
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+  
 
Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+  
Κινητικότητα για Σπουδές κατά  το ακαδ. έτος 2023-2024: 
 
Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση  https://www.dept.aueb.gr/en/mbc/programme-erasmus-student-
application-form-mbc ,  από 10/3 έως 27/3/2023 και  
να αποστείλουν στη γραμματεία κ. Δ.Χατζηδημητρίου, (dmc@aueb.gr) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Έντυπο αίτησης (submit κι έπειτα print my submission)  
 Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας 
 Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ευκρινώς σκαναρισμένα και  
 Έντυπο Προσυμφωνημένης Αναγνώρισης (δείτε χρήσιμα έγγραφα: https://goo.gl/ojmNDY  με τη λίστα των 
προτεινόμενων μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με 
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών στην Ελλάδα (π.χ. Digital Marketing 6 creditsΨηφιακό Μάρκετινγκ 6 
credits) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν email για έγκριση στους ακαδημαϊκούς 
συντονιστές του Τμήματος συμπληρωμένο το παραπάνω έντυπο Προσυμφωνημένης Αναγνώρισης για την πρώτη 
τους επιλογή.   Πριν την επικοινωνία θα πρέπει να έχουν κάνει την απαραίτητη προεργασία!! Στη συνέχεια, θα 
πρέπει να  βρουν τα πιθανά μαθήματα για όλες τις επιλογές τους (στην περίπτωση που δηλώσουν περισσότερα 
από ένα Πανεπιστήμια)!  
 
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα: 
https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/mbc/SynergIDRYMATA_2023.pdf 
 
Οι  φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ επικοινωνούν με τους  
ακαδημαϊκούς συντονιστές του τμήματος ανάλογα με τη χώρα της πρώτης τους προτίμησης :   
 
Για τις χώρες:  ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
κ. Θοδωρής Λάππας, Επίκ. Καθηγητής, ted@aueb.gr 

 

Για τις χώρες: ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 
ΤΟΥΡΚΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 
κ. Δημήτρης Δρόσος, Επίκ. Καθηγητής,  drosos@aueb.gr 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα 
έντυπα μπορείτε να βρείτε: 

 στο site του Τμήματος http:// www.dept.aueb.gr/el/mbc/content/πρόγραμμα-erasmus  
 από τη διοικητική υπεύθυνη Δήμητρα Χατζηδημητρίου (dmc@aueb.gr – τηλ.: 210 8203 102) 

       
Γραμματεία Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας 

Αθήνα, 10/3/2023 

 

Ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια συνάντηση την Tρίτη 14/3/2023, ώρα 11:00-12:00 μέσω MS 
Teams, σύνδεσμος: https://bit.ly/3IYgnZu  προκειμένου να επιλυθούν πρακτικά ζητήματα σχετικά με τη 
διαδικασία και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων. 
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