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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1
 

 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ»  

ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός Προγράμματος 

 

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ»  της Νομικής Σχολής του 

Δ.Π.Θ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας και διδασκαλίας και 

την απόκτηση αντίστοιχης εμπειρίας στα ως άνω αντικείμενα και ειδικότερα στην 

παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε αναβαθμισμένες, υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές 

σπουδές, στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας, στην υποστήριξη νέων 

εξειδικευμένων επιστημόνων και στην πρόσληψη φοιτητών και από χώρες της 

αλλοδαπής. 

 2.  Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο 

«Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» με τις εξής κατευθύνσεις: 

α) Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας 

β) Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου 

 

Άρθρο 2 

Διάρθρωση-Χρονική Διάρκεια 

   

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνής Εμπορική 

Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» περιλαμβάνει έναν κύκλο υποχρεωτικής 

φοίτησης διάρκειας δύο εξαμήνων ο οποίος ειδικότερα περιλαμβάνει α) τον κύκλο 

θεωρητικών μαθημάτων και εφαρμογών και β) την παράλληλη συγγραφή και 

υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο δεύτερο εξάμηνο. 

 

Άρθρο 3 

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων 

 

1. Στο Π.Μ.Σ. «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» γίνονται 

δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων 

Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
2
, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. 

συναφούς γνωστικού αντικειμένου, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

2. Για να εγγραφεί κάποιος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο»  (Μεταπτυχιακό 

                                                           
1
 Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. εγκρίθηκε στην αριθμ. 113/2.7.2015 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

του Τμήματος Νομικής, μετά την δημοσίευση της αριθμ. 75/2015 (ΦΕΚ 1204/Β΄/23.6.2015) 

Απόφασης του Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
2
 Τίτλοι σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από την Πράξη του 

ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται για τίτλο πρώτου 

επιπέδου και περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας για τους τίτλους των λοιπών επιπέδων σπουδών. Για την 

υποβολή της αιτήσεως επιλογής για το Π.Μ.Σ. αρκεί, ελλείψει της πράξεως, η κατάθεση βεβαιώσεως 

της σχετικής αιτήσεως προς το ΔΟΑΤΑΠ, με την υποχρέωση της καταθέσεως και της πράξεως για την 

εγγραφή του υποψηφίου στο Π.Μ.Σ.    
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Δίπλωμα Ειδίκευσης) πρέπει να επιτύχει σε γραπτές ή προφορικές εισαγωγικές 

εξετάσεις σε ένα μάθημα της κατεύθυνσης που επιλέγει (το οποίο θα αποτελέσει το 

κύριο επιστημονικό αντικείμενο, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος) 

από τον κύκλο μαθημάτων που προσφέρονται, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, μετά από γνώμη του Τομέα Ιδιωτικού 

Δικαίου, η οποία θα δημοσιοποιείται μέχρι τα μέσα Ιουλίου κάθε έτους. Με την ίδια 

απόφαση ορίζεται και ο ανώτατος αριθμός εισακτέων κατά κατεύθυνση, ο οποίος δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους πενήντα (50) ανά Κατεύθυνση ετησίως.  

Επίσης ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει μια ξένη γλώσσα (αγγλική, 

γαλλική ή γερμανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από την υποβολή 

οικείου κατά περίπτωση τίτλου σπουδών της γλώσσας ή από γραπτή εξέταση. Η 

επάρκεια του τυχόν υποβαλλόμενου τίτλου σπουδών κρίνεται από την Επιτροπή 

Επιλογής Εισακτέων.  

 Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται από δύο μέλη ΔΕΠ, του Τομέα 

Ιδιωτικού Δικαίου, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με έναν αναπληρωματικό εξεταστή, που 

είναι μέλος ΔΕΠ του ίδιου Τομέα, από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά από πρόταση 

του Τομέα. Οι δύο εξεταστές βαθμολογούν ισότιμα. Για την ξένη γλώσσα εξεταστής 

είναι ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ή ένας διδάσκαλος της οικείας γλώσσας που 

υπηρετεί στο ΔΠΘ, το οποίο ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. 

   3. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων  υποβάλλονται στη Γραμματεία του 

Τμήματος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους, οι δε 

εξετάσεις θα διενεργούνται εντός του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους, εκτός εάν 

υπάρξει αντίθετη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

 4. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος πέραν του αριθμού εισακτέων 

μπορούν να εγγράφονται ως υπεράριθμοι δικαστικοί λειτουργοί. Τον ακριβή αριθμό 

για κάθε κατεύθυνση ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μετά από εισήγηση του Τομέα 

Ιδιωτικού Δικαίου. 

