
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2023-2024 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+  Κινητικότητα για Σπουδές κατά  το 

ακαδημαϊκό έτος 2023-2024: 

να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ακόλουθο link 

https://www.dept.aueb.gr/en/content/ode/programme-erasmus-student-application-form-

ode 

από (02/03/2023 έως 17/3/2023) και να  υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην 

Γραμματεία του τμήματος στο vikipap@aueb.gr ( Βασιλική Παπαβασιλείου) το 

αργότερο μέχρι και την Παρασκευή  17  Μαρτίου 2023   

• Έντυπο αίτησης (submit και έπειτα print my submission).  

• Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας 

• Απλή φωτοτυπία πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 

• Φόρμα αντιστοίχισης μαθημάτων (Μόνο για την 1η επιλογή) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κάνει την 

απαραίτητη προεργασία όσον αφορά την αντιστοίχιση μόνο της πρώτης 

επιλογής.  

Οι  φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

Erasmus+ μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή του 

τμήματος ανάλογα με τη χώρα της πρώτης τους προτίμησης ως 

ακολούθως  

Για τις χώρες:  ΑUSTRIA, BULGARIA,CROATIA,CYPRUS,CZECH REPUBLIC, 

DENMARK,ESTONIA,FINLAND,GERMANY,HUNGARY,ICELAND,LATVIA,LIT

HUANIA,NETHERLANDS και NORWAY 

 κ. Δημήτρη ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ, Αναπλ. Καθηγητής  

Ο κ Μανωλόπουλος θα δέχεται τους φοιτητές ΠΕΜΠΤΗ 15.00-17.00 στο 

γραφείο του,  κτήριο Αντωνιάδου 4ος όροφος γραφείο 415 ή μέσω MS 

Teams. 

Για τις χώρες:  BELGIUM, FRANCE, ITALY  - κ. Ιωάννη ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ, Επίκ. 

Καθηγητής  
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Ως προς τις ώρες επικοινωνίας, οι φοιτητές  πρέπει να κλείνουν ραντεβού με τον κ 

Βεργινάδη  μέσω: https://meetings-eu1.hubspot.com/yiannis-verginadis 

Διαθέσιμες ώρες που θα μπορούν να το κάνουν είναι: κάθε Τρίτη 15.00-17.00. Η 

επικοινωνία μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν ραντεβού και θα πραγματοποιείται μέσω MS 

Teams.  

 

Για τις 

χώρες:  POLAND,PORTUGAL,ROMANIA,SLOVAKIA,SLOVENIA,SPAIN,SWE

DEN,SWITZERLAND, TURKEY και UNITED KINGDOM 

κ. Ηλία ΚΑΠΟΥΤΣΗ, Επίκ. Καθηγητής  -   email: ikapoutsis@aueb.gr  

Ως προς τις ώρες επικοινωνίας, οι φοιτητές μπορούν να κλείνουν ραντεβού με τον κ 

Καπουτσή μέσω της ακόλουθης εφαρμογής: https://cal.com/ikapoutsis 

Οι ώρες που θα μπορούν να το κάνουν είναι: Πέμπτη 13.15-15.00.  

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν ραντεβού και θα πραγματοποιείται μέσω MS 

Teams.  

Τη λίστα με τα συνεργαζόμενα  πανεπιστήμια του τμήματος ΟΔΕ θα βρείτε 

στο ακόλουθο Iink: 
https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%C
E%91%CE%A3%20%CE%A6%CE%9F%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE
%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%
A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%202023-2024%20%CE%9F%CE%94%CE%95.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε: 

o από την διοικητική υπεύθυνη Βασιλική 

Παπαβασιλείου  (vikipap@aueb.gr – τηλ.: 210 8203 147) 

 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ να στέλνετε ορθά συμπληρωμένη τη 

φόρμα αντιστοίχισης στους ακαδημαϊκούς σας υπεύθυνους. 

Πληροφορίες σχετικά με την Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ 

φοιτητών για σπουδές καθώς και για τα ποσά της υποτροφίας θα 

πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο Erasmus – email: 

erasmusmobility@aueb.gr , τηλ. Επικοινωνίας 2108203188 
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Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ 

ERASMUS+ θα πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο Erasmus 

email: erasmusmobility@aueb.gr , τηλ. Επικοινωνίας 

2108203188 

 

                                                                         Από την Γραμματεία 

                                                                                                                                    

Αθήνα,01/03/2023 
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