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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

« Δημόσιο Δίκαιο -  Public Law» 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2022-2023 

 

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λει-

τουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.), «Δημόσιο Δίκαιο Public Law», σύμφωνα με την ιδρυτική πρυτανική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 

4150/21.11.2018) και τον σχετικό Κανονισμό (ΦΕΚ Β΄ 5573/12.12.2018), και την τροποποίηση 

(ΦΕΚ Β’ 2433/20.6.2019) και τον σχετικό Κανονισμό (ΦΕΚ Β΄ 2573/27.6.2019), και προκηρύσ-

σει την πλήρωση των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

ως εξής: 

 

Αντικείμενο – σκοπός 

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της 

έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του Δημοσίου Δικαίου και, ειδικότερα, σε γενικά ζητήματα 

Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικά Δικαιώματα, Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητι-

κό Δικονομικό Δίκαιο), Δημοσίου Χρηματοπιστωτικού Δικαίου καθώς και στο Εκκλησιαστικό Δί-

καιο, και αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουρ-

γία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας. 

 

 Μεταπτυχιακός τίτλος  

Το Π.Μ.Σ. Δημόσιο Δίκαιο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις παρακάτω 

επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις: 

 

α) Δημόσιο Δίκαιο (Public Law ) 

β) Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ecclesiastical Law) 

γ) Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο (financial regulation) (Η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟ-

ΣΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-2023) 
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Διάρκεια σπουδών  

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται α) η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής 

φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργα-

σία και β) η επιτυχής συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στα δύο εξάμηνα διδά-

σκονται συνολικώς έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) ορίζονται ως υποχρεωτικά 

για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., ενώ δύο (2) είναι μαθήματα επιλογής, τα οποία ο υποψήφιος επι-

λέγει από τον προτεινόμενο για κάθε ειδίκευση κατάλογο μαθημάτων. Στον ανωτέρω κατάλογο 

επιλεγόμενων μαθημάτων δύνανται να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα 

από τα προσφερόμενα σε άλλες ειδικεύσεις του προγράμματος ή σε άλλα Π.Μ.Σ. της Σχολής. 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής  

Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί όσοι: 

 α) έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού 

Α.Ε.Ι. που έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημα-

ϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).  

β) έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω)  μιας τουλάχιστον από τις 

εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. 

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυ-

χιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή προς το αντικείμενο της ειδίκευσης γνωστικά αντι-

κείμενα.     

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας, μαζί με την αίτηση 

υποψηφιότητας συμπληρώνει τη σχετική δήλωση.  

Η εξέταση αυτή διενεργείται από τριμελή επιτροπή, μετά τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετά-

σεων. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρείται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή 

«ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό. 

 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι πτυχιούχοι, καθώς και όσοι περατώσουν τις σπουδές τους 

κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου (ακαδ. έτους 2021 – 2022). 

 

Κριτήρια επιλογής 

Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε γραπτή – προφορική αξιολό-

γηση, από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τη Συνέλευση, έπειτα από πρόταση της Συ-

ντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Σημειώνεται ότι λόγω των τρεχουσών υγειονομικών συνθηκών, η 

διαδικασία αξιολόγησης δύναται να γίνει εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. Skype). 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι απέκτησαν το πτυχίο τους με βαθμό τουλάχιστον 

«Λίαν Καλώς» ή συγκεντρώνουν βαθμό «Λίαν Καλώς» στα συναφή με τη δηλούμενη ειδίκευση 

μαθήματα ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, σε συναφές με τη δηλούμενη ειδίκευση γνω-

στικό αντικείμενο.   

 

 

 

 



Συνδρομή φοιτητών – Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης   

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλος συμμετοχής ύψους 

1.200,00 ευρώ, σε δύο δόσεις (η πρώτη δόση κατά την εγγραφή τους και η δεύτερη κατά την 

έναρξη του εαρινού εξαμήνου). 

Από την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους φοίτησης, απαλλάσσονται οι εγγεγραμμένοι φοι-

τητές του Π.Μ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 35, παρ. 2 του Ν. 4485/2017 

προϋποθέσεις. 

 

Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25) ανά ειδίκευ-

ση και καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Συνέλευσης, με εισήγηση της Σ.Ε.. 

