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1. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
• Παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενημερώνει την Πρυτανεία για θέματα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων. 
• Φροντίζει για την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά θέμα-
τα και προγράμματα. 
• Φροντίζει για την εφαρμογή των όρων της σύμβασης του προγράμματος ERASMUS (συμπεριλαμ-
βανομένης και της εφαρμογής του ECTS) με την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ). 
• Συγκαλεί και ενημερώνει, σε συνεργασία με το ΤΕΕΠ,  τους εκπροσώπους των Τμημάτων του ΑΠΘ 
και γενικότερα την Πανεπιστημιακή κοινότητα για θέματα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 
• Συντονίζει τις δράσεις των τμημάτων σε σχέση με θέματα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμά-
των. 
• Φροντίζει για την επίλυση προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμ-
ματος/ των προγραμμάτων. 
• Παρακολουθεί τα συνέδρια και τις Εκθέσεις που οργανώνονται για θέματα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευ-
τικών Προγραμμάτων και ενημερώνει την Πρυτανεία. 
• Παρακολουθεί τις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενημερώνει την Πρυτανεία για θέματα 
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 
• Συμμετέχει σε εκδηλώσεις που οργανώνει το ΤΕΕΠ. 
• Φροντίζει σε συνεργασία με το ΤΕΕΠ για τη μορφή και το περιεχόμενου του πληροφοριακού υλικού 
που εκδίδει το ΤΕΕΠ. 
• Φροντίζει σε συνεργασία με το ΤΕΕΠ για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Τμήματος 
• Φροντίζει και εισηγείται για τη συμμετοχή, μέσω του ΤΕΕΠ, σε νέα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά προ-
γράμματα. 
• Προτείνει μέτρα στην Πρυτανεία για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής πολιτικής του Ιδρύματος. 
• Φροντίζει για την προβολή του έργου του ΑΠΘ με συμμετοχή του σε ημερίδες, σεμινάρια, Διεθνείς 
Εκθέσεις. 
• Προτείνει στην Πρυτανεία δράσης ανάπτυξης. 
 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 
Συμφωνίες:  Για την ακαδημαϊκή  χρονιά 2014-15 είχαν υπογραφεί στο πλαίσιο του  ERASMUS + , 1444 δι-

μερείς συμφωνίες με 538 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.  
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Στο πλαίσιο των  συμφωνιών για τους εξερχόμενους φοιτητές οι οποίοι το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 α-

νήλθαν σε 565 για σπουδές και 134 για πρακτική άσκηση έγιναν οι παρακάτω ενέργειες: 

Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων 

• 12.01.2015-23.01.2015: Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προ-

γράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014-2015 (53 αιτήσεις).  

• 18.02.2015-06.03.2015: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 

για Σπουδές για το ακαδ. έτος 2015-2016. (1136 αιτήσεις) 

•  05.05.2015-21.05.2015: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 

για Πρακτική Άσκηση για το ακαδ. έτος 2015-2016 και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015 (184 αιτήσεις). 

Συνεδριάσεις επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση: 

• Συνεδρίαση αριθμ. 2/9.02.2015 με θέμα ημερήσιας διάταξης «Επιλογή υποψηφίων φοιτητών στο 

πλαίσιο της Δράσης του προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2014-2015 (2η προκή-

ρυξη). 

• Συνεδρίαση αριθμ. 3/10.06.2015 με θέμα ημερήσιας διάταξης «Επιλογή υποψηφίων φοιτητών στο 

πλαίσιο της Δράσης του προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2015-2016 (συμπερι-

λαμβανομένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015). 

Ενημερωτικές  Εκδηλώσεις για εξερχόμενους φοιτητές 

• 17.02.2015: Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την κινητικότητα των φοιτητών μέσω του προγράμ-

ματος Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2015-2016 στην οποία προσκλήθηκαν επίσης οι Συντονι-

στές ECTS και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Γραμματειών (Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ). 

• 08.05.2015: Ενημερωτική εκδήλωση για τους φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν με το πρό-

γραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση (Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ). 

