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ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΣΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

«ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» 

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΟΛΗ 

ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ (Α.ΓΙ..ΠΟ.) 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣO ΚΟΙΝΟ Π.Μ..  

ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2022-2023 

 

 

Σν Σκήκα Ννκηθήο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ θαη ε Αλωηάηε Γηαθιαδηθή ρνιή Πνιέκνπ 

(Α.ΓΙ..ΠΟ.) αλαθνηλώλνπλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ (Π.Μ..) κε ηίηιν «ηξαηεγηθέο πνπδέο» (απόθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζηε ζπλεδξίαζε κε αξηζκό 3112/6-7-2022, ΦΔΚ ίδξπζεο: 4229/η. Β΄/10-

8-2022), πνπ νδεγεί ζηελ απνλνκή Γηπιώκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (ΓΜ) ζηηο ηξαηεγηθέο 

πνπδέο ζηηο θαηεπζύλζεηο/εηδηθεύζεηο: 

(α) Δλέξγεηα θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε, 

(β) Δπηθνηλωλίεο θαη Νέεο Σερλνινγίεο (ICT) θαη 

(γ) Γηνίθεζε Έξγνπ (Project Management), 

θαη θαινύλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζύκθωλα κε ηελ παξνύζα 

πξνθήξπμε. Η ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Κνηλνύ ΠΜ κε ηα απαξαίηεηα έληππα θαη 

ζεζκηθά θείκελα είλαη ε εμήο: παηήζηε εδώ: ΑΓΙΠΟ (mil.gr) 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Σν Κνηλό ΠΜ απνλέκεη Γίπιωκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (ΓΜ) κε ηίηιν «ηξαηεγηθέο 

πνπδέο». Οη ζπνπδαζηέο είλαη ππνρξεωκέλνη λα επηιέμνπλ κία από ηηο ηξεηο (3) θαηεπζύλζεηο πνπ 

πξνζθέξνληαη: (α) Δνέπγεια και Βιώζιμη Ανάπηςξη, (β) Δπικοινυνίερ και Νέερ Σεσνολογίερ (ICT) 

θαη (γ) Γιοίκηζη Έπγος (Project Management). 

Σν Κνηλό ΠΜ είλαη δηάξθεηαο ηξηώλ (3) εμακήλωλ. Σν δηδαθηηθό ηνπ κέξνο εθηείλεηαη ζηα δπν 

πξώηα εμάκελα θαη ην εξεπλεηηθό ηνπ, ζην ηξίην εμάκελν ζπνπδώλ. Σν δηδαθηηθό κέξνο πεξηιακβάλεη 

νθηώ (8) καζήκαηα θνξκνύ, δηδαζθόκελα αλά ηέζζεξα (4) θάζε εμάκελν, θαη δύν (2) καζήκαηα 

θαηεύζπλζεο, έλα (1) γηα θάζε εμάκελν. ην ηξίην εμάκελν ζπνπδώλ, νη ζπνπδαζηέο εθπνλνύλ 

δηπιωκαηηθή εξγαζία. Κάζε εμάκελν πηζηώλεηαη κε 30 ECTS. Όια ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε 13 

δηαιέμεηο. ην εμάκελν εθπόλεζεο ηεο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο δελ πξνβιέπεηαη δηδαζθαιία καζεκάηωλ. 

Η Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ζα εθπνλείηαη ζε ζεκαηηθή θαηεύζπλζεο. Σν ζύλνιν ηωλ πηζηωηηθώλ κνλάδωλ 

(ECTS) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Γηπιώκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ είλαη ελελήληα 

(90). Η γιώζζα δηδαζθαιίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε ειιεληθή, ελώ νξηζκέλεο δηαιέμεηο κπνξνύλ λα 

γίλνληαη ζηα Αγγιηθά, όπωο επίζεο εθπαηδεπηηθό πιηθό κπνξεί λα πξνηείλεηαη ζηα Αγγιηθά. Η 

δηπιωκαηηθή εξγαζία κπνξεί λα εθπνλεζεί ζηελ ειιεληθή, ηελ αγγιηθή θαη ηελ γαιιηθή γιώζζα. 
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Σν πξόγξακκα καζεκάηωλ αλά εμάκελν δηακνξθώλεηαη ωο εμήο: 

 

