
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 21/49 
Έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» του Τμήματος Νομικής της Νο-

μικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 13 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 114), οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες 
της Συγκλήτου.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018, σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται 
στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται 
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 
(Α΄ 3802).

3. Τις διατάξεις του εδ. β  της παρ. 6 του άρθρου 85 του 
ν. 4485/ 2017, σύμφωνα με τις οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, 
μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, … να καταρτίσουν και να δημο-
σιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45» (Α΄ 114).

4. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΥΟΔΔ 490), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημά-
των, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία υπ’ αρ. 277/16-03-2021).

7. Την υπ’ αρ. 20/49/20-05-2021 απόφαση Συγκλήτου, 
με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο: «ΔΙ-
ΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» του Τμήματος Νομικής της Νο-
μικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

8. Την υπ’ αρ. 2/29/20-05-2021 εισήγηση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

9. Το υπ’ αρ. 1498/21-05-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙ-
ΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΡΑΚΗΣ.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύει και θέτει σε 
λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, Π.Μ.Σ. 
με τίτλο «Δίκαιο της Επιχείρησης», σύμφωνα με τον
ν. 4485/2017 (Α’ 114). Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος εξειδικεύει τη διάρθρω-
ση και την οργάνωση λειτουργίας του. Η ιστοσελίδα του 
Τμήματος περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώ-
σεις του Προγράμματος.

Άρθρο 2
Ισχύς του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δη-
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύει και θέτει σε 
λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, Π.Μ.Σ. 
με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο 
της Επιχείρησης», σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2. Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής 
Σχολής του Δ.Π.Θ. στην υπ’ αρ. 277/16-3-2021 συνε-
δρίασή της, αποφάσισε την κατάρτιση του παρόντος 
Κανονισμού, οι διατάξεις του οποίου εξειδικεύουν και 
συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις 
μεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριμένα τις διατάξεις 
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του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και συμβάλλουν στη ρύθμιση 
με ενιαίο τρόπο των θεμάτων λειτουργίας του Π.Μ.Σ με 
τίτλο «Δίκαιο της Επιχείρησης». Το Π.Μ.Σ. θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με δυνατότητα παράτασης, 
μετά από αξιολόγηση. Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ., ύστερα από έγκρισή του 
από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του 
Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. «Δίκαιο της Επιχείρησης» εντάσσεται στον 
στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ. και αποσκοπεί στην 
περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της 
έρευνας, στην εμβάθυνση και στην υψηλού επιπέδου 
εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρ-
μοσμένες περιοχές του Δικαίου της Επιχείρησης, χρησι-
μοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές και διαθεματικές 
προσεγγίσεις και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης. 
Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η ανάδειξη εξειδικευμένων επι-
στημόνων στις ανωτέρω επιστημονικές εξειδικεύσεις, η 
υποστήριξη και η κατάρτισή τους σε βάθος, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνη-
τική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 4
Ειδικεύσεις - Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο«ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ», με έμφαση 
στις επιστημονικές ειδικεύσεις:

(α) του Εταιρικού Δικαίου, ή
(β) του Δικαίου Αφερεγγυότητας, ή
(γ) του Δικαίου Ανταγωνισμού ή
(δ) του Εργατικού Δικαίου.
Η ειδίκευση απονέμεται με βάση όσα ορίζονται στην 

παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος.

Άρθρο 5
Διάρκεια Σπουδών

1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Δίκαιο 
της Επιχείρησης», που οδηγεί στη λήψη του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ορίζεται σε τρία 
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνονται ο 
κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης στα μαθήματα, διάρ-
κειας δύο (2) εξαμήνων, και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο εξάμηνο.

2. Για την κτήση του τίτλου σπουδών απαιτείται η επι-
τυχής ολοκλήρωση όλων των προσφερόμενων μαθημά-
των, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο πρώτα (Α’ και Β’) 
εξάμηνα καθώς και η επιτυχής εκπόνηση Μεταπτυχια-
κής Διπλωματικής Εργασίας στο τελευταίο (Γ’ ) εξάμηνο 
σπουδών. Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει 
με την ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας πα-
ρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

1. Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λει-
τουργία του Π.Μ.Σ. «Δίκαιο της Επιχείρησης», σύμφωνα 
με το άρθρο 31 του ν. 4485/2017, στο οποίο περιγράφο-
νται και οι αρμοδιότητές τους, αντίστοιχα, είναι τα εξής.

α) Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 
ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού 
χαρακτήρα και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με το 
Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα 
όργανα.

β) Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., η 
οποία εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης 
Π.Μ.Σ., ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, κα-
τανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ., συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των 
υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, διαπιστώ-
νει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου 
να απονεμηθεί το Π.Μ.Σ. και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιό-
τητα που προβλέπεται από τον νόμο.

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντο-
νισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και απαρτίζεται από 
πέντε μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., 
εκλεγόμενα από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή 
θητεία. Κατά τη λήξη της θητείας τους, με ευθύνη του/της 
Διευθυντή/ριας συντάσσεται απολογισμός του Π.Μ.Σ.

δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία 
αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/ι Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και 
τους/τις Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει 
τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 5 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

ε) Ο/Η Διευθυντής/ρια του Π.Μ.Σ., ο/η οποίος/α είναι 
του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ορίζεται μαζί με τον/
την αναπληρωτή/ριά του μεταξύ των μελών της Σ.Ε. που 
κατέχουν την βαθμίδα του καθηγητή ή του αναπληρω-
τή καθηγητή, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος, για διετή θητεία και έχει όλες τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται από το νόμο και τον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, καθώς και όσες ορίζονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος.

2. Ο/Η Διευθυντής/ρια του Π.Μ.Σ. συγκαλεί τη Συ-
ντονιστική Επιτροπή και προεδρεύει σε αυτήν, θέτει 
σε εφαρμογή τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη 
Σ.Ε., μεριμνά για την τήρηση του Κανονισμού, επιβλέπει 
την ομαλή εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του 
Π.Μ.Σ., εκπροσωπεί το Π.Μ.Σ. ενώπιον κάθε τρίτου και 
εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε 
θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του 
προγράμματος.

3. Τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. έχει το Τμή-
μα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., στο οποίο 
λειτουργεί η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. που επιλαμβάνεται 
των διαφόρων θεμάτων για τη λειτουργία του προγράμ-
ματος. Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 
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μπορεί να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπι-
κό που υπηρετεί στους συνεργαζόμενους φορείς καθώς 
επίσης και σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

1. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο συνολικό όριο στους τριάντα (30) σε έκαστο 
κύκλο σπουδών και καθορίζεται στην προκήρυξη με 
απόφαση της Συνέλευσης, έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε.

2. Με την ίδια απόφαση μπορούν να γίνονται επιπρο-
σθέτως δεκτοί έως εννέα (9) δικαστικοί λειτουργοί ανά 
ειδίκευση, επιλεγόμενοι με βάση τον βαθμό πτυχίου, 
την τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και προφορική 
συνέντευξη.

3. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/
ριών ανά διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 2,7 
(30/11), ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών του Τμήματος σε σχέση με τον αριθμό των προ-
πτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Νομικής του 
Δ.Π.Θ. είναι 0,14 (300/2.113) και σε σχέση με τον αριθ-
μό των διδασκόντων του Τμήματος Νομικής, είναι 5,26 
(300/57) (παρ. 1β του άρθρου 45 του 4485/2017).

Άρθρο 8
Κατηγορίες υποψηφίων

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του 
πρώτου ή του δεύτερου κύκλου σπουδών των Τμημά-
των Νομικής των Νομικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής. Οι τίτλοι σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως 
προς την ισοτιμία και την αντιστοιχία προκειμένου για 
τίτλους πρώτου κύκλου, και ως προς την ισοτιμία προ-
κειμένου για τίτλους των λοιπών επιπέδων σπουδών. Για 
την υποβολή της αίτησης επιλογής για το Π.Μ.Σ. αρκεί 
να κατατεθεί βεβαίωση υποβολής της σχετικής αίτησης 
προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ενώ για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. 
πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθεί και η πράξη.

