
ΣΧΟΛΗ   AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   Χανιά,   06  Οκτωβρίου  2015 

 

 

Προς το  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  Γραφείο  Erasmus   

Υπ’ όψιν κας  Έλενας Παπαδογεωργάκη.  

Ο επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης, υπεύθυνος των σχέσεων για τις  

διαπανεπιστημιακές ανταλλαγές  Erasmus, μετά από μελέτη των υποψηφιοτήτων για 

συμμετοχή στο πρόγραμμα 2015-16 (εαρινό  εξάμηνο 2015-16), μελέτησε τα δικαιολογητικά 

των υποψηφίων και σύμφωνα με τα δεδομένα κριτήρια επιλογής, που έχει υιοθετήσει η 

Σχολή, τις κατατάσσει με την παρακάτω σειρά, λαμβάνοντας έτσι προτεραιότητα για τις 

επιλογές των πανεπιστημίων υποδοχής: 

1. H Kωνιού Μαρίνα, με μέσο όρο βαθμολογίας 8,39 ανταποκρίνεται στα δεδομένα κριτήρια 

επιλογής ως εξής: 

 1
ο
 κριτήριο. Έχει αποκτήσει δίπλωμα γνώσης της αγγλικής σε επαγγελματικό  επίπεδο.   

2
ο
 κριτήριο. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ικανό αριθμό μαθημάτων σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του Π.Σ. 

3
ο
 κριτήριο. Όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα η τελική της βαθμολογία είναι 8,10 

 

2. Η  Πατεράκη Ελένη, με μέσο όρο βαθμολογίας 8,65  ανταποκρίνεται στα δεδομένα 

κριτήρια επιλογής ως εξής: 

 1
ο
 κριτήριο. Έχει αποκτήσει δίπλωμα γνώσης της αγγλικής σε επαγγελματικό επίπεδο  και 

γαλλικά σε μέσο επίπεδο . Πέραν της βεβαίωσης της Ιταλικής σε επίπεδο Β1, εκκρεμεί η 

γνώση της ιταλικής στο επίπεδο Β2, επειδή  επιλέξει και σχολές της Ιταλίας.  

2
ο
 κριτήριο. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ικανό αριθμό μαθημάτων σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του Π.Σ. 

3
ο
 κριτήριο. Όπως φαίνεται στον πίνακα η τελική της βαθμολογία είναι 7,82 

 

3. Η  Στράντζαλη Χριστίνα, με μέσο όρο βαθμολογίας 8,48  ανταποκρίνεται στα δεδομένα 

κριτήρια επιλογής ως εξής: 

 1
ο
 κριτήριο. Έχει αποκτήσει δίπλωμα γνώσης της αγγλικής σε επαγγελματικό  επίπεδο.  Πέραν 

της βεβαίωσης της Ιταλικής σε επίπεδο Β1, εκκρεμεί η γνώση της ιταλικής στο επίπεδο Β2, 

επειδή  επιλέξει σχολές της Ιταλίας.  

2
ο
 κριτήριο. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ικανό αριθμό μαθημάτων σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του Π.Σ. 

3
ο
 κριτήριο. Όπως φαίνεται στον πίνακα η τελική της βαθμολογία είναι 7,24 

 

4. Η  Ξεκαρδάκη Μαρία, με μέσο όρο βαθμολογίας  7,88 ανταποκρίνεται στα δεδομένα 

κριτήρια επιλογής ως εξής: 

 1
ο
 κριτήριο. Έχει αποκτήσει δίπλωμα γνώσης της αγγλικής σε επαγγελματικό  επίπεδο.  Πέραν 

της βεβαίωσης της Ιταλικής σε επίπεδο Β1, εκκρεμεί η γνώση της ιταλικής στο επίπεδο Β2, 

επειδή  επιλέξει σχολές της Ιταλίας.  



2
ο
 κριτήριο. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ικανό αριθμό μαθημάτων σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του Π.Σ.  

3
ο
 κριτήριο. Όπως φαίνεται στον πίνακα η τελική της βαθμολογία είναι 7,01 

 

5.Η  Καραμπίνη Λητώ, με μέσο όρο βαθμολογίας  8,05 ανταποκρίνεται στα δεδομένα 

κριτήρια επιλογής ως εξής: 

 1
ο
 κριτήριο. Έχει αποκτήσει δίπλωμα γνώσης της αγγλικής σε μεσαίο   επίπεδο.   

2
ο
 κριτήριο. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ικανό αριθμό μαθημάτων σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του Π.Σ. 3
ο
 κριτήριο. Όπως φαίνεται στον πίνακα η τελική της βαθμολογία 

είναι 6,72 

 

6.Η  Γερογιαννάκη Μαρία, με μέσο όρο βαθμολογίας  8,21 ανταποκρίνεται στα δεδομένα 

κριτήρια επιλογής ως εξής: 

 1
ο
 κριτήριο.  Έχει αποκτήσει δίπλωμα γνώσης της αγγλικής σε μεσαίο  επίπεδο.  Μπορεί να 

επιλεγεί για σπουδές στην Πορτογαλία. 2
ο
 κριτήριο. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ικανό 

αριθμό μαθημάτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Σ.  

