
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

υποβολήσ και ζγκριςησ αιτημάτων του διοικητικοφ προςωπικοφ, μελϊν ΕΔΙΠ και μελϊν ΕΤΕΠ του 

Πανεπιςτημίου καθϊσ και χορήγηςησ άδειασ για μετακίνηςη ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ 

«Erasmus+, Κινητικότητα Φοιτητϊν και Προςωπικοφ». 

 

1. Ανάρτθςθ ανακοίνωςθσ του γραφείου Erasmus+ ςτον ιςτότοπο του Πανεπιςτιμιου 

(www.aueb.gr) ςχετικά με τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ του διοικθτικοφ και διδακτικοφ 

προςωπικοφ ΟΠΑ ςτο Πρόγραμμα «Erasmus+, Κινθτικότθτα Φοιτθτϊν και Προςωπικοφ». 

Επιπλζον θλεκτρονικι αποςτολι τθσ ανακοίνωςθσ ςτο προςωπικό του Ιδρφματοσ. Στθν 

ανακοίνωςθ ορίηεται θ προκεςμία υποβολισ αιτιςεων, επιςυνάπτεται το ζντυπο υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ και παρουςιάηεται θ διαδικαςία που ακολουκείται για τθ ςυμμετοχι των 

ενδιαφερομζνων με τα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων.  

2. Υποβολι των ςχετικϊν αιτιςεων από τουσ ενδιαφερομζνουσ ςτο γραφείο Διεκνϊν Σχζςεων.  

Όςοι ενδιαφερόμενοι γνωρίηουν ιδθ το Κδρυμα υποδοχισ, χρειάηεται να το αναγράφουν, ενϊ 

όςοι βρίςκονται ςε διαδικαςία αναηιτθςθσ ιδρφματοσ υποδοχισ ενθμερϊνουν ςχετικά το 

Γραφείο Διεκνϊν Σχζςεων για το ςθμείο ςτο οποίο βρίςκεται θ επικοινωνία τουσ με το Κδρυμα 

υποδοχισ. 

3. Παρακάτω παρουςιάηονται τα κριτιρια και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που 

ιςχφουν για όλα τα επιμζρουσ προγράμματα του Erasmus+ (Πρόγραμμα Κλαςςικισ 

Κινθτικότθτασ, Πρόγραμμα διεκνοφσ Κινθτικότθτασ και Πρόγραμμα Ομίλου Κινθτικότθτασ 

Ο.Π.Α):  

 

Για το διοικητικό προςωπικό, τα μζλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και τουσ υποψηφίουσ με την ιδιότητα του 

ςυμβαςιοφχου ΙΔΟΧ ή ζργου τα κριτήρια ςυμμετοχήσ ςτο Πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:  

 Συνάφεια του αντικειμζνου τθσ εργαςίασ με το αντικείμενο τθσ επιμόρφωςθσ. 

 Επαρκισ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ςτθν οποία πραγματοποιείται θ επιμόρφωςθ. (Ελάχιςτο 

επίπεδο γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ κεωρείται το B2) 

 Σφμφωνθ γνϊμθ του Προϊςταμζνου του υπαλλιλου. 

 Προτεραιότθτα δίνεται ςτα μζλθ του προςωπικοφ που: α) ζχουν τθ μικρότερθ ςυμμετοχι 

ςτο πρόγραμμα κινθτικότθτασ ςε προθγοφμενα ζτθ και β) το αντικείμενο τθσ εργαςίασ 

τουσ ςχετίηεται με το Πρόγραμμα Erasmus+ 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη ςυμμετοχή των ενδιαφερομζνων ςτο πρόγραμμα  

 Συμπλιρωςθ τθσ αναρτθμζνθσ φόρμασ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα.  

 Συμπλιρωςθ φόρμασ ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ περιγράφει: α) το αντικείμενο τθσ 

εργαςίασ του, β) τα προβλεπόμενα οφζλθ από τθν κινθτικότθτα και γ) το αναλυτικό 

πρόγραμμα επιμόρφωςθσ (όπου αυτό υπάρχει) που επικυμεί να παρακολουκιςει. Η 

φόρμα πρζπει  να φζρει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του προϊςταμζνου. 

 Πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 (το ςυγκεκριμζνο επίπεδο υποδθλϊνει καλι 

γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ςτθν οποία πραγματοποιείται θ επιμόρφωςθ)  

 Αντίγραφο ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ζργου, για τουσ υποψθφίουσ με τθν ιδιότθτα του 

ςυμβαςιοφχου ΙΔΟΧ ι ζργου 

 



Επιςθμαίνεται ότι οι αιτιςεισ που δε ςυνοδεφονται από όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά δεν 

αξιολογοφνται.  

 

4. Το γραφείο Διεκνϊν Σχζςεων, ςυγκεντρϊνει τισ αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων, τισ αξιολογεί ωσ 

προσ τα τυπικά κριτιρια και διαμορφϊνει τον πίνακα κατάταξθσ των υποψθφίων. 

5. Το γραφείο Διεκνϊν Σχζςεων υποβάλλει τον πίνακα κατάταξθσ των υποψθφίων μαηί με τισ 

αιτιςεισ τουσ ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ, θ οποία  ειςθγείται ςτον Αναπλθρωτι Πρφτανθ 

Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων και Προςωπικοφ, προκειμζνου ο τελευταίοσ να προβεί ςτθν τελικι 

επιλογι των υποψθφίων. Για τθν επιλογι υπαλλιλων του ΕΛΚΕ/Ο.Π.Α. λαμβάνεται υπόψθ θ 

ζγκριςθ του Προϊςταμζνου Γραμματείασ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Για τθν επιλογι λαμβάνονται υπόψθ 

τα κριτιρια επιλογισ. 

6. Τα αποτελζςματα τθσ επιλογισ ανακοινϊνονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ με θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Στθ λίςτα περιλαμβάνονται και επιλαχόντεσ, ςε περίπτωςθ που κάποιοι από τουσ 

επιλεγζντεσ δεν ςυμμετάςχουν τελικά ςτο πρόγραμμα.  

7.  Μετά τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ του υπαλλιλου από φορζα υποδοχισ 

υποβάλλεται ςτο γραφείο Erasmus βεβαίωςθ του προϊςταμζνου του υπαλλιλου, ςφμφωνα με 

το ςυνθμμζνο υπόδειγμα, προκειμζνου να υπογραφεί θ ςυμφωνία μετακίνθςθσ. 

8. Αμζςωσ μόλισ υπογραφεί θ ςυμφωνία μετακίνθςθσ με το ίδρυμα υποδοχισ, οι διοικθτικοί 

υπάλλθλοι του Ο.Π.Α. (μόνιμοι και ΙΔΑΧ), τα μζλθ ΕΤΕΠ και τα μζλθ ΕΔΙΠ πρζπει να υποβάλλουν 

προσ τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ αίτθςθ χοριγθςθσ άδειασ μετακίνθςθσ, θ οποία κα πρζπει να 

ςυνοδεφεται από τα κάτωκι:  

 Αποδοχι από το Πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ 

 Πρόγραμμα επιμόρφωςθσ 

 Η προαναφερκείςα βεβαίωςθ προϊςταμζνου. Για τα μζλθ ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ απαιτείται 

ζγκριςθ του αρμοδίου οργάνου 

 

9.    Η άδεια μετακίνθςθσ χορθγείται από τον Αναπλθρωτι Πρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων            

και  Προςωπικοφ, αφοφ εκτιμθκεί ότι ςυντρζχουν τα κριτιρια και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ.  

 

10.  Οι επιλεγζντεσ ςτθ ςυνζχεια υποβάλλουν ςτο Γραφείο Erasmus+ αντίγραφο τθσ άδειασ 

μετακίνθςισ τουσ προκειμζνου να υπογραφεί θ Σφμβαςθσ Χρθματοδότθςθσ    του ΙΚΥ. 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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