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Άρθρο 1 

Σκοπός προγράμματος Erasmus+ 

1. Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Στοχεύει στην ανάδειξη των 

δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το 
πρόγραμμα Erasmus+ επιδιώκει την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών. 

Παρέχει ευκαιρίες σε φοιτητές/τριες ώστε να επωφεληθούν από γλωσσικής, 

πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών 

και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών. Οι νέοι/ες εφοδιάζονται έτσι με υψηλή 

εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία που θα τους φανεί χρήσιμη στη 

μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία αλλά και τη ζωή τους γενικότερα.  

2. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Erasmus+ που αφορούν τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες στο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κύκλο σπουδών, είναι οι 

ακόλουθες:  

Α. Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές.  

Β. Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση (Era-Places).  

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει ενεργοποιήσει το πρόγραμμα για τον προπτυχιακό 

και διδακτορικό κύκλο σπουδών, και πρόκειται να το υλοποιήσει και για τον 
μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών μόλις δημιουργηθούν μεταπτυχιακά προγράμματα στο 

Τμήμα.  

Το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία σύναψης διμερών συμφωνιών εντός και εκτός 
Ευρώπης. Μέχρι τη δημιουργία τους δύναται να βασίζεται στις συμφωνίες του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς για το Πρόγραμμα της Διεθνούς Κινητικότητας εντός και εκτός 

Ευρώπης.  

3. Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος δύναται να μετακινείται για 
επιμόρφωση σε χώρες του εξωτερικού, ενώ το διδακτικό προσωπικό δύναται να 

μετακινείται και για διδασκαλία σε χώρες του εξωτερικού.  

4. Η Κινητικότητα για Επιμόρφωση είναι μια δραστηριότητα που επιτρέπει στο διδακτικό 
και στο διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή 

παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, ή άλλο σχετικό φορέα του 

εξωτερικού, σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. 

5. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ υπάρχει η δυνατότητα κινητικότητας 

διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς με σκοπό την 
επιμόρφωση. Η μετακίνηση για επιμόρφωση εντός της Ε.Ε./κλασσική μετακίνηση μπορεί 

να πραγματοποιηθεί σε Πανεπιστήμια (από χώρα του προγράμματος σε χώρα του 

προγράμματος) χωρίς να υπάρχει κάποια διμερή συμφωνία. Η μετακίνηση για 
επιμόρφωση προσωπικού σε χώρα εκτός της Ε.Ε./διεθνής μετακίνηση (από χώρα του 

προγράμματος σε χώρα εταίρο) απαιτεί να υπάρχει διμερής συμφωνία. Μάλιστα, οι 

μετακινήσεις που έχουν σκοπό τη σύναψη διμερών συμφωνιών πριμοδοτούνται με 

μόρια. Τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού προς μετακίνηση καθορίζονται στην 

εκάστοτε προκήρυξη.  

6. Η Κινητικότητα για Διδασκαλία είναι μια δραστηριότητα που επιτρέπει στο διδακτικό 

προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να διδάξει σε ένα συνεργαζόμενο 



2 

Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό 

τη διδασκαλία δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα / ακαδημαϊκό κλάδο. 

Στο πλαίσιο αυτής της κινητικότητας επιτρέπεται επίσης προσκεκλημένο προσωπικό από 

επιχειρήσεις του εξωτερικού να διδάξει στα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

7. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ υπάρχει η δυνατότητα κινητικότητας 

διδακτικού προσωπικού (κλασσική ή διεθνής) με σκοπό τη διδασκαλία σε πανεπιστήμια 
υποδοχής με τα οποία έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διμερείς συμφωνίες (από 

χώρα του προγράμματος σε χώρα του προγράμματος ή σε χώρα εταίρο). Τα κριτήρια 

επιλογής του προσωπικού προς μετακίνηση καθορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη. 

 

Άρθρο 2 

Εγγραφή Φιλοξενούμενων - Εισερχομένων Φοιτητών 

1. Φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύματα της 
αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών - ευρωπαϊκών ή ερευνητικών προγραμμάτων 

συνεργασίας εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι φοιτητές του Τμήματος. 

 

Άρθρο 3 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φιλοξενούμενων - Εισερχομένων Φοιτητών 

1. Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι 
φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους σε 

αυτό, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας. 