5. Κριτήρια επιλογής για την εγγραφή σε κάθε κατεύθυνση του 

Προγράμματος, με αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης, είναι τα ακόλουθα:  

ι) Η επιτυχής σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω συμμετοχή στις εισαγωγικές 

εξετάσεις, με ποσοστό αξιολόγησης στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 50% 

Θεωρείται ότι πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών ο υποψήφιος, όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών στο 

μάθημα της κατεύθυνσης είναι τουλάχιστον 10, στην βαθμολογική κλίματα από ένα 

έως δέκα (1-10), και ο υποβληθείς τίτλος σπουδών του ξένης γλώσσας έχει κριθεί 

επαρκής ή, μετά την συμμετοχή του στην γραπτή εξέταση της παρ. 2 του παρόντος 

άρθρου, η γνώση της ξένης γλώσσας έχει κριθεί επαρκής.  

ιι) Ο βαθμός πτυχίου με ποσοστό αξιολόγησης 20% και  

ιιι) Ο μέσος όρος των βαθμών του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των 

προπτυχιακών του σπουδών στα μαθήματα (κύρια ή επιλεγόμενα) της κατεύθυνσης 

που επιθυμεί να ακολουθήσει, με ποσοστό αξιολόγησης 30%. 

Οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι μπορούν να εγγράφονται ως υπεράριθμοι, 

γίνονται δεκτοί χωρίς εξετάσεις αλλά μετά από συνέντευξη, εφόσον κριθεί 

απαραίτητο από την Επιτροπή Επιλογής , και εφόσον αποδεδειγμένα γνωρίζουν μία 

από τις ξένες γλώσσες που αριθμούνται ανωτέρω. Για την επιλογή τους, εάν ο 

αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον ορισθέντα αριθμό, λαμβάνονται υπόψη 

η γνώση περισσοτέρων της μίας ξένων γλωσσών και η δημοσίευση επιστημονικών 

συμβολών.  

6. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται για κάθε κατεύθυνση του Προγράμματος, 

κατ’ αναλογία των υποβληθεισών αιτήσεων και με βάση πίνακα αξιολόγησης 
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καταρτιζόμενο σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου, από την Επιτροπή 

Επιλογής Εισακτέων, ύστερα από εισήγηση του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου. Εάν ο 

αριθμός των επιτυχόντων σε κάθε κατεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» είναι 

μικρότερος από τον ορισθέντα για κάθε κατεύθυνση, εγγράφονται όλοι οι επιτυχόντες 

στις εξετάσεις υποψήφιοι. Ο πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται σε κάθε 

περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. 

7. Ως υπεράριθμοι και χωρίς εξετάσεις μπορούν επίσης να εγγράφονται οι 

κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος από Πανεπιστήμιο της 

ημεδαπής ή ομοταγές αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση της 

συνάφειας, την οποία κρίνει με απόφασή της η Γ.Σ.Ε.Σ. Ο αριθμός των ως άνω 

υπεραρίθμων και χωρίς εξετάσεις εγγραφομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 

κατά κατεύθυνση. 

  Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του 

ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό 

μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού των γνωστικών αντικειμένων του Π.Μ.Σ. και 

ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο 

αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνει. 

 8. Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3685/2008 και έχει τις 

αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ανωτέρω διάταξη, καθώς και στις διατάξεις του 

άρθρου 7 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.  

 

Άρθρο 4 

Πρόγραμμα  σπουδών Π.Μ.Σ. 

 

1. Η διάρκεια της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης είναι ετήσια (δύο εξάμηνα).  

2.Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 

απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 60. 

3.Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η Ελληνική. Ως γλώσσα 

συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική. Είναι 

δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας σε άλλη επίσημη γλώσσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αίτηση του φοιτητή και σχετική απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ., με ευρεία περίληψη και στην Ελληνική γλώσσα. 

     Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής:  

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

(Επιλέγονται τα τρία κύρια μαθήματα και 

ένα εκ των δευτερευόντων 

επιστημονικών αντικειμένων) 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

(Επιλέγεται ένα μάθημα ως κύριο και δυο 

μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά 

αντικείμενα και συγγράφεται παράλληλα 

η Μ.Δ.Ε.) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

(Κύρια επιστημονικά 

αντικείμενα) 

 (Κύρια επιστημονικά 

αντικείμενα) 

 

Η συμφωνία διαιτησίας  8 Προβλήματα εφαρμοστέου 

δικαίου στην διεθνή εμπορική 

διαιτησία. 