Α΄ εξάμηνο 

Σύπορ 

μαθήμαηορ  
Σίηλορ Μαθήμαηορ Ώπερ ECTS 

Κνξκνύ 

1 ηξαηεγηθή 26 5 

2 Γεωπνιηηηθή & Γηεζλήο Αζθάιεηα 50 7,5 

3 
Ηγεζία & Αλάπηπμε Δπηθνηλωληαθώλ 

Γεμηνηήηωλ 
26 5 

4 Γηεζλήο Οηθνλνκία & ηξαηεγηθή Ιζρύο 26 5 

Καηεύζπλζεο 

5α Δλέξγεηα 

39 7,5 5β 
Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλωλίεο, Σειεπηθνηλωλίεο 

& Πξνζηαζία Γεδνκέλωλ 

5γ Γηνίθεζε Έξγωλ & Θεωξία ηωλ Απνθάζεωλ 

 ύνολο 167 30 

Β΄ εξάμηνο 

Σύπορ 

μαθήμαηορ 
Σίηλορ Μαθήμαηορ Ώπερ ECTS 

Κνξκνύ 

6 Γηεζλέο Γίθαην & Γηεζλείο ρέζεηο 26 5 

7 Γηαρείξηζε Κξίζεωλ & Δπίιπζε Γηαθνξώλ 50 7,5 

8 Management & Γηνίθεζε Αλζξωπίλωλ Πόξωλ 26 5 

9 Δπξωπαϊθνί Θεζκνί & Δπξωπαϊθή Άκπλα 26 5 

Καηεύζπλζεο 

10α Βηώζηκε Αλάπηπμε 

39 7,5 
10β Κπβεξλναζθάιεηα & Γηαζηεκηθέο Σερλνινγίεο 

10γ 
ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο & Αλάιπζε 

Κηλδύλωλ 

 ύνολο 167 30 

Γ΄ εξάμηνο 

Γηπιωκαηηθή 

Δξγαζία 
Δθπνλείηαη ζε ζεκαηηθή ηεο επηιεγείζαο θαηεύζπλζεο  30 

Γενικό ύνολο  334 90 

 

Σα καζήκαηα θνξκνύ δηδάζθνληαη ηηο πξωηλέο ώξεο κε θπζηθή παξνπζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο Α.ΓΙ.Π.Ο, ελώ ηα καζήκαηα ηεο θαηεύζπλζεο, απνγεπκαηηλέο ώξεο δηαδηθηπαθά ή,  

ελαιιαθηηθά, κε θπζηθή παξνπζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Α.ΓΙ..ΠΟ. Κάζε  ελδηαθεξόκελνο 

Αμηωκαηηθόο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Κνηλό ΠΜ είλαη ππνρξεωκέλνο λα επηιέμεη 

θαη κία (1) από ηηο πξνζθεξόκελεο θαηεπζύλζεηο/εηδηθεύζεηο. 

Όζνη εγγξαθνύλ ζην Κνηλό ΠΜ, ζα κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ωο ειεύζεξνη αθξναηέο, 

εθόζνλ ην επηζπκνύλ, θαη ρωξίο ηελ ππνρξέωζε λα εμεηαζηνύλ ζε απηά, ηα καζήκαηα θαη 

νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηεύζπλζεο, πέξαλ απηήο πνπ ππνρξεωηηθά ζα επηιέμνπλ θαη ζηα καζήκαηα 

ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηνύλ. 

Υπονική διάπκεια ζποςδών 

 

Η ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ Γηπιώκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ νξίδεηαη ζε 

ηξία (3) εμάκελα. Παξάηαζε πξνβιέπεηαη κόλν γηα ηελ εθπόλεζε ηεο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο 

ζύκθωλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκόο ηνπ Κνηλνύ ΠΜ. 
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Καηηγοπίερ ςποτηθίυν 

 

Σν Κνηλό ΠΜ ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά επ’ ωθειεία ηωλ ζπνπδαζηώλ θάζε εθπαηδεπηηθήο 

ζεηξάο ηεο Α.ΓΙ..ΠΟ, θαζώο θαη ηωλ απνθνίηωλ Αμηωκαηηθώλ ηεο Α.ΓΙ..ΠΟ, όπωο εηδηθόηεξα 

νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ ΦΔΚ Ίδξπζεο  (ΦΔΚ ίδξπζεο: 4229/η. Β΄/10-8-2022) 

 

Απιθμόρ ειζακηέυν – Σέλη θοίηηζηρ 

 

