
        

 
 
 
 

 

 

Ανακοίνωση 

προς το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα 

 (Erasmus+ International Credit Mobility Program) 

Ακαδ. ΄Ετους 2017-2018 με διάρκεια έως και την 31/07/2019 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εrasmus+ International Credit Mobility Ακαδ. ΄Ετους 2017-2018 (με διάρκεια έως και την 31/07/2019), το 

΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορήγησε στο Πανεπιστήμιό μας τις παρακάτω υποτροφίες Erasmus+ κινητικότητας προσωπικού για 

διδασκαλία και για επιμόρφωση: 

 

Χώρα/ 
Πανεπιστήμιο 

υποδοχής 

Είδος 
Κινητικότητας 

Αριθμός 
Συμμετεχόντων 

Διάρκεια 
(ημέρες) 

Δαπάνες 
ταξιδίου 

Ημερήσια 
αποζημίωση 

Σύνολο 

ΡΩΣΙΑ 
People’s Friendship 
University of Russia, 

Moscow 

Διδακτικό 
προσωπικό για 

διδασκαλία 
3 7 ημέρες 360 € / άτομο 160 €/ άτομο 1480 € /άτομο 

ΗΠΑ 
University of Illinois at 

Urbana-Champaign 

Διδακτικό 
προσωπικό για 

διδασκαλία 
1 7 ημέρες 1100 € 160 € 2220 € 

ΗΠΑ 
Stetson University 

Διδακτικό 
προσωπικό για 

διδασκαλία 
1 7 ημέρες 1100€ 160 € 2220 € 

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 
Soongsil University 

Διδακτικό 
προσωπικό για 

διδασκαλία 
1 7 ημέρες 1100€ 160 € 2220 € 

Διδακτικό/ 
Διοικητικό 

προσωπικό για 
επιμόρφωση 

1 7 ημέρες 1100€ 160 € 2220 € 

ΑΡΜΕΝΙΑ 
Armenian State 

University of 
Economics 

Διδακτικό 
προσωπικό για 

διδασκαλία 
4 7 ημέρες 275€ 160 € 1395 € /άτομο 

Διδακτικό/ 
Διοικητικό 

προσωπικό για 
επιμόρφωση 

4 7 ημέρες 275€ 160 € 1395 € / άτομο 

 

 
 
Δίνεται προτεραιότητα στους διδάσκοντες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη συγκεκριμένη συνεργασία με το Ίδρυμα Εταίρο, στους 

ακαδημαϊκούς συντονιστές ERASMUS+ των τμημάτων του Πανεπιστημίου, στους διδάσκοντες των μαθημάτων που προσφέρονται στην αγγλική 

γλώσσα στους εισερχόμενους φοιτητές ERASMUS+, στους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου που ασχολούνται με τη διοικητική 

υποστήριξη του Προγράμματος ERASMUS+ καθώς και σε όσα μέλη διοικητικού και διδακτικού προσωπικού δεν έχουν μετακινηθεί ποτέ στο 

παρελθόν με το Πρόγραμμα ERASMUS+. 

 
 

 
 

 

 



 

Tο διοικητικό προσωπικό, τα μέλη ΕΔΙΠ, τα μέλη ΕΤΕΠ και οι υποψήφιοι με την ιδιότητα του ΙΔΟΧ ή του συμβασιούχου έργου που επιθυμούν 

να μετακινηθούν για επιμόρφωση με το Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Erasmus+ τα εξής δικαιολογητικά:  

 

 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ) 

 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος περιγράφει: α) το αντικείμενο της εργασίας του, β) τα 

προβλεπόμενα οφέλη από την κινητικότητα και γ) το αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης (όπου αυτό υπάρχει) που επιθυμεί να 

παρακολουθήσει. Η φόρμα πρέπει  να φέρει τη σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου. (Για τη φόρμα πατήστε ΕΔΩ) 

 Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (το συγκεκριμένο επίπεδο υποδηλώνει καλή γνώση της γλώσσας στην οποία 

πραγματοποιείται η επιμόρφωση)  

 Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή έργου, για τους υποψηφίους με την ιδιότητα του συμβασιούχου ΙΔΟΧ ή έργου 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων του διοικητικού προσωπικού, μελών ΕΔΙΠ και μελών 

ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου καθώς και χορήγησης άδειας για μετακίνηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+»  μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. 

 

Η διάρκεια της κινητικότητας για διδασκαλία είναι  5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας συνολικά.  Η 

υποτροφία καλύπτει τις ημέρες διδασκαλίας καθώς και τις ημέρες ταξιδιού (1 ημέρα ταξιδιού προς το Ίδρυμα Υποδοχής και 1 ημέρα ταξιδιού 

προς το Ίδρυμα Προέλευσης).  

 

Η διάρκεια της κινητικότητας για την επιμόρφωση του διδακτικού/διοικητικού προσωπικού είναι 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Η  

υποτροφία καλύπτει τις ημέρες επιμόρφωσης καθώς και τις ημέρες ταξιδιού (1 ημέρα ταξιδιού προς το Ίδρυμα Υποδοχής και 1 ημέρα ταξιδιού 

προς το Ίδρυμα Προέλευσης).  

 

Όλοι οι διακινούμενοι πρέπει να έχουν επιστρέψει στην Αθήνα το αργότερο μέχρι και την 31 Ιουλίου 2019. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικώς τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Erasmus+ (κα. Έλενα Κανδεράκη, 

τηλ. 210-8203 250, email: elka@aueb.gr) το αργότερο μέχρι  και την 28η Οκτωβρίου 2018. 

 

 

 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018 

Γραφείο  Erasmus+ ΟΠΑ 
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