• 11.05.2015: Ενημερωτική συνάντηση για τους φοιτητές που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν με το 

πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2015-2016 στην οποία προσκλήθηκαν επίσης οι Συ-

ντονιστές ECTS και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Γραμματειών (Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ). 

Για τους εισερχόμενους φοιτητές οι οποίοι το έτος 2014-2015 ήταν 513 ( 501 για σπουδές και 12 για πρα-

κτική) πραγματοποιήθηκαν:  

 
Ενημερωτικές εκδηλώσεις-ένταξης: 

  25.09.2014 Welcome/Orientation Day  χειμερινού εξαμήνου 2014,  
 19.02.2015 Welcome/Orientation Day εαρινού εξαμήνου  

Εορταστικές εκδηλώσεις : 
 15.12.2014 Χριστουγεννιάτικη γιορτή  
 15.05.2015 Ημέρα ERASMUS  

Ενέργειες:  
 Συντάχθηκαν δύο έγγραφα για τις Γραμματείες, τους Συντονιστές ECTS  και τους Προέδρους των 

Τμημάτων, με αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών για την υποδοχή των Εισερχόμενων Φοιτη-
τών, τα οποία στέλνονται στις αρχές του κάθε εξαμήνου.  

 Κάθε εισερχόμενος φοιτητής ERASMUS PLUS/ERASMUS MUNDUS, με την εγγραφή του στο ΤΕΕΠ, 
παραλαμβάνει την κάρτα Erasmus ID προκειμένου να εγγραφεί στη Σχολή/Τμήμα του, να αποκτήσει 
ηλεκτρονική διεύθυνση στο ΑΠΘ και να εγγραφεί για τη σίτισή του στη φοιτητική λέσχη.   

 Για τη εκδήλωση για την Ημέρα ERASMUS ετοιμάστηκε για όλους τους εισερχόμενους φοιτητές μια 
τσάντα με αναμνηστικά από το ΤΕΕΠ (καλοκαιρινό καπελάκι, σέικερ, θήκη για κάρτα/ταυτότητα).  
Επίσης σε όλους τους φοιτητές δίνεται έντυπο πληροφοριακό υλικό κατά την ημέρα εγγραφής τους.  

 Ετοιμάζεται νέο υλικό το οποίο θα εκδοθεί τον Σεπτέμβρη και θα αφορά όλους τους εισερχόμενους 
φοιτητές  ERASMUS+ , ERASMUS MUNDUS, ERASMUS PLUS International). 
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 Δόθηκε στο ΣΝΕΓ, μετά από απόφαση της Επιτροπής, ενίσχυση 12.800 ευρώ (όπως προβλέπεται 
από το πρόγραμμα) για εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας από τους εισερχόμενους φοιτητές και τη 
δημιουργία εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

 
Τα μέλη διδακτικού προσωπικού που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μετακίνηση για διδασκαλία ήταν αρχικά 

245. Δόθηκε η δυνατότητα μετακίνησης σε 150 μετά από πρόσκληση των Πανεπιστημίων του εξωτερικού 

που κατέθεσαν και  έχουν μετακινηθεί έως τώρα οι 110. 

Τα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μετακίνηση για επι-

μόρφωση ήταν  36 (23 διδακτικό, 13 διοικητικό  προσωπικό). Εγκρίθηκαν κατόπιν συνεδρίασης της υποεπι-

τροπής για επιμόρφωση (19-2-2015) οι μετακινήσεις 19 μελών διδακτικού και 13 διοικητικού προσωπικού. 

‘Έως σήμερα έχουν μετακινηθεί  15 από το διδακτικό και 12 από το διοικητικό προσωπικό.   

Για τους εισερχόμενους καθηγητές για διδασκαλία και επιμόρφωση ετοιμάζεται ηλεκτρονική φόρμα την 
οποία θα συμπληρώνουν και θα στέλνουν στο ΤΕΕΠ οι ενδιαφερόμενοι και το ΤΕΕΠ θα προωθεί στους υ-
πεύθυνους των Τμημάτων για έγκριση. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει έλεγχος και στατιστικά στοιχεία για 
τους εισερχόμενους καθηγητές και διοικητικό προσωπικό για διδασκαλία και επιμόρφωση.  