 

Άρθρο 4 

Φοίτηση Εισερχομένων Φοιτητών 

1. Στα μαθήματα του Προγράμματος του Τμήματος που έχουν επιλέξει οι φοιτητές των 

Πανεπιστημίων του εξωτερικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, ανάλογα με 

τον αριθμό των φοιτητών ανά μάθημα, είναι δυνατή η οργάνωση ξενόγλωσσης 

διδασκαλίας ή η ανεξάρτητη διδασκαλία - επίβλεψη- αξιολόγηση των φοιτητών από τους 

Καθηγητές των αντιστοίχων μαθημάτων, η οποία πιστώνεται στο διδακτικό έργο των 

Καθηγητών. 

 

Άρθρο 5 

Προϋποθέσεις Μετακίνησης Εξερχομένων Φοιτητών 

1. Τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας Φοιτητών ορίζονται με βάση τους κανονισμούς για το 

Erasmus+ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), όπως αυτοί δημοσιεύονται από 
το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Με βάση τα 

ανωτέρω τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας Φοιτητών είναι τα παρακάτω.  

• Οι φοιτητές:  

i. Θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να 

αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. 
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ii. Δεν πρέπει να είναι πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης 

μετακίνησης.  

iii. Δεν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των 

διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου τους, δηλαδή θα πρέπει να 

υπάρχει περίοδος σπουδών που να μπορούν να αντικαταστήσουν 

σπουδάζοντας σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος της 

αιτούμενης μετακίνησης  

• Φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και 

ισοβαθμούν στη διαδικασία επιλογής με άλλους φοιτητές θα προηγούνται στη 

διαδικασία επιλογής κατά προτεραιότητα. Ο πλήρης κατάλογος των αναπηριών 

βρίσκεται στον υπ’ αρ. 4186/2013 Νόμο (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-09-2013). Εκτός των 

ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν 

επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% 
και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης 

γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε 

κάθε νομό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχετική 

ιστοσελίδα του ΙΚΥ. 

• Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα έχουν:  

o Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται 

μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους.  

o Οι φοιτητές που έχουν ήδη πραγματοποιήσει μία κινητικότητα Erasmus+ (είτε 

σπουδές είτε Πρακτική Άσκηση).  

o Οι φοιτητές που έχουν παραιτηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus+, χωρίς να 

δηλώσουν συγκεκριμένο λόγο για αυτή τους την ενέργεια.  

Σημειώνεται πως τα κριτήρια αυτά είναι δυνατόν να μεταβάλλονται με την εκάστοτε 

προκήρυξη θέσεων φοιτητών Erasmus+ για Κινητικότητα για Σπουδές σε Χώρες της Ε.Ε 

και εκτός αυτής.  

2. Τα γενικά Κριτήρια Επιλογής των Φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις μετακινήσεις 

προς τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του Erasmus+ ορίζονται με βάση 
τους κανονισμούς για το Erasmus+ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), όπως 

αυτοί δημοσιεύονται από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς. Τα κριτήρια αυτά είναι:  

• 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.  
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Προκειμένου να είναι συγκρίσιμες αιτήσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά υποψηφίων, 

θα διενεργείται μοριοδότηση των στοιχείων σε κάθε προκήρυξη. 

Σημειώνεται πως τα κριτήρια αυτά καθώς και η μοριοδότηση τους είναι δυνατόν να 

μεταβάλλονται με την εκάστοτε προκήρυξη θέσεων φοιτητών Erasmus+ για Κινητικότητα 

για Σπουδές σε Χώρες της Ε.Ε και εκτός αυτής.  

3. 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. 

 

Άρθρο 6 

Φοίτηση και Βαθμολογία Μαθημάτων Εξερχομένων Φοιτητών 

1. Προκειμένου περί φοιτητών εγγεγραμμένων στα ελληνικά Α.Ε.Ι., οι πιστωτικές μονάδες 

(credits), ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και η 

βαθμολογία τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής λαμβάνονται υπόψη, μεταφέρονται και θεωρείται 

ότι πραγματοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά 

περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας. 

2. Σε όσους έχουν παρακολουθήσει διεθνή ή ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης μέσω 

προγραμμάτων του Πανεπιστημίου αναγνωρίζεται υποχρεωτικώς ως χρόνος 

πραγματικής φοίτησης ο χρόνος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και 

η αντίστοιχη βαθμολογία, μετατρεπόμενη στην προαναφερομένη βαθμολογική κλίμακα, 

σύμφωνα με τη σχετική εκπαιδευτική συμφωνία και το πιστοποιητικό αναλυτικής 
βαθμολογίας κατά τις κείμενες διατάξεις. Η βαθμολογία μαθημάτων σε αλλοδαπά Α.Ε.Ι. 

