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Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλολογίας να υποβάλουν αίτηση 

συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ 2022-2023. 

 
Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί (β΄ και γ΄ κύκλου) 

φοιτητές και φοιτήτριες, ως ακολούθως: 

•  Προπτυχιακοί φοιτητές: (α) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος 

σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση και (β) oι φοιτητές που βρίσκονται στο 

τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα 

μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 30 

πιστωτικές μονάδες ECTS, ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από 

το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστήμιου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο 

ΕΚΠΑ. 

• Απαιτείται η καλή γνώση της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής 

(ή άλλης γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα 

διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του). Για τον λόγο αυτό ορίζεται από το Ίδρυμά 

μας ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας το επίπεδο Β2 (εκτός κι αν ορίζεται 

ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας κατά περίπτωση· βλ. πιο κάτω διμερείς συμφωνίες), 

σύμφωνα με την Κλίμακα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για 

τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας 

γίνεται αποκλειστικά με την προσκόμιση των αντίστοιχων τίτλων. Οι τίτλοι που γίνονται 

δεκτοί είναι αυτοί τους οποίους αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ. Φοιτητές που δεν κατέχουν τον 

αντίστοιχο τίτλο γλωσσομάθειας όταν κάνουν αίτηση προς τους ακαδημαϊκούς 

υπεύθυνους για μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, δεν είναι 

επιλέξιμοι. Αν το Πανεπιστήμιο υποδοχής απαιτεί επίπεδο ανώτερο του Β2, αυτό θα 

αποτελεί προϋπόθεση επιλογής για το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο. Εάν απαιτεί επίπεδο 

κατώτερο του Β2, τότε ισχύει υποχρεωτικά ως προϋπόθεση επιλογής το οριζόμενο από το 

ΕΚΠΑ Β2 επίπεδο γλωσσομάθειας. 
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• Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή για πρακτική 

άσκηση είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά στο νέο πρόγραμμα Erasmus+, εφόσον το 

συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό 

και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών, θα έχουν όμως χαμηλή προτεραιότητα κατά την 

επιλογή σε σχέση με τους φοιτητές που ζητούν μετακίνηση για πρώτη φορά. 

 
Υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής 

(για πρόσθετα ειδικά κριτήρια ανά διμερή συμφωνία βλ. πιο κάτω) 

Προπτυχιακοί φοιτητές 

• Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την 

τελευταία εξεταστική περίοδο έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus. 

• Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 

ή ανώτερου). 

 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

• Βαθμός Πτυχίου. 

• Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την 

τελευταία εξεταστική περίοδο. 

• Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 

ή ανώτερου). 

 
Υποψήφιοι διδάκτορες 

• Βαθμός Πτυχίου. 

• Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 

• Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 

ή ανώτερου). 

• Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής 

και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα 

αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του 

διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδώντου. 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά 

• Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε όλα τα 

Πανεπιστήμια για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον κατά σειρά προτίμησης, το εξάμηνο 

(χειμερινό-εαρινό) στο οποίο ο φοιτητής επιθυμεί να μετακινηθεί, ηλεκτρονική διεύθυνση 

και τηλέφωνο επικοινωνίας. Στην αίτηση το ονομ/νυμο να αναγράφεται εκτός από ελληνικά 

και με λατινικά στοιχεία, όπως ακριβώς αναγράφεται σε επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης 

(αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου, διαβατήριο κτλ.) 

• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

• Αναλυτική βαθμολογία, στην οποία να αναγράφεται και ο Μέσος Όρος Βαθμολογίας των 

εξετασθέντων μαθημάτων (ή/και βαθμός πτυχίου για μεταπτυχιακούς φοιτητές). 

• Πιστοποιητικό/ά γλωσσομάθειας. 
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Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις 
επιμέρους προσκλήσεις των ακαδημαϊκών υπευθύνων εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Για την 
επιλογή θα υπάρξει και προφορική συνέντευξη. 

