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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ERASMUS+ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΚΑΔ. ΕΣΟ 2017-2018 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
Σο πρόγραμμα του Ομίλου Πρακτικισ Άςκθςθσ ΟΠΑ απευκφνεται ςε προπτυχιακοφσ και 

μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που ενδιαφζρονται να πραγματοποιιςουν πρακτικι άςκθςθ ςε 

επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ του εξωτερικοφ και υλοποιείται με τθ ςτιριξθ του Ιδρφματοσ 

Κρατικϊν Τποτροφιϊν (ΙΚΤ). Οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου μασ που 

επικυμοφν να ςυμμετάςχουν, καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν ςε θλεκτρονικι μορφι τθν 

ςυνθμμζνθ αίτθςθ και να τθν αποςτείλουν υπογεγραμμζνθ ςτθν Ντζλιου Κλεοπάτρα 

(delioucleopatra@gmail.com) ι να τθν προςκομίςουν απευκείασ ςτο γραφείο Διεκνϊν 

χζςεων επιςυνάπτοντασ και μία φωτοτυπία αποδεικτικοφ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ κακϊσ 

και πρόςφατθ αναλυτικι βακμολογία από τθν Γραμματεία του Σμιματόσ τουσ. 

 

Προκεςμία Τποβολισ Αιτιςεων - Περίοδοσ υλοποίθςθσ 

 

Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι  

από 3 Οκτωβρίου ζωσ 4 Νοεμβρίου 2017 

 

Για περιςςότερο εποικοδομθτικά αποτελζςματα, ςυςτινεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ 

να ζχουν τελειϊςει τισ ςπουδζσ των τριϊν πρϊτων ετϊν του προγράμματοσ ςπουδϊν τουσ 

και να ζχουν βρει εταιρεία ςτθν οποία επικυμοφν να πραγματοποιιςουν τθν πρακτικι 

τουσ. Παρόλα αυτά, δεν είναι απαραίτθτο να ζχει βρει ο φοιτθτισ ι θ φοιτιτρια φορζα 

απαςχόλθςθσ κατά τθ διάρκεια υποβολισ τθσ παροφςασ αίτθςθσ.  

Προςοχι: Η πρακτικι άςκθςθ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τισ 30/09/2018 και κατ’ 

ελάχιςτο να ζχει δίμθνθ διάρκεια. Για καλφτερα μακθςιακά αποτελζςματα προτείνεται 

τρίμθνθ διάρκεια.   

Ενδεικτικά αναφζρεται πωσ φοιτθτισ ο οποίοσ επικυμεί να ολοκλθρϊςει τρίμθνθ πρακτικι 

άςκθςθ μπορεί να ξεκινιςει οποιαδιποτε θμερομθνία μζχρι και τθν 01/07/2018, φοιτθτισ 

ο οποίοσ επικυμεί να ολοκλθρϊςει δίμθνθ πρακτικι άςκθςθ μπορεί να ξεκινιςει 

οποιαδιποτε θμερομθνία μζχρι και τθν 01/08/2018,  κοκ. 
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Μθνιαία ποςά ανά χϊρα υποδοχισ 

Σα μθνιαία ποςά ανά χϊρα υποδοχισ, παρουςιάηονται παρακάτω:  

 
 

Ομάδα Χϊρα Τποδοχισ 
Μθνιαίο ποςό 
επιχοριγθςθσ 

Ομάδα 1: Χϊρεσ με υψθλό κόςτοσ 
διαβίωςθσ που ςυμμετζχουν ςτο 
Πρόγραμμα 

Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, 
Αυςτρία, Φινλανδία, ουθδία, 
Ηνωμζνο Βαςίλειο, Λιχτενςτάιν, 
Νορβθγία 

600€ 

 

Ομάδα 2: Χϊρεσ με μεςαίο κόςτοσ 

διαβίωςθσ που ςυμμετζχουν ςτο 

Πρόγραμμα  

 

 

Βζλγιο, Σςεχικι Δθμοκρατία, Γερμανία, 

Ελλάδα, Ιςπανία, Κροατία, Κφπροσ, 

Λουξεμβοφργο, Κάτω Χϊρεσ, 

Πορτογαλία, λοβενία, Ιςλανδία, 

Σουρκία  

550€ 

Ομάδα 3: Χϊρεσ με χαμθλό 
κόςτοσ διαβίωςθσ που 
ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα 

 

Βουλγαρία, Εςκονία, Λετονία, 

Λικουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, 

Πολωνία, Ρουμανία, λοβακία, Πρϊθν 

Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ 

Μακεδονίασ  

500€ 

 

 

Διαδικαςία αίτθςθσ 
 

Η διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δφο (2) μθνϊν. 