πρέπει να αποδεικνύεται με πρωτότυπο επίσημο έγγραφο του αλλοδαπού Α.Ε.Ι. νομίμως 

μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα. 

3. Είναι δυνατή η αναγνώριση Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσω του προγράμματος  
Erasmus+. Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων είναι η διαδικασία μέσω της οποίας 

πιστοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ότι μερικά από τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και αξιολογηθεί σε άλλο Ίδρυμα βρίσκονται σε 
πλήρη συνάφεια με τα μαθησιακά αποτελέσματα προσφερόμενων μαθημάτων. 

Δεδομένης της ποικιλίας των προγραμμάτων και των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

οι πιστωτικές μονάδες και τα μαθησιακά αποτελέσματα μιας εκπαιδευτικής ενότητας σε 
διαφορετικά προγράμματα, δεν είναι ταυτόσημα. Συνεπώς, ακολουθείται μια ευέλικτη 

προσέγγιση για την αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων που λαμβάνονται σε άλλο 

Ίδρυμα. Η Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) υπογράφεται πριν την αναχώρηση 
του φοιτητή και έτσι ο φοιτητής γνωρίζει εκ των προτέρων ότι τα μαθήματα που θα πάρει 

στο εξωτερικό, θα αναγνωριστούν πλήρως μετά από επιτυχή ολοκλήρωσή τους. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο φοιτητής επιλέξει να παρακολουθήσει ένα μάθημα, το οποίο 
δεν εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του και δεν επιθυμεί να υπολογιστεί για την 

απόκτηση του τίτλου σπουδών του, αυτό δύναται να αναγραφεί στο πεδίο 6.1 του 

Παραρτήματος Διπλώματος.  

4. Η κατ’ αρχήν αντιστοίχιση μαθημάτων του Τμήματος, για τους φοιτητές του Τμήματος, 
με μαθήματα του Προγράμματος Erasmus+ σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού γίνεται από 

τους καθ’ ύλην αρμόδιους Καθηγητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών σε 

συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή.  
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5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν να εξαιρούνται μαθήματα από 

την αντιστοίχισή τους με μαθήματα του Προγράμματος Erasmus+ Πανεπιστημίων του 

εξωτερικού.  

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει αποφασίσει στην Προσωρινή 

Συνέλευση του στις 24/05/2021 και αναγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής 

στις 17/06/2021, να μην υπάρχει δυνατότητα επιλογής για αντιστοίχιση στους 
εξερχόμενους φοιτητές Erasmus+ στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας των κάτωθι 

μαθημάτων:  

• Α ΕΞΑΜΗΝΟ 

o Μικροοικονομική 

o Εισαγωγή στην Πληροφορική 

• Β ΕΞΑΜΗΝΟ 

o Μακροοικονομική 

o Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό 

o Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις 

o Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις 

• Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 

o Τουριστικό Μάρκετινγκ 

• ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ 

o Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού 

• Η ΕΞΑΜΗΝΟ 

o Διαχείριση Ταυτότητας για Προορισμούς και Τουριστικές Επιχειρήσεις 

(Brand Management) 

• Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 

o Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων 

o Μελέτες Σκοπιμότητας και Business Plan για Τουριστικές Επιχειρήσεις 

6. Οι φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στον πρώτο κύκλο σπουδών μπορούν 

να επιλέγουν προς αντιστοίχιση μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής του τρέχοντος 

ακαδημαϊκού εξαμήνου κατά το οποίο θα μετακινηθούν, μαθήματα προηγούμενων 
εξαμήνων στα οποία δεν έχουν εξεταστεί ή ο βαθμός της εξέτασης ήταν μη προσβάσιμος, 

καθώς και μαθήματα υποχρεωτικά ή επιλογής μεταγενέστερων εξαμήνων, σύμφωνα με 

το ΠΠΣ και λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του 

παρόντος κανονισμού, και έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Ακαδημαϊκού Συντονιστή και 

του Διδάσκοντα Καθηγητή του μαθήματος προς αντιστοίχιση, έτσι ώστε να 

συμπληρώνεται ο απαραίτητος αριθμός των μονάδων ECTS προς μετακίνηση στη 
Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) βάσει των κανονισμών του Προγράμματος 

Erasmus+ και των κανονισμών που ισχύουν για όλο το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σχετικά 

με το Πρόγραμμα Erasmus+. 
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Άρθρο 7 

Μετακίνηση Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν και οι πρόσφατοι 

απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια 

μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών 

ανά κύκλο σπουδών. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο 
πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους σε επιχείρηση ή οργανισμό σε 

χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση τους για 

μετακίνηση κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου 

τους. 

2. Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να 

μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο διατηρούν τη φοιτητική 

ιδιότητα. 

3. Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση για Πρακτική Άσκηση από το 1ο έτος σπουδών 

τους. 

4. Τροποποίηση της Σύμβασης Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση (τροποποίηση της 

ημερομηνίας άφιξης - αναχώρησης) δύναται να επέλθει πριν τη λήξη της 

προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας και μόνο ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα 

με τη μορφή επίσημης επιστολής ειδοποίησης ή/και μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, και έγκειται στους κανονισμούς του Erasmus+ και του Γραφείου Διεθνών 

και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

5. Τα επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα καθορίζονται από το Γραφείο Διεθνών και 

Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

6. Η χρηματοδότηση/επιχορήγηση τους για κινητικότητα για πρακτική άσκηση έγκειται 

στους κανονισμούς του Erasmus+ και του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς 

7. Κάθε φοιτητής, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια 

μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, 

μπορεί να συνδυάσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία συνδυάζοντας 

τη με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα.  

 

Άρθρο 8 

Ακαδημαϊκός Συντονιστής 

1. Για τη διαχείριση των σχετικών με τη Διεθνή Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού 

Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης θεμάτων ορίζεται στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών 

από τη Συνέλευση του Τμήματος Ακαδημαϊκός Συντονιστής. Ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής 

πρέπει να είναι Καθηγητής του Τμήματος οποιασδήποτε βαθμίδας. Ο Ακαδημαϊκός 

Συντονιστής είναι υπεύθυνος για τη σύναψη διμερών συμφωνιών με Ανώτατα 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ανώτατους Φορείς Εκπαίδευσης του εξωτερικού, σύμφωνα με 

τη διαδικασία που ισχύει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι επίσης υπεύθυνος για 

παροχή συμβουλευτικής σε όσους μετακινούνται κάτω από τους πυλώνες του 

προγράμματος (μάθηση, πρακτική άσκηση, επιμόρφωση, διδασκαλία) και για τη 

συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης (Learning Agreement). Είναι επιπλέον υπεύθυνος 

για την επιλογή των φοιτητών που πρόκειται να μετακινηθούν. Τα καθήκοντά του 

δύναται να επικαιροποιούνται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  
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Άρθρο 9 

Ενημέρωση των φοιτητών και του προσωπικού προς μετακίνηση 

1. Για το πρόγραμμα κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση οι φοιτητές 

ενημερώνονται μέσω εντύπων, ανακοινώσεων ή/και αναρτήσεων στον ιστότοπο του 

Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Επιπλέον πληροφορίες αναρτώνται στους 
ιστότοπους του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών και του Ιδρύματος. Τέλος, πληροφορίες 

και διευκρινίσεις δίνονται στους Φοιτητές από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή.  

2. Για το πρόγραμμα κινητικότητας για διδασκαλία και επιμόρφωση το προσωπικό του 
Τμήματος Τουριστικών Σπουδών ενημερώνεται μέσω εντύπων, ανακοινώσεων ή/και 

αναρτήσεων στον ιστότοπο του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Τέλος, 

πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή, εάν κριθεί 

απαραίτητο.  

 

Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος και λειτουργίας 

1. Η ισχύς και έναρξη λειτουργίας του παρόντος, αρχίζει από την έγκρισή του από τη 