 
ERASMUS MUNDUS 

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ERASMUS MUNDUS, στο ΑΠΘ μετέβησαν 68 υπότροφοι  ενώ από το ΑΠΘ 

έλαβαν υποτροφίες και μετέβησαν σε άλλες χώρες  11 υπότροφοι. 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις-ένταξης : 

 03.12.2014: Πέρα από τις συναντήσεις /εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το ΤΕΕΠ στο πλαίσιο 

της υποδοχής των εισερχόμενων φοιτητών, οι υπότροφοι ERASMUS MUNDUS συμμετείχαν σε  μια ει-

δική συνάντηση με σκοπό να συζητηθούν τυχόν προβληματισμοί ή δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

υπότροφοι καθώς και να τους επισημανθούν, εκ μέρους του Τμήματος, οι υποχρεώσεις τους τόσο α-

ναφορικά με τις σπουδές τους όσο και με τα γραφειοκρατικά θέματα που σχετίζονται με την παραμονή 

τους στο ΑΠΘ. Στη συνάντηση συμμετείχε η κ. Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων, Καθηγή-

τρια του Τμήματος Ιατρικής, Παρασκευή Αργυροπούλου –Πατάκα η οποία απάντησε σε ερωτήματα 

υποτρόφων που φοιτούσαν στην Ιατρική Σχολή,  η κ. Μαρία Λαζαρίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολο-

γίας,  Πρόεδρος της Ε.Ε.Π. και ο κ. Ν. Μαγγιώρος, Επ. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας, Μέλος της Επι-

τροπής Ε.Ε.Π. 

3. ΔΡΑΣΕΙΣ 
Συμμετοχή μελών της Επιτροπής και του Τμήματος σε ημερίδες –συνέδρια 

 16-19.09.2014 Πράγα, Τσεχία. Συνέδριο της ΕΑΙΕ (European Association for International Education), 

16-19 Σεπτεμβρίου 2014, Πράγα, Τσεχία. Συμμετείχαν η Προϊσταμένη του Τ.Ε.Ε.Π. κ. Ιωάννα Γεωργιά-

δου και η κ. Σοφία Φούρλαρη, Υπάλληλος του Τμήματος. 

 05.12.2014 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος ERASMUS+ -ΙΚΥ, Αθήνα,(κ. Ι. Γεωργιάδου, κ. Ε. 

Κωτσάκη, κ. Σ. Φούρλαρη) 

 04.12.2014 English Medium Instruction in Europe –Βρυξέλλες, (κ. Α. Αβδελάς) 

 08.12.2014 Ευκαιρίες για ανάπτυξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση -ΙΚΥ, Αθήνα, (κ. Ν. Λιόλιος) 

 08.05.2015 Ετήσια Γενική Συνάντηση του Δικτύου Ουτρέχτης – Tartu, (κ. Ι. Γεωργιάδου) 

 25-26.06.2015 18η Διημερίδα Τμημάτων-Γραφείων Διεθνών-Δημοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Ελληνικών ΑΕΙ –Ρέθυμνο, 25-26/6/2015 (κ. Ι. Γεωργιάδου, κ. Ε. Κωτσάκη) 

 

Συμμετοχή σε συναντήσεις των προγραμμάτων ERASMUS MUNDUS:  
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 10-12.03.15  MEDEA, Τσέστερ, Μ. Βρετανία. Συνάντηση για την επιλογή των υποτρόφων του ακα-

δημαϊκού έτους 2015-16, τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του προγράμματος καθώς και τις προοπτικές ε-

ξέλιξής του. Συμμετείχε  η κ. Σοφία Φούρλαρη, Διοικητικά υπεύθυνη για τα προγράμματα  Erasmus 

Mundus. 

 26-27.03.2015  ΕΜΜΑG,  Καζαμπλάνκα, Μαρόκο. Συνάντηση για την επιλογή των υποτρόφων του 

ακαδημαϊκού έτους 2015-16 και την υλοποίηση  του προγράμματος συνολικά δεδομένου ότι αυτό φέ-

τος λήγει. Συμμετείχε η κ. Μαρία Μυλωνά, υπάλληλος του Τμήματος, αρμόδια για τους Εισερχόμενους 

φοιτητές. 