 
Ιδρύματα συνεργαζόμενα με το Τμήμα Φιλολογίας 

1) Universität zu Köln, Γερμανία. 

Σύνολο φοιτητών: 2.Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο, 3ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Θ. Αντωνοπούλου (antono@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Προπτυχιακοί φοιτητές: Επιτυχής παρακολούθηση ενός τουλάχιστον μαθήματος 

Βυζαντινής Φιλολογίας. Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Επαρκής γνώση, επίπεδο Β2, της γερμανικής (και 

σε ειδικές περιπτώσεις της αγγλικής). Υποψήφιοι διδάκτορες: α) Επαρκής γνώση, επίπεδο Β2, της 

γερμανικής (και σε ειδικές περιπτώσεις της αγγλικής), β) Πρόοδος στη συγγραφή της διδακτορικής 

διατριβής. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
2) Freie Universität Berlin, Γερμανία. 

Σύνολο φοιτητών: 3.Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο, 3ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Θ. Αντωνοπούλου (antono@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Προπτυχιακοί φοιτητές: Επιτυχής παρακολούθηση ενός τουλάχιστον μαθήματος 

Βυζαντινής Φιλολογίας. Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Επαρκής γνώση, επίπεδο Β2, της γερμανικής (και 

σε ειδικές περιπτώσεις της αγγλικής). Υποψήφιοι διδάκτορες: α) Επαρκής γνώση, επίπεδο Β2, της 

γερμανικής (και σε ειδικές περιπτώσεις της αγγλικής), β) Πρόοδος στη συγγραφή της διδακτορικής 

διατριβής. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
3) Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Γερμανία. 

Σύνολο φοιτητών: 2.Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο, 3ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Θ. Αντωνοπούλου (antono@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Προπτυχιακοί φοιτητές: Επιτυχής παρακολούθηση ενός τουλάχιστον μαθήματος 

Βυζαντινής Φιλολογίας. Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Επαρκής γνώση, επίπεδο Β2, της γερμανικής (και 

σε ειδικές περιπτώσεις της αγγλικής). Υποψήφιοι διδάκτορες: α) Επαρκής γνώση, επίπεδο Β2, της 

γερμανικής (και σε ειδικές περιπτώσεις της αγγλικής), β) Πρόοδος στη συγγραφή της διδακτορικής 

διατριβής. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
4) Sorbonne Université, Γαλλία. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2o, 3o. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Μ. Λουκάκη (mloukaki@phil.uoa.gr) 

mailto:antono@phil.uoa.gr
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Επιπλέον κριτήρια: Προπτυχιακοί φοιτητές: Επιτυχής παρακολούθηση ενός τουλάχιστον μαθήματος 

Βυζαντινής Φιλολογίας. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
5) Ludwig-Maximilians-Universität München, Γερμανία. 

Αριθμός φοιτητών: 3. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2o. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Μ. Λουκάκη (mloukaki@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Προπτυχιακοί φοιτητές: Επιτυχής παρακολούθηση ενός τουλάχιστον μαθήματος 

Βυζαντινής Φιλολογίας. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
6) Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Γερμανία. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2o, 3ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Μ. Λουκάκη (mloukaki@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Προπτυχιακοί φοιτητές: Επιτυχής παρακολούθηση ενός τουλάχιστον μαθήματος 

Βυζαντινής Φιλολογίας. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
7) Masarykova Universita v Brne (Μπρνο), Τσεχία. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2o. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Μ. Λουκάκη (mloukaki@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Προπτυχιακοί φοιτητές: Επιτυχής παρακολούθηση ενός τουλάχιστον μαθήματος 

Βυζαντινής Φιλολογίας. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
8) Université Charles De Gaule Lille III, Γαλλία. 