Ο κέγηζηνο αξηζκόο ζπνπδαζηώλ ηεο ΑΓΙΠΟ πνπ κπνξνύλ λα εηζάγνληαη θαη’ έηνο ζην Κνηλό 

ΠΜ νξίδεηαη ζηνπο δηαθόζηνπο εβδνκήληα (270), νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζε ελελήληα (90) θαηά κέζν 

όξν αλά θαηεύζπλζε. Γηα ηνπο Αμηωκαηηθνύο ηεο ΓΔΤΣΔΡΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ, όπωο θαζνξίδεηαη ζην 

άξζξν 4 ηνπ ΦΔΚ Ίδξπζεο  (ΦΔΚ ίδξπζεο: 4229/η. Β΄/10-8-2022) ηα ηέιε θνίηεζεο αλέξρνληαη ζε 1.000 

€ θαη θαηαβάιινληαη ζε ηξεηο (3) δόζεηο. 

 

Τποηποθίερ 

 

 Με απόθαζε ηεο  Δηδηθήο Γηηδξπκαηηθήο Δπηηξνπήο (Δ.Γ.Δ.), δύλαηαη λα ρνξεγνύληαη ππνηξνθίεο 

ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ΑΓΙΠΟ κε ηε κνξθή απαιιαγήο από κέξνο ή ην ζύλνιν ηωλ δηδάθηξωλ. Οη όξνη 

ρνξήγεζεο ηωλ ππνηξνθηώλ θαζνξίδνληαη από ηελ Δ.Γ.Δ. ηνλ πξωηεύζαληα απόθνηην ηνπ Κνηλνύ ΠΜ 

αλά θαηεύζπλζε ρνξεγείηαη βξαβείν αξηζηείαο. Με απόθαζε ηεο Δ.Γ.Δ. δύλαηαη λα ρνξεγείηαη θαη 

ρξεκαηηθό βξαβείν. 

 

Γιαδικαζία και Κπιηήπια Δπιλογήρ Διζακηέυν 

 

 Οη δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηωλ Αμηωκαηηθώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Κνηλό 

ΠΜ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΠΜ ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΑΓΙΠΟ. 

 

Γιαδικαζία Τποβολήρ Αιηήζευν Δνδιαθεπομένυν 

 

 Οη ελδηαθεξόκελνη Αξιυμαηικοί ζποςδαζηέρ ηηρ ηπέσοςζαρ εκπαιδεςηικήρ ζειπάρ ηεο 

Α.ΓΙ..ΠΟ, δύλαηαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζςμμεηοσήρ ζηην διαδικαζία επιλογήρ για θοίηηζη ζηο 

Κοινό ΠΜ κε πξνζωπηθή Με Τπεξεζηαθή αλαθνξά πξνο ηελ Α.ΓΙ..ΠΟ/ΣΔΚΠ καδί κε ηα 

απαηηνύκελα θαηά πεξίπηωζε δηθαηνινγεηηθά. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη Αξιυμαηικοί, απόθοιηοι ηηρ Α.ΓΙ..ΠΟ, ππνβάιινπλ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία 

αίηεζε εγγπαθήρ/ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία επιλογήρ καηεύθςνζηρ για θοίηηζη ζηο Κοινό ΠΜ 

κε πξνζωπηθή Με Τπεξεζηαθή αλαθνξά πξνο ηελ Α.ΓΙ..ΠΟ/ΣΔΚΠ καδί κε ηα απαηηνύκελα γηα ηελ 

πεξίπηωζε ηνπο δηθαηνινγεηηθά. 

 

Όιεο νη αηηήζεηο/Με Τπεξεζηαθέο Αλαθνξέο ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω 

ππνβάιινληαη ππνγεγξακκέλεο, καδί κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζε αξρεία pdf, κέζω κελύκαηνο 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε metaptyxiako@adispo.gr  

 

Σν εκπξόζεζκν ή εθπξόζεζκν ηεο αίηεζεο θαζώο θαη ε πξνηεξαηόηεηα απηήο θαζνξίδεηαη από 

ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ην κήλπκα ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε ην νπνίν απηή ζα ππνβιεζεί, 

πεξηέιζεη ζηελ Α.ΓΙ..ΠΟ ζηελ παξαπάλω ειεθηξνληθή δηεύζπλζε. 

 

Ηκεξνκελία/ώξα έλαξμεο ππνβνιήο αηηήζεωλ/αλαθνξώλ ε 10 00:01ω Οθηωβξίνπ 2022. 