4 
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Η διαδικασία της διαιτητικής 

δίκης Ι 

6 Ακύρωση διαιτητικών 

αποφάσεων 

4 

Η διαδικασία της διαιτητικής 

δίκης ΙΙ 

6 Αναγνώριση και εκτέλεση 

διαιτητικών αποφάσεων 

4 

(Δευτερεύοντα επιστημονικά 

αντικείμενα) 

 (Δευτερεύοντα επιστημονικά 

αντικείμενα) 

 

Ασφαλιστικά μέτρα στη διεθνή 

εμπορική διαιτησία. 

10 Ειδικά ζητήματα από την 

προβληματική του εφαρμοστέου 

δικαίου στην διεθνή εμπορική 

διαιτησία. 

4 

Ειδικά ζητήματα από την 

προβληματική των διαδίκων 

στην διαιτητική δίκη.  

10 Το δεδικασμένο των 

διαιτητικών αποφάσεων. 

4 

Ειδικά ζητήματα της διαιτητικής 

διαδικασίας ενώπιον του 

Διεθνούς Εμπορικού 

Επιμελητηρίου.   

10 Διαιτητική επίλυση διεθνών 

επενδυτικών διαφορών.  

4 

  Μεταπτυχιακή Διπλωματική 

Εργασία 

18 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ  

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

(Επιλέγονται τα τρία κύρια μαθήματα και 

ένα εκ των δευτερευόντων 

επιστημονικών αντικειμένων) 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

(Επιλέγεται ένα μάθημα ως κύριο και δυο 

μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά 

αντικείμενα και συγγράφεται παράλληλα 

η Μ.Δ.Ε.) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

(Κύρια επιστημονικά 

αντικείμενα) 

 (Κύρια επιστημονικά 

αντικείμενα) 

 

Γενικές Αρχές και μεθοδολογία 

του Δικονομικού Διεθνούς 

Δικαίου 

8 Καν 805/2004 για τον 

Ευρωπαϊκό Εκτελεστό τίτλο 

4 

Καν 1215/2012 (Βρυξέλλες Ι) 6 Καν 1206/2001 για την 

απόδειξη 

4 

Καν 2201/2003 (Βρυξέλλες ΙΙα) 6 Καν 861/2007 για τις 

μικροδιαφορές 

4 

(Δευτερεύοντα επιστημονικά 

αντικείμενα) 

 (Δευτερεύοντα επιστημονικά 

αντικείμενα) 

 

Καν 1393/2007 Διεθνείς 

επιδόσεις 

10 Καν 1346/2000 (πτώχευση) 4 

Καν Ρώμη ΙΙ και Ρώμη ΙΙΙ 10 Καν 655/2014 Διαδικασία 

Ευρωπαϊκής Δέσμευσης 

Λογαριασμού 

4 

Καν 1896/2006 Ευρωπαϊκή 

Διαταγή Πληρωμής 

10 Καν 650/2012 Διεθνής 

δικαιοδοσία στην Κληρονομική 

διαδοχή 

4 
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  Μεταπτυχιακή Διπλωματική 

Εργασία 

18 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

 

       Η ανακατανομή των μαθημάτων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των οργάνων 

και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

4. Η διδασκαλία των μαθημάτων που συνίσταται στη σε βάθος αντιμετώπιση 

ειδικών ζητημάτων  των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων, διεξάγεται είτε με 

εισηγήσεις από τους διδάσκοντες είτε με τη μορφή επιστημονικών συζητήσεων,  είτε 

με την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές, είτε με οποιονδήποτε 

άλλο πρόσφορο τρόπο που κατά την κρίση των διδασκόντων συμβάλλει στην 

αρτιότερη επιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου και  κατάρτιση του φοιτητή. 
Για τις διδακτικές ανάγκες του Προγράμματος θα προβλέπεται επίσκεψη των 

μεταπτυχιακών φοιτητών και σε άλλες πόλεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζονται σε τρεις ώρες την εβδομάδα 

για κάθε μάθημα. 

5. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διδάσκονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

Νομικής και άλλων Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και από άλλες κατηγορίες διδασκόντων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008,  η δε ανάθεση της 

διδασκαλίας ορίζεται με απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του 

Τμήματος μετά από εισήγηση του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου. 

