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Εισαγωγή  
Το πρόγραμμα Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University 

Students), Lifelong Learning Program (LLP) Erasmus Plus συμβάλλει με τη δια βίου μάθηση, στην 
ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, με βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη 
κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος 
για τις μελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας 
και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα 
ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς. 

Η κινητικότητα φοιτητών Erasmus αφορά τόσο παρακολούθηση μαθημάτων όσο και 
πρακτική άσκηση. Ακόμη το πρόγραμμα Erasmus προβλέπει για το εκπαιδευτικό προσωπικό και 
διοικητικό προσωπικό δυνατότητα μετακίνησης για διδασκαλία και επιμόρφωση. Η κινητικότητα 
σε κάθε περίπτωση γίνεται στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού.  

Στο διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(https://www.uoi.gr/ekpaideysi/erasmusplus/) υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις 
διαδικασίες και τα πανεπιστήμια που συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
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Πίνακας 1: Διμερείς συμφωνίες Τμήματος Γεωπονίας, Παν/μίου Ιωαννίνων με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της αλλοδαπής. 

/α Χώρα Πανεπιστήμιο Κωδικός Νέα Δ.Σ. Field of Study Τμήμα Π.Ι. 

Μέλος ΔΕΠ - 
Π.Ι. Φοιτητές 

Γλωσσικές 
δεξιότητες 

 

1 Ισπανία 
Universidad de 

Almería / University 
of Almeria  

E ALMERIA01 2014/15-2020/21 

62 Agriculture, 
4433 

Environmetal 
Sciences 

Τμήμα Γεωπονίας 

Λέκτορας 
Νικόλαος 
Πετρόπουλος 8 

Spsnish (B1), 
English (some 
courses) (B1) 

 

2 Ιταλία 

Università degli Studi 
della Basilicata / 

University of 
Basilicata 

I POTENZA01 2019-2022 
08 Agriculture, 

forestry, fisheries 
and veterinary 

Τμήμα Γεωπονίας 

Καθηγητής 
Κανταρτζής 
Αλέξανδρος 

1 
Ιταλικά, 
Αγγλικά (B2) 

 

3 Ιταλία 

Università degli Studi 
della Campania “Luigi 
Vanvitelli” / Vanvitelli 

University 

I NAPOLI09 2014-2021 

0521 
Environmetal 

Science, Ecology, 
0511 Biology 

Τμήμα Γεωπονίας 

Λέκτορας 
Νικόλαος 
Πετρόπουλος 

4 

Ιταλικά(B1)  

4 Ιταλία 

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BARI ALDO 

MORO /          
University of Bari Aldo 

Moro 

I BARI01 2020-21 081 Agriculture Τμήμα Γεωπονίας 

Λέκτορας 
Νικόλαος 
Πετρόπουλος 

3 

Ιταλικά (B1)  

5 Ιταλία 
Universita di Bologna 

/ University of 
Bologna 

I BOLOGNA01 2016/2017-2017-
2018 081 Agriculture Τμήμα Γεωπονίας 

Αν. Καθηγητής 
Ιωάννης 
Τσιρογιάννης 

4 
English (B2)  

6 Κύπρος 

Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις Πάφου / 
Neapolis University 

Pafos 

CY PAFOS01 2019/20-2020/21 
0739 

Architecture ans 
constraction 

Τμήμα Γεωπονίας 

Αναπληρωτης 
Καθηγητής 
Ιωάννης 
Τσιρογιάννης 

2 

Greek, English 
(B2) 

 



 

7 Λετονία 

Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte / LLU 

Latvia University of 
Life Sciences and 

Technologies 

LV 
JELGAVA01 2014-2020 

111 Education 
Science, 081 
Agriculture 

Τμήμα Γεωπονίας 

Λέκτορας 
Πετρόπουλος 
Νικόλαος 4 

English (B2)  