3
ο
 κριτήριο. Όπως φαίνεται στον πίνακα η τελική της βαθμολογία είναι  6,68 

 

7.Η  Αναστασιάδη Αικατερίνη, με μέσο όρο βαθμολογίας  8,64 ανταποκρίνεται στα 

δεδομένα κριτήρια επιλογής ως εξής: 

 1
ο
 κριτήριο. Έχει αποκτήσει δίπλωμα γνώσης της αγγλικής σε επαγγελματικό επίπεδο.  

2
ο
 κριτήριο. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ικανό αριθμό μαθημάτων σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του Π.Σ.  

3
ο
 κριτήριο. Όπως φαίνεται στον πίνακα η τελική της βαθμολογία είναι  6,61 

 

8.Η  Παπαδήμα Ευθυμία–, με μέσο όρο βαθμολογίας  7,83 ανταποκρίνεται στα δεδομένα 

κριτήρια επιλογής ως εξής: 

 1
ο
 κριτήριο. . Έχει αποκτήσει δίπλωμα γνώσης της αγγλικής σε επαγγελματικό  επίπεδο.  

Εκκρεμεί η γνώση της ιταλικής, επειδή η υποψήφια έχει επιλέξει ΚΑΙ σχολή της Ιταλίας.  

2
ο
 κριτήριο. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ικανό αριθμό μαθημάτων σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του Π.Σ.  

3
ο
 κριτήριο. Όπως φαίνεται στον πίνακα η τελική της βαθμολογία είναι  6,56 

 

9.Η  Πατσάκη Εμμανουέλα, με μέσο όρο βαθμολογίας  8,01 ανταποκρίνεται στα δεδομένα 

κριτήρια επιλογής ως εξής: 

 1
ο
 κριτήριο. . Έχει αποκτήσει δίπλωμα γνώσης της αγγλικής σε μεσαίο επίπεδο.  

2
ο
 κριτήριο. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ικανό αριθμό μαθημάτων σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του Π.Σ.  

3
ο
 κριτήριο. Όπως φαίνεται στον πίνακα η τελική της βαθμολογία είναι  6,26 

 

10.Η  Μανίκα Μαρία Ελένη με μέσο όρο βαθμολογίας  8,06 ανταποκρίνεται στα δεδομένα 

κριτήρια επιλογής ως εξής: 

 1
ο
 κριτήριο. Έχει αποκτήσει δίπλωμα γνώσης της αγγλικής σε επαγγελματικό  επίπεδο.  Δεν 

έχει γνώσεις Ιταλικής παρόλο που έχει επιλέξει σχολές της Ιταλίας.  

2
ο
 κριτήριο. Δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ικανό αριθμό μαθημάτων σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του Π.Σ.  



3
ο
 κριτήριο. Όπως φαίνεται στον πίνακα η τελική της βαθμολογία είναι  7,06 

 

11. Η Χρυσίνα Βανέσσα με μέσο όρο βαθμολογίας  8,41 δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα 

κριτήρια επιλογής και λόγω του μικρού αριθμού μαθημάτων που έχει περάσει, ο τελικός 

βαθμός της είναι χαμηλότερος της βάσης. 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΑ Η ΣΕΙΡΆ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΙΑ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

1. Κωνιού Μαρίνα – 8,10 – προτείνεται να σπουδάσει στο Lublin της Πολωνίας 

2. Πατεράκη Ελένη, 7,82 - προτείνεται να σπουδάσει στο IUAV. Βενετία της Ιταλίας ή στο 

Beira Interior της Πορτογαλίας 

3. Στράντζαλη Χριστίνα – 7,24 – προτείνεται να σπουδάσει στο IUAV. Βενετία της Ιταλίας 

4. Ξεκαρδάκη Μαρία – 7,01 – προτείνεται να σπουδάσει στο IUAV. Βενετία της Ιταλίας 

5. Καραμπίνη Λητώ – 6,72 – προτείνεται να σπουδάσει στο Beira Interior της Πορτογαλίας 

6. Γερογιαννάκη Μαρία – 6,68 – προτείνεται να σπουδάσει στο Beira Interior της Πορτογαλίας 

7. Αναστασιάδη Αικατερίνη – 6,61 – προτείνεται να σπουδάσει στο Beira Interior ή 

δευτερευόντως στο Lublin της Πολωνίας 

8. Παπαδήμα Ευθυμία– 6,56 – προτείνεται να σπουδάσει στο Lublin της Πολωνίας ή στο 

Fribourg Switzerland 

9. Πατσάκη Εμμανουέλα– 6,26 – προτείνεται να σπουδάσει στο Beira Interior ή στο Lublin της 

Πολωνίας  

10. Μανίκα Μαρία Ελένη  – 7,06 – αποκλείεται λόγω μη ανταπόκρισης στο κριτήριο 2 κι μη 

γνώσης της Ιταλικής. 

11. Η Χρυσίνα Βανέσσα  -   8,41  αποκλείεται λόγω μη ανταπόκρισης στο σύνολο των 

κριτηρίων. 

 

Με τιμή,  

 

Ν.Σκουτέλης,  Επίκουρος καθηγητής Π.Κ.  


