
 

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 
 

ΦΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ» 

 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: «ΔΙΚΑΙΟ ΔΠΙΦΔΙΡΗΔΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΗ» 

 

Καλξύμςαι ξι εμδιατεοόμεμξι μα σπξβάλξσμ σπξφητιόςηςα για επιλξγή ρςξ Ποόγοαμμα Μεςαπςσυιακώμ 

πξσδώμ ςξσ Σμήμαςξπ Δημόριαπ Διξίκηρηπ, Καςεύθσμρη «Δίκαιξ Δπιυειοήρεωμ & Διξίκηρη» για ςξ ακα-

δημαψκό έςξπ 2016-2017. Οι ρπξσδέπ για ςημ απόκςηρη ςξσ ςίςλξσ ξλξκληοώμξμςαι ρε δύξ ενάμημα, εμώ 

ςξ ςοίςξ ενάμημξ είμαι ατιεοχμέμξ απξκλειρςικά ρςημ εκπόμηρη διπλχμαςικήπ εογαρίαπ. Για ςξ ακαδη-

μαψκό έςξπ 2016-17 δεμ σπάουξσμ δίδακςοα. 

 

ςξ ποόγοαμμα γίμξμςαι δεκςξί: Πςσυιξύυξι ςχμ Σμημάςχμ Δημόριαπ Διξίκηρηπ, Διεθμώμ Δσοχπαψκώμ & 

Πεοιτεοειακώμ πξσδώμ, Οικξμξμικήπ & Πεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ, Κξιμχμιξλξγίαπ ςξσ Παμςείξσ Παμε-

πιρςημίξσ, πςσυιξύυξι αμςίρςξιυχμ ή ρσματώμ με ςα αμχςέοχ Σμημάςχμ άλλχμ Παμεπιρςημίχμ, πςσυιξύ-

υξι Σμημάςχμ Νξμικώμ και Οικξμξμικώμ Δπιρςημώμ άλλχμ Παμεπιρςημίχμ ςηπ ημεδαπήπ, καθώπ και ξμξ-

ςαγώμ αμαγμχοιρμέμχμ χπ ιρξςίμχμ εκπαιδεσςικώμ ιδοσμάςχμ ςηπ αλλξδαπήπ. 

 

Τπξφητιόςηςα μπξοξύμ μα σπξβάλξσμ και ξι επί πςσυίχ τξιςηςέπ, επιρσμάπςξμςαπ ρςημ αίςηρη ςημ αμα-

λσςική βαθμξλξγία επςά (7) εναμήμχμ ρπξσδώμ, με ςη δέρμεσρη όςι ςσυόμ εγγοατή ςξσπ ρςξμ πίμακα 

επιςσυόμςχμ ιρυύει σπό ςημ αίοερη όςι θα ποξρκξμίρξσμ μέυοι ςημ ποώςη ημέοα ςηπ ποξθερμίαπ εγγοα-

τώμ ρςξ Π.Μ.. ςξ πςσυίξ ςξσπ ή βεβαίχρη πεοί επιςσυξύπ πεοαςώρεχπ ςχμ ρπξσδώμ ςξσπ, διατξοεςικά 

η σπξφητιόςηςά ςξσπ ακσοώμεςαι. 

 

Ο αοιθμόπ ςχμ ειρακςέχμ για ςξ ακαδημαψκό έςξπ 2016-2017 ξοίζεςαι ρε δεκαπέμςε (15) ρπξσδαρςέπ. Οι 

εμδιατεοόμεμξι πξσ επιθσμξύμ μα δηλώρξσμ σπξφητιόςηςα καλξύμςαι μα σπξβάλλξσμ από 29/8/2016 

έωπ 16/9/2016, Δεσςέοα-Σεςάοςη-Παοαρκεσή και ώοα 10.00-13.00 ρςη Γοαμμαςεία ςξσ Σμήμαςξπ 

Δημόριαπ Διξίκηρηπ ςξσ Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ (Λεωτόοξπ σγγοξύ 136, κεμςοικό κςήοιξ Διξίκη-

ρηπ, 2ξπ όοξτξπ) ή και ςαυσδοξμικώπ με ρσρςημέμη επιρςξλή, ςα παοακάςχ δικαιξλξγηςικά ρε ξογα-

μχμέμξ τάκελξ, ρςξμ ξπξίξ θα αμαγοάτεςαι εσκοιμώπ ςξ ξμξμαςεπώμσμξ, ςξ ςηλέτχμξ επικξιμχμίαπ και 

η ηλεκςοξμική διεύθσμρη ςξσ σπξφητίξσ: 

 

1. Έμςσπη αίςηρη πξσ υξοηγείςαι από ςη Γοαμμαςεία ςξσ Σμήμαςξπ. 

2. ύμςξμξ Βιξγοατικό ρημείχμα. 

3. Δπικσοχμέμξ αμςίγοατξ Πςσυίξσ ελλημικξύ ΑΔΙ ή ιρξςίμξσ ςηπ αλλξδαπήπ αμαγμχοιρμέμξσ από ςξ ΔΙΚΑ-

ΣΑ/ΔΟΑΣΑΠ (καςώςεοξπ βαθμόπ πςσυίξσ: ένι - 6). 