6. Με εισήγηση της Συνέλευσης των μελών ΔΕΠ του οικείου Τομέα, που 

διαβιβάζεται στην Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, για να 

διατυπώσει την δική της πρόταση,  και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  Ειδικής 

Σύνθεσης και εντός του Νοεμβρίου κάθε έτους,  ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ του Τομέα 

από αυτά που τους έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο, για την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της πορείας των σπουδών κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή, σύμφωνα με το άρθρο  

5 παρ. 4. του Ν.3685/2008. Αυτό το μέλος ΔΕΠ συνεργάζεται με την Συντονιστική 

Επιτροπή για την άσκηση της δραστηριότητάς του αυτής. 

 

Άρθρο 5 

Έλεγχος  σπουδών  

 

1. Η όλη εποπτεία του προγράμματος ανήκει στην Συντονιστική Επιτροπή 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Ανώτατο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση 

Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Για την εκτέλεση του  προγράμματος  ορίζεται 

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 2 περ.δ) του Ν. 

3685/2008, ο οποίος εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά την 

αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των 

συνεδριάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ. όλα τα ζητήματα αρμοδιότητας της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορούν να 

αποφασίζονται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 

2. Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής 

Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο»  πρέπει να παρακολουθούν τακτικά 

όλα τα μαθήματα του προγράμματος που επέλεξαν σύμφωνα με το άρθρο 4 και να 

μετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές ερευνητικές 

δραστηριότητες του Προγράμματος. Η παρουσία τους ελέγχεται από τους 

διδάσκοντες και η επίδοσή τους αξιολογείται διαρκώς από αυτούς. Στην περίπτωση 
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που η παρουσία τους κριθεί ελλιπής δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις 

και θεωρούνται αποτυχόντες στο μάθημα. 

3. Ως τακτική παρακολούθηση δεν μπορεί να νοηθεί η συμμετοχή σε 

λιγότερες από  το 50% +1 των διδακτικών ωρών. 

4. Η τελική αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με προφορικές ή γραπτές 

εξετάσεις στο τέλος των εξαμήνων, κατά μήνα Φεβρουάριο και Ιούνιο ή και για τα 

δύο εξάμηνα κατά μήνα Ιούνιο και σε δεύτερη περίοδο τον Σεπτέμβριο.  Εάν ο 

φοιτητής αποτύχει ή δεν προσέλθει για οποιονδήποτε λόγο στις εξετάσεις του 

Φεβρουαρίου ή του Ιουνίου εξετάζεται τον Σεπτέμβριο. Εάν αποτύχει ή δεν 

προσέλθει και στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου σε κάποιο μάθημα, επαναλαμβάνει το 

έτος, διατηρώντας την βαθμολογία του σε όσα μαθήματα εξετάστηκε επιτυχώς, εκτός 

εάν, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, και με τους 

τυχόν όρους της απόφασης αυτής, του επιτραπεί η συνέχιση των σπουδών του. Εάν, 

σε περίπτωση επανάληψης του έτους, δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις κατά 

τις περιόδους Φεβρουαρίου ή Ιουνίου και Σεπτεμβρίου σε όλα τα μαθήματα του 

έτους ή δεν προσέλθει σε κάποιο από αυτά, διαγράφεται από το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών. 

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών 

φοιτητών ορίζεται από το μηδέν (0) ως το δέκα (10): άριστα από οκτώ και πενήντα 

(8,50) μέχρι δέκα (10), λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και 

σαράντα εννέα (8,49), καλώς από πέντε (5) ως και έξι και σαράντα εννέα (6,49). Η 

αντίστοιχη κλίμακα βαθμολογίας ECTS έχει ως εξής: Α (10-9), Β (8), C (7), D (6), E 

(5), F (4-0 αποτυχία). 

5. Η τελική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση  Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής  Εργασίας, που εκπονείται υποχρεωτικά σε θέμα που εντάσσεται στα 

γνωστικά αντικείμενα ενός εκ των κυρίων επιστημονικών αντικειμένων. 

6. Η παρουσίαση γίνεται σε δημόσια διαδικασία ενώπιον Τριμελούς 

Επιτροπής, στην οποία μετέχουν ο επιβλέπων και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ., σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3685/2008.
3
 Η παρουσίαση, η υποστήριξη 

και η τελική αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να 

γίνει πριν ο φοιτητής, περατώσει επιτυχώς όλες τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα. 

