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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2019-20 

Ιζηοζελίδα: http://www.portsmng.uniwa.gr 

 

Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ έληαμή ηνπο, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020, ζην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) "Οξγάλσζε, Λεηηνπξγία, Αλάπηπμε, Γηνίθεζε Ληκέλσλ" ην νπνίν 

νδεγεί ζηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) (Master of Science). Σν 

Πξφγξακκα δηαξθεί ηξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα  κε έλαξμε ζπνπδψλ ηνλ Οθηψβξην 2019. Ο αξηζκφο 

ησλ εηζαθηέσλ αλέξρεηαη θαη’ αλψηαην φξην ζε ηξηάληα (30)  

 

Σν Πξφγξακκα ελεθξίζε θαηά ην λφκν απφ ην ΤΠ.Π.Δ.Θ. (115617/Ε1/9-7-2018), απφ ηελ Γηνηθνχζα 

Δπηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (12/20-6-2018) ΑΓΑ Ψ4ΝΡ46Μ9ΞΖ-ΚΛ2), απφθαζε δε ηεο ίδξπζεο 

έρεη απνζηαιεί ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν θαη επίθεηηαη ε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

ην Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί, κεηά απφ επηινγή, απφθνηηνη φισλ ησλ ηκεκάησλ ησλ Διιεληθψλ ΑΔΗ 

(Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ) θαη ησλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ απαζρνινχληαη είηε 

επηζπκνχλ λα απαζρνιεζνχλ κε ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αλάπηπμε, δηνίθεζε ιηκέλσλ. Οη ππνςήθηνη 

γίλνληαη δεθηνί κεηά απφ ζπλέληεπμε θαη ζπλεθηίκεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα.  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ςποβάλοςν αίηηζη και θάκελο ζηοισείυν κέρξη ηελ Παπαζκεςή 06 

επηεμβπίος 2019 ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε:  

 

Πανεπιζηήμιο Γςηικήρ Αηηικήρ 

σολή Γιοικηηικών, Οικονομικών και Κοινυνικών Δπιζηημών 

Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζευν 

Π.Μ.. "Οπγάνυζη, Λειηοςπγία, Ανάπηςξη, Γιοίκηζη Λιμένυν" 

Π. Ράλλη και Θηβών 250, 

12244, Αιγάλευ 

Σηλ: 210-5381586,  210-5381101, 210-5381498 

 

Οη ππνςήθηνπ κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο θαη ηαρπδξνκηθά. 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα εμήο:   
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 Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Π.Μ.. (δηαζέζηκε ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.portsmng.uniwa.gr) 

 Αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηπρίσλ Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή αληηζηνίρσλ ηκεκάησλ 

νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Δάλ ν ηίηινο ζπνπδψλ έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή 

απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο 

Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.). 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ κε αλαιπηηθή βαζκνινγία πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ζην νπνίν 

αλαγξάθεηαη θαη ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ. Γηα ηνπο θαηφρνπο ηίηινπ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο 

απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ αληηζηνηρίαο ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. 

 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ζπνπδέο, ε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, ε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. 

 Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο  εκπεηξίαο (εθφζνλ ππάξρνπλ). 

 Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Β2 ή αλψηεξνπ. 

 Αλάηππα δεκνζηεχζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, αληίγξαθα ζπγγξαθηθνχ έξγνπ θ.ιπ., 

εθφζνλ ππάξρνπλ. 

 Κάζε άιιν έξγν ή δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ. 

 Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (πξναηξεηηθφ ππφδεηγκα :δηαζέζηκν ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.portsmng.uniwa.gr) 

 Φσηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ελ ηζρχ. 

 Γχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, ζηηο νπνίεο αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ. Οη 

θσηνγξαθίεο πξνζθνκίδνληαη κφλν ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ ππνςεθίνπ.  