8 Λιθουανία 

Aleksandro 
Stulginskio 

universitetas / 
Aleksandras 
Stulginskis 

University ASU 

LT KAUNAS05 2014-2020 08 Agriculture, 
Forestry Τμήμα Γεωπονίας 

Καθηγητής 
Κανταρτζής 
Αλέξανδρος 1 

English (B1)  

9 Ολλανδία 
Aeres Hogeschool 
Dronten /       CAH 

Vilentum 

NL 
DRONTEN01 2014-2020 

041 Business 
and 

administation 
Τμήμα Γεωπονίας 

Λέκτορας 
Πετρόπουλος 
Νικόλαος 

2 
English (B1)  

10 Πορτογαλία 
Universidade do 

Algarve / University 
of Algarve 

P FARO02 2014-2021/22 73 Landscape 
Architecture Τμήμα Γεωπονίας 

Λέκτορας 
Πετρόπουλος 
Νικόλαος 

2 
English (B1)  

11 Πορτογαλία 

Instituto Politécnico 
de Santarém / 

Polytechnic Institute 
of Santarém 

P SANTARE01 2014-2020 

08 Agriculture, 
forestry, 

fisheries and 
veterinary 

Τμήμα Γεωπονίας 

Λέκτορας 
Πετρόπουλος 
Νικόλαος 

3 
English (B1)  

12 Τουρκία Mersin Üniversitesi /       
Mersin University  TR MERSIN01 2014-2021 

052 
Environmental 
Sciences, 081 

Agriculture, 511 
Biology 

Τμήμα Γεωπονίας 

Καθηγητής 
Κανταρτζής 
Αλέξανδρος 

6 

Turkish, 
English (B1) 

 

13 Τουρκία Düzce Üniversitesi /       
Duzce University  TR DUZCE01 2014/15-

2020/21 
073 Landscape 

Architecture Τμήμα Γεωπονίας 

Λέκτορας 
Πετρόπουλος 
Νικόλαος 

5 
 English, 
Turkish (B1) 

 

14 Τουρκία 
Çukurova 

Üniversitesi / 
Çukurova University 

TR ADANA01 2014-2020 622 
Horticulture Τμήμα Γεωπονίας 

Λέκτορας 
Πετρόπουλος 
Νικόλαος 

0 
Turkish, 
English (B1) 

 

15 Τουρκία 

Burdur Mehmet 
Akif Ersoy 

Üniversitesi / 
Burdur Mehmet 

Akif Ersoy 
University 

TR 
BURDUR01 2014-2020 

641 
Veterinary 

Medicine, 142 
Science 

Education 

Τμήμα Γεωπονίας 

Λέκτορας 
Πετρόπουλος 
Νικόλαος 0 

English (B1)  

https://www.cu.edu.tr/
https://www.cu.edu.tr/
https://www.cu.edu.tr/
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Προπτυχιακοί φοιτητές (δευτεροετείς και άνω) 
Υποψήφιοι Διδάκτορες φοιτητές οι οποίοι είναι: 
1. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ (όπως ορίζεται παρακάτω), 
2. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική 
Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία. 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS 

Η Επιτροπή ορίζεται από τη υπ. Αριθ. 44/4.12.2020 Γ.Σ. του Τμήματος με αρμοδιότητες: (α) 
τη συνεχή διεύρυνση των διεθνών σχέσεων του Τμήματος και την αύξηση του αριθμού των 
διμερών συνεργασιών, (β) συντονίζει και στηρίζει την οργάνωση των διαδικασιών για την επιλογή 
και μετακίνηση των εξερχομένων φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, (γ) 
υποδέχεται και ενημερώνει τους εισερχόμενους φοιτητές για το πρόγραμμα σπουδών, και (δ) 
παρακολουθεί την πρόοδο των εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών (ECTS, βαθμολογίες, 
αντιστοιχίες μαθημάτων). 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+  
Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας, στην υπ’ αριθμ. 44/4.12.2020 συνεδρίασή της, καθόρισε τις 
προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών/τριών, προκειμένου για τη 
συμμετοχή τους στην κινητικότητα για υποτροφία Erasmus+, για σπουδές και για πρακτική άσκηση.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
(Α) Προπτυχιακοί φοιτητές  

