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Ενημερωτικός Οδηγός  

Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ 

 Ενημερώνεσαι για τον Πίνακα Φοιτητικής Ροής κινητικότητας για το Ακαδ.Ετος 2023-
2024 που θα είναι το Ακαδημαϊκό έτος που θα μετακινηθείς. Ο Πίνακας αυτός 
παρουσιάζει τα  Ιδρύματα, τις θέσεις,  τη διάρκεια σπουδών στο εξωτερικό 
(φοιτητομήνες 1x9 :ένας φοιτητής επί έτος,  2x5 : δύο φοιτητές επί ένα εξάμηνο). 

 
  Eπισκέπτεσαι τις ιστοσελίδες των υποψηφίων Ιδρυμάτων και ενημερώνεσαι για : 

 
α) Ακαδημαϊκό ημερολόγιο και σχέση του με το δικό μας 
 
β) Γλώσσα διδασκαλίας και επίπεδο αυτής που απαιτείται από το Ίδρυμα Υποδοχής. 
 
γ) Εάν η γλώσσα διδασκαλίας είναι διαφορετική από την επίσημη γλώσσα του Ιδρύματος, 
αναζητάς λίστα μαθημάτων στα Αγγλικά για το εξάμηνο που επιθυμείς (Courses in English 
for exchange students).  
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 
Θα πρέπει να υπάρχουν αρκετά μαθήματα για να διαλέξεις , γιατί στην αρχή μπορεί να 
έχεις επιλέξει ορισμένα τα οποία να μην προσφερθούν τελικά για διάφορους λόγους και 
να πρέπει να διαλέξεις άλλα στη θέση τους. 
 

  Επιλέγεις έως 3 Ιδρύματα του εξωτερικού  με σειρά προτεραιότητας στα οποία θα 
επιθυμούσες να μετακινηθείς.  

 
 Επίσης,  αποφασίζεις για την περίοδο σπουδών δηλ. διαλέγεις εξάμηνο φθινοπωρινό 

ή εαρινό, συμπληρώνεις τις ακριβείς ημερομηνίες και τα ECTS credits (πιστωτικές 
μονάδες), τα οποία είναι για μεν το εξάμηνο 30 και για όλο το έτος 60. 

 
 Υποβάλεις την αίτησή σου (μέσα στις προκαθορισμένες ημερομηνίες) μαζί με το 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που κατέχεις. 
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ από 23/2/23 ΕΩΣ 15/3/23 
 

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα μπορείτε να υποβάλετε την 
αίτηση σας ακολουθώντας το σύνδεσμο που θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης- στο φάκελο 
του  προγράμματος Erasmus+ https://www.dept.aueb.gr/el/econ/content/erasmus 
με τίτλο «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Erasmus+ 2023-
2024. 

Κριτήρια επιλεξιμότητας 
 

Για να μπορούν οι  φοιτητές να αιτηθούν συμμετοχή στο πρόγραμμα Κινητικότητας 
για σπουδές οφείλουν να καλύπτουν τα παρακάτω: 

• Να βρίσκονται τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών (Γ’ και Δ’ εξάμηνο) 

• Να έχουν κατοχυρώσει τουλάχιστον δέκα (10) μαθήματα (ή 60 ECTS). 

• Να έχουν υπηκοότητα οποιουδήποτε κράτους (και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

• Να έχουν καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής 

Κριτήρια επιλογής 
 

H επιλογή των φοιτητών του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ γίνεται με βάση τα εξής κριτήρια: 

• Την εμπρόθεσμη αίτηση των φοιτητών με τα πανεπιστήμια της επιλογής τους κατά 
σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες. 

• Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για τη γλώσσα διδασκαλίας σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις αποδοχής των ξένων ιδρυμάτων 

• Ακαδημαϊκή επίδοση. 

• Η πληρότητα των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων (εφόσον υπάρχουν) των ιδρυμάτων 
υποδοχής (κατοχυρωμένα ECTS, εξάμηνο σπουδών, προαπαιτούμενα μαθήματα, 
κλπ). 

• Η συμμετοχή με άλλο/η συμφοιτητή/τρια (ανάλογα τη βαρύτητα που έχουν δώσει οι 
αιτούντες).  
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Κριτήρια κατάταξης 
 

Η κατάταξη των αιτούντων φοιτητών γίνεται υπολογίζοντας το: 

• Ποσοστό κατοχυρωμένων μαθημάτων1 βάσει μαθημάτων προγράμματος σπουδών 
για το εξάμηνο σπουδών του φοιτητή και το  

• Μέσο όρο βαθμολογίας των κατοχυρωμένων μαθημάτων. 