Αριθμός φοιτητών: 4. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2o, 3ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Γ. Ξούριας (yxourias@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Επιλέξιμοι είναι μόνο φοιτητές κατεύθυνσης ΜΝΕΦ. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: στο γραφείο του ακαδημαϊκού υπεύθυνου (κυψέλη 609), 

Δευτέρα 11:30-13:30, ή κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
9) Universiteit Gent, Βέλγιο. 
Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Δ. Γούτσος (dgoutsos@phil.uoa.gr) 

mailto:mloukaki@phil.uoa.gr
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Επιπλέον κριτήρια: Επιλέξιμοι είναι μόνο φοιτητές της κατεύθυνσης Γλωσσολογίας. Για τη γνώση 

αγγλικής γλώσσας απαιτούνται τα εξής πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: Επίπεδο Β2/First Certificate 

in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο - Επίπεδο C1 / Certificate in Advanced 

English (CAE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
10) Université de Liège, Βέλγιο. 
Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο, 3ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Δ. Γούτσος (dgoutsos@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Επιλέξιμοι είναι μόνο φοιτητές της κατεύθυνσης Γλωσσολογίας. Για τη γνώση 

αγγλικής γλώσσας απαιτούνται τα εξής πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: Επίπεδο Β2/First Certificate 

in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο - Επίπεδο C1 / Certificate in Advanced 

English (CAE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
11) Sofia University "Saint Kliment Ohridski", Βουλγαρία. 
Αριθμός φοιτητών: 1. Επίπεδο σπουδών: 1ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Δ. Γούτσος (dgoutsos@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Για τη γνώση αγγλικής γλώσσας απαιτούνται τα εξής πιστοποιητικά 

γλωσσομάθειας: Επίπεδο Β2/First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο 

ισότιμο - Επίπεδο C1 / Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο 

ισότιμο. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
12) St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovο, Βουλγαρία. 
Αριθμός φοιτητών: 1. Επίπεδο σπουδών: 1ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Δ. Γούτσος (dgoutsos@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Για τη γνώση αγγλικής γλώσσας απαιτούνται τα εξής πιστοποιητικά 

γλωσσομάθειας: Επίπεδο Β2/First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο 

ισότιμο - Επίπεδο C1 / Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο 

ισότιμο. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
13) University of Ljubljana,Σλοβενία. 
Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Δ. Γούτσος (dgoutsos@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Επιλέξιμοι είναι μόνο φοιτητές της κατεύθυνσης Γλωσσολογίας. Για τη γνώση 

αγγλικής γλώσσας απαιτούνται τα εξής πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: Επίπεδο Β2/First Certificate 

mailto:dgoutsos@phil.uoa.gr
mailto:dgoutsos@phil.uoa.gr
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in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο - Επίπεδο C1 / Certificate in Advanced 

English (CAE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
14) Lunds Universitet, Σουηδία. 
Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Δ. Γούτσος (dgoutsos@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Επιλέξιμοι είναι μόνο φοιτητές της κατεύθυνσης Γλωσσολογίας. Για τη γνώση 

αγγλικής γλώσσας απαιτούνται τα εξής πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: Επίπεδο Β2/First Certificate 

in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο - Επίπεδο C1 / Certificate in Advanced 

English (CAE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο.. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
15) Universitat de Barcelona, Ισπανία 

Αριθμός φοιτητών: 1. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο. 

Ακαδημαϊκή υπεύθυνη: Μαρία Ιακώβου (mariak@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Επιλέξιμοι είναι μόνο φοιτητές της κατεύθυνσης Γλωσσολογίας. Υποχρεωτική η 

πιστοποιημένη γνώση της Ισπανικής σε επίπεδο Β2. Η γνώση της Καταλανικής σε ανάλογο επίπεδο 

συνεκτιμάται θετικά. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
16) Georg-August Universität Göttingen, Γερμανία. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο, 3ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Β. Σπυρόπουλος (vspyrop@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Επιλέξιμοι είναι μόνο φοιτητές της κατεύθυνσης Γλωσσολογίας. Επίπεδο γνώσης 

