
                                                                              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

 

Αιτήσεις για  κατάταξη στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της 
Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και 
κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου 
σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων 
Υπουργείων. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2022, 

προσκομίζοντας: 

α) Αίτηση στη γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στην οποία θα 
αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου.  
β) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών 
με αναλυτική βαθμολογία. 
γ) Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του 
τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης 
του τίτλου σπουδών. 
δ) Φωτοτυπία ταυτότητας υποψηφίου. 
 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε με φυσική παρουσία (Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 ή 

Παρασκευή 11-1) είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (secretary.marketing@aueb.gr, με 

Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) είτε με ταχυδρομική 

αποστολή (Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα). 

Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για 

την ολοκλήρωση της αίτησης  απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος για 

την συμμετοχή στις εξετάσεις, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει 

φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνήσιου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα 

στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή. 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και 

δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση. 

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες δύνανται να υποβάλλουν 

σχετική αίτηση στο Τμήμα, μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά, συνοδευόμενη από 

σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας 

της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να 

εξεταστούν γραπτώς. 

Για διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο 2108203101-102-103-427. 

Από τη Γραμματεία 

Αθήνα, 25.10.2022 
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