Χρησιμοποιείται ο εξής αλγόριθμος: (αριθμός μαθημάτων που έχουν εξεταστεί 
επιτυχώς / συνόλου των μαθημάτων που θα έπρεπε  να έχουν εξεταστεί επιτυχώς 
σύμφωνα με το εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής/τρια) X  (Mέσο όρο 
βαθμολογίας) = Συντελεστής κατάταξης 

παράδειγμα:  όταν ο φοιτητής/τρια εχει περάσει 24 μαθήματα επι συνόλου 25 
μαθημάτων και έχει Μ.Ο βαθμολογίας 7,92 

εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο θα έχουμε: 

24/25 = 0,96 Χ 7,92 = 7,60 Συντελεστής κατάταξης  

Ειδικές περιπτώσεις 
• Για τους φοιτητές που σύμφωνα με την κατάταξη τους δεν μπορούν να 

τοποθετηθούν σε πανεπιστήμιο της αρχικής τους επιλογής γιατί οι διαθέσιμες θέσεις 
έχουν καλυφθεί, οι υπεύθυνοι του τμήματος τους προτείνουν άλλα πανεπιστήμια με 
γεωγραφική ή ακαδημαϊκή συνάφεια με τις αρχικές τους επιλογές στα οποία δεν 
έχουν καλυφθεί οι διαθέσιμες θέσεις.  

• Οι φοιτητές που επιλέγουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με άλλο συμφοιτητή 
τους με τον οποίο όμως έχουν μεγάλη διαφορά στη σειρά κατάταξης και εμμένουν 
σε αυτή την επιλογή, κατατάσσονται στην σειρά του φοιτητή που είναι χαμηλότερα 
στην σειρά κατάταξης. 

 
Learning Agreement before mobility 

 
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής αρχίζεις να ετοιμάζεις το LA 
(Learning Agreement – Συμφωνία μάθησης) σε αρχείο word που μετά θα 
μετατρέψεις σε pdf είτε μέσω της πλατφόρμας OLA (EWP Dashboard). 
 
Σε αρχείο word/pdf 
Στο έντυπο αυτό συμπληρώνεις τα προσωπικά σου στοιχεία, τα στοιχεία του 
Ιδρύματος προέλευσης καθώς και τα στοιχεία του Ιδρύματος Υποδοχής. Στη συνέχεια 
και συγκεκριμένα στο τμήμα με τίτλο: Section to be completed BEFORE THE 

1 ο αριθμός μαθημάτων που έχουν περαστεί, όπως και ο μέσος όρος επίδοσης για τα μαθήματα αυτά υπολογίζονται σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία ορίζεται από τη γραμματεία του τμήματος 
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MOBILITY, συμπληρώνεις στον Πίνακα 1 (Table A: study program abroad) τους 
κωδικούς, τους τίτλους και τις πιστωτικές μονάδες (ECTS credits) των μαθημάτων 
που θα παρακολουθήσεις στο εξωτερικό όπως αυτά εμφανίζονται στον οδηγό 
σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και στον Πίνακα 2 (Table B: Group of 
educational components in the student's degree that would normally be completed 
at the sending institution and which will be replaced by the study abroad) 
συμπληρώνεις τους κωδικούς, τους τίτλους (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) και τις πιστωτικές 
μονάδες (ECTS credits) των μαθημάτων που θα αντιστοιχηθούν στο δικό μας 
Πανεπιστήμιο.  Τα μαθήματα αυτά είναι μαθήματα στα οποία θα πρέπει  να 
εξεταστείς επιτυχώς για να πάρεις το πτυχίο σου από το ΟΠΑ.  
 

 Για διάρκεια σπουδών ενός εξαμήνου στο εξωτερικό θα πρέπει να συμπληρώνεις 30 
ECTS Credits, ενώ για διάρκεια σπουδών ενός ακαδημαϊκού έτους θα πρέπει να 
συμπληρώνεις 60 ECTS Credits. 
 

 Τα μαθήματα αυτά μπορείς να τα επιλέξεις αφού συμβουλευτείς τον οδηγό 
σπουδών που θα σου αποσταλεί ηλεκτρονικά από το Ίδρυμα υποδοχής ή θα τον 
αναζητήσεις στο website του Ιδρύματος.  Στη συνέχεια έρχεσαι σε επικοινωνία με τη 
Διοικητική Υπεύθυνη του Τμήματός μας σχετικά με την επιλογή μαθημάτων σου 
ώστε να εξασφαλίσεις την έγκριση  της αντιστοιχίας από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή 
του Τμήματός μας.   
 

Πώς γίνεται η αντιστοίχηση? 
 

 Το πρώτο βήμα για την αντιστοίχιση είναι να βρείτε μαθήματα στο πανεπιστήμιο 
προορισμού τα οποία να έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με τα μαθήματα τα 
οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε στο ΟΠΑ.   

