
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
                   (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) 

 

Α Ι Τ Η Σ Η  Γ Ι Α  
Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  

Σ Τ Ο  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο  

 
ΤΜΗΜΑ:  

ΣΧΟΛΗ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΒΑΘΜΙΔΑ:  

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αίτησης:  

 
Επιθυμώ να συμμετάσχω στο συνέδριο (τίτλος) ………………...............................…………………………………   
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..
που θα πραγματοποιηθεί (τόπος) ………………………………….. από ………..……………. μέχρι ……………………… 
Μέσο μετακίνησης: ………………………………………………… (ΑΝ πρόκειται για Ι.Χ. να αναγράφεται και ο αριθμός 

κυκλοφορίας) 
Ημέρες εκτός έδρας: ……………………………………………………. 
 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτω (στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμα, να επισυναφθεί 
η σχετική πρόσκληση), στο συνέδριο αυτό θα: 

1. Παρουσιάσω εργασία με τίτλο: ………………………………………………............................................... 

……………………………………………………………………………………. 

2. Είμαι σχολιαστής   

3. Είμαι Πρόεδρος συνεδρίασης   

 
Παρακαλώ να μου καταβληθούν τα έξοδα συμμετοχής στο εν λόγω συνέδριο ως κατωτέρω: 

1. Αντίτιμο εισιτηρίου             

2. Έξοδα διανυκτέρευσης   

3. Ημερήσια αποζημίωση      

 Ημερομηνία αναχώρησης :        

Ημερομηνία επιστροφής :       

 ΣΥΝΟΛΟ  

(Όριο για συνολικά έξοδα 800,00 Ευρώ για Ευρώπη και Μεσογειακές χώρες και 1.000,00 Ευρώ για Αμερική 
- Ασία - Αυστραλία – Αφρική, Αποφ. Π.Σ. 19/05/08 ) 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν θα μου καταβληθούν οι παραπάνω δαπάνες από άλλη πηγή.  

 
       Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ   

 
 
 

 
 

Βλ. όπισθεν οδηγίες  

  



 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ  
 
1. Μέλη ΔΕΠ-ΕΕΔΙΠ δικαιούνται να αποζημιωθούν μέχρι 2 συνέδρια κατά οικονομικό έτος. 
2. Μέλη λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού δικαιούνται να αποζημιωθούν μόνον 1 συνέδριο 

κατά οικονομικό έτος. 
3. Κάθε αίτηση προς το τμήμα να στέλνεται απαραίτητα με το πρόγραμμα συνεδρίου και σε 

περίπτωση μη υπάρξεως με πρόσκληση στην οποία θα αναφέρεται και η ιδιότητα συμμετοχής 
στο συνέδριο (σχολιαστής, πρόεδρος, παρουσίαση εργασίας).  

4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα προωθούνται μαζί με την απόφαση - εισήγηση του τμήματος.  
5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι ένα μήνα πριν την έναρξη του 

συνεδρίου. 
6. Καμία δαπάνη δεν καλύπτεται για συμμετοχή σε συνέδρια εκπ/κού προσωπικού με σύμβαση 

Ι.Δ.  
 