 

Απνδεηθηηθά Γλψζεο Αγγιηθήο Γιψζζαο απνδεθηά γηα ηελ επηινγή ηνπ Τπνςεθίνπ ζην ΠΜ είλαη: 

 

 Πηζηνπνηεηηθά επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ First Certificate Cambridge ή Michigan ή αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά απφ Πηζηνπνηεκέλνπο Δμεηαζηηθνχο Οξγαληζκνχο Γισζζνκάζεηαο πνπ είλαη 

απνδεθηά απφ ην ΑΔΠ γηα πηζηνπνίεζε θαιήο γλψζεο (Β2) ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. 

 Πηζηνπνηεηηθά Γισζζνκάζεηαο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

 Πηπρίν (Πξνπηπρηαθφ ή Μεηαπηπρηαθφ) απφ Αγγιφθσλν Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδαο ή 

ηνπ Δμσηεξηθνχ. 

 Πηπρίν Αγγιηθήο Φηινινγίαο ή αληίζηνηρν. 

 

Κπιηήπια Δπιλογήρ Τποτηθίυν Φοιηηηών 

 

Γηα ηελ επηινγή ππνςεθίσλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.., ζπλεθηηκψληαη ν βαζκφο πηπρίνπ, ε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ, νη ελδερφκελεο δεκνζηεχζεηο ή επηζηεκνληθέο εξγαζίεο 

θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. Οη ππνςήθηνη 

θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο  Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. ηφρνο είλαη λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο 

πνπ νη ππνςήθηνη είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ  ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Μ..  



 

Σελίδα | 3  

Γιαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ και Δπιλογήρ Τποτηθίυν Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών 

 

Ζ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή αμηνιφγεζεο 

πνπ απαξηίδεηαη απφ κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε 

πξφηαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη απφθαζε ηεο Γ.. Ο πίλαθαο επηηπρφλησλ επηθπξψλεηαη απφ 

ηελ Γ.. ηνπ Σκήκαηνο. Ζ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

 

Ζ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ. ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ηελ πξνθήξπμε. Διέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θάζε ππνςεθίνπ, ζπληάζζεη πίλαθα ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ θαη ηνλ δηαβηβάδεη ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη απφ 

ηνπο ππνςήθηνπο πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη λα έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα, φπσο απηά πξνβιέπνληαη 

ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε. Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο.   

 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη δχν ζηάδηα: ην πξψην αμηνινγνχληαη νη αηηήζεηο κε βάζε ηα 

ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θάθειν ππνςεθηφηεηαο (πξνεγνχκελεο ζπνπδέο, επηζηεκνληθή θαη 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη εηδηθφηεξα α. βαζκφο πηπρίνπ, β. επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε 

ζέκαηα νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο, αλάπηπμεο & δηνίθεζεο ιηκέλσλ, γ. δεκνζηεχζεηο ή επηζηεκνληθέο 

εξγαζίεο. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, νη ππνςήθηνη θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. ηφρνο είλαη λα δηαπηζησζεί πνηνη ππνςήθηνη είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ 

νπζηαζηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Μ., ζπλεθηηκψληαο ην θίλεηξν θαη ην ελδηαθέξνλ αιιά θαη ηε 

ζπλνιηθφηεξε ζπγθξφηεζε θαη επηζηεκνληθή ηνπο επάξθεηα. Ζ βαζκνιφγεζε ζε θάζε θξηηήξην 

επηινγήο θαη ζηε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ θιίκαθα 0-10. Δηδηθφηεξα, ε βαζκνιφγεζε ζηα 

θξηηήξηα επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο, αλάπηπμεο & δηνίθεζεο ιηκέλσλ 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Έηε  Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο Βαζκφο 

0-2 1 

2-4 2 

4-6 3 

6-10 5 

10-15 7 

15-20 9 

20-… 10 
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Γηα ηελ βαζκνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζε δεκνζηεχζεηο θαη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

ν παξαθάησ πίλαθαο:  

 