 Ιδανικά, θα πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει 5 δικά μας μαθήματα με 5 μαθήματα του 
Ιδρύματος υποδοχής τα οποία να έχουν ίδιο ή συναφές κατά 80% περιεχόμενο με τα 
δικά μας μαθήματα, και να σας δίνουν 6 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι κάθε πανεπιστήμιο ορίζει 
διαφορετικό αριθμό πιστωτικών μονάδων για τα μαθήματα τα οποία προσφέρει 
στους φοιτητές Erasmus+.  
π.χ. υπάρχουν Ιδρύματα στο εξωτερικό τα οποία για τα μαθήματα του 
προγράμματος Erasmus+ δίνουν 7,5 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα. Στην 
περίπτωση αυτή 4 μαθήματα των 7,5 πιστωτικών μονάδων αντιστοιχούν με 5 
μαθήματα του Τμήματός μας που έχουν έκαστο από 6 ects. To 5o μάθημα μπορεί να 
είναι ένα μαθημα επιλογής που μας προσφέρουν τα άλλα Τμήματα το οποίο να εχει 
συνάφεια αντικειμένου με κάποιο από τα άλλα επιλεγμένα μαθήματα. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να σας αντιστοιχηθεί ένα μάθημα του ΟΠΑ θα πρέπει να έχετε 
τουλάχιστον 6 πιστωτικές μονάδες, για 2 μαθήματα τουλάχιστον 12 πιστωτικές 
μονάδες, κ.τ.λ. Εάν π.χ. περάσετε στο εξωτερικό μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 
20 πιστωτικές μονάδες, θα σας αντιστοιχηθούν 3 δικά μας μαθήματα. Για να 
περάσετε 4 δικά μας μαθήματα θα έπρεπε να είχατε τουλάχιστον 24 πιστωτικές 
μονάδες κ.ο.κ. 
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Learning Agreement during mobility 
 
Σε περίπτωση  που πηγαίνοντας στο εξωτερικό διαπιστώσετε ότι ορισμένα από τα 
μαθήματα που έχετε επιλέξει δεν προσφέρονται μπορείτε να προβείτε σε 
διόρθωση/αλλαγή  του LA είτε μεσω της πλατφόρμας EWP Dashboard είτε κάνοντας 
διορθώσεις στο pfd.   
 

 Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στην Διοικητική 
Υπεύθυνη του Τμήματος ζητώντας την αλλαγή που επιθυμείτε δίνοντας της τις 
αναγκαίες περιγραφές ώστε να εξασφαλίσετε την έγκριση των αλλαγών από τον 
Ακαδημαϊκό Συντονιστή.  
 
Για διόρθωση στο pdf 
 

 Συμπληρώνετε τη σελίδα 5 του Learning Agreement , που είναι το τμήμα του 
εντύπου  που ονομάζεται Section to be completed DURING THE MOBILITY, που 
περιλαμβάνει CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT και που αφορά 
προσθήκες/διαγραφές.  Στη συνέχεια αυτό το έγγραφο θα το υπογράψει ο δικός μας 
Ακαδημαϊκός Συντονιστής και το δίνετε εσείς μετά στο Ίδρυμα Υποδοχής για 
υπογραφή.  Η προθεσμία αλλαγών είναι συνήθως 7 -10 ημέρες από την εγγραφή σας 
στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η διαδικασία αυτή σας εξασφαλίζει την αναγνώριση των μαθημάτων που επιλέξατε 
και είναι ουσιώδης για τις σπουδές σας στο εξωτερικό. Θα πρέπει να φροντίσετε 
ώστε να έχετε στην κατοχή σας αντίγραφα των υπογεγραμμένων LA’s before και LA 
during mobility και από τα τρία μέρη (δηλ. από εσάς, από το  Ίδρυμα προέλευσης και 
το Ίδρυμα Υποδοχής), τα οποία  στο τέλος της περιόδου σπουδών σας στο εξωτερικό 
θα διασφαλίσουν την άμεση αντιστοίχηση των μαθημάτων σας χωρίς προβλήματα. 
 
 

 

 

 

Ηλεκτρονικό learning agreement ή αλλιώς 

OLA platform προσυμπληρωμένων learning agreements 

Η πλατφόρμα του OLA αποτελεί την νέα πραγματικότητα του προγράμματος 
Erasmus+ απο τον Σεπτέμβριο του 2021 καθώς πλέον τα Learning Agreements των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών μας θα καταχωρούνται και θα 
επεξεργάζονται απο εκεί (και μόνο ηλεκτρονικά). 
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Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν έχουν ενταχθεί όλα τα πανεπιστήμια του 
εξωτερικού στην νεα αυτή πλατφόρμα. Είναι όμως μια διαδικασία που συνεχίζεται 
και θα ολοκληρωθεί σύντομα. Αυτό το διαπιστώνουμε κατά τη διάρκεια της 
προσυμπλήρωσης των Learning Agreements όταν δεν βρίσκουμε online την εγγραφή 
ενός συγκεκριμένου πανεπιστήμιου και βγάζει σφάλμα.  