 10.04.2015  INTERWEAVE,  Βιντεοδιάσκεψη. Επιλογή υποτρόφων μετά από εισήγηση του συντονι-

στή και των εταίρων. Συμμετείχε η κ. Σοφία Φούρλαρη. 

Διοργάνωση εκδηλώσεων-συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

 04.11.2014: Παρουσίαση των προγραμμάτων Erasmus Mundus σε εκδήλωση του ΔΑΣΤΑ –ΑΠΘ. 

 17.03.2015: Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση σε εκδήλωση του 

Γραφείου Διασύνδεσης με θέμα «Γίνε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ φοιτητής! Απέκτησε εμπειρίες-δεξιότητες! Ξεκί-

νησε την ΚΑΡΙΕΡΑ σου σήμερα!» (Αμφιθέατρο ΙΙ, Κ.Ε.Δ.Ε.Α.). 

 25.6.2015: Παρουσίαση των διεθνών συνεργασιών  και των προοπτικών συνεργασίας με την Κίνα 
στην εκδήλωση υποδοχής αντιπροσωπείας του περιοδικού Quishi Journal της Κίνας 

 08.05.2015:  Επίσκεψη 4ου Γυμνάσιου Λάρισας ενημέρωση για τις σπουδές μέσω του προγράμμα-
τος ERASMUS και ξενάγηση στο μουσείο εκμαγείων 

 29.05.2015 Συμμετοχή στο συνέδριο των Erasmus Student Network "NBM Thessaloniki 2015", ομι-

λία σχετικά με την πρακτική άσκηση εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS 

•     20.07.2015 Συνάντηση με κορεατική αντιπροσωπεία φοιτητών, ενημέρωση σχετικά με το ΑΠΘ 

τις σπουδές, τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας, κτλ. 

 

Οικονομική υποστήριξη της Επιτροπής και του Τμήματος στην Ένωση Φοιτητών ERASMUS (ESN):  

 Συνάντηση Εθνικών Προεδρείων – Norwich, 2-5/10/2014 (1 άτομο) 

 South Eastern Platform – Cluj-Napoca- Ρουμανία, 20-23/11/2014  (2 άτομα) 

 National Platform 2014 –Αθήνα, 19-21/12/2014 (6 άτομα) 

 Annual General Meeting 2015 – Άγκυρα, 16-20/4/2015 (2 άτομα) 

 Εθνικό Συνέδριο 2015 – Ιωάννινα, 17-19/7/2015 (5 άτομα) 

 Διεθνές Συνέδριο “NBM Thessaloniki 2015” 

 

Συμμετοχή στο Campus Europae 

Το ΑΠΘ είναι ενεργό μέλος του Campus Europae και έτσι, χρειάστηκε να εκπροσωπηθεί :  

 19.03.2015 Στο 8ο Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors) του European University Foundation-
Campus Europae με συμμετοχή της Αναπλ. Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων.  

 31.05-02.06.2015:  Στη συνάντηση EU Project Incubator, στη Ρίγα της Λετονίας (συμμετείχαν οι κ.κ. 

Μαρία Μυλωνά και Σοφία Φούρλαρη) με σκοπό την επιμόρφωση εκπροσώπων των ιδρυμάτων -

μελών στη συγγραφή προτάσεων προς υποβολή στο πρόγραμμα Erasmus+ (δράση ΚΑ2) . Επιπλέον, 

είχε στόχο την άντληση ιδεών και θεμάτων για μελλοντικές προτάσεις . Είχε προηγηθεί προεργασία 

πριν τη συνάντηση σύμφωνα με οδηγίες και υποδείξεις εκ μέρους της επιτροπής του Campus 

Europae. 

 08.06.2015: Στη συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τόσο τα αποτελέ-
σματα του EU Project Incubator όσο και άλλα τρέχοντα θέματα, όπως η από κοινού συμμετοχή στο 
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συνέδριο της EAIE 2015 ( η οποία στη συνέχεια απορρίφθηκε λόγω κόστους). Στη συνάντηση συμ-
μετείχαν για το ΑΠΘ η κ. Σοφία Φούρλαρη και η κ. Μαρία Μυλωνά. 