 7. Ο φοιτητής μπορεί να παρουσιάσει τη μεταπτυχιακή του εργασία άπαξ στο 

διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, εκτός εάν για σπουδαίο λόγο και 

ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του επιτραπεί να την καταθέσει σε μεταγενέστερο 

χρόνο. Εάν αποτύχει ή δεν προσέλθει, στην παρουσίαση της μεταπτυχιακής του 

εργασίας, αποκλείεται από τη λήψη Μεταπτυχιακού  Διπλώματος Ειδίκευσης, 

διαγράφεται και του χορηγείται απλή βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων 

του Μεταπτυχιακού Τμήματος. Ο φοιτητής ο οποίος έχει διαγραφεί, κατά τους όρους 

του προηγουμένου εδαφίου,  είναι δυνατόν να επανεγγραφεί, χωρίς εξετάσεις, ως 

υπεράριθμος, εφόσον το επιθυμεί, μετά από αίτησή του, μετά από απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. και με τους όρους της απόφασης αυτής. 

8. Επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αναστολή φοίτησης 

μεταπτυχιακού φοιτητή, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. , η οποία 

θα καθορίζει τις υποχρεώσεις του φοιτητή μετά την ανάκτηση της φοιτητικής του 

ιδιότητας. 

 

                                                           
3
 Μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους της 

Τριμελούς Επιτροπής στην οποία είχαν ορισθεί πριν την συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 2413/1996 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18β) του 

άρθρου 26 του Ν. 3547/2007 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013. 
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Άρθρο 6 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

 

1. Στον φοιτητή που πέτυχε σε όλες τις εξετάσεις και στην τελική αξιολόγηση 

της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης με τίτλο «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» στην 

αντίστοιχη κατεύθυνση. 

2. Βαθμός του Διπλώματος είναι ο μέσος όρος του βαθμού της 

Μεταπτυχιακής Εργασίας και του μέσου όρου των εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα. 

Για την εξαγωγή του μέσου όρου αυτού  ο βαθμός της μεταπτυχιακής εργασίας έχει 

συντελεστή 80% και ο μέσος όρος των βαθμών των εξετάσεων έχει συντελεστή 20%.  

Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, εξαγόμενος κατά τα παραπάνω, 

ορίζεται σε άριστα (Μ.Ο. 8,50-10), λίαν καλώς (Μ.Ο. 6,50-8,49) και καλώς (Μ.Ο. 5-

6,50).  

 

 

Άρθρο 7 

Διαχείριση εσόδων ποσοστού 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του 

Ιδρύματος. 

 

 1.Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% και 

αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν το Π.Μ.Σ., 

γίνεται μέσω έργου, του οποίου η δημιουργία εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα, από 

τα οποία ορίζεται και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (Διευθυντής του Π.Μ.Σ.). 

 2.Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

Λειτουργικά έξοδα του Τμήματος Νομικής  

Ανθρώπινο δυναμικό (Εξωτερικοί συνεργάτες) για την αναπτυξιακή 

προοπτική του Π.Μ.Σ. : «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό 

Διεθνές Δίκαιο» και του Ιδρύματος 

Συντήρηση και ανανέωση υλικοτεχνικής υποδομής, αναβάθμιση 

αιθουσών διδασκαλίας, αιθουσών συνεδριάσεων και εργαστηρίων Π.Μ.Σ. 

: «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» 

Καταβολή συνδρομών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (journals) και 

βάσεις δεδομένων (data bases) καθώς και προμήθεια επιστημονικών 

βιβλίων των γνωστικών αντικειμένων του Π.Μ.Σ. : «Διεθνής Εμπορική 

Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» 

Διάχυση αποτελεσμάτων του Π.Μ.Σ. : «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, 

Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» 

Έξοδα διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων 

με κύριο διοργανωτή το ΠΜΣ : «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό 

Διεθνές Δίκαιο» 

Κάλυψη μέρους των ιδρυματικών συνδρομών πρόσβασης στις 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων περιοδικών, που προμηθεύεται σε ετήσια 

βάση η κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος 

Κάλυψη μέρους άλλων λειτουργικών κεντρικών αναγκών του Ιδρύματος ή 

και άλλων λειτουργικών δαπανών του Π.Μ.Σ. : «Διεθνής Εμπορική 

Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» 
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 Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων είναι δυνατή η τροποποίηση των 

επιλέξιμων δαπανών.  

 

Άρθρο 8 

Λοιπά ζητήματα 

 

 Οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία έχουν σχέση με την οργάνωση και 

λειτουργία του παρόντος Π.Μ.Σ και δεν ρυθμίζονται από την Πανεπιστημιακή 

νομοθεσία, το Πρόγραμμα ή τον παρόντα κανονισμό αποφασίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

 

 
.//. 