Διαδικασία:  

1. Αφού οι φοιτητές συμπληρώσουν online τα σχετικά πεδία βάσει των οδηγιών που 
τους έχουν σταλεί 
επιλέγουν Sign and send the Online Learning Agreement to the Responsible Person 
at the Sending Institution for review. Με το που δίνουν αυτή την εντολή σας έρχεται 
μήνυμα αυτοματοποιημένο από την πλατφόρμα για τη Συμφωνία Μάθησης 
(Learning Agreement) προς έλεγχο και υπογραφή. 

2. Από τη στιγμή που έρχεται πλέον το Learning Agreement στους ακαδημαϊκούς 
συντονιστές  «κλειδώνει» και δεν είναι πλέον δυνατόν να επεξεργαστούν οι 
φοιτητές τη φόρμα του LA. Αν, ωστόσο, ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος εντοπίσει λάθη ή 
παραλείψεις, τόσο στα στοιχεία επικοινωνίας όσο και στο περιεχόμενο των πινάκων 
Α, Β μπορεί να απορρίψει το learning agreement, και έτσι να είναι εφικτή και πάλι 
η επεξεργασία της φόρμας από τους φοιτητές. Στην περίπτωση της απόρριψης θα 
λάβουν οι φοιτητές αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στον Ιδρυματικό τους 
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οπότε θα γνωρίζουν τι έχει συμβεί. 

3. Εφόσον η Συμφωνία Μάθησης εγκριθεί και υπογραφεί τότε ενημερώνεται τόσο ο 
φοιτητής όσο και ο Υπεύθυνος καθηγητής του Ιδρύματος Υποδοχής (τα στοιχεία 
του οποίου έχουν ήδη συμπληρωθεί από τους φοιτητές προηγουμένως), ο οποίος 
και καλείται να εγκρίνει τη Συμφωνία μάθησης. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αν 
ο Υπεύθυνος καθηγητής του Ιδρύματος Υποδοχής εντοπίσει λάθη ή παραλείψεις, 
τόσο στα στοιχεία επικοινωνίας όσο και στο περιεχόμενο των πινάκων Α,B, μπορεί 
να απορρίψει το Learning Agreement, και έτσι να είναι εφικτή και πάλι η 
επεξεργασία της φόρμας από τους φοιτητές. 

4. Η Συμφωνία μάθησης οριστικοποιείται από τη στιγμή που υπογραφεί και από 
τον Υπεύθυνο καθηγητή του ιδρύματος υποδοχής, οπότε λαμβάνουν οι φοιτητές 
και πάλι σχετική ειδοποίηση μέσω email ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
υποβολής του ηλεκτρονικού Learning Agreement. 

5. Σε περίπτωση αλλαγής μαθημάτων ο φοιτητής προχωρά στις αλλαγές του και 
ξεκινά εκ’ νέου η διαδικασία για τις εγκρίσεις και τις υπογραφές των Ακαδημαϊκών 
συντονιστών. 
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After mobility  / transcript of records 
 
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο εξωτερικό εκδίδεται από το  Ίδρυμα 
Υποδοχής το έγγραφο After Mobility ή/ και  το  Transcript  of  records  με τους 
βαθμούς των μαθημάτων που περάσατε στο εξωτερικό και τα ECTS credits των 
μαθημάτων αυτών. 
 
Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών γίνεται η αντιστοιχία των μαθημάτων και των 
βαθμών σας στο ΟΠΑ. 

Certificate of attendance (Πιστοποιητικό παρακολούθησης) 

 Το έντυπο αυτό θα το λάβετε στο Ιδρυματικό email σας και το δίνετε στον υπεύθυνο 
του International office όταν  τελειώσετε με τις εξετάσεις σας   OXI ΝΩΡΙΤΕΡΑ!  

Ο υπεύθυνος θα πρέπει να συμπληρώσει τις ακριβείς ημερομηνίες των σπουδών σας 
στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. Το υπογράφει, το σφραγίζει, και το στέλνετε 
ηλεκτρονικά στο γραφείο Erasmus+ΟΠΑ (erasmusmobility@aueb.gr).   

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Στο έντυπο αυτό δεν συμπληρώνετε τίποτα απολύτως εσείς  και δεν 
πρέπει να υπογραφεί πριν το τέλος των σπουδών σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. 

