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Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Σπουδαστών 
 

για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 
 

Δεύτερος Κύκλος 
 
 

 
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων 

φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών μερικής φοίτησης (ΦΕΚ 148/16.7.2008, ΦΕΚ 1757/25.8.2009 και ΦΕΚ 2468/16.9.2014), 

με εξειδίκευση: 
 

Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (ΔΠΔ) 

 
Master in Public Policy Public and Public Management 

 
Το Πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και διαρκεί συνολικά δύο ακαδημαϊκά έτη. Προσφέρει 
δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης: 
 

♦ Δημόσια Πολιτική (Public Policy) 
 

♦ Δημόσια Διοίκηση (Public Management). 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 
μέχρι και την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 στη γραμματεία του προγράμματος. 

 
Το πρόγραμμα οργανώνεται από τα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και 

απευθύνεται: 

 
♦ Σε πτυχιούχους Ελληνικών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. καθώς και ξένων Πανεπιστημίων που 

ήδη απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε μη κυβερνητικές 

οργανώσεις (π.χ. Δημόσιο, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί). 

 
♦ Σε στελέχη που έχουν ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία από άλλους χώρους και τα 

οποία έχουν ενδιαφέρον και στοχεύουν να αναλάβουν στο μέλλον κάποιο ρόλο στο 

χώρο αυτό. 
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Οι αιτήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 
http://e-graduate.applications.aueb.gr:8080/jMScApplication/ 
 
Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας: 
 

1. Σύνδεση στον ανωτέρω σύνδεσμο 

 
2. «Εγγραφή» νέου χρήστη εφόσον δεν έχει γίνει σύνδεση ξανά στο σύστημα στο 

παρελθόν ή «Είσοδος» εφόσον έχει δημιουργηθεί λογαριασμός στο παρελθόν 

 

3. Επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων του ΔΜΠΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (περιλαμβάνεται στο 

πεδίο «Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων», τμήμα «Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας») 

 
4. Συμπλήρωση με ακρίβεια όλων των στοιχείων της αίτησης (τα υποχρεωτικά πεδία 

αναγράφονται με την ένδειξη *) 

 
5. Επιλογή με σειρά προτεραιότητας των προσφερόμενων κατευθύνσεων (ενδεικτική 

και μη δεσμευτική επιλογή από τον υποψήφιο σε αυτό το στάδιο) 

 

6. Ανάρτηση ηλεκτρονικώς μόνο του αποδεικτικού της κατάθεσης του τέλους 

αξιολόγησης της αίτησης ύψους 20 € (ακολουθούν λεπτομέρειες στα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά της αιτήσεως) 

 
7. Αποστολή ταχυδρομικώς ή υποβολή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΔΜΠΣ 

όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων του αποδεικτικού 

κατάθεσης του τέλους αξιολόγησης, όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με 

την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει. 

 
Σημείωση: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να 
πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να καταχωρηθεί επιτυχώς. 
 
 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 
 

1) Εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης 

 

2) Βιογραφικό Σημείωμα. 

 

3) Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας (Ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ από 
όσους προέρχονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού). 

 

4) Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές Πανεπιστημίου ή Ανώτερα Στελέχη 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών (τουλάχιστον η μία επιστολή να πιστοποιεί την 

εργασιακή εμπειρία). 
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5) Αντίγραφο αναγνωρισμένου διπλώματος που να αποδεικνύει την γνώση της Αγγλικής 

(σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ) ή σπουδές σε αγγλόφωνα προγράμματα, που 

αποδεικνύουν την επαρκή γνώση της Αγγλικής. 

 

6) Αντίγραφο του καταθετηρίου 20€ του τέλους αξιολόγησης (Eθνική Τράπεζα, Αριθμός 
Λογαριασμού 110/48014903), με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 

 
 
 
 

Η αποδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υποψηφίων των οποίων τα προσόντα κρίνονται 

ικανοποιητικά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού είναι δυνατή πριν 

από την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η διάθεση θέσεων θα γίνεται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων και τα 

αποτελέσματα της επιλογής αυτής θα ανακοινώνονται στους υποψηφίους σε σύντομο 

χρονικό διάστημα μετά από τη συνέντευξη τους. 

 
Τα δίδακτρα των φοιτητών, ανέρχονται στο ποσό των 7000 ευρώ για το σύνολο του 

προγράμματος (δύο ακαδημαϊκά έτη), τα οποία θα καταβάλλονται σε επτά δόσεις. 

Προβλέπεται η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις. 
 
Συγκεκριμένα η κάθε οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο ποσό των 1000€ στους πέντε 
πρώτους αριστεύσαντες στη σειρά τους. 

 
Οι διαλέξεις που αρχίζουν τον Οκτώβριο 2017, διεξάγονται απογευματινές ώρες, 18:00-21:00 

και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική, με δυνατότητα απουσιών όπως ορίζεται από 

τον κανονισμό σπουδών του προγράμματος. 

 
Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από τη Γραμματεία του Διατμηματικού 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 1
ος

 όροφος, γραφείο 

106, τηλ. 210-8203861, e-mail: ppm@aueb.gr, Τρίτη & Πέμπτη 15:00-19:00, κυρία Μαρία 

Μπούρα. 
 
 

 

 Αθήνα, 2 Μαΐου 2017

Ο Διευθυντής του Διατμηματικού Ο Πρύτανης
Μεταπτυχιακού Προγράμματος  
Καθηγητής Απόστολος Φιλιππόπουλος Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης
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