 Στο επερχόμενο συνέδριο Higher Education Open Space που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 

2015 στο Λουξεμβούργο.  

Λοιπές Δράσεις  

 28-29.04.2015 Επιτόπιος έλεγχος συστημάτων από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ)   
 25.02.2015 Υποβολή πρότασης για το ERASMUS + ακαδημαϊκού έτους 2015-16 (εγκρίθηκε)  

 03.03.2015 Υποβολή πρότασης για το νέο πρόγραμμα ERASMUS + International, μετά από σύσταση 
Επιτροπής για τη Διεθνή διάσταση του ERASMUS+ (εγκρίθηκε) 

 
Θέματα λειτουργίας του ΤΕΕΠ  
 Πρόσληψη τριών ατόμων μετά από προκήρυξη στο Τμήμα (λόγω αποχώρησης υπαλλήλων με δια-

θεσιμότητα και εργολαβική σχέση εργασίας)  
 Δημιουργία ηλεκτρονικού ημερολογίου για ενημέρωση των μελών της Επιτροπής και του Τμήματος 

για επερχόμενες δράσεις.  
 Συνέχιση της υλοποίησης του λογισμικού προγράμματος MOEBIUS (ολοκλήρωση τέλος Σεπτέμβρη 

/αρχές Οκτώβρη 2015). 
 Ολοκλήρωση της νέας ιστοσελίδας του ΤΕΕΠ (τέλος Σεπτέμβρη2015). 
 

4. ΣΤΟΧΟΙ  
Οι στόχοι μπορούν να χωρισθούν σε δυο κατηγορίες  

Α) Στόχοι που αφορούν θέματα υποδομής και πάγιας λειτουργίας του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτι-

κών Προγραμμάτων: 

 

• Οργάνωση λειτουργίας Τμήματος (χώρος, μηχανοργάνωση, λογισμικά προγράμματα, τυποποίηση 

των διαδικασιών, αξιοποίηση του προσωπικού, πρόσληψη προσωπικού).  

• Δημιουργία υποεπιτροπών για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος (επιλογή μετακινούμε-

νων φοιτητών, επιλογή υποψηφίων μετακινούμενων για επιμόρφωση)  

• Ενημέρωση /Προβολή έργου του ΑΠΘ (εκδόσεις, οπτικοακουστικό υλικό, εκδηλώσεις εισερχομένων 

/εξερχομένων φοιτητών, ημερίδες, συναντήσεις, συμπόσια) 

• Χάραξη πολιτικής σε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (προτεραιότητες και στρατηγική, ρό-

λος του ΑΠΘ-σε συνεργασία με την Πρυτανεία).  

 

Β) Στόχοι για τη διαχείριση των τρεχόντων και μελλοντικών Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  

• Η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα (μελών ΔΕΠ, φοιτητών, διοικητικών υ-

παλλήλων) για την ορθότερη εφαρμογή των Δράσεων του νέου προγράμματος ERASMUS+.  

• Η ορθή υλοποίηση του E.C.T.S. από όλα τα Τμήματα του Α.Π.Θ., σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο. 

• Η ολοκλήρωση της υποδομής για την έκδοση του Παραρτήματος Διπλώματος από όλα τα Τμήματα 

του Α.Π.Θ. 

• Η απόκτηση του ECTS Label και η επανάκτηση του Diploma Supplement Label. 

• Η τήρηση διαφάνειας όλων των διαδικασιών επιλογής φοιτητών, διδασκόντων και προσωπικού 

(μοριοδότηση). 
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• Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών και η σύνδεση της Εκπαίδευσης με την  Πρα-

κτική Άσκηση και την Έρευνα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Οι τρόποι χρηματοδότησης της οργάνωσης Μαθημάτων στην Αγγλική στα Τμήματα σε επίπεδο Ι-

δρύματος. 