 Επίσης θα λάβετε ένα e-mail  με  το ερωτηματολόγιο eu-survey, το οποίο πρέπει να 
συμπληρώσετε ηλεκτρονικά. Το mail αυτό θα το λάβετε την επόμενη μέρα από 
εκείνη που είχατε βάλει στη σύμβαση σας ως ημερομηνία λήξης της κινητικότητάς 
σας. Το ερωτηματολόγιο αυτό καθώς και  το  Certificate of Attendance είναι 
απαραίτητα για το 20% της υποτροφίας σας. 

       H Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη 
(OLS) είναι ένα online εργαλείο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο δίνει   τη 
δυνατότητα στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ως 
γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας μία από τις 
έξι γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, 
Ολλανδικά) να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τη γλωσσική 
τους επάρκεια. 

Συγκεκριμένα οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί και πρόκειται να μετακινηθούν 
για σπουδές ή πρακτική άσκηση, πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητάς τους, 
είναι υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε αξιολόγηση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων 
μέσα από ένα online τεστ γλωσσικής αξιολόγησης. 

Με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (από Α1 έως Β1), οι φοιτητές έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν online γλωσσικά μαθήματα κατά τη διάρκεια της 
μετακίνησής τους, τα οποία είναι προαιρετικά. Για τους φοιτητές που έλαβαν ως 
αποτέλεσμα του τεστ από Β2 έως C1, τους δίνεται η δυνατότητα να 
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παρακολουθήσουν τα online γλωσσικά μαθήματα και σε διαφορετική γλώσσα από 
τη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας. Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας, οι 
φοιτητές υποβάλλονται και σε δεύτερο γλωσσικό τεστ προκειμένου να 
αξιολογηθεί η βελτίωση της γλωσσικής τους επάρκειας.  

Το τεστ είναι υποχρεωτικό προκειμένου να εκταμιευτεί το υπόλοιπο 20% της 
υποτροφίας. 

ΣΥΜΒΑΣΗ για τη χορήγηση Υποτροφίας κινητικότητας για σπουδές 
 
Η Σύμβαση θα σταλεί στο Ιδρυματικό σας email από το γραφείο Erasmus+ ΟΠΑ 
(erasmusmobility@aueb.gr) και συμπληρώνοντάς τη θα λάβετε τη σχετική υποτροφία 
για τις σπουδές σας στο εξωτερικό.  Πριν από την αναχώρησή σας θα λάβετε το 80% 
του συνολικού ποσού και μετά την επιστροφή σας στην Ελλάδα το υπόλοιπο 20% του 
ποσού της υποτροφίας. Θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με την 
περίοδο σπουδών που θα δηλώσετε, διότι βάσει της διάρκειας σπουδών σας στο 
εξωτερικό θα σας χορηγηθεί και η ανάλογη υποτροφία. Τη διάρκεια σπουδών θα τη 
βρείτε στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του  Ιδρύματος υποδοχής και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την παρακολούθηση των μαθημάτων καθώς και τις εξετάσεις. Πολλά 
Ιδρύματα οργανώνουν μια εβδομάδα γνωριμίας/ προσαρμογής Welcome Week που 
συνήθως είναι προαιρετική η συμμετοχή σας. Εάν ενημερωθείτε ότι η εβδομάδα αυτή 
είναι υποχρεωτική θα πρέπει να τη συμπεριλάβετε στη διάρκεια κινητικότητας που θα 
δηλώσετε. 

 
 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ! 
 

Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα υπογράψετε αποτελεί η Συμφωνία 
μάθησης (Learning Agreement).  
 
Αυτό σημαίνει ότι έχετε δεσμευθεί  να παρακολουθήσετε και να συμμετάσχετε στις 
εξετάσεις σε ΟΛΑ τα μαθήματα που έχετε δηλώσει και ΟΧΙ να επιλέξετε να 
παρακολουθήσετε και να εξεταστείτε μόνο σε μερικά από αυτά. 
 
Το γεγονός της μη συμμετοχής στις παρακολουθήσεις και τις εξετάσεις ΟΛΩΝ των 
μαθημάτων συνεπάγεται την μη τήρηση από πλευράς σας των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση σας κάτι που μπορεί να έχει ως συνέπεια την μη 
καταβολή του 20% της υποτροφίας ή και ακόμη της επιστροφής μέρους ή όλου του 
ποσού αυτής. 