Συνέλευση του Τμήματος. 
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	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού
	Πειραιάς, Φεβρουάριος 2022
	Άρθρο 1
	Σκοπός προγράμματος Erasmus+
	1. Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης,...
	2. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Erasmus+ που αφορούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κύκλο σπουδών, είναι οι ακόλουθες:
	Α. Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές.
	Β. Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση (Era-Places).
	Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει ενεργοποιήσει το πρόγραμμα για τον προπτυχιακό και διδακτορικό κύκλο σπουδών, και πρόκειται να το υλοποιήσει και για τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών μόλις δημιουργηθούν μεταπτυχιακά προγράμματα στο Τμήμα.
	Το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία σύναψης διμερών συμφωνιών εντός και εκτός Ευρώπης. Μέχρι τη δημιουργία τους δύναται να βασίζεται στις συμφωνίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το Πρόγραμμα της Διεθνούς Κινητικότητας εντός και εκτός Ευρώπης.
	3. Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος δύναται να μετακινείται για επιμόρφωση σε χώρες του εξωτερικού, ενώ το διδακτικό προσωπικό δύναται να μετακινείται και για διδασκαλία σε χώρες του εξωτερικού.
	4. Η Κινητικότητα για Επιμόρφωση είναι μια δραστηριότητα που επιτρέπει στο διδακτικό και στο διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να συμμετέχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή παρακολούθησης...
	5. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ υπάρχει η δυνατότητα κινητικότητας διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς με σκοπό την επιμόρφωση. Η μετακίνηση για επιμόρφωση εντός της Ε.Ε./κλασσική μετακίνηση μπορεί να πραγματοποιη...
	6. Η Κινητικότητα για Διδασκαλία είναι μια δραστηριότητα που επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να διδάξει σε ένα συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό τη διδα...
	7. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ υπάρχει η δυνατότητα κινητικότητας διδακτικού προσωπικού (κλασσική ή διεθνής) με σκοπό τη διδασκαλία σε πανεπιστήμια υποδοχής με τα οποία έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διμερείς συμφωνίες (από χώρα του π...
	Άρθρο 2
	Εγγραφή Φιλοξενούμενων - Εισερχομένων Φοιτητών
	1. Φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών - ευρωπαϊκών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι φοιτητές του Τμήματος.
	Άρθρο 3
	Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φιλοξενούμενων - Εισερχομένων Φοιτητών
	1. Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους σε αυτό, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας.
	Άρθρο 4
	Φοίτηση Εισερχομένων Φοιτητών
	1. Στα μαθήματα του Προγράμματος του Τμήματος που έχουν επιλέξει οι φοιτητές των Πανεπιστημίων του εξωτερικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών ανά μάθημα, είναι δυνατή η οργάνωση ξενόγλωσσης διδασκαλίας ή η ανε...
	Άρθρο 5
	Προϋποθέσεις Μετακίνησης Εξερχομένων Φοιτητών
	1. Τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας Φοιτητών ορίζονται με βάση τους κανονισμούς για το Erasmus+ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), όπως αυτοί δημοσιεύονται από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Με βάση τα ανωτέρω τα Κ...
	 Οι φοιτητές:
	i. Θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.
	ii. Δεν πρέπει να είναι πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης.
	iii. Δεν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου τους, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει περίοδος σπουδών που να μπορούν να αντικαταστήσουν σπουδάζοντας σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού κατά τ...
	 Φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και ισοβαθμούν στη διαδικασία επιλογής με άλλους φοιτητές θα προηγούνται στη διαδικασία επιλογής κατά προτεραιότητα. Ο πλήρης κατάλογος των αναπηριών βρίσκεται στον υπ’ αρ. 4186/2013 ...
	 Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα έχουν:
	o Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους.
	o Οι φοιτητές που έχουν ήδη πραγματοποιήσει μία κινητικότητα Erasmus+ (είτε σπουδές είτε Πρακτική Άσκηση).
	o Οι φοιτητές που έχουν παραιτηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus+, χωρίς να δηλώσουν συγκεκριμένο λόγο για αυτή τους την ενέργεια.
	Σημειώνεται πως τα κριτήρια αυτά είναι δυνατόν να μεταβάλλονται με την εκάστοτε προκήρυξη θέσεων φοιτητών Erasmus+ για Κινητικότητα για Σπουδές σε Χώρες της Ε.Ε και εκτός αυτής.
	2. Τα γενικά Κριτήρια Επιλογής των Φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις μετακινήσεις προς τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του Erasmus+ ορίζονται με βάση τους κανονισμούς για το Erasmus+ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), όπως αυτο...
	 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 μοριοδότηση των στοιχείων σε κάθε προκήρυξη.
	Σημειώνεται πως τα κριτήρια αυτά καθώς και η μοριοδότηση τους είναι δυνατόν να μεταβάλλονται με την εκάστοτε προκήρυξη θέσεων φοιτητών Erasmus+ για Κινητικότητα για Σπουδές σε Χώρες της Ε.Ε και εκτός αυτής.
