
 
 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ | MSc IN PUBLIC POLICY & PUBLIC MANAGEMENT 

 
 

Προκήρυξη Υποβολήσ Αιτήςεων Υποψηφίων Σπουδαςτϊν 

για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2019-20 

 

Το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν ανακοινϊνει ότι δζχεται αιτιςεισ υποψθφίων φοιτθτϊν για 
το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020, ςτο Διατμθματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν μερικισ 
φοίτθςθσ, με εξειδίκευςθ: 

Δημόςια Πολιτική και Διοίκηςη (Master of Science in Public Policy and Management) 

Το Πρόγραμμα είναι μερικισ φοίτθςθσ και διαρκεί ςυνολικά δφο ακαδθμαϊκά ζτθ. Προςφζρει δφο 
κατευκφνςεισ εξειδίκευςθσ: 

 Δημόςια Οικονομική Πολιτική (Public Economic Policy) 

 Δημόςια Διοίκηςη (Public Management) 

Το πρόγραμμα λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εγκεκριμζνου Κανονιςμοφ Λειτουργίασ 
(ΦΕΚ 3771/3-9-2018 τ. Β’) και του Ν.4485/2017. 

Το πρόγραμμα οργανϊνεται από τα τμιματα Οικονομικήσ Επιςτήμησ, Διεθνϊν και Ευρωπαϊκϊν 
Οικονομικϊν Σπουδϊν και Διοικητικήσ Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ (επιςπεφδον τμήμα) και 
απευκφνεται: 

 Σε πτυχιοφχουσ Ελλθνικϊν Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. κακϊσ και ξζνων Πανεπιςτθμίων που 
απαςχολοφνται ι ςτοχεφουν να απαςχολθκοφν ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα και ςε μθ 
κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ.  

 Σε ςτελζχθ που ζχουν ευρφτερθ επαγγελματικι εμπειρία από άλλουσ χϊρουσ και τα 
οποία ζχουν ενδιαφζρον και ςτοχεφουν να αναλάβουν ςτο μζλλον κάποιο ρόλο ςτο χϊρο 
αυτό. 

Η διαδικαςία αποδοχήσ και αξιολόγηςησ των αιτήςεων υποψηφιότητασ είναι κυλιόμενη και 
πραγματοποιείται ςε επιμζρουσ κφκλουσ: 

 1οσ κφκλοσ: από Δευτζρα 11 Φεβρουαρίου 2019 μζχρι Παραςκευή 19 Απριλίου 2019. 

 2οσ κφκλοσ: από Δευτζρα 6 Μαΐου 2019 μζχρι Παραςκευή 26 Ιουλίου 2019. 

 3οσ κφκλοσ: από Δευτζρα 26 Αυγοφςτου 2019 μζχρι Παραςκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019. 

Ο αρικμόσ των κζςεων είναι περιοριςμζνοσ και οι αιτιςεισ αξιολογοφνται με ςειρά 
προτεραιότθτασ. 

Οι αιτήςεισ υποβάλλονται ηλεκτρονικϊσ ςτην ακόλουθη διεφθυνςη: 

https://e-graduate.applications.aueb.gr/ 

https://e-graduate.applications.aueb.gr/


Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

1. Φόρμα αίτθςθσ 

(ςυμπλθρϊνεται θλεκτρονικά ςτο ςφνδεςμο https://e-graduate.applications.aueb.gr/ και 
κατατίκεται εκτυπωμζνθ ςτθ Γραμματεία του Προγράμματοσ με τα υπόλοιπα 
δικαιολογθτικά). 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα. 

3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτικι βακμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρζπει να υποβάλουν 
διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι θ αποδοχι τουσ γίνεται με τθν αίρεςθ τθσ απόκτθςθσ πτυχίου 
μζχρι και τθν εξεταςτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουκεί. 

4. Αποδεικτικά πολφ καλισ/καλισ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (Γ1/C1 ι Β2). Όςοι δεν 
κατζχουν τον απαιτοφμενο τίτλο κατά τθν περίοδο υποβολισ των αιτιςεων, πρζπει να 
υποβάλουν διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι θ αποδοχι τουσ γίνεται με τθν αίρεςθ τθσ 
απόκτθςθσ του απαιτοφμενου αποδεικτικοφ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ. Επίςθσ, απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ για τθν αποφοίτθςθ τουσ είναι θ προςκόμιςθ αυτοφ του αποδεικτικοφ 
ςτοιχείου Αγγλικισ γλϊςςασ.  

5. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ από κακθγθτζσ (για τουσ υποψθφίουσ για το τμιμα πλιρουσ 
φοίτθςθσ) ι/και εργοδότεσ (για τουσ υποψθφίουσ για το τμιμα μερικισ φοίτθςθσ).  

6. Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ (για τουσ υποψθφίουσ για το τμιμα μερικισ 
φοίτθςθσ).  

7. Οι υποψιφιοι με πτυχίο από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίςουν 
πιςτοποιθτικό αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ 
Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ – ΔΟΑΤΑΠ, ςφμφωνα με το άρκρο 34, παρ. 76 
του ν. 4485/2017. 

Τα δίδακτρα των φοιτθτϊν, ανζρχονται ςτο ποςό των 5.200 ευρϊ για το ςφνολο του 
προγράμματοσ (δφο ακαδθμαϊκά ζτθ), ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του Ν.4485/2017. 

Οι διαλζξεισ που αρχίηουν τον Οκτϊβριο 2019, διεξάγονται απογευματινζσ ϊρεσ, 18:00-21:00 και 
θ παρακολοφκθςι τουσ είναι υποχρεωτικι, με δυνατότθτα απουςιϊν όπωσ ορίηεται από τον 
κανονιςμό ςπουδϊν του προγράμματοσ. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, παρζχονται από τθ Γραμματεία του Διατμθματικοφ Προγράμματοσ 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτθ Δθμόςια Πολιτικι και Διοίκθςθ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδοσ 33, 1οσ όροφοσ, γραφείο 106, τθλ. 210-8203 861, e-mail: 
ppm@aueb.gr, Τρίτθ & Πζμπτθ 15:00-19:00, κυρία Μαρία Μποφρα. 

 

Ακινα, 1 Φεβρουαρίου 2019 

 

 

* * 

Ο Διευκυντισ του ΔΠΜΣ 

Δθμόςια Πολιτικι και Διοίκθςθ 

Δθμιτριοσ Χριςτόπουλοσ 

Κακθγθτισ 

Ο Πρφτανθσ του ΟΠΑ 

Εμμανουιλ Α. Γιακουμάκθσ 

Κακθγθτισ 

* Οι υπογραφζσ υπάρχουν ςτο πρωτότυπο που βρίςκεται ςτο αρχείο τθσ Γραμματείασ. 

https://e-graduate.applications.aueb.gr/
mailto:ppm@aueb.gr