 
  

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ  
Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε στη Σύμβασή σας τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης 
και λήξης της κινητικότητάς σας (περιλαμβανομένων και των εξετάσεων).  
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΚΥ που παρατίθενται πιο κάτω, αν διαπιστώσετε ότι η 
διάρκεια της κινητικότητάς σας θα είναι τελικά μεγαλύτερη από αυτή που δηλώσατε 
στη σύμβασή σας, τότε, προκειμένου να πληρωθείτε για τις επιπλέον μέρες θα 
πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώσετε το ΟΠΑ  πριν από την τελευταία μέρα που 
αναγράφεται στη σύμβασή σας, για τις επιπλέον αυτές μέρες. Διαφορετικά οι 
επιπλέον ημέρες θα θεωρούνται ως περίοδος «μηδενικής επιχορήγησης». 
Πιο αναλυτικά σχετικά με τις τροποποιήσεις, στους Χρηματοοικονομικούς και 
Συμβατικούς Όρους ισχύει το εξής: 

 
 Αλλαγές στην περίοδο παραμονής (ισχύει για φοιτητές και προσωπικό): 

 
• Εάν η αναμενόμενη διάρκεια της διαμονής είναι μεγαλύτερη από εκείνη που 

αναφέρεται στη Σύμβαση Επιχορήγησης, ο δικαιούχος μπορεί: 
 

o είτε να τροποποιήσει τη Σύμβαση επιχορήγησης κατά τη διάρκεια της 
περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό κατά τρόπο ώστε να ληφθεί υπόψη το 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμονής, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο 
καθίσταται δυνατό βάσει του υπολειπόμενου ποσού της επιχορήγησης.  

o είτε να συμφωνήσει με τον συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια της περιόδου 
κινητικότητας στο εξωτερικό  ότι οι επιπλέον ημέρες θα θεωρηθούν ως 
περίοδος «μηδενικής επιχορήγησης». 

o Το ποσό της επιχορήγησης δεν δύναται να αυξηθεί αφότου η κινητικότητα 
έχει ολοκληρωθεί. 

• Εάν η βεβαιούμενη περίοδος παραμονής είναι μεγαλύτερη της αντίστοιχης 
περιόδου που αναφέρεται στη Σύμβαση επιχορήγησης, οι επιπλέον ημέρες 
θεωρούνται ως περίοδος «μηδενικής επιχορήγησης». 

 
• Για κινητικότητα φοιτητών: Με την επιφύλαξη της τήρησης της ελάχιστης 

επιλέξιμης περιόδου, εάν η βεβαιούμενη περίοδος παραμονής είναι μικρότερη 
της αντίστοιχης περιόδου που αναφέρεται στη Σύμβαση επιχορήγησης, ο 
δικαιούχος θα ενεργήσει ως εξής: 

 
o Εάν η διαφορά μεταξύ της βεβαιούμενης περιόδου παραμονής και της 

αντίστοιχης περιόδου που αναφέρεται στη Σύμβαση επιχορήγησης, είναι 
μεγαλύτερη των 5 ημερών, ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει στο Mobility 
Tool+ την βεβαιούμενη περίοδο παραμονής (δηλαδή την ημερομηνία έναρξης 
και λήξης η οποία κοινοποιείται μέσω του Πιστοποιητικού Αναλυτικής 
Βαθμολογίας ή της Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης) και η επιχορήγηση θα 
υπολογιστεί εκ νέου. 

 
o Αντιθέτως, εάν η διαφορά είναι 5 ημέρες ή μικρότερη, ο δικαιούχος θα 

δηλώσει στο Mobility Tool+, την περίοδο που δηλώνεται στη Σύμβαση 
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Επιχορήγησης (δηλαδή η επιχορήγηση δεν χρειάζεται να υπολογιστεί εκ 
νέου). 

 

Οι φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί 
της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν όταν μετακινούνται για σπουδές με την 
προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια. 

ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
 

Το Πανεπιστήμιό μας απονέμει  υποτροφία  καλής ακαδημαϊκής επίδοσης  στους 
φοιτητές που είχαν επιτυχή συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα 
όταν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες πιστωτικές μονάδες (30 ECTS/ εξάμηνο 60  
ECTS/ ακαδ. έτος) κατά την περίοδο σπουδών τους στο εξωτερικό.  
 
Μετά το πέρας κάθε ακαδημαϊκού έτους και με απόφαση του Επιστημονικού 
Υπεύθυνου του προγράμματος αποδίδεται η υποτροφία αυτή ως επιβράβευση 
στους δικαιούχους φοιτητές.  

 
Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης 

 
Είναι μια κάρτα απαραίτητη για την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, η 
οποία αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή σας στο εξωτερικό και εκδίδεται 
μετά από αίτηση που υποβάλλετε στο Φορέα ασφάλισής σας. Την κάρτα αυτή την  
κρατάτε πάντα μαζί σας και την επιδεικνύετε όποτε σας ζητηθεί.  
Όσοι φοιτητές ανήκουν στην κατηγορία των ανασφαλίστων παίρνουν την Ευρωπαϊκή 
Κάρτα Aσφάλισης από το ΟΠΑ (Υπεύθυνος κ. Κώστας Βίτσιος, τηλ. 210-8203349, email: 
kxv@aueb.gr). 
Είναι πολύ σημαντικό να έχετε ενημερωθεί λεπτομερώς πριν αναχωρήσετε για το 
εξωτερικό σχετικά με τις καλύψεις της κάρτας.  
Στους ακόλουθους  συνδέσμους αναγράφονται με λεπτομέρεια οι υγειονομικές 
καλύψεις που παρέχει η συγκεκριμένη κάρτα και υπάρχουν απαντήσεις σε συχνά 
ερωτήματα: 
 
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-
stays/index_el.htm 
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-
stays/faq/index_el.htm 

 
Δήλωση Μαθημάτων στο Ο.Π.Α. 

