
 

1 

 

Αμαλία Αβραμίδου, 

Επίκ. Καθ. Κλασικής Αρχαιολογίας 

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Π. Τσαλδάρη 1, Κομοτηνή, 69100 

Τηλ.: 2531039449 - 6972957997 

Email: aavrami@bscc.duth.gr 

duth.academia.edu/AmaliaAvramidou 
 

Amalia Avramidou  

Asst. Prof. of Classical Archaeology  

Dept. of Language, Literature and 

Culture of the Black Sea Countries 

P. Tsaldari 1, Komotini, 69100 

Tel: 25310 39449 - 6972957997 

Email: aavrami@bscc.duth.gr 

duth.academia.edu/AmaliaAvramidou 

 
Προς ΓΣ του  

Τ. ΓΦΠΠΧ 

Κομοτηνή, 27/04/2020 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ 

για φοιτητές Erasmus+ λόγω της πανδημίας Covid-19 
 
Σύμφωνα με οδηγία της ακαδημαϊκά υπεύθυνης του προγράμματος Erasmus+, καθ. Μ. Γρηγορίου, 

και ακολουθώντας τη σχετικά απόφαση της Συγκλήτου και τα ηλεκτρονικά μηνύματα του ΙΚΥ (βλ. 

συνημμένα), εισηγούμαστε τα παρακάτω προς διευκόλυνση των φοιτητών που επρόκειτο/έχουν 

ήδη μετακινηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020: 

 

1) Φοιτητές που δεν ξεκίνησε η προγραμματισμένη κινητικότητά τους 

Να τους δοθεί έπειτα από απόφαση του Τμήματος η δυνατότητα εκπρόθεσμης εγγραφής στα 

μαθήματα του εξαμήνου που παρακολουθούν στο Δ.Π.Θ. (δήλωση μαθημάτων) και συμμετοχής 

τους στην εκπαιδευτική δραστηριότητα εξ αποστάσεως. Τυχόν απουσίες που καταγράφηκαν σε 

μαθήματα (ή εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις) με υποχρεωτική παρακολούθηση, δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη για τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 

2) Φοιτητές που έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα και αναστέλλουν/ακυρώνουν την 

κινητικότητά τους 

Να τους δοθεί έπειτα από απόφαση του Τμήματος η δυνατότητα εκπρόθεσμης εγγραφής στα 

μαθήματα του εξαμήνου που παρακολουθούν στο Δ.Π.Θ. (δήλωση μαθημάτων) και συμμετοχής 

τους στην εκπαιδευτική δραστηριότητα εξ αποστάσεως. Τυχόν απουσίες που καταγράφηκαν σε 

υποχρεωτικά μαθήματα(ή εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις), δεν λαμβάνονται υπόψη 

για τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 

3) Φοιτητές που έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα και συνεχίζουν διαδικτυακά την 

παρακολούθηση μαθημάτων στο Ίδρυμα υποδοχής 

Με στόχο τη διευκόλυνση των φοιτητών που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξ 

αποστάσεως μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής που αντιστοιχούν σε σύνολο 30 μονάδες ECTS, και 

προκειμένου να συμπληρώσουν τον αριθμό των 30 μονάδων ECTS για το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δίνεται η δυνατότητα με απόφαση του Τμήματός τους, 

εκπρόθεσμης εγγραφής στα μαθήματα του εξαμήνου του Τμήματός τους στο Δ.Π.Θ. (δήλωση 

μαθημάτων) και συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική δραστηριότητα εξ αποστάσεως. Τυχόν 

απουσίες που καταγράφηκαν σε υποχρεωτικά μαθήματα (ή εργαστηριακές ή φροντιστηριακές 

ασκήσεις), δεν λαμβάνονται υπόψη για τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 

4) Φοιτητές που παραμένουν στο εξωτερικό και συνεχίζουν διαδικτυακά την παρακολούθηση 

μαθημάτων στο Ίδρυμα υποδοχής 

Με στόχο τη διευκόλυνση των φοιτητών που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξ 

αποστάσεως μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής τα οποία να αντιστοιχούν σε 30 μονάδες ECTS, και 

προκειμένου να συμπληρώσουν τον αριθμό των 30 μονάδων ECTS για το εαρινό εξάμηνο του 

2019-2020, δίνεται η δυνατότητα, με απόφαση του Τμήματός τους, εκπρόθεσμης εγγραφής στα 

μαθήματα του εξαμήνου του Τμήματός τους στο Δ.Π.Θ. (δήλωση μαθημάτων) και συμμετοχής 
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τους στην εκπαιδευτική δραστηριότητα εξ αποστάσεως. Τυχόν απουσίες που καταγράφηκαν σε 

υποχρεωτικά μαθήματα (ή εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις), δεν λαμβάνονται υπόψη 

για τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 

5) Μετακίνηση φοιτητών στο πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ 

Οι φοιτητές που επρόκειτο να μετακινηθούν μέχρι και τις 31/09/2020, θα πρέπει να αναβάλουν την 

Πρακτική Άσκηση και να έρθουν σε συνεννόηση με τον Φορέα Υποδοχής, την επιτροπή Erasmus 

του Τμήματος και το Γραφείο Erasmus για την από κοινού οργάνωση νέας περιόδου μετακίνησης, 

ακόμη και αν έχουν ήδη ή πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι την παραπάνω 

ημερομηνία. 

 

Για την Επιτροπή Erasmus+, 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Αμαλία Αβραμίδου 
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