1. Να έχουν περάσει το 80% των μαθημάτων των ετών πριν τη μετακίνησή τους 
2. Γενικός μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο/η 

ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια μέχρι τη στιγμή που καταθέτει την αίτησή του/της για 
συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+. Όπως αποδεικνύεται από την Αναλυτική Βαθμολογία 
που εκδίδει η γραμματεία και περιέχει το σύνολο των επιτυχόντων μαθημάτων αλλά και 
τον μέσο όρο της βαθμολογίας. 

3. Μέσος όρος βαθμολογίας των υποχρεωτικών μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί 
επιτυχώς ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια μέχρι τη στιγμή που καταθέτει την αίτησή 
του/της για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ 

4. Αριθμός των ECTS που έχει κατοχυρώσει ο/η φοιτητής/τρια.  
5. Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής, με αναφορά στη 

συμφωνία στο πλαίσιο του Erasmus+ με το συγκεκριμένο ίδρυμα υποδοχής. 
6. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/ίας φοιτητή/τριας. Στο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει 

να αναφέρονται τα κίνητρα για την αίτηση, με αναφορά στις δυνατότητες που προσφέρει 
το Πρόγραμμα Erasmus+ αλλά και το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο υποδοχής. Αναφέρονται 
επίσης προσωπικά κίνητρα, στόχοι, εθελοντική εργασία, συμμετοχή σε συνέδρια, 
δημοσιεύσεις και όποια άλλη πληροφορία αφορά στην πορεία σπουδών του/της 
υποψηφίου/ας και, κατά τη γνώμη του/της, υποστηρίζει την υποψηφιότητά του/της. 
 Στην περίπτωση που ο φοιτητής/τρια χρησιμοποιήσει την υποτροφία του για να 

παρακολουθήσει προπτυχιακά μαθήματα, πολύ καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας των 
μαθημάτων της χώρας υποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση σημειώνεται επίσης ότι: 

i. Τα μαθήματα που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές πρέπει να 
ανήκουν στο τρέχον ή/και στο προηγούμενο έτος. 

ii. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα δεν θα μπορούν να δηλώσουν 
στο Τμήμα Γεωπονίας μαθήματα που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν παρά μόνο, τα 
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αντίστοιχα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα υποδοχής και τα μαθήματα των 
προηγούμενων ετών τα οποία οφείλουν. 

 
 (B) Υποψήφιοι Διδάκτορες Ο Υποψήφιος Διδάκτορας είναι επιλέξιμος αρκεί να 

βεβαιώνεται η συγκατάθεση του Επιβλέποντα Καθηγητή του για τη μετάβασή του στο Εξωτερικό 
για τη συγκεκριμένη υποτροφία. Ο επιβλέπων καθηγητής θα πρέπει να χορηγήσει στον φοιτητή 
βεβαίωση, όπου θα αναφέρεται το θέμα της διδακτορικής διατριβής, αλλά και η σύμφωνη γνώμη 
της τριμελούς επιτροπής εποπτείας της εργασίας για μετάβαση στη χώρα επιλογής. Στη βεβαίωση 
θα πρέπει να καταγράφονται και να τεκμηριώνονται οι λόγοι της μετακίνησης, καθώς και να 
αναφέρεται αναλυτικά το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος και θα αποτελέσει μέρος 
της διδακτορικής του διατριβής. Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό προσμετράται στον συνολικό 
χρόνο των σπουδών του φοιτητή.  