 
   Σε κάθε εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική «Δήλωση 
μαθημάτων» βάσει του Οδηγού Σπουδών του Τμήματός μας.  Τα μαθήματα που 
παίρνουν στο εξωτερικό μπορούν εάν επιθυμούν να τα δηλώσουν στη Δήλωση αυτή 
(στο φθινοπωρινό ή εαρινό εξάμηνο, ανάλογα με την περίοδο που προσφέρονται στο 
ΟΠΑ). Προϋπόθεση αναγνώρισης των μαθημάτων Erasmus είναι να έχουν 
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καταχωρηθεί στη Συμφωνία μάθησης (Learning Agreement) και οι φοιτητές να έχουν 
εξετασθεί επιτυχώς σε αυτά. Οι φοιτητές αφού δηλώσουν όσα μαθήματα θα 
παρακολουθήσουν στο εξωτερικό και εφόσον έχουν κενές θέσεις στη δήλωσή τους 
μπορούν να δηλώσουν και άλλα μαθήματα του ΟΠΑ για τα οποία μπορούν να 
εξετασθούν μόνο κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.   
 
Οι φοιτητές Erasmus δικαιούνται να πάρουν δωρεάν τα ελληνικά συγγράμματα για τα 
μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό με την προϋπόθεση να τα 
δηλώσουν ηλεκτρονικά στο ΟΠΑ και να τα επιλέξουν μέσω της Ηλεκτρονικής 
Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων https://eudoxus.gr/ 
 
Επιτρέπεται επανεξέταση των  μαθημάτων στα οποία απέτυχε ο φοιτητής Erasmus στο 
εξωτερικό κατά την εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου στο  ΟΠΑ, το ίδιο 
ακαδημαϊκό Έτος κατά το οποίο διακινήθηκε ο φοιτητής. Φυσικά για να επανεξεταστεί 
θα πρέπει να έχει δηλώσει τα ελληνικά αντίστοιχα μαθήματα στην ηλεκτρονική 
δήλωσή του καθώς μάθημα που δεν δηλώνεται, δεν μπορεί να επανεξεταστεί το 
Σεπτέμβριο σε περίπτωση αποτυχίας στο εξωτερικό.   
 

Εξετάσεις στο Ο.Π.Α. 
 

Καθαρά για λόγους προστασίας των φοιτητών μας και εξασφάλισης του αδιάβλητου 
κατά τις διαδικασίες εξετάσεων, απαγορεύεται η συμμετοχή τους στις εξεταστικές 
περιόδους ως εξής: 

 
- Απαγορεύεται αυστηρά η συμμετοχή των φοιτητών Erasmus στις εξετάσεις του 

ΟΠΑ κατά την περίοδο σπουδών τους σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. π.χ. ένας 
φοιτητής που συμμετέχει στο Πρόγραμμα κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο δεν 
επιτρέπεται να συμμετάσχει στις εξετάσεις φθινοπωρινού εξαμήνου του ΟΠΑ. 
Αντίστοιχα, ένας φοιτητής που συμμετέχει στο Πρόγραμμα κατά το εαρινό εξάμηνο 
δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου του ΟΠΑ  και ένας 
φοιτητής που συμμετέχει στο Πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος δεν επιτρέπεται 
να συμμετάσχει στις εξετάσεις φθινοπωρινού και εαρινού εξαμήνου του ΟΠΑ.  

 
- Επίσης, απαγορεύεται η συμμετοχή στις έκτακτες εξεταστικές περιόδους που 

ακολουθούν το εξάμηνο που ο φοιτητής/τρια συμμετείχε στο Πρόγραμμα.   
 

- ΕΑΝ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, θα πρέπει να γνωρίζετε οτι οι 
βαθμοί που τυχόν λάβετε θα ακυρωθούν από τη Γραμματεία μας. 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS  
http://aueb.esnathens.gr/ 

 
 
 
 
 

 
Η Ένωση Φοιτητών Erasmus,  γνωστή και ως ESN Athens AUEB (Erasmus Student 
Network) είναι μια μη πολιτική, μη κερδοσκοπική οργάνωση φοιτητών του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 1992 από 
φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα Erasmus. Σήμερα η Ένωση Φοιτητών Erasmus αποτελείται από φοιτητές οι 
οποίοι έχουν συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus και έχουν βιώσει την όλη εμπειρία. 
Αποστολή τους είναι να προωθήσουν την κινητικότητα φοιτητών στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση έχοντας πάντα ως ιεραρχία ότι ως φοιτητές οι ίδιοι βοηθούν. 