Γημοζιεύζειρ και Δπιζηημονικέρ Δπγαζίερ Βαθμόρ 

Κακία 0 

Πξαθηηθά πλεδξίσλ ή Γεκνζηεχζεηο ζε 

πιινγηθνχο Σφκνπο 

4 - 6 αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαζηψλ 

Γεκνζηεχζεηο ζε Διιεληθά Δπηζηεκνληθά 

Πεξηνδηθά 

6 - 7 αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαζηψλ 

Γεκνζηεχζεηο ζε Γηεζλή έγθξηηα Δπηζηεκνληθά 

Πεξηνδηθά 

8 - 9 αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαζηψλ 

Πξαθηηθά πλεδξίσλ θαη Γεκνζηεχζεηο ζε 

Δπηζηεκνληθά (Διιεληθά θαη Γηεζλή) 

Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά 

9 - 10 αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαζηψλ 

 

Ζ βαξχηεηα ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ είλαη:  1) Βαζκφο Πηπρίνπ 25%, 2) 

Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία 20%, 3) Δπηζηεκνληθή Γξαζηεξηνπνίεζε:15%, 4) πλέληεπμε: 40%.  
 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ε αξκφδηα επηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ πίλαθα 

επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο αλά θξηηήξην. Ωο επηηπρφληεο ζεσξνχληαη νη ππνςήθηνη νη νπνίνη έιαβαλ 

βαζκνινγηθή ζέζε ζηε ζεηξά θαηάηαμεο κέρξη ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ εηζαγσγήο θνηηεηψλ. Ζ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο κπνξεί λα ζεσξήζεη επηηπρφληεο θαη φζνπο απφ ηνπο ππνςήθηνπο ηζνβάζκεζαλ κε ηνλ 

ηειεπηαίν επηηπρφληα. Ωο επηιαρφληεο ζεσξνχληαη νη ππνςήθηνη νη νπνίνη έιαβαλ βαζκνινγηθή ζέζε 

ζηε ζεηξά θαηάηαμεο πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ εηζαγσγήο θνηηεηψλ, έρνληαο δηθαίσκα εγγξαθήο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πξσζχζηεξνη ζηελ θαηάηαμε δελ εγγξάθνληαη εκπξφζεζκα.  

 

Πιένλ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηηπρφλησλ θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο θνηηεηψλ, γίλεηαη δεθηνί ζην 

Π.Μ.., σο ππεξάξηζκνη, έλαο πηπρηνχρνο ππφηξνθνο ηνπ ΗΚΤ, εθφζνλ ε ππνηξνθία ηνπ είλαη ζρεηηθή 

κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Οξγάλσζεο, Λεηηνπξγίαο, Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Ληκέλσλ. Οη 

ππφηξνθνη εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ. Δπηηπρφληεο ζεσξνχληαη νη 

ηζνβαζκνχληεο ππνςήθηνη. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ εχξπζκε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία δχλαηαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ δχν θαηά αλψηαην φξην νκάδεο δηδαζθαιίαο.   

 

O πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ ή/θαη επηιαρφλησλ αλαθνηλψλεηαη ηαπηφρξνλα ζηνπο ρψξνπο 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Μ.. Δπίζεο 

ν πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ ή/θαη επηιαρφλησλ γλσζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζε θάζε έλαλ ππνςήθην. 

Έλζηαζε θαηά ηνπ πίλαθα επηηπρφλησλ κπνξεί λα αζθεζεί εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

αλαθνίλσζήο ηνπ. Ζ έλζηαζε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε, ππνβάιιεηαη ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ Π.Μ.. θαη θξίλεηαη ηειεζίδηθα απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. 
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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο θαη εμέηαζεο ηπρφλ ελζηάζεσλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

ζρεηηθά κε ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ πίλαθα επηινγήο 

επηηπρφλησλ ή/θαη επηιαρφλησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηε Γ.. ηνπ 

Σκήκαηνο. Μεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ αλσηέξνπ πίλαθα απφ ηε Γ.. αλαθνηλψλνληαη νη πεξίνδνη 

εγγξαθψλ θαζψο θαη νη ηξφπνη θαηαβνιήο ησλ ηειψλ θνίηεζεο (ζε επηκέξνπο δφζεηο). 