	3. 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 για...
	Άρθρο 6
	Φοίτηση και Βαθμολογία Μαθημάτων Εξερχομένων Φοιτητών
	1. Προκειμένου περί φοιτητών εγγεγραμμένων στα ελληνικά Α.Ε.Ι., οι πιστωτικές μονάδες (credits), ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και η βαθμολογία τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής λαμβάνονται υπόψη, μεταφέρονται και θεωρείται ότι πραγ...
	2. Σε όσους έχουν παρακολουθήσει διεθνή ή ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης μέσω προγραμμάτων του Πανεπιστημίου αναγνωρίζεται υποχρεωτικώς ως χρόνος πραγματικής φοίτησης ο χρόνος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και η αντίστοιχη βαθμολογί...
	3. Είναι δυνατή η αναγνώριση Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσω του προγράμματος Erasmus+. Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων είναι η διαδικασία μέσω της οποίας πιστοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ότι μερικά από τα μαθησιακά αποτελέσματ...
	4. Η κατ’ αρχήν αντιστοίχιση μαθημάτων του Τμήματος, για τους φοιτητές του Τμήματος, με μαθήματα του Προγράμματος Erasmus+ σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού γίνεται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Καθηγητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών σε συνεννόηση με ...
	5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν να εξαιρούνται μαθήματα από την αντιστοίχισή τους με μαθήματα του Προγράμματος Erasmus+ Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
	Σημειώνεται ότι το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει αποφασίσει στην Προσωρινή Συνέλευση του στις 24/05/2021 και αναγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής στις 17/06/2021, να μην υπάρχει δυνατότητα επιλογής για αντιστοίχιση στους εξερχόμενους φοιτητ...
	 Α ΕΞΑΜΗΝΟ
	o Μικροοικονομική
	o Εισαγωγή στην Πληροφορική
	 Β ΕΞΑΜΗΝΟ
	o Μακροοικονομική
	o Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
	o Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις
	o Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις
	 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
	o Τουριστικό Μάρκετινγκ
	 ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ
	o Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού
	 Η ΕΞΑΜΗΝΟ
	o Διαχείριση Ταυτότητας για Προορισμούς και Τουριστικές Επιχειρήσεις (Brand Management)
	 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ
	o Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων
	o Μελέτες Σκοπιμότητας και Business Plan για Τουριστικές Επιχειρήσεις
	6. Οι φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στον πρώτο κύκλο σπουδών μπορούν να επιλέγουν προς αντιστοίχιση μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου κατά το οποίο θα μετακινηθούν, μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων στα οποί...
	Άρθρο 7
	Μετακίνηση Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
	1. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν και οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύ...
	2. Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα.
	3. Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση για Πρακτική Άσκηση από το 1ο έτος σπουδών τους.
	4. Τροποποίηση της Σύμβασης Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση (τροποποίηση της ημερομηνίας άφιξης - αναχώρησης) δύναται να επέλθει πριν τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας και μόνο ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα με τη μορφή επίσημης ε...
	5. Τα επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα καθορίζονται από το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
	6. Η χρηματοδότηση/επιχορήγηση τους για κινητικότητα για πρακτική άσκηση έγκειται στους κανονισμούς του Erasmus+ και του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
	7. Κάθε φοιτητής, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, μπορεί να συνδυάσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία συνδυάζοντας τη με...
	Άρθρο 8
	Ακαδημαϊκός Συντονιστής
	1. Για τη διαχείριση των σχετικών με τη Διεθνή Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης θεμάτων ορίζεται στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών από τη Συνέλευση του Τμήματος Ακαδημαϊκός Συντονιστής. Ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής πρέπει ν...
	Άρθρο 9
	Ενημέρωση των φοιτητών και του προσωπικού προς μετακίνηση
	1. Για το πρόγραμμα κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση οι φοιτητές ενημερώνονται μέσω εντύπων, ανακοινώσεων ή/και αναρτήσεων στον ιστότοπο του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Επιπλέον πληροφορίες αναρτώνται στους ιστότοπους του Τμήμα...
	2. Για το πρόγραμμα κινητικότητας για διδασκαλία και επιμόρφωση το προσωπικό του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών ενημερώνεται μέσω εντύπων, ανακοινώσεων ή/και αναρτήσεων στον ιστότοπο του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Τέλος, πληροφορίες και διευ...
	Άρθρο 10
	Έναρξη ισχύος και λειτουργίας
	1. Η ισχύς και έναρξη λειτουργίας του παρόντος, αρχίζει από την έγκρισή του από τη Συνέλευση του Τμήματος.