Στόχος τους είναι να βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούν τους φοιτητές Erasmus 
που έρχονται για να σπουδάσουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (καθώς και 
σε άλλα πανεπιστήμια της Αθήνας, όπου είναι εφικτό) καθώς και τους Έλληνες/ίδες 
φοιτητές/τριες που επιθυμούν να διανύσουν μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό. 

Κύριο ενδιαφέρον τους είναι να προωθήσουν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έτσι ώστε όλο και περισσότεροι φοιτητές να επωφεληθούν από τα 
πολιτισμικά οφέλη, που μπορούν να προσφερθούν μέσω αυτών, καθώς και να 
συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που τους ενώνουν 
παρά τους χωρίζουν, ανεξαρτήτως από την χώρα προέλευσής τους, την θρησκεία τους, 
το οικονομική τους δυνατότητα ή τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. 

Ως προς τους εισερχόμενους φοιτητές, τους προσφέρουν βοήθεια με τους εξής 
τρόπους : 

• Έρχονται σε επαφή μαζί τους πριν την άφιξή τους στην Αθήνα. 
• Κανονίζουν κατάλληλη στέγαση για την διαμονή τους. 
• Με τον ερχομό τους τους προσφέρουν πακέτο πληροφοριών και οδηγιών. 
• Οργανώνουν μια εβδομάδα υποδοχής, γνωστή και ως Introduction Week ή Intro 

Week. 
• Τους βοηθούν με οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσουν. 
• Οργανώνουν διάφορες δραστηριότητες όπως ταξίδια, parties, πολιτισμικά ή αθλητικά 

δρώμενα. 

Ως προς τους/ις Έλληνες/ίδες φοιτητές/τριες που επιθυμούν να διανύσουν μια 
περίοδο σπουδών στο εξωτερικό, προσφέρουν βοήθεια με τους εξής τρόπους : 
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• Συμμετοχή σε συναντήσεις που διοργανώνει κάθε τμήμα του πανεπιστημίου με σκοπό 

την ενημέρωση τους για το πρόγραμμα. 
• Βοηθώντας τους να επιλέξουν ένα κατάλληλο πανεπιστήμιο όπου θα διανύσουν μια 

περίοδο κινητικότητας. 
• Προσφέροντας τους πληροφορίες και οδηγίες για το πανεπιστήμιο υποδοχής. 
• Φέρνοντάς τους σε επαφή με άλλους φοιτητές 
• Οργανώνοντας το δρώμενο "Erasmus Village" (οι εισερχόμενοι φοιτητές παρουσιάζουν 

τις χώρες και τα πανεπιστήμιά τους σε φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών οι οποίοι επιθυμούν  να σπουδάσουν στο εξωτερικό ). 

Το ESN Athens AUEB είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού Erasmus Student 
Network από το 1992. Αυτό τους βοηθά στο να διατηρούν επαφή με τις υπόλοιπες 
Ευρωπαϊκές φοιτητικές ενώσεις Erasmus+  με σκοπό την καλύτερη συνεργασία με 
αυτές καθώς και για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με σκοπό την βελτίωση ποιότητας 
των υπηρεσιών που παρέχουμε στους φοιτητές. 

Ο σύλλογος ESN Athens AUEB είναι ο πρώτος σύλλογος φοιτητών Erasmus στην 
Ελλάδα. 

Απαραίτητη εξουσιοδότηση [ γίνεται τωρα μεσω του Gov.gr ] 
 

 Λίγες ημέρες πριν την αναχώρησή σας, θα πρέπει να κάνετε μια εξουσιοδότηση σε 
κάποιο πρόσωπο προκειμένου να μπορεί να παραλάβει τα βιβλία των μαθημάτων 
που δηλώσατε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος EUDOXOS. 

 
 Επίσης, εξουσιοδότηση θα χρειαστεί και για τυχόν άλλες ενέργειες που θα πρέπει να 

κάνουν στην Ελλάδα μέλη της οικογένειάς σας και αφορούν εσάς. 
 
--------------------------- 
Το γραφείο Erasmus+ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι στη διάθεσή σας και 
σας παρέχει συνεχή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο 
πρόγραμμα κινητικότητας στο εξωτερικό. 
 
Διοικητική Υπεύθυνη Τμήματος για το Πρόγραμμα Erasmus+. 
Μουρίκη Αναστασία - Οθωνία, Μέλος ΕΤΕΠ 
Email: oth.mouriki@aueb.gr 
Τηλ. 210-8203319 
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