4. Πιρςξπξιηςικό αμαλσςικήπ βαθμξλξγίαπ. 

5. Υχςξςσπία αρςσμξμικήπ ςασςόςηςαπ ή διαβαςηοίξσ. 

6. Πιρςξπξιηςικά Ξέμχμ γλχρρώμ επιπέδξσ Β2. 

7. Υχςξγοατίεπ ςασςόςηςαπ (4). 



8. σρςαςικέπ επιρςξλέπ από Καθηγηςέπ Παμεπιρςημίξσ ςξσ σπξφητίξσ θα ρσμεκςιμηθξύμ (δεμ απαιςξύμςαι για 

ςξσπ απξτξίςξσπ ςξσ Σμήμαςξπ Δημόριαπ Διξίκηρηπ ςξσ Παμςείξσ). 

 

Μεςά ςξμ έλεγυξ ςωμ ςσπικώμ ποξϋπξθέρεωμ διενάγεςαι:  

 

(α) γοαπςή ενέςαρη ρςξ πεδίξ ςξσ Δμπξοικξύ Δικαίξσ, ειδικόςεοα δε ρςα γμχρςικά αμςικείμεμα: 

Γεμικό Δμπξοικό, Σοαπεζικό Δίκαιξ, Δςαιοικό Δίκαιξ και Δίκαιξ Ανιξγοάτχμ.  

(β) μεςά ςημ επιςσυή έκβαρη ςηπ γοαπςήπ δξκιμαρίαπ και ςη δημξρίεσρη ςχμ απξςελερμάςχμ, α-

κξλξσθεί για ςξσπ επιςσυόμςεπ ποξτξοική ενέςαρη ρςα ποξαματεοόμεμα πεδία ςξσ Δμπξοικξύ Δικαίξσ 

(Γεμικό Δμπξοικό, Σοαπεζικό Δίκαιξ, Δςαιοικό Δίκαιξ και Δίκαιξ Ανιξγοάτχμ). Γίμξμςαι επίρηπ εοχςήρειπ 

με βάρη ςξ σπξβληθέμ βιξγοατικό κάθε σπξφητίξσ. 

 

Οι ημεοξμημίεπ διεμέογειαπ ςχμ δξκιμαριώμ θα αμαοςηθξύμ ρςιπ «Αμακξιμώρειπ Γοαμμαςείαπ» ςηπ ιρςξρε-

λίδαπ ςξσ Σμήμαςξπ: http://pubadmin.panteion.gr 

 

 

ΤΛΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Σα αματεοόμεμα βιβλία είμαι εμδεικςικά και η ύλη ςχμ ενεςάρεχμ μπξοεί μα αμαζηςηθεί ρε ξπξιξδήπξςε 

άλλξ βιβλίξ ςξσ ίδιξσ γμχρςικξύ αμςικειμέμξσ: 

 

Γεμικό Δμπξοικό 

 Δ. Πεοάκηπ/Ν. Ρόκαπ, Διραγχγή ρςξ Δμπξοικό Δίκαιξ, Δκδόρειπ «Νξμική Βιβλιξθήκη», 2011. 
 
Σοαπεζικό Δίκαιξ 

 . Χσυξμάμηπ, Σοαπεζικό δίκαιξ Ι, Δκδόρειπ «άκκξσλα (Αθήμα-Θερραλξμίκη)», 2010 (6η έκδξρη). 

 . Χσυξμάμηπ, Σοαπεζικό δίκαιξ ΙΙ, Δκδόρειπ «άκκξσλα (Αθήμα-Θερραλξμίκη)», 2010 (6η έκδξρη). 
 
Δςαιοικό Δίκαιξ 

 Θ. Φαςζηγάγιξπ, Δίκαιξ Δμπξοικώμ Δςαιοιώμ, Δκδόρειπ «ΑΝΙΚΟΤΛΑ», 2015. 

 Ν. Ρόκαπ, Δμπξοικέπ Δςαιοίεπ, Δκδόρειπ «Νξμική Βιβλιξθήκη», 2012 (7η έκδξρη). 

 Δ. Αλεναμδοίδξσ, Δίκαιξ Δμπξοικώμ Δςαιοιώμ, Δκδόρειπ «Νξμική Βιβλιξθήκη», 2012. 
 
Δίκαιξ Ανιξγοάτωμ 

 Γ. Σοιαμςατσλλάκηπ, Διραγχγή ρςξ Δίκαιξ ςχμ Ανιξγοάτχμ, Δκδόρειπ «Νξμική Βιβλιξθήκη», 2008. 

 Α. Κιάμςξσ-Παμπξύκη, Δίκαιξ Ανιξγοάτχμ, Δκδόρειπ «άκκξσλα (Αθήμα-Θερραλξμίκη)», 2013 (7η έκδξρη). 

 

 

 

Αθήμα, 6 Ιξσμίξσ  2016 

 

Η ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ  ΣΗ  ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

 

Καθηγηςήπ Δξμάςξπ Παπαγιάμμηπ 

Δπίκ. Καθηγηςήπ Άγγελξπ Μπώλξπ 

Λέκςξοαπ Φοιρςίμα Φοιρςξπξύλξσ 
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