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     Τν Σμήμα Οπγάνωζηρ και Διοίκηζηρ Επισειπήζεων (ΟΔΕ) αλαθνηλώλεη ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 9
νπ

 θύθινπ ηνπ Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών 

(Π.Μ..) ζηη Δημόζια Διοίκηζη (100% εξ αποζηάζεωρ), ην νπνίν νδεγεί ζηελ 

απνλνκή Δηπιώκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηε  «Δημόσια Διοίκηση - Master  

in Public Management MPM», κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

     Σην Π.Μ.Σ. ζηε Δεκόζηα Δηνίθεζε γίλνληαη δεθηνί, πηπρηνύρνη Τκεκάησλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ΤΕΘ ηεο εκεδαπήο, θαζώο θαη πηπρηνύρνη νκνηαγώλ ηδξπκάησλ 

ηεο αιινδαπήο (κε αλαγλώξηζε Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπνπ απαηηείηαη), θαη ηέινο πηπρηνύρνη 

Αλσηάησλ Σρνιώλ ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ θαη ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο.  

Ο κέγηζηνο αξηζκόο θνηηεηώλ πνπ ζα εηζαρζνύλ ζηνλ 9
ν
 θύθιν ηνπ ΠΜΣ πνπ ζα 

αξρίζεη ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2023, ζα είλαη 40. Η αίηεζε, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο, παξέρνληαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.Σ. ζηε 

Δεκόζηα Δηνίθεζε. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Π.Μ.Σ. έωρ ηην Παπαζκεςή 31/3/2023 ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

1. Έληππε αίηεζε. 

2. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

3. Aληίγξαθν πηπρίνπ/δηπιώκαηνο. 

4. Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (κε αθξηβή κέζν όξν). 

5. Δύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. Τα έληππα ησλ ζπζηαηηθώλ επηζηνιώλ 

παξαιακβάλνληαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.Σ. ή αλαδεηνύληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

6. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ε νπνία απνδεηθλύεηαη κε πηζηνπνηεηηθά 

ή βεβαηώζεηο θνξέα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο (ή βεβαηώζεηο ηνπ νηθείνπ θνξέα 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα).  

7. Επηπξόζζεηα πξνζόληα (2
ν
 πηπρίν, εηδηθά ζεκηλάξηα, Η/Υ, καζήκαηα ζε 

παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ, δεκνζηεύζεηο, κειέηεο, κεηαπηπρηαθό ηίηιν, πηπρίν 

ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο, βξαβεία, ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα).  

8. Απνδεηθηηθό θαιήο γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

 

Τα απνηειέζκαηα απνδεηθηηθνύ γλώζεο αγγιηθήο γιώζζαο δύλαηαη λα 

πξνζθνκηζηνύλ κέρξη θαη 48 ώξεο πξηλ από ηελ εκέξα αμηνιόγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. 

Η εκεξνκελία αμηνιόγεζεο ζα αλαθνηλσζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. Οη δηαιέμεηο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ 100%  εξ αποζηάζεωρ. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ 

θα Κεζζνπνύινπ Έθε, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.Σ. (Γξαθείν Ζ103, 1
νο

 όξνθνο) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Εγλαηίαο 156, 54636 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310 891198, 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ www.uom.gr  θαη ζην ειεθηξνληθό 

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/9523/15733-MPM_aitisi_2023.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/9524/15734-MPM_sistatiki_2023.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/9524/15734-MPM_sistatiki_2023.pdf
https://www.uom.gr/mpm
http://www.uom.gr/


ηαρπδξνκείν mpm@uom.edu.gr . Οη ώξεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ είλαη  16.00 – 

18.00 κ.κ.  

 

 

Ο Δηεπζπληήο ηνπ  Π.Μ.Σ. 

ζηε Δεκόζηα Δηνίθεζε 

 

Γεώξγηνο Τζηόηξαο 

Καζεγεηήο 
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