• Η σωστή εφαρμογή του νέου προγράμματος ERASMUS PLUS (συμπεριλαμβανομένου και του 

ERASMUS MUNDUS ) σύμφωνα με την δέσμευση του Α.Π.Θ. όπως αυτή αποτυπώνεται στην Πολιτική του 

Ιδρύματος  

• Η προώθηση των δράσεων του προγράμματος ERASMUS+ International. 

• Η ολοκλήρωση της πιστοποίησης κατά ISO 9001:2000 των υπηρεσιών του ΤΕΕΠ. 

 

Στόχοι που τέθηκαν μετά από τον επιτόπιο έλεγχο της Εθνικής Μονάδας (ΙΚΥ):  

 Εγκατάσταση και εφαρμογή προτύπων διασφάλισης ποιότητας 

 Ένταξη της διεθνούς διάστασης στο πρόγραμμα σπουδών 

 Συνεργασίες στον τομέα της έρευνας 

 Μέτρα προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό 

 Μέτρα ενίσχυσης κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού 

 Αξιολόγηση υπαρχουσών διμερών συμφωνιών και δημιουργία νέων 

 Αύξηση αριθμού κοινών μεταπτυχιακών 

 Ευελιξία στη διακυβέρνηση του ιδρύματος, διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της χρη-

ματοδότησης, πραγματοποίηση επενδύσεων στην ποιοτική εκπαίδευση με σκοπό την κά-

λυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. 

 

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
 Συνδιοργάνωση του ευρωπαϊκού συνεδρίου ERACON 2016 (Erasmus Congress and Exhibition – Μά-

ιος 2016) 

 Διοργάνωση Erasmus Staff Training Week 2015 (12 – 16/10/2015) 

 Ενημερωτικές ημερίδες για τα μέλη της κοινότητας του ΑΠΘ για τα τρέχοντα προγράμματα που δι-

αχειρίζεται το Τ.Ε.Ε.Π. 

 Εκδηλώσεις ενημέρωσης των φοιτητών για τις δυνατότητες μετακίνησής τους στο πλαίσιο των προ-

γραμμάτων ανταλλαγών 

 Συμμετοχή μελών του ΤΕΕΠ σε συναντήσεις/συνέδρια που άπτονται του αντικειμένου του Τμήμα-

τος 

 Εκδηλώσεις υποδοχής/Εορταστικές εκδηλώσεις 

 Ανανέωση/έκδοση ενημερωτικού υλικού 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από τον επιτόπιο έλεγχο της Εθνικής μονάδας, προέκυψε ότι:  
 Το Ίδρυμα αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όσον αφορά στην οργανωτική δομή του σχετικά 

με τη διαχείριση του προγράμματος. 

 Ο εξοπλισμός του Γραφείου κρίνεται ικανοποιητικός. 

 Υπάρχει κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων και αναλυτική περιγραφή των θέσεων ερ-

γασίας (job description), η οποία δεν έχει ενδυθεί ακόμη το μοντέλο των γραπτών εσωτερικών δια-

δικασιών. 

 Η οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται από την πιστοποιημένη με ISO Επιτροπή 

Ερευνών μέσω του ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) του Α.Π.Θ σε συνεργασία με 

τους αρμόδιους για οικονομικά θέματα υπαλλήλους του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων. Το ίδρυμα υλοποιεί επιτυχώς από οικονομική σκοπιά τις συμβατικές του υπο-

χρεώσεις με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού όσον αφορά στην υλοποίηση του Προγράμματος 

Erasmus. 

 Το προσωπικό είναι επαρκώς καταρτισμένο στις διαδικασίες, αρχές και κανονισμούς υλοποίησης 

του Προγράμματος και καλά εξοικειωμένο με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής. Σε σχέση με τον 

όγκο των διακινούμενων ατόμων (εισερχομένων και εξερχομένων), ο αριθμός τους κρίνεται οριακά 

ικανοποιητικός όσον αφορά στη διεκπεραίωση του έργου, διαπιστώθηκε, όμως, ότι θα χρειαζόταν 

επιπλέον ενίσχυση προκειμένου να γίνει πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει το 

νέο Πρόγραμμα Erasmus+ σε σχέση με τη νέα δράση της Διεθνούς Κινητικότητας, αλλά και την ανά-

γκη προβολής και διάδοσης καλών πρακτικών και προώθησης της βασικής δράσης 2 στο πλαίσιο 

του Erasmus+. 