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Erasmus, πρώτα θα ελέγξει ποιες υποψηφιότητες μπορούν 
να αξιολογηθούν και ποιες όχι επειδή δεν πληρούν τα Κριτήρια που αναφέρθηκαν στην ενότητα Α. 
Από τις υποψηφιότητες που πληρούν τα Κριτήρια της ενότητας Α, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
αξιολογεί τις αιτήσεις, σε κάθε κατηγορία και προτείνει για χρηματοδότηση, ανάλογα με το 
διαθέσιμο, για το Τμήμα Γεωπονίας, προϋπολογισμό. 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
Α) Προπτυχιακοί φοιτητές/τριες 

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με αναφορά στα ανωτέρω κριτήρια και υπολογίζεται ως 
εξής: 

(α) (Γενικός Μ.Ο. Χ 0,3) + (M.O. υποχρεωτικών μαθημάτων X 0,4) + (πηλίκο των ECTS των 
μαθημάτων στα οποία ο/η φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς προς τα ECTS των μαθημάτων στα 
οποία θα έπρεπε να είχε εξεταστεί επιτυχώς μέχρι τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης Χ 3). 

(β) Επίπεδο ξένης γλώσσας >Β2 = 3 μονάδες. 
(γ) Κριτήρια βιογραφικού (κριτήριο VI) = από 0,5 έως 2 μονάδες. 
(δ) Συνέντευξη εφόσον χρειαστεί 
Επεξηγήσεις: Ο αριθμός των μαθημάτων που πέτυχε ο υποψήφιος υπολογίζεται τη στιγμή της 

υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με το συνημμένο, στην αίτηση, αντίγραφο της Αναλυτικής 
Βαθμολογίας. 
Προτιμάται να δίνεται προτεραιότητα σε μεγαλύτερα εξάμηνα, έναντι των μικρότερων, με την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει ικανός αριθμός ECTS για αντιστοίχιση, καθώς οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες που φοιτούν σε μεγάλα εξάμηνα δεν θα έχουν πολλές ευκαιρίες για μετακίνηση στο 
μέλλον. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση για τις κενές θέσεις μεταξύ των ισοβαθμούντων 
υποψηφίων. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής και κατάταξης των φοιτητών/τριών 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του τμήματος Γεωπονίας. 
(Β) Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ). Η κατάταξη των Υποψηφίων Διδακτόρων για τις υποτροφίες 
Erasmus γίνεται με βάση το Βαθμό του ΜΔΕ σε σχετικό αντικείμενο με το θέμα της διδακτορικής 
του διατριβής. Υπερέχει ο υποψήφιος που είναι κάτοχος Διπλώματος Εξειδίκευσης (π.χ. Master) σε 
σχετικό με την Γεωπονία αντικείμενο έναντι υποψηφίου χωρίς ΜΔΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
επιλέγεται ο φοιτητής που έχει πετύχει στα περισσότερα μαθήματα. Εάν και πάλι υπάρχει 
ισοβαθμία τότε η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίζει με βάση επιπρόσθετα 
κριτήρια (όπως δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια, εξετάσεις κλπ).  

Πριν την δημοσίευση της προκήρυξης συμμετοχής στο πρόγραμμα, η διεύθυνση Διεθνών 
και Δημοσίων Σχέσεων σε συνεργασία με την επιτροπή ERASMUS+ και τον τμηματικό υπεύθυνο 
οργανώνει ενημερωτική συνάντηση για τους ενδιαφερόμενους.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχονται από την 
ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωπονίαςς: https://deagri.uoi.gr/erasmus/ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Προϋπόθεση για τη μετακίνηση του/της φοιτητή/τριας στο πλαίσιο της κινητικότητας 

Erasmus+ για σπουδές είναι η έγκριση της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement) είτε, κατά 
περίπτωση, από τον/την εξουσιοδοτημένο/η (από τη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας  
τμηματικά υπεύθυνο/η κινητικότητας και το Πανεπιστήμιο με το οποίο το τμήμα Γεωπονίας έχει 
υπογράψει διμερή συμφωνία (Πανεπιστήμιο υποδοχής) είτε από τη Συνέλευση του Τμήματος 
Γεωπονίας, έπειτα από εισήγηση του/της τμηματικά υπευθύνου/ης κινητικότητας και το 
Πανεπιστήμιο με το οποίο το Τμήμα Γεωπονίας έχει υπογράψει διμερή συμφωνία (Πανεπιστήμιο 
υποδοχής).  