 

Όιεο νη αηηήζεηο/Με Τπεξεζηαθέο Αλαθνξέο όιωλ ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ όπωο αλαθέξνληαη 

παξαπάλω πξέπεη λα πεξηέιζνπλ αλππεξζέηωο ζηελ Α.ΓΙ..ΠΟ/ΣΔΚΠ κέρξη ηελ 16 23:59ω Οθηωβξίνπ 

2022. 
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Τποβολή Αιηήζευν - Γικαιολογηηικών 

 

 Οη ελδηαθεξόκελνη, Αμηωκαηηθνί ζπνπδαζηέο ηεο ηξέρνπζαο εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο ηεο Α.ΓΙ..ΠΟ 

θαη απόθνηηνη Αμηωκαηηθνί ηεο Α.ΓΙ..ΠΟ, ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ηνπο, κε πξνζωπηθή Με 

Τπεξεζηαθή αλαθνξά πξνο ηελ Α.ΓΙ..ΠΟ/ΣΔΚΠ, ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ην 

ππόδεηγκα ηεο αλαθνξάο καδί κε ηα απαηηνύκελα θαηά πεξίπηωζε δηθαηνινγεηηθά. 

 

 ηελ αίηεζε δηλώνοςν ςποσπευηικά θαη ηηο ηξείο (3) θαηεπζύλζεηο κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο 

πνπ επηζπκνύλ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ζύληαμεο ηεο αηηήζεωο. 

 

 Η ππνβνιή ηεο Με Τπεξεζηαθήο αλαθνξάο, θαζώο θαη ε αίηεζε ζπκκεηνρήο επέρνπλ ζέζε 

Τπεύζπλεο Γήιωζεο.  

 

 Γηα ηελ ζύληαμε ηεο Με Τπεξεζηαθήο αλαθνξάο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ππόδεηγκα 

αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ζπκπιήξωζεο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη επ’ απηνύ, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν 

ζηελ πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο ηεο ΑΓΙΠΟ γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ηξέρνπζαο εθπαηδεπηηθή ζεηξάο 

ηεο ΑΓΙΠΟ παηήζηε εδώ: ΑΓΙΠΟ (army.gr) 

 

 Οι απόθοιηοι Αξιυμαηικοί ηηρ ΑΓΙΠΟ οι οποίοι θα εκδηλώζοςν ενδιαθέπον για ηην 

ςποβολή αιηήζευρ για ηο ςπότη ΠΜ, θα λάβοςν ηο ςπόδειγμα ηηρ αναθοπάρ καηόπιν 

επικοινυνίαρ με ηην ΑΓΙΠΟ ζηα ηηλέθυνα ή ηο email ηα οποία αναθέπονηαι ζηην πποκήπςξη. 

 

 Με ηελ αλαθνξά  ζπλππνβάιινληαη ππνγεγξακκέλα θαη ζε αρξεία pdf, θαηά πεξίπηωζε ηα 

παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά: 

 

 α. Αξιωμαηικοί Σποςδαζηέρ ηηρ Τπέσοςζαρ Εκπαιδεςηικήρ Σειπάρ ηηρ ΑΔΙΣΠΟ 

 

(1)  Έλληνερ Αξιωμαηικοί πος ανήκοςν ζηιρ Ένοπλερ Δςνάμειρ 

 

       (α) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ΠΜ (είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΓΙΠΟ 

παηήζηε εδώ: ΑΓΙΠΟ (mil.gr)) 

 

       (β) Βεβαίωζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ πνπ ζα βεβαηώλεη ηε 

βαζκνινγία πνπ πέηπρε ν ελδηαθεξόκελνο ζηηο εηζαγωγηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ θνίηεζε ηνπ ζηελ ΑΓΙΠΟ 

επί ηωλ θνηλώλ δηαθιαδηθώλ ζεκάηωλ. Ωο βεβαίωζεο ζεωξείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηό θαη θάζε  

πξνζωπηθό έγγξαθν κε ην νπνίν έρεη γίλεη θνηλνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο απνθιεηζηηθά θαη κόλν αηνκηθά 

ζηνλ ελδηαθεξόκελν Αμηωκαηηθό θαη ζε θακία πεξίπηωζε δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία άιιωλ 

Αμηωκαηηθώλ πιελ ηνπ ηδίνπ, πξνο δηαζθάιηζε ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ άιιωλ Αμηωκαηηθώλ.   

