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BHMA - BHMA 

 

 Ενημερώνεσαι απο τον Πίνακα Φοιτητικής Ροής κινητικότητας για τα Ιδρύματα που συμμετέχουν το Ακαδημαϊκό 
έτος που θα διακινηθείς. Ο Πίνακας αυτός παρουσιάζει το Ίδρυμα, τις θέσεις,  τους φοιτητομήνες, όπου  1x9 (ένας 
φοιτητής επί έτος),  2x5 (δύο φοιτητές επί ένα εξάμηνο) 

 
 
 Επιλέγεις, μετά από προσεκτική μελέτη έως 3 Ιδρύματα του εξωτερικού. Δηλαδή, κοιτάζεις στα site των 

υποψηφίων Ιδρυμάτων : 
 

α) Ακαδημαϊκό ημερολόγιο και σχέση του με το δικό μας 
 
β) Γλώσσα διδασκαλίας και επίπεδο αυτής που απαιτείται από το Ίδρυμα του εξωτερικού  
 
γ) Εάν η γλώσσα διδασκαλίας είναι διαφορετική από την επίσημη γλώσσα του Ιδρύματος, αναζητάς   λίστα 
μαθημάτων στα Αγγλικά για το εξάμηνο που επιθυμείς.  
 
 

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. 
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 Επίσης,  αποφασίζεις για την περίοδο σπουδών δηλ. διαλέγεις εξάμηνο φθινοπωρινό ή εαρινό, συμπληρώνεις τις 

ακριβείς ημερομηνίες και τα ECTS credits, τα οποία είναι για μεν το εξάμηνο 30 και για όλο το έτος 60. 
 
 Υποβάλεις την αίτησή σου (μέσα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες βάσει της σχετικής ανακοίνωσης) μαζί με το 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που κατέχεις  
 

 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
 

• Επιτυχής ολοκλήρωση του αριθμού μαθημάτων που προβλέπονται στο 1ο  έτος σπουδών (10 κατοχυρωμένα 

μαθήματα τουλάχιστον, κατά την υποβολή της αίτησης) 

• Υπηκοότητα οποιουδήποτε κράτους (και εκτός της ΕΕ) 

• Καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής (υποβάλλεις σχετικό πιστοποιητικό μαζί με την 

αίτησή σου) 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

 
H επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης από την Επιτροπή ERASMUS του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. 

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται συνεκτίμηση των κάτωθι παραγόντων: 

1. αξιολόγηση της φοιτητικής επίδοσης (Μέσος όρος βαθμολογίας, αριθμός μαθημάτων, υποχρεωτικά μαθήματα 
Αου έτους), 

2. αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της γλώσσας στην οποία θα διδαχθούν και θα εξετασθούν σε μαθήματα της 
επιλογής τους στο  εξωτερικό, 

3. αξιολόγηση της όλης προσωπικότητάς των φοιτητών/τριών και των υψηλών κινήτρων συμμετοχής τους στο 
πρόγραμμα. 

 
Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο βαθμό δυσκολίας που θα κληθούν να  αντιμετωπίσουν οι φοιτητές μας ανάλογα με το 
επίπεδο και τις απαιτήσεις των  Ξένων Πανεπιστημίων στα οποία επιθυμούν να μεταβούν στα πλαίσια του 
Προγράμματος Erasmus. 
 
 Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αρχίζεις να ετοιμάζεις το LA (Learning Agreement – Συμβόλαιο 

Εκμάθησης) 
 

 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 MOBILITY, συμπληρώνεις στον Πίνακα 1 (Table A: study program abroad) τους κωδικούς, τους τίτλους 
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και τις πιστωτικές μονάδες (ECTS credits) των μαθημάτων που θα παρακολουθήσεις στο εξωτερικό όπως αυτά 
εμφανίζονται στον οδηγό σπουδών του ξένου Πανεπιστημίου ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 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) τους κωδικούς, τους τίτλους και τις πιστωτικές μονάδες 
(ECTS credits) των μαθημάτων που θα αντιστοιχηθούν στο δικό μας Πανεπιστήμιο ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.  Τα μαθήματα 
αυτά είναι μαθήματα στα οποία 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 μπορείτε να τα επιλέξετε αφού συμβουλευτείτε τον οδηγό σπουδών που θα σας αποσταλεί ή 
θα τον αναζητήσετε στο site του αντίστοιχου Πανεπιστημίου.  Στη συνέχεια έρχεστε σε επικοινωνία με τη 
Διοικητική Υπεύθυνη του Τμήματός μας που θα προωθήσει το Learning Agreement στην Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη 
του Τμήματος ώστε να εξασφαλίσετε την έγκριση της αντιστοιχίας των μαθημάτων σας. 
 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ? 
 

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

 Ιδανικά, θα πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει 5 δικά μας μαθήματα με 5 μαθήματα της σχολής προορισμού τα οποία 
να έχουν ίδιο 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.  
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 Π.χ. υπάρχουν σχολές στο εξωτερικό οι οποίες για τα μαθήματα του προγράμματος  

erasmus δίνουν 7,5 ή 15 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα. Στην περίπτωση αυτή 2 μαθήματα των 15 πιστωτικών 
μονάδων καλύπτουν 5 μαθήματα του Τμήματός μας. Πρέπει όμως τα 2 μαθήματα των 15 πιστωτικών μονάδων να 
καλύπτουν (τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό) την ύλη των 5 μαθημάτων του Ο.Π.Α. τα οποία θέλετε να 
αντιστοιχίσετε.  
 

 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. 
 

 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.   
 

 Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στην Διοικητική Υπεύθυνη του Τμήματος ζητώντας 
την αλλαγή που επιθυμείτε. Εκείνη θα προωθήσει το αίτημά σας στην Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη που είναι αρμόδια 
να εγκρίνει την αλλαγή και να σας ενημερώσει σχετικά, ώστε στη συνέχεια να συμπληρωθεί από εσάς η 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 μας αποσταλεί ώστε να το υπογράψει η δική μας 
Ακαδημαϊκή Συντονίστρια και το στέλνουμε πίσω στο Ίδρυμα του εξωτερικού για να υπογράψουν κι εκείνοι από 
την πλευρά τους..  Η προθεσμία αλλαγών είναι συνήθως δύο εβδομάδες  από την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο 
Υποδοχής.  
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 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 και από τα τρία μέρη (δηλ. από εσάς, από το  Ίδρυμα προέλευσης και το Ίδρυμα Υποδοχής) LA’s 
before and during mobility. 
 

 After Mobility  / Transcript of Records 
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο εξωτερικό εκδίδεται το After Mobility / Transcript  of  records  με τους 
βαθμούς των μαθημάτων και τα ECTS credits. 
 
Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών γίνεται η αντιστοιχία των μαθημάτων και των βαθμών σας στο ΟΠΑ. 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) 
 
Τα έντυπα αυτά θα σας σταλούν ηλεκτρονικά και συμπληρώνοντάς τα θα λάβετε τη σχετική υποτροφία από το ΙΚΥ.  
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 κάνουν μια 
Welcome Week. Όταν αυτή είναι υποχρεωτική θα πρέπει να τη συμπεριλάβετε στη διάρκεια κινητικότητας. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ! 

 
 

 
Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα υπογράψετε αποτελεί το Συμβόλαιο Εκμάθησης Learning Agreement).  
 
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει  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 και θα έχετε τις συνέπειες της μη 
καταβολής του 20% της υποτροφίας ή και ακόμη της επιστροφής μέρους ή όλου του ποσού αυτής. 

 
 
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ  
 

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε στη Σύμβασή σας τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της κινητικότητάς σας.  

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 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
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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 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: 
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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 Επιχορήγησης (δηλαδή η επιχορήγηση δεν χρειάζεται να υπολογιστεί εκ 
νέου). 