της γλώσσας διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο υποδοχής: Γερμανική (επίπεδο Β2 ή ανώτερο). 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: εντύπως στην γραμματεία του Τομέα Γλωσσολογίας 

(κυψέλη 608) και σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
17) Université Paul Valéry Montpellier III, Γαλλία. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2o, 3ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Σ. Γεωργακοπούλου (sophiag262@yahoo.fr) 

Βασικά κριτήρια: α)Κλασική κατεύθυνση, προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή (Πρόγραμμα στο Τμήμα 

υποδοχής), μόνο για φοιτητές 2ου ή 3ου έτους (δηλ. το προσεχές έτος, θα είναι 3ου ή 4ου έτους). 

β)Γνώση της Γαλλικής (τουλάχιστον επιπέδου Β2). 

Πρόσθετα κριτήρια: α) Μ.Ο. βαθμολογίας μαθημάτων, β)Πιστοποιημένη γνώση άλλων ξένων 

γλωσσών. 
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Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Ενημερωτική συνάντηση: Πέμπτη, 17/03/2022, 10.30-11.30, κυψ. 608 (γρ. ακαδημ.υπευθύνου). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
18) Université Paris Nanterre (Paris X), Γαλλία. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2o, 3ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Σ. Γεωργακοπούλου (sophiag262@yahoo.fr ) 

Βασικά κριτήρια: α) Κλασική κατεύθυνση, προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή (Πρόγραμμα στο Τμήμα 

υποδοχής. Σε περίπτωση κενών θέσεων θα ενταχθούν και υποψήφιοι ΜΝΕΦ ή Γλωσ/κής 

κατεύθυνσης), μόνο για φοιτητές 2ου ή 3ου έτους (δηλ. το προσεχές έτος, θα είναι 3ου ή 4ου έτους). 

β)Γνώση της Γαλλικής (τουλάχιστον επιπέδου Γ1). 

Πρόσθετα κριτήρια: α) Μ.Ο. βαθμολογίας μαθημάτων β) Πιστοποιημένη γνώση άλλων ξένων 

γλωσσών. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Ενημερωτική συνάντηση: Πέμπτη, 17/03/2022, 11.30-12.30, κυψ. 608 (γρ. ακαδημ.υπευθύνου). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
19) Université de Lorraine (Nancy), Γαλλία. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Σ. Γεωργακοπούλου (sophiag262@yahoo.fr) 

Βασικά κριτήρια: α) Κλασική κατεύθυνση, προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή (Πρόγραμμα στο Τμήμα 

υποδοχής), μόνο για φοιτητές 2ου ή 3ου έτους (δηλ. το προσεχές έτος, θα είναι 3ου ή 4ου έτους). β) 

Γνώση της Γαλλικής (τουλάχιστον επιπέδου Β2). 

Πρόσθετα κριτήρια: α) Μ.Ο. βαθμολογίας μαθημάτων, β)Πιστοποιημένη γνώση άλλων ξένων 

γλωσσών. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Ενημερωτική συνάντηση: Πέμπτη, 17/03/2022, 12.30-13.00, κυψ. 608 (γρ. ακαδημ.υπευθύνου). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
20) Universytet Wroclawski, Πολωνία. 

Αριθμός φοιτητών: 4. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2o. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Γ. Κάρλα (gkarla@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Προπτυχιακοί φοιτητές: α) Όσα αναφέρονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής 

(βλ. σ. 1). β) Μέσος όρος βαθμολογίας των μέχρι τώρα εξετασθέντων μαθημάτων 7 και πάνω. Επίσης, 

θα ληφθεί υπόψη η γενικότερη γλωσσομάθεια, δηλ. ο αριθμός ξένων γλωσσών και το επίπεδο 

γνώσης τους. Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Γνώση αγγλικών επιπέδου C2. Υποψήφιοι διδάκτορες: 

Γνώση αγγλικών επιπέδου C2. Μαζί με το βιογραφικό σημείωμα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει 

να υποβάλουν σύντομο κείμενο αιτιολόγησης της αίτησης. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: στο γραφείο του ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων: Τρίτη 15 και Τετάρτη 16/03/2022, 12.00-14.00, στο γραφείο της 

ακαδημαϊκής υπευθύνου, κυψέλη 606, 6ος όροφος. 
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21) University of Amsterdam, Ολλανδία. 

