
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

(MASTER IN LAW AND ECONOMICS) 

 
Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (Ο.Ε.), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) και Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 τη Προκήρυξη του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ): 

 

«Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics», 

πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων. 

 

Στο εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών 

Ανώτατης Εκπαίδευσης ( Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής. 

 

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από 

επιτροπή Καθηγητών και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και 08/05/2023 στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε ή /και ηλεκτρονικά ή/και ταχυδρομικά, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτηση που χορηγείται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ηλεκτρονικά. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης  σπουδών* 

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. 

5. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας όπως αυτή 

αποδεικνύεται από τίτλους γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται αποδεκτοί από τον ΑΣΕΠ. 

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν). 

7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.  

8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν) 

9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

10.  Δύο πρόσφατες φωτογραφίες  
11. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-

kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ, 

ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή. 

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στην εξεταστική 

περίοδο Σεπτεμβρίου 2023. 

 

*  Oι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 

προσκομίσουν είτε πράξη αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ είτε τίτλο σπουδών ώστε να γίνει έλεγχος εάν το ίδρυμα 

της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και 

το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σημειώνεται ότι αν 

ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, 

εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. 

 

Τo υπ’ αριθμόν 5  δικαιολογητικό πρέπει να είναι επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο.  

 

Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραμματεία 

του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν.  

 

Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό υλικό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη: 

Γραμματεία του Τμήματος  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Καραολή και Δημητρίου 80 

Πειραιάς 185 34 

Τηλ: 210-414 2113, 2309. 

 

Επίσης, πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα www.ode.unipi.gr https://mle.unipi.gr/ στο σύνδεσμο 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα  αλλά και μέσω email : nikichri@unipi.gr , mle@unipi.gr. 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος 

Καθηγητής Παντελίδης Παντελής 
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