   
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Είναι μια κάρτα απαραίτητη για την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, η οποία αφορά την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψή σας στο εξωτερικό. Την κάρτα αυτή την  κρατάτε πάντα μαζί σας και την 
επιδεικνύετε όποτε σας ζητηθεί.  
 
Όσοι φοιτητές είναι ασφαλισμένοι στο ΟΠΑ παίρνουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Aσφάλισης από το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο. 
 
Είναι πολύ σημαντικό να έχετε ενημερωθεί λεπτομερώς πριν αναχωρήσετε για το εξωτερικό σχετικά με τις 
καλύψεις της κάρτας.  
Στον ακόλουθο σύνδεσμο αναγράφονται με λεπτομέρεια οι καλύψεις που παρέχει η συγκεκριμένη κάρτα 
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-stays/index_el.htm 
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ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Α.  
 
 
 

Σε κάθε εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά «Δήλωση μαθημάτων» βάσει του Οδηγού 
Σπουδών του Τμήματός μας.  Τα μαθήματα που παίρνουν στο εξωτερικό μπορούν να τα δηλώσουν στη Δήλωση 
αυτή (στο φθινοπωρινό ή εαρινό εξάμηνο, ανάλογα με την περίοδο που προσφέρονται στο ΟΠΑ). Μάθημα που δεν 
δηλώνεται, δεν μπορεί να επανεξεταστεί το Σεπτέμβριο σε περίπτωση αποτυχίας στο εξωτερικό.  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.   
 
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.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Ακαδημαϊκή  Συντονίστρια Τμήματος για το Πρόγραμμα  ERASMUS+:  
Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια κ. Αναστασία Μιαούλη, 

Τηλ.: 210-8203447, Fax: 210-8203301, e.mail: miaouli@aueb.gr 
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- 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 οι βαθμοί σας αυτοί θα ακυρωθούν από τη Γραμματεία μας. 
 

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 του συστήματος του ΕΥΔΟΞΟΥ. 
 
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 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ  να έχει δηλώσει τα 
ελληνικά αντίστοιχα μαθήματα στην ηλεκτρονική δήλωσή του. 
 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS 

http://aueb.esnathens.gr/ 
 

O Σύλλογος φοιτητών Erasmus είναι ένας επίσημος σύλλογος που λειτουργεί επιβοηθητικά στο έργο του 
Πανεπιστημίου μας παρέχοντας πληροφορίες για τα διάφορα ξένα Ιδρύματα και φέρνοντας σε επαφή πολλούς 
φοιτητές που έχουν ήδη συμμετάσχει στο Πρόγραμμα με φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν. Οι 
πληροφορίες αυτές είναι πολύτιμες και καλό θα ήταν να φροντίσουν όλοι να ενημερωθούν σχετικά, πριν φύγουν 
από την Ελλάδα.  Τα γραφεία του Συλλόγου ESN Athens AUEB βρίσκονται στην  οδό Ευελπίδων 29, 1ος όροφος ( 
E.mail:  esa@aueb.gr). 
 
 
 
 

Ακαδημαϊκή  Συντονίστρια Τμήματος για το Πρόγραμμα  ERASMUS+:  
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Απαραίτητη εξουσιοδότηση 
 

• 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 άλλες τυχόν ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν στην Ελλάδα μέλη της 

οικογένειάς σας. 
 
--------------------------- 
 
Το γραφείο Erasmus του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε και σας 
παρέχει συνεχή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα. 
 

 
Διοικητική Υπεύθυνη Τμήματος  

Μουρίκη Αναστασία - Οθωνία, Μέλος ΕΤΕΠ 
Ωρες γραφείου 11- 4μ.μ. καθημερινά 

1ος όροφος Δεριγνύ, Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής ΔΙΙ 
Τηλ. 210-8203319 

Email: oth.mouriki@aueb.gr 
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