Όςοι ζχουν ιδθ γίνει αποδεκτοί για δίμθνθ/τρίμθνθ πρακτικι άςκθςθ μετά από απευκείασ 

επικοινωνία τουσ με  επιχειριςεισ/οργανιςμοφσ/φορείσ υποδοχισ επιλζξιμων Κρατϊν του 

Προγράμματοσ Εrasmus+ πρζπει να το ςθμειϊςουν ςτθν αίτθςι τουσ.  

Οι φοιτθτζσ οφείλουν να επικοινωνιςουν με τον ακαδθμαϊκό ςυντονιςτι Erasmus+ του 

τμιματόσ τουσ (βλ. παρακάτω ονομαςτικι κατάςταςθ), προκειμζνου να ηθτιςουν τθν 

ζγκριςθ αυτισ τθσ κινθτικότθτασ και του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ  πρακτικισ άςκθςθσ 

ςτθν επιχείρθςθ ι ςτον οργανιςμό υποδοχισ που κα επιλζξουν.  

Μετά τθν ζγκριςθ του ακαδθμαϊκοφ υπευκφνου Εrasmus+, οι φοιτθτζσ μποροφν να 

αναηθτιςουν από το Σμιμα Διεκνϊν χζςεων & Ευρωπαϊκϊν Εκπαιδευτικϊν 

Προγραμμάτων του Πανεπιςτθμίου μασ τα ζντυπα του ΙΚΤ που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν 

ζγκαιρα για τθν λιψθ τθσ υποτροφίασ Εrasmus+ Όμιλοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. 

Σο βαςικό κριτιριο επιλεξιμότθτασ είναι να διατθροφν οι ενδιαφερόμενοι τθ  φοιτθτικι 

ιδιότθτα κατά τθν ςτιγμι υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα. 

Σα κριτιρια επιλογισ είναι θ καλι ακαδθμαϊκι επίδοςθ, θ γνϊςθ τθσ  γλϊςςασ  εργαςίασ 

ςτθν εταιρεία/οργανιςμό τθσ χϊρασ υποδοχισ, θ εφρεςθ εταιρείασ/οργανιςμοφ υποδοχισ 

ςτο εξωτερικό και θ κατάλλθλθ και ζγκαιρθ προετοιμαςία του ςχετικοφ προγράμματοσ 
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πρακτικισ άςκθςθσ. Η επιλογι πραγματοποιείται από τον ακαδθμαϊκό ςυντονιςτι του 

Προγράμματοσ Εrasmus+ με τθ ςτιριξθ του Γραφείου Εrasmus+ του Πανεπιςτθμίου μασ. Η 

διαδικαςία επιλογισ παρουςιάηεται αναλυτικά ςτο αρχείο που ονομάηεται «διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ αιτιςεων». (Προςοχι: Η διαδικαςία δεν εφαρμόηεται εφόςον το 

ενδιαφζρον των υποψθφίων φοιτθτϊν (δθλαδι ο αρικμόσ των αιτιςεων) είναι ίςοσ με 

τον αρικμό των διακζςιμων κζςεων για πρακτικι ςτο εξωτερικό) 

 

 

Δικαιολογθτικά πρακτικισ άςκθςθσ (αφοφ ζχει επιλεγεί ο φοιτθτισ)  

 

ΠΡΟΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να ζχουν επικοινωνιςει ζγκαιρα με το γραφείο 

Erasmus προκειμζνου να ενθμερωκοφν αναλυτικά για το κακζνα από αυτά από τθν ςτιγμι 

που κα ενθμερωκοφν ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ για τθ λιψθ τθσ υποτροφίασ:  

 

1) φμβαςθ Πρακτικισ Άςκθςθσ (ζγγραφο ΙΚΤ). 

