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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Το Τμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν προκθρφςςει τθν 

πλιρωςθ κζςεων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν για το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2022–2023 ςτο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών πουδών (ΠΜ) «Δημόςιο Δίκαιο και Δημόςια Πολιτική». Ο αρικμόσ των ειςακτζων ςτο 

ΠΜΣ δεν κα υπερβαίνει τουσ είκοςι πζντε (25). Η διάρκεια του Προγράμματοσ είναι δεκαοκτϊ (18) μινεσ. Η 

επιτυχισ εκπλιρωςθ των ςχετικϊν υποχρεϊςεων οδθγεί ςτθν απόκτθςθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ 

Ειδίκευςθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

1. Αίτθςθ Συμμετοχισ. 

2. Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου ι επικυρωμζνθ βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν με αναφερόμενο 

μζςο όρο ςπουδϊν. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ φοίτθςθ των προπτυχιακϊν 

ςπουδϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι οφείλονται για τθ λιψθ πτυχίου ζωσ 2 μακιματα. 

3. Επικυρωμζνθ αναλυτικι βακμολογία όλων των ετϊν.  

4. Βιογραφικό ςθμείωμα.  

5. Δφο εμπιςτευτικζσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ, εκ των οποίων τουλάχιςτον μία από μζλοσ ΔΕΠ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ.  

6. Δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά, εάν υπάρχουν.  

7. Αποδεικτικά επαγγελματικισ ι ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, εάν υπάρχουν.  

8. Πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ Αγγλικισ γλϊςςασ, επιπζδου Γ2 ι επικυρωμζνο αντίγραφό του. Σε 

διαφορετικι περίπτωςθ οι υποψιφιοι υποβάλλονται ςε εξζταςθ. Η άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ 

γλϊςςασ αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για τθν επιλογι ςτο Πρόγραμμα. Η γνϊςθ μιασ δεφτερθσ 

ξζνθσ γλϊςςασ (Γαλλικά–Γερμανικά–Ιταλικά–Ιςπανικά) είναι επικυμθτι.  

9. Φωτοτυπία δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ.  

Σε περίπτωςθ υποβολισ μθ επικυρωμζνων αντιγράφων, αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ 

διλωςθ του υποψθφίου, με επικφρωςθ γνθςίου υπογραφισ του ςε ΚΕΠ, περί γνθςιότθτασ και πιςτότθτασ 

του αντιγράφου. Υποψιφιοι από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό 

αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ από τον ΔΟΑΤΑΠ, ςφμφωνα με το άρκρ.34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017. Τα 

δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα, όπωσ αυτι ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα 

του Προγράμματοσ (http://dddp.pspa.uoa.gr), ζωσ και 15 Ιουλίου 2022, ενϊ οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ 

αποςτζλλονται από τουσ ςυντάκτεσ τουσ ςτο mayastoyan@pspa.uoa.gr. 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι όλων των Τμθμάτων Πολιτικϊν, Οικονομικϊν, Διοικθτικϊν και Νομικϊν 

Επιςτθμϊν, πτυχιοφχοι των Τμθμάτων Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, κακϊσ και πτυχιοφχοι Σχολϊν 

Κοινωνικϊν και ςυναφϊν Επιςτθμϊν από Πανεπιςτιμια τθσ θμεδαπισ ι από αναγνωριςμζνα ομοταγι 

ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ. Γίνονται επίςθσ δεκτοί πτυχιοφχοι Τμθμάτων ΑΤΕΙ ςυναφοφσ γνωςτικοφ 

αντικειμζνου. Επίςθσ, γίνονται δεκτοί φοιτθτζσ που οφείλουν ζωσ δφο (2) μακιματα, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι κα καταςτοφν πτυχιοφχοι ςτθν αμζςωσ επόμενθ εξεταςτικι περίοδο.  

Προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ είναι: α) είτε βακμόσ πτυχίου τουλάχιςτον 

7,00, β) είτε βακμόσ πτυχίου τουλάχιςτον 6,50 και μζςοσ όροσ βακμολογίασ τουλάχιςτον 7 ςε τρία (3) 

προπτυχιακά μακιματα ςυναφι προσ το αντικείμενο του ΠΜΣ, γ) είτε κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου 

ςπουδϊν ςε ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο με αυτό του ΠΜΣ, δ) είτε αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι Σχολι 
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Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ ι τθν Εκνικι Σχολι Δικαςτϊν ι τθ Διπλωματικι Ακαδθμία. Σε όλεσ 

τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, πρζπει να πλθροφται θ προχπόκεςθ τθσ ςυνάφειασ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν 

(πτυχίου).   

Οι υποψιφιοι που ςυγκεντρϊνουν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ κα κλθκοφν ςε προφορικι 

ςυνζντευξθ. Ο ειδικότεροσ προγραμματιςμόσ και οι ςχετικζσ ανακοινϊςεισ και αποφάςεισ τθσ 

Συντονιςτικισ Επιτροπισ για κάκε φάςθ τθσ διαδικαςίασ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜΣ 

(http://dddp.pspa.uoa.gr) και θ ενθμζρωςθ περί αυτϊν αποτελεί ευκφνθ των 

ςυμμετεχόντων/διαγωνιηόμενων ςτθ διαδικαςία επιλογισ.  

Η εγγραφι ςτο ΠΜΣ ςυνεπάγεται ςυνειςφορά κάκε φοιτθτι ςτα ςχετικά λειτουργικά ζξοδα φψουσ 700 

ευρϊ. Από τθν καταβολι του ανωτζρου ποςοφ απαλλάςςονται οι εγγεγραμμζνοι φοιτθτζσ του ΠΜΣ οι 

οποίοι πλθροφν τισ οριηόμενεσ ςτο άρκρο 35 παρ. 2 του ν. 4485/2017 προχποκζςεισ.  

Η παρακολοφκθςθ των μακθμάτων, ςεμιναρίων και λοιπϊν δραςτθριοτιτων του Προγράμματοσ είναι 

υποχρεωτικι. Οι προχποκζςεισ φοίτθςθσ και επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του ΠΜΣ προβλζπονται ςτον 

κανονιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν (βλ. 

http://dddp.pspa.uoa.gr/fileadmin/pspa.uoa.gr/uploads/Anakoinwseis/KANONISMOS_2018.pdf). Οι 

εγγεγραμμζνοι ςτο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλεσ τισ παροχζσ και λειτουργίεσ που προβλζπονται από τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ ωσ προσ τθν φοιτθτικι τουσ ιδιότθτα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται για πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜΣ 

(http://dddp.pspa.uoa.gr), θλεκτρονικά ςτο mayastoyan@pspa.uoa.gr και τθλεφωνικά ςτο 210-3688967.    

 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

ΣΟΤ ΠΜ «ΔΗΜΟΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» 
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