2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που 
πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορούν μετά από 
αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο 
ένας/μία (1) κατ’ έτος, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμή-
μα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο 
οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9
Προκήρυξη - Υποβολή υποψηφιότητας

1. Η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. προκηρύσσεται με απόφα-
ση της Συνέλευσης, έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε., μέχρι 
τέλος Αυγούστου κάθε έτους.

2. Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις 
εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός ει-
σακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, η 
ημερομηνία των εξετάσεων, οι προθεσμίες υποβολής 
αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε 
σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, κατά το πρώτο 

δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ανα-
φέρουν την επιστημονική κατεύθυνση και τα μαθήματα 
στα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος.

3. Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τρι-
μελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νομικής που 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, η οποία συγκρο-
τείται με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από πρόταση 
του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.. Οι επιδόσεις στις γραπτές ή 
προφορικές επιδόσεις των υποψηφίων του κάθε μαθή-
ματος βαθμολογούνται από δύο μέλη ΔΕΠ του Τομέα 
Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, οι 
οποίοι μαζί με έναν αναπληρωματικό εξεταστή, που είναι 
επίσης μέλος ΔΕΠ του ίδιου Τομέα, αποτελούν τα μέλη 
της Επιτροπής Εξέτασης που συγκρότησε η Συνέλευση 
του Τμήματος. Οι δύο εξεταστές βαθμολογούν ισότιμα. 
Για την ξένη γλώσσα, εξεταστής είναι ένα μέλος ΔΕΠ 
του Τμήματος, το οποίο αποτελεί μέλος της Επιτροπής 
Εξέτασης ή ένας διδάσκαλος της οικείας γλώσσας που 
υπηρετεί στο ΔΠΘ, που ορίζεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος.

4. Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το δεύτερο δε-
καπενθήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους και η διδα-
σκαλία άρχεται το αργότερο το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του Οκτωβρίου εκάστου έτους, εκτός εάν αποφασίσει 
διαφορετικά η Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 10
Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων

1. Οι τυπικές προϋποθέσεις για την εξέταση των αιτή-
σεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. είναι: (α’) η κατοχή πτυχίου 
Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του 
παρόντος, (β’) η επιτυχία σε γραπτές ή προφορικές εισα-
γωγικές εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να διεξαχθούν και 
με εξ αποστάσεως μέσα, σε δύο (2) μαθήματα, τα οποία 
θα πρέπει να επιλεγούν υποχρεωτικά από τα ακόλουθα 
τέσσερα (4): (αα) Εταιρικό Δίκαιο, (ββ) Δίκαιο Αφερεγγυ-
ότητας, (γγ) Δίκαιο Ανταγωνισμού, (δδ) Ατομικό Εργατι-
κό Δίκαιο1, και (γ’) η καλή γνώση (επιπέδου Β2 και άνω) 
μίας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικής, Γαλλικής, 
Γερμανικής, Ιταλικής. Η γνώση της ξένης γλώσσας απο-
δεικνύεται από τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που 
προσκομίζουν οι υποψήφιοι ή από γραπτή εξέταση, ή 
από την προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
για τη χορήγηση του οποίου προϋποτίθεται η εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας σε μία από τις ανωτέρω ξένες 
γλώσσες. Η επάρκεια του τυχόν υποβαλλόμενου τίτλου 
σπουδών κρίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης των υπο-
ψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

2. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και 
με τον αναφερόμενο στη συνέχεια βαθμό αξιολόγησης. 
Ειδικότερα:

α. Η επιτυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, 
συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό 
αξιολόγησης 50% στον συνολικό βαθμό αξιολόγησης. 
Θεωρείται ότι πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του 

1 Ο τρόπος των εξετάσεων, ο αριθμός και το είδος των εξεταζό-
μενων μαθημάτων επιτρέπεται να τροποποιηθούν με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., η οποία θα 
δημοσιοποιείται μέχρι τα μέσα Ιουλίου κάθε έτους.
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Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ο υποψήφι-
ος, όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών 
στο κάθε μάθημα που εξετάστηκε είναι τουλάχιστον 10, 
στη βαθμολογική κλίμακα από ένα έως δέκα (1-10), και 
ο υποβληθείς τίτλος σπουδών του ξένης γλώσσας έχει 
κριθεί επαρκής