2) υμφωνία Πρακτικισ Άςκθςθ (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships). 

3)  Φωτοτυπία Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκενείασ ι ιδιωτικοφ αςφαλιςτθρίου 

(και απόδειξθσ εξόφλθςθσ αυτοφ) το οποίο να παρζχει πλιρθ ιατροφαρμακευτικι 

περίκαλψθ και να ζχει ιςχφ ςτθ χϊρα που κα πραγματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ, 

ενϊ κα ιςχφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διαςτιματοσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

4)  Φωτοτυπία ιδιωτικισ αςφάλειασ (και απόδειξθ εξόφλθςθσ αυτισ) που αφορά α) 

Προςωπικό ατφχθμα (κάλυψθ και για περίπτωςθ εργατικοφ ατυχιματοσ), β) Αςτικι 

ευκφνθ ζναντι τρίτων. Η ιδιωτικι αςφάλεια κα πρζπει να καλφπτει το πλιρεσ 

διάςτθμα τθσ πρακτικισ άςκθςθσ και να ζχει ιςχφ ςτθν χϊρα που κα 

πραγματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ. 

5)  Φωτοτυπία ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. 

6) Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεηασ ςτο οποίο ο μετακινοφμενοσ είναι τουλάχιςτον 

ςυνδικαιοφχοσ (αν όχι ο μοναδικόσ δικαιοφχοσ) κατά προτίμθςθ Εκνικισ Σράπεηασ 

(για αποφυγι κρατιςεωσ προμικειασ). 

7)  Φωτοτυπία πτυχίου γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτθν οποία κα πραγματοποιθκεί θ 

πρακτικι άςκθςθ 

ε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ ι θ φοιτιτρια δεν είναι πολίτεσ τθσ Ε.Ε., κα πρζπει να 

διακζτουν άδεια εργαςίασ εντόσ τθσ Ε.Ε. (που αποδεικνφεται με τθ ςχετικι βίηα ςτο 

διαβατιριό τουσ). 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ςυμβουλεφονται τον 

Οδηγό Συμβουλευτικής ERASMUS που βρίςκεται εδώ. 
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Ακαδθμαϊκοί υντονιςτζσ Erasmus+ Σμθμάτων 

 

1. Οικονομικισ  Επιςτιμθσ 

Επίκ. Κακθγιτρια Αναςταςία Μιαοφλθ 
τθλ. 210-8203 447 - e-mail: miaouli@aueb.gr   

2. Διεκνϊν & Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν πουδϊν 
Κακθγθτισ Παναγιϊτθσ  Σςακλόγλου 
τθλ. 210-8203 195 - e-mail: tsaklog@aueb.gr  

3. Οργάνωςθσ & Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 

Επίκ. Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Καςιμάτθσ  
τθλ. 210-8203 923 - e-mail: kkassima@aueb.gr   

4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ 
Επίκ. Κακθγιτρια Ειρινθ Νικάνδρου 
τθλ. 210-8203 444 - e-mail: nikadr@aueb.gr 

5. Λογιςτικισ &  Χρθματοοικονομικισ 
Αναπλ. Κακθγθτισ πφροσ πφρου 
τθλ. 210-8203 169 - e-mail: sspyrou@aueb.gr    
Επικ. Κακθγιτθσ Ευκφμιοσ Δεμοιράκοσ  
τθλ. 210-8203 442 e-mail: demirakos@aueb.gr  

6. Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Σεχνολογίασ 
Επίκ. Κακθγιτρια Ειρινθ Βουδοφρθ 
τθλ. 210-8203 559 - e-mail: voudouri@aueb.gr   

7. Πλθροφορικισ 
Eπίκ. Κακθγιτρια  Ευγενία Φουςτοφκου  
Σθλ. 210-8203 577 - e-mail: eugene@aueb.gr 

8. τατιςτικισ 
Κακθγθτισ Ακανάςιοσ Γιαννακόπουλοσ 
Σθλ. 210-8203 543 - e-mail: ayannaco@aueb.gr   

 

τοιχεία επικοινωνίασ με τθν υπεφκυνθ τθσ προκιρυξθσ:  

Ντζλιου Κλεοπάτρα (delioucleopatra@gmail.com),  

Tθλζφωνο επικοινωνίασ:  210 – 8203 188. 
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