Με την ίδια απόφαση, μπορούν να γίνονται επιπροσθέτως δεκτοί έως τρεις (3) δικαστικοί λει-

τουργοί ανά ειδίκευση, και ως δύο (2) μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εφόσον έ-

χουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη υπηρεσίας, επιλεγόμενοι με βάση το βαθμό πτυχίου, την 

τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και ύστερα από προφορική συνέντευξη. Ειδικά για την ειδί-

κευση του Δημοσίου Χρηματοπιστωτικού Δικαίου μπορούν να γίνονται επιπροσθέτως δεκτά έως 

και δύο (2) μέλη της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιλεγόμενα με 

βάση τα έτη υπηρεσίας, το βαθμό πτυχίου, την τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και ύστερα 

από προφορική συνέντευξη. 

 

Αιτήσεις υποψηφιότητας 

O κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας σε δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο 

ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., είτε του ίδιου, είτε διαφορετικών Π.Μ.Σ της Νομικής Σχολής. 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε δύο ειδικεύσεις, θα πρέπει απαραιτήτως 

να αποστείλουν δύο πλήρεις αιτήσεις, με τα απαιτούμενα για κάθε ειδίκευση δικαιολογητικά. 

Εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει και στις δύο ειδικεύσεις, μπορεί να εγγραφεί μόνο στην ειδίκευση 

που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή. 

Το έντυπο της «αίτησης υποψηφιότητας» είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Νομικής Σχολής.  

Η υποβολή της αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων πραγματοποιείται αποκλει-

στικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr (υποχρεωτική σύνδεση μέσω tax-

isnet) 

 

από την Τρίτη 26 Απριλίου 2022 έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 

 

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α συμπληρώνει το εξής κείμενο: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αί-

τησή μου για την υποψηφιότητά μου στο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής και δηλώνω υπεύ-

θυνα ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται είναι αληθή» 

Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μέ-

χρι την καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω . 

 

https://eprotocol.uoa.gr/


Ο/Η  κάθε υποψήφιος/α  συμπληρώνει το εξής κείμενο: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την 

αίτησή μου για την υποψηφιότητά μου στο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής και δηλώνω υ-

πεύθυνα ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται είναι αληθή» 

Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μέ-

χρι την  καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω 

 

Η αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να είναι  πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον 

υποψήφιο. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.            

 

Η ημέρα της γραπτής ή προφορικής αξιολόγησης των υποψηφίων θα ορισθεί με νεότερη ανα-

κοίνωση και θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 11 Ιουλίου 2022 έως και 20 

Ιουλίου 2022. 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε pdf , χωρίς επικύρωση): 

i. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας (όπου δηλώνονται και οι ειδικεύσεις με 

προσδιορισμό πρώτης και δεύτερης επιλογής). 

ii. Αντίγραφο πτυχίου 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών ο-

φείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του τα εξής: «Μέχρι την ημερομηνία υπο-

βολής της αίτησής μου ο βαθμός πτυχίου ή ο μέσος όρος των μαθημάτων συνάφειας είναι 

λίαν καλώς και έως τις 06/09/2022 θα προσκομίσω στη Γραμματεία το πιστοποιητικό περά-

τωσης σπουδών (με βαθμό πτυχίου)». 

iii. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  

iv. Αντίγραφο -σχετικού με την ειδίκευση- μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) 

v. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανε-

πιστήμιο της αλλοδαπής 

vi. Πιστοποιητικό/πτυχίο επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου C1  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας οφείλει να δη-

λώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του τα εξής: «Επιθυμώ να εξεταστώ στην αγγλική ή 

γερμανική η γαλλική γλώσσα ή θα προσκομίσω στη Γραμματεία έως τις 06.09.2022 πιστο-

ποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης». 

vii. Βιογραφικό σημείωμα  

viii. Υπηρεσιακή βεβαίωση (μόνο για δικαστικούς λειτουργούς)  

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ  

«Δημόσιο Δίκαιο»  

* 

Ο Κοσμήτορας  

 

* 

 

Καθηγητής Γεώργιος Δελλής 

 

Καθηγητής Λίνος – Αλέξανδρος Γ. Σισιλιάνος 

 

*Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας και η διεκπεραίωση του εγγράφου θα γίνει 

ηλεκτρονικά 
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