φοιτητή. 20 

2 Η συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό 

Υπεύθυνο. 

Τα κίνητρα του φοιτητή για τη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα. Θετικό θα θεωρείται η διαπίστωση 

κινήτρων που βοηθούν προς την επιτυχία των 

σπουδών στο εξωτερικό, είτε προς προαγωγή των 

σπουδών του. 

30 

3 Οι επιστημονικές εργασίες που τυχόν έχουν 

δημοσιεύσει.  

20 

5 Συμπληρωματικά ή εναλλακτικά των μαθημάτων 

αξιολογείται η δυνατότητα εκπόνησης ολόκληρης 

ή/και μέρους της Διπλωματικής Εργασίας, εφόσον 

υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος 

Καθηγητή του Ιδρύματος Αποστολής. 

30 

 ΣΥΝΟΛΟ  100 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

1 Η σειρά προτίμησης στην αίτηση του φοιτητή. 20 

2 Η συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό 

Υπεύθυνο. Τα κίνητρα του φοιτητή για τη συμμετοχή 

στο πρόγραμμα. Θετικό θα θεωρείται η διαπίστωση 

κινήτρων που βοηθούν προς την επιτυχία των 

σπουδών στο εξωτερικό, είτε προς προαγωγή των 

σπουδών του. 

25 

3 Οι επιστημονικές εργασίες που τυχόν έχουν 

δημοσιεύσει. 

25 

4 Αξιολογείται η δυνατότητα εκπόνησης της 

Διδακτορικής Διατριβής, εφόσον υπάρχει σύμφωνη 

γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή του Ιδρύματος 

Αποστολής. 

30 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 

Η επιλογή κάθε φοιτητή πρέπει να δικαιολογείται εγγράφως (σύμφωνα με οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) και να υπάρχει η σχετική 

τεκμηρίωση, ανάλογα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια 

γιατί προκρίθηκε ένας φοιτητής έναντι όλων των άλλων υποψηφίων. 

 

 

Εξειδίκευση κατά περίπτωση Κριτηρίων 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Συμβούλιο της Ευρώπης Μόρια: 

 Α1 5 
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 Α2 10 

 Β1 15 

 Β2 20 

 C1 25 

 C2 30 

 

ΓΝΩΣΗ Η/Υ 

 με πιστοποίηση (ECDL): 5 μόρια 

 με πιστοποίηση από τίτλο σπουδών του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης: 3 

μόρια 

 με βεβαίωση από ιδιωτικό φορέα: 2 μόρια 

 

Η αιτιολόγηση αυτή και η σχετική τεκμηρίωση πρέπει να υποβάλλεται και στο Τμήμα 

Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων και 

επιλεγούν οι μετακινούμενοι φοιτητές, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ERASMUS + AΝΑ ΤΜΗΜΑ 

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 

 

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  e-mail 

Οικονομικής 

Επιστήμης 

Αναπλ. 

Καθηγήτρια  

Μ. Ψυλλάκη 

210 – 4142299 psillaki@unipi.gr 

Οργάνωσης & 

Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Αναπλ. Καθηγητής 

Π.Αρτίκης 

210 – 4142200 partikis@unipi.gr 

Στατιστικής & 

Ασφαλιστικής 

Επιστήμης  

Αναπλ. 

Καθηγήτρια  

Γ. Βερροπούλου 

210 - 4142729 gverrop@unipi.gr 

Χρημ/κης & 

Τραπεζικής 

Διοικητικής 

Λέκτορας 

Μ. Ανθρωπέλος 

210 – 4142551 anthropel@unipi.gr  

Βιομηχανικής 

Διοίκησης & 

Τεχνολογίας 

Καθηγητής  

Α. Φλάμος 

210 – 4142460 aflamos@unipi.gr 

Ναυτιλιακών 

Σπουδών 

Καθηγήτρια 

Φ. Σακελαριάδου 

210 – 4142526 fsakelar@unipi.gr  

Πληροφορικής  Αναπλ. Καθηγητής  

Δ. Βέργαδος 

210 – 4142479 vergados@unipi.gr 

Ψηφιακών 

Συστημάτων 

Επ. Καθηγητής  

Α. Μηλιώνης 

210 – 4142762 meliones@unipi.gr 

Διεθνών & 

Ευρωπαϊκών 

Σπουδών 

Επ. Καθηγητής  

Σ. Ρουκανάς 

210 – 4142648 sroukana@webmail.unipi.gr 

 

mailto:psillaki@unipi.gr
mailto:partikis@unipi.gr
mailto:gverrop@unipi.gr
mailto:anthropel@unipi.gr
mailto:dkara@unipi.gr
mailto:fsakelar@unipi.gr
mailto:vergados@unipi.gr