 

Οη επηηπρφληεο ή/θαη επηιαρφληεο ελεκεξψλνληαη λα εγγξαθνχλ ζην Π.Μ.. ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή. Όζνη εμ απηψλ δελ εγγξάθνληαη 

εκπξφζεζκα ράλνπλ ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζην Π.Μ.., εθηφο θαη αλ επηθαιεζζνχλ ιφγνπο αλψηεξεο 

βίαο ή ζνβαξήο αζζέλεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε .Δ.. θξίλεη ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαινχληαη νη 

ππνςήθηνη θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά.  

Γίδακηπα 

 

Σα δίδαθηξα αλέξρνληαη ζε 3.000 επξψ ηα νπνία θαηαβάιινληαη ζε ηξεηο (3) δφζεηο.  Με ηελ θαηαβνιή 

ηεο πξψηεο (1εο) δφζεο ησλ ηειψλ θνίηεζεο θαη ηελ εγγξαθή ηνπο, νη θνηηεηέο ζεσξνχληαη εληαγκέλνη 

ζην Π.Μ.., ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο κε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

ηνπο απνξξένπλ. Ζ πξψηε δφζε κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά θαηά ηελ εγγξαθή θαη πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Ζ δεχηεξε (2ε) δφζε ησλ ηειψλ θνίηεζεο θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ 

(1νπ) εμακήλνπ απφ ηεο εγγξαθήο θαη ε ηξίηε (3ε) δφζε ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ (2νπ) εμακήλνπ απφ 

ηεο εγγξαθήο. Σέιε θνίηεζεο δελ επηζηξέθνληαη. 

 

Απαλλαγή από Σέλη Φοίηηζηρ 

 

Απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θνίηεζεο νη θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.., ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ εηζφδεκα, 

εθφζνλ δηαζέηνπλ ίδην εηζφδεκα, θαη ην νηθνγελεηαθφ δηαζέζηκν ηζνδχλακν εηζφδεκα δελ ππεξβαίλνπλ 

απηνηειψο, ην κελ αηνκηθφ ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%), ην δε νηθνγελεηαθφ ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ 

(70%) ηνπ εζληθνχ δηάκεζνπ δηαζέζηκνπ ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα 

θάζε θνξά δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.). 

 

Όζνη εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε απαιιαγήο ηειψλ θνίηεζεο  κπνξνχλ λα 

θαηαζέζνπλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη αίηεζε γηα ηελ απαιιαγή 

απφ ηα ηέιε θνίηεζεο. ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πεξηιακβάλεηαη ην ηειεπηαίν αηνκηθφ ε θαη 

νηθνγελεηαθφ εθθαζαξηζηηθφ ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο. Ζ .Δ. αθνχ εμεηάζεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ 16.5 παξάγξαθν ηνπ θαλνληζκνχ θαη ην Ν 4485/2017 εηζεγείηαη πξνο 

ηελ Γ.. ηνπ ηκήκαηνο γηα έγθξηζε ηνλ θαηάινγν ησλ θνηηεηψλ  πνπ θαιχπηνπλ ηηο ζρεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο  γηα απαιιαγή ηειψλ θνίηεζεο. 
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Πληποθοπίερ 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε θαη ηειέθσλα (ψξεο 9:00 – 14:00 

θαζεκεξηλά). Δπίζεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  (http://www.portsmng.uniwa.gr) ή λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε Γξακκαηεία 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε drososd@uniwa.gr. 

 

Αηγάιεσ  15.5.2019 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο 

Κιήκεο Νηαιηάλεο 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 


