
 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  
 Π.Μ.Σ. «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»  

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

για το 

εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 

https://www.mpep.gr 

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους, κατά το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2021-22 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια 

Οικονομική και Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Μάρτη 2022.  

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο (ΦΕΚ, Β’, Αρ. 3235/7-8-2018 και λειτουργεί βάσει του νόμου 

4485/2017 και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Μάστερ) στη Δημόσια 

Οικονομική και Πολιτική. Η φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί 

κάτοχοι τίτλου Α’ κύκλου σπουδών τμημάτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, 

αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με δικαιολογητικά  κατά το 

παρακάτω διάστημα:  

                                   

10.01. 2022 έως και  31.01. 2022. 
 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  

1. Αίτηση (διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού πρωτότυπο)  

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα) 

3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος 

4. Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια 

Ιδρύματα της αλλοδαπής. 

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  

6. Δύο συστατικές επιστολές (υπόδειγμα διαθέσιμο σε έντυπα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

όπως το πρωτότυπο) 

7. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (σύμφωνα με το Παράρτημα Γλωσσομάθειας) 

8. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας 

9. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

 

       Επιπλέον δικαιολογητικά εφόσον υπάρχουν: 

1. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας 

2. Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις 

3.  Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λπ. 

 

Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων. Οι αναλυτικοί όροι, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων 

https://www.mpep.gr/
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προβλέπονται από τον Κανονισμό του Προγράμματος (ΦΕΚ, Β’, αρ. 4692/19-10-18 και ΦΕΚ, Β’, 

αρ.3036/09-07-21) αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

 

Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενημερώνονται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα 

χρονικά διαστήματα, που ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. «Δημόσια 

Οικονομική και Πολιτική». Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα 

εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός αν επικαλεστούν λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας.  

 

Τα τέλη φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ 

(€3.000). Η πληρωμή των τελών πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο σε δύο δόσεις, μία στην αρχή και 

μια στο τέλος κάθε εξαμήνου.  

 

Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης μπορούν να 

καταθέσουν στην Γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος την σχετική αίτηση μαζί με 

δικαιολογητικά. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ σύμφωνα με Νόμο 4485/2017 και 

την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 3387/τ.Β’/10.08.2018.  

 

Οι διαλέξεις διεξάγονται Τετάρτη και Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 09.00-15.00, στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 2, Πέτρου Ράλλη & 

Θηβών 250). Προβλέπεται η διδασκαλία των μαθημάτων διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35% (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών https://www.mpep.gr ή να επικοινωνήσουν με τη 

γραμματεία του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση mpep@uniwa.gr 

ή στα τηλέφωνα: 210-5381323 και 210-5381791. 

 Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει:  

i. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: mpep@uniwa.gr σε ψηφιακή μορφή 

(σκαναρισμένα) 

ii. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: 

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Γραμματεία Π.Μ.Σ. 

Π.Μ.Σ. στη «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» 

Κτήριο Δ’, γραφείο 212  

Θηβών 250 & Π. Ράλλη, Αιγάλεω 122 44 
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