 

(2)  Αξιωμαηικοί ηος Λιμενικού Σώμαηορ (ΛΣ) ή ηηρ Ελληνικήρ Αζηςνομίαρ 

(ΕΛ.ΑΣ) ή ηος Πςποζβεζηικού Σώμαηορ (ΠΣ) 
 

   (α) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ΠΜ (είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΓΙΠΟ 

παηήζηε εδώ: ΑΓΙΠΟ (mil.gr)) 

 

   (β) Αληίγξαθν πηπρίνπ παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο  

 

  (3)  Κύππιοι Αξιωμαηικοί 

 

   (α) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ΠΜ (είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΓΙΠΟ 

παηήζηε εδώ: ΑΓΙΠΟ (mil.gr)) 

 

https://eadispo.army.gr/mod/folder/view.php?id=29932
https://www.adispo.mil.gr/koino-pms-adispo-apth/
https://www.adispo.mil.gr/koino-pms-adispo-apth/
https://www.adispo.mil.gr/koino-pms-adispo-apth/
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   (β) Βεβαίωζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ πνπ ζα βεβαηώλεη ηε 

βαζκνινγία πνπ πέηπρε ν ελδηαθεξόκελνο ζηηο εηζαγωγηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ θνίηεζε ηνπο ζηελ 

ΑΓΙΠΟ. 

 

  (4)   Αλλοδαποί Αξιωμαηικοί 

 

   Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ΠΜ (είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΓΙΠΟ 

παηήζηε εδώ: ΑΓΙΠΟ (mil.gr)) 

 

β. Αξιωμαηικοί Απόθοιηοι ηηρ ΑΔΙΣΠΟ 

 

Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ΠΜ (είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΓΙΠΟ παηήζηε εδώ: ΑΓΙΠΟ 

(mil.gr)) 

 

(1) Δγθξηηηθή δηαηαγή κε ηε ζύκθωλε γλώκε ηνπ αξκόδηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ. 

Κπιηήπια Δπιλογήρ Καηεύθςνζηρ  

 

Οη ελδηαθεξόκελνη Αμηωκαηηθνί ζπνπδαζηέο ηόζν ηεο ηξέρνπζαο εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο ηεο 

Α.ΓΙ..ΠΟ όζν θαη νη απόθνηηνη απηήο δηλώνοςν ςποσπευηικά ζηελ αίηεζε ηνπο θαη ηηο ηξείο (3) 

θαηεπζύλζεηο κε ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο πνπ επηζπκνύλ.  

 

Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή θαηεύζπλζεο ζηελ νπνία ζα θνηηήζνπλ απνηεινύλ: 

 

 Η ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο επηζπκίαο, ηελ νπνία ζα δειώζνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ζηελ αίηεζή 

ηνπο. 

 Δπηθνπξηθά, ε πξνηεξαηόηεηα κε ηελ νπνία ζα πεξηέιζεη ζηελ Α.ΓΙ..ΠΟ ε αλαθνξά/αίηεζε 

κε ηελ δηαδηθαζία πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλω. 

Δγγπαθέρ Διζαγομένυν Μεηαπηςσιακών ποςδαζηών  

 

Οη εγγξαθέο ηωλ εηζαθηέωλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδαζηώλ αξρίδνπλ κε ηελ αλαθνίλωζε ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Κνηλνύ Π.Μ.. κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζωξηλνύ πίλαθα εηζαθηέωλ, νπόηε θαη νη 

ζπνπδαζηέο ζα θιεζνύλ λα επηβεβαηώζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην Κνηλό ΠΜ. 

 

 

 

Ο Γληήο ηνπ Κνηλνύ ΠΜ Ο Γηνηθεηήο ηεο 

Κνζκήηνξαο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζ/λίθεο 

Αλώηαηεο Γηαθιαδηθήο ρνιήο Πνιέκνπ 

  

  

  

Καζεγεηήο Παλαγηώηεο Γθιαβίλεο Τπνπηέξαξρνο (Ι) Ιωάλλεο Μπηξκπίιεο 

 

https://www.adispo.mil.gr/koino-pms-adispo-apth/
https://www.adispo.mil.gr/koino-pms-adispo-apth/
https://www.adispo.mil.gr/koino-pms-adispo-apth/