Αριθμός φοιτητών: 1. Επίπεδο σπουδών: 3o. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Γ. Κάρλα (gkarla@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Επιλέξιμοι είναι μόνον οι υποψήφιοι διδάκτορες Κλασικής Φιλολογίας, που 

γνωρίζουν τη γλώσσα του Πανεπιστημίου υποδοχής ή αγγλικά σε επίπεδο C2. Θα ληφθεί υπόψη η 

γενικότερη γλωσσομάθεια, δηλ. ο αριθμός ξένων γλωσσών και το επίπεδο γνώσης τους. Μαζί με το 

βιογραφικό σημείωμα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν σύντομο κείμενο 

αιτιολόγησης της αίτησης. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: στο γραφείο του ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων: Τρίτη 15 και Τετάρτη 16/03/2022, 12.00-14.00, στο γραφείο της 

ακαδημαϊκής υπευθύνου, κυψέλη 606, 6ος όροφος. 

 
22) École Normale Supérieure de Lyon (ENS), Γαλλία. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο, 3ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Ε. Μακρυγιάννη (emakrigi@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Προπτυχιακοί φοιτητές: Αίτηση μπορούν να υποβάλουν φοιτητές που είναι τώρα 

εγγεγραμμένοι στο 2ο έτος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας και γνωρίζουν τη γλώσσα του 

Παν/μίου υποδοχής σε επίπεδο τουλάχιστον C1. Στην τελική επιλογή λαμβάνεται κατά σειρά υπόψη 

το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας. Για την επιλογή των φοιτητών θα ληφθεί επίσης υπόψη: α) 

Γενικότερη γλωσσομάθεια (ο αριθμός ξένων γλωσσών και το επίπεδο γνώσης τους· κατά προτίμηση 

οι άλλες γλώσσες καλό θα ήταν να είναι η αγγλική και η γερμανική), β) Μέσος όρος βαθμολογίας 

Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, γ) Αιτιολόγηση αίτησης. H αίτηση συνοδεύεται από σύντομο 

κείμενο, στο οποίο συνοπτικά, αλλά εμπεριστατωμένα, θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 

ζητείται μετακίνηση στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο μέσω του Προγράμματος Erasmus+. 

 Μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι διδάκτορες: Γαλλικά σε επίπεδο τουλάχιστον C1. Επίπεδο 

Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: στο γραφείο του ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Πέμπτη, 17/3/2022, 11.30-14.30, γραφείο ακαδημαϊκής 
υπευθύνου κυψ. 706, 7ος όροφος. 

 
23) Universidad de Salamanca, Ισπανία. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Ε. Μακρυγιάννη (emakrigi@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Απαιτείται ελάχιστο επίπεδο γνώσης της γλώσσας του Παν/μίου υποδοχής, δηλ. 

επαρκής γνώση των Ισπανικών πιστοποιούμενη με το Diploma de Español como Lengua Extranjera 

[Nivel Intermedio] ή Diploma dele Basico de Español (ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

επιπέδου Β2 τουλάχιστον).Στην τελική επιλογή λαμβάνεται κατά σειρά υπόψη το ανώτερο επίπεδο 

γλωσσομάθειας. Για την επιλογή των φοιτητών θα ληφθεί επίσης υπόψη: α) Γενικότερη 

γλωσσομάθεια (ο αριθμός ξένων γλωσσών και το επίπεδο γνώσης τους), β) Μέσος όρος βαθμολογίας 

Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, γ) Αιτιολόγηση αίτησης. H αίτηση συνοδεύεται από σύντομο 

κείμενο, στο οποίο συνοπτικά, αλλά εμπεριστατωμένα, θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 

ζητείται μετακίνηση στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο μέσω του Προγράμματος Erasmus+. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: στο γραφείο του ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Πέμπτη, 17/3/2022, 11.30-14.30, γραφείο ακαδημαϊκής 
υπευθύνου κυψ. 706, 7ος όροφος. 
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24) Universidad de Valladolid, Ισπανία. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Ε. Μακρυγιάννη (emakrigi@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Απαιτείται ελάχιστο επίπεδο γνώσης της γλώσσας του Παν/μίου υποδοχής, δηλ. 

επαρκής γνώση των Ισπανικών πιστοποιούμενη με το Diploma de Español como Lengua Extranjera 

[Nivel Intermedio] ή Diploma dele Basico de Español (ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

επιπέδου Β2 τουλάχιστον).Στην τελική επιλογή λαμβάνεται κατά σειρά υπόψη το ανώτερο επίπεδο 

γλωσσομάθειας. Για την επιλογή των φοιτητών θα ληφθεί επίσης υπόψη: α) Γενικότερη 

γλωσσομάθεια (ο αριθμός ξένων γλωσσών και το επίπεδο γνώσης τους), β) Μέσος όρος βαθμολογίας 

Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, γ) Αιτιολόγηση αίτησης. H αίτηση συνοδεύεται από σύντομο 

κείμενο, στο οποίο συνοπτικά, αλλά εμπεριστατωμένα, θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 

ζητείται μετακίνηση στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο μέσω του Προγράμματος Erasmus+. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: στο γραφείο του ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Πέμπτη, 17/3/2022, 11.30-14.30, γραφείο ακαδημαϊκής 
υπευθύνου κυψ. 706, 7ος όροφος. 

 
25) Universita degli studi di Milano, Ιταλία. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Ε. Μακρυγιάννη (emakrigi@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Απαιτείται επαρκής γνώση των Ιταλικών πιστοποιούμενη με το Certificato di 

Conoscenza della Lingua Italiana,Livello3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Perugia ή άλλο ισότιμο (π.χ. 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 τουλάχιστον).Στην τελική επιλογή λαμβάνεται 

κατά σειρά υπόψη το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας. Για την επιλογή των φοιτητών θα ληφθεί 

επίσης υπόψη: α) Γενικότερη γλωσσομάθεια (ο αριθμός ξένων γλωσσών και το επίπεδο γνώσης τους, 

και οπωσδήποτε της Αγγλικής), β) Μέσος όρος βαθμολογίας Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, γ) 

Αιτιολόγηση αίτησης. H αίτηση συνοδεύεται από σύντομο κείμενο, στο οποίο συνοπτικά, αλλά 

εμπεριστατωμένα, θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται μετακίνηση στο συγκεκριμένο 

Πανεπιστήμιο μέσω του Προγράμματος Erasmus+. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: στο γραφείο του ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Πέμπτη, 17/3/2022, 11.30-14.30, γραφείο ακαδημαϊκής 
υπευθύνου κυψ. 706, 7ος όροφος. 

 

 
26) Università degli Studi di Verona, Ιταλία. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2o, 3ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Σ. Ματθαίος (smatthaios@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Προπτυχιακοί φοιτητές: α) Όσα αναφέρονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής 

(βλ. σ. 1). β) Γνώση ιταλικών επιπέδου B2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Γνώση αγγλικών επιπέδου C2. 

 Υποψήφιοι διδάκτορες: Γνώση αγγλικών επιπέδου C2. Μαζί με το βιογραφικό σημείωμα οι 

ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν σύντομο κείμενο αιτιολόγησης της αίτησης. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/03/2022. 