Όταν ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώσει τις σπουδές του/της στο Πανεπιστήμιο υποδοχής 
καταθέτει στο Τμήμα Γεωπονίας Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, όπου καταγράφονται τα 
μαθήματα που έχει παρακολουθήσει, η βαθμολογία που έχει λάβει καθώς και οι πιστωτικές 
μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται από το 
Πανεπιστήμιο υποδοχής και δηλώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της προσυμφωνηθείσας Συμφωνίας 
Σπουδών.  

Ο/η εξουσιοδοτημένος/η τμηματικά υπεύθυνος/η κινητικότητας ή η Συνέλευση του 
Τμήματος Γεωπονίας (έπειτα από εισήγηση του/της τμηματικά υπεύθυνου/ης για την κινητικότητα) 
αναγνωρίζει το πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε ο/η φοιτητής/τρια στο Πανεπιστήμιο 
υποδοχής, καθώς και τον χρόνο σπουδών του/της φοιτητή/τριας στο εξωτερικό. Αποδίδει 
στον/στην φοιτητή/τρια τις πιστωτικές μονάδες στα αντιστοιχιζόμενα μαθήματα (όπως 
αναγράφονται στη Συμφωνία Σπουδών) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.  

Η βαθμολογία του/της φοιτητή/τριας και οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε 
μάθημα αναγράφονται στην καρτέλα μαθημάτων (αναλυτικής βαθμολογίας) του/της φοιτητή/τριας 
και προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου.  

Στην περίπτωση μετακίνησης φοιτητών/τριών στο πλαίσιο της κινητικότητας Erasmus+ για 
Πρακτική Άσκηση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία (όσον αφορά την έγκριση για κινητικότητα). 
Βασική προϋπόθεση είναι η έγκριση της Συμφωνίας Σπουδών, το περιεχόμενο της οποίας έχει 
προσυμφωνηθεί μεταξύ του/της φοιτητή/τριας, του φορέα υποδοχής και του τμήματος 
προέλευσης, σχετικά με το πλαίσιο απασχόλησης του/της φοιτητή/τριας την περίοδο της πρακτικής 
του/της άσκησης.  

Όταν ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώσει την περίοδο Πρακτικής Άσκησης καταθέτει στο 
Τμήμα Γεωπονίας βεβαίωση (που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής), από την οποία 
προκύπτει ότι ο/η φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το προσυμφωνηθέν πρόγραμμα 
Πρακτικής άσκησης (περισσότερα στον κανονισμό Πρακτικής Άσκησης 

Ο/η εξουσιοδοτημένος/η τμηματικά υπεύθυνος/η κινητικότητας ή η Συνέλευση του 
Τμήματος Γεωπονίας (έπειτα από εισήγηση του/της τμηματικά υπεύθυνου/ης για την κινητικότητα) 
αναγνωρίζει τις πιστωτικές μονάδες της Πρακτικής Άσκησης, οι προσμετρώνται για τη λήψη 
πτυχίου, και αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος.  

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης (προκήρυξη, 
ημερομηνίες υποβολής, συμφωνία σπουδών κ.α.) βρίσκονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο του 
Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(https://piro.uoi.gr/erasmus/37/erasmus). Αναλυτικότερες λεπτομέρειες για την για την 
πραγματοποίηση της Πρακτικής άσκησης μέσω της δράση του Erasmus δίνονται στον Κανονισμό 
της Πρακτικής Άσκησης. 

 
 

https://piro.uoi.gr/erasmus/37/erasmus
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Παράρτημα I:  
Πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων φοιτητών για μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus+  

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΜΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

M.O. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ECTS 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (%) 

ΕΩΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ 
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
      0   0     0 
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