 Ανασταλτικό παράγοντα στις δραστηριότητες και τις φιλοδοξίες του Τμήματος αποτελεί ο εξαιρετι-

κά περιορισμένος χώρος και η συνακόλουθη έλλειψη χώρου για αρχειοθέτηση, θέμα που έχει ήδη 

επισημανθεί και στην προηγούμενη επίσκεψη ελέγχου το 2008. 

 Κρίνεται, τέλος, από την Εθνική Μονάδα, ότι με την υιοθέτηση των στόχων που τέθηκαν μετά από 

τον έλεγχο, το Α.Π.Θ. δύναται να εκμεταλλευτεί με ακόμα πιο αποτελεσματικό τρόπο τις ευκαιρίες 

που προσφέρονται στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Erasmus+,όπως λόγου χάρη είναι η διε-

θνής κινητικότητα και η Βασική Δράση 2 (συνεργασίες ιδρυμάτων με άλλους φορείς με σκοπό τον 

εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης). 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Α/
Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ 

Παράρτη
μα 

Διπλώματ
ος DS, 
ECTS 

Φοιτητικ
ών 

Θεμάτων 

IS
O 

Ιστοσελίδ
ας & 

Εκδόσεω
ν 

Πρακτι
κή 

Άσκησ
η  

Επιμόρφω
ση  

Συμμετοχ
ή σε 

Δράσεις 
/Εκδηλώσ

εις 
 

1 Αριάδνη 
Στογιαννίδου, 
Πρόεδρος 

X Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

2 Μαρία 
Λαζαρίδου, 
Αναπλ. 
Πρόεδρος 

X  X X  X  

3 Ααρών-Άρης  
Αβδελάς 
 

X X X  X   

4 Σοφία-
Ελευθερία 
Γωνίδα 

X X   X   

5 Στυλιανή 
Κωστοπούλου 

X      X 

6 Νικόλαος 
Μαγγιώρος  
 

X     X X 

7 Ιάκωβος 
Μιχαηλίδης 
 

X X   X X X 

8 Παρασκευή 
Παπαϊωαννίδου 

X X   X  X 

9 Μιλτιάδης 
Σαρηγιαννίδης 

X X   X X X 

10 Αλέξανδρος 
Τριανταφυλλίδη
ς 

X X   X  X 

11 Σεβαστή 
Τριανταφύλλου 

X      X 

12 Αναστάσιος 
Τσαγγαλίδης 

X X   X   

13 Ιωάννης 
Τσινόπουλος 
 

X   X   X 
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14 Ιωάννα 
Γεωργιάδου 
 

X X X X X X X 

 
 

 

 

Μέλη Επιτροπής 

Αριάδνη Στογιαννίδου,  Πρόεδρος, καθηγήτρια, Τμ. Ψυχολογίας 

Μαρία Λαζαρίδου, Αναπλ. Πρόεδρος, Καθηγήτρια, Τμ. Βιολογίας 

Ααρών-Άρης  Αβδελάς, Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών  

Σοφία-Ελευθερία Γωνίδα, Αναπλ. Καθηγήτρια,  Τμ. Ψυχολογίας 

Στυλιανή Κωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Οικονομικών Επιστημών 

Νικόλαος Μαγγιώρος, Επίκ. Καθηγητής, Τμ. Θεολογίας 

Ιάκωβος Μιχαηλίδης Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Ιστορίας – Αρχαιολογίας 

Παρασκευή Παπαϊωαννίδου, Καθηγήτρια, Τμ. Ιατρικής 

Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης, Επικ. Καθηγητής, Τμ. Νομικής 

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Επίκ. Καθηγητής, Τμ. Βιολογίας 

Σεβαστή Τριανταφύλλου, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμ. Ιστορίας – Αρχαιολογίας  

Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Αγγλικής Γλ. Και Φιλολογίας 

Ιωάννης Τσινόπουλος , Επίκ. Καθηγητής, Τμ. Ιατρικής  

  