 
27) University of Cyprus, Κύπρος. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο, 3ο. 
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Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Σ. Ματθαίος (smatthaios@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Επιλέξιμοι είναι μόνο φοιτητές Κλασικής κατεύθυνσης. Προπτυχιακοί φοιτητές: 

Όσα αναφέρονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής (βλ. σ. 1). Υποψήφιοι διδάκτορες: Πολύ καλή 

γνώση της αγγλικής γλώσσας (C2). Μαζί με το βιογραφικό σημείωμα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές 

πρέπει να υποβάλουν σύντομο κείμενο αιτιολόγησης της αίτησης. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/03/2022. 

 
28) Université Franche-Comté, Γαλλία. 

Αριθμός φοιτητών: 4. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Α. Μπάζου (bazouath@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Επιλέξιμοι είναι μόνο φοιτητές Κλασικής κατεύθυνσης λόγω του προσφερόμενου 

προγράμματος σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. Δίπλωμα/Πιστοποιητικό Γαλλικής γλώσσας, 

επιπέδου Β2 (μόνο αν είναι πρόσφατο) και πάνω (κατά προτίμηση). Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Η 

πιστοποιημένη γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί θετικά. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/3/2022. 

 
29) École Pratique des Hautes Études (EPHE), Γαλλία. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 2ο, 3ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Α. Μπάζου (bazouath@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Δίπλωμα/Πιστοποιητικό Γαλλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον C1. Η 

πιστοποιημένη γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί θετικά. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/3/2022. 

 
30) Akademia Ignatianum W. Krakowie 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 3o 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Διονύσης Μπενέτος (dionbenetos@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση 

της Αγγλικής γλώσσας (C2) και η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής. Στην επιλογή 

συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022 

 
31) Universita degli Studi di Bari Aldo Moro 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1o, 2o. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Διονύσης Μπενέτος (dionbenetos@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Επιλέξιμοι είναι μόνο φοιτητές Κλασικής κατεύθυνσης. Προπτυχιακοί φοιτητές: 

Απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της Ιταλικής σε επίπεδο Β2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Απαιτείται 

η πιστοποιημένη γνώση της Ιταλικής σε επίπεδο Β2. 
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Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022 

 
32) Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Γερμανία. 

Αριθμός φοιτητών: 2. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο, 3ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Χ. Φάκας (cfakas@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Προπτυχιακοί φοιτητές: Όσα αναφέρονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής (βλ. 

σ. 1). Επίσης, θα ληφθεί υπόψη η γενικότερη γλωσσομάθεια, δηλ. ο αριθμός ξένων γλωσσών και το 

επίπεδο γνώσης τους. Υποψήφιοι διδάκτορες: Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (C2). Μαζί 

με το βιογραφικό σημείωμα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν σύντομο κείμενο 

αιτιολόγησης της αίτησης. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2022. 

 
33) Universität Hamburg, Γερμανία. 

Αριθμός φοιτητών: 3. Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο, 3ο. 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Χ. Φάκας (cfakas@phil.uoa.gr) 

Επιπλέον κριτήρια: Προπτυχιακοί φοιτητές: Όσα αναφέρονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής (βλ. 

σ. 1). Επίσης, θα ληφθεί υπόψη η γενικότερη γλωσσομάθεια, δηλ. ο αριθμός ξένων γλωσσών και το 

επίπεδο γνώσης τους. Υποψήφιοι διδάκτορες: Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (C2). Μαζί με 

το βιογραφικό σημείωμα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν σύντομο κείμενο 

αιτιολόγησης της αίτησης. 

Κατάθεση αιτήσεων / δικαιολογητικών: σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ακαδημαϊκού υπεύθυνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/3/2022. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλεύονται και τις 

επιμέρους προσκλήσεις ανά διμερή συμφωνία στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Φιλολογίας: http://www.phil.uoa.gr/erasmus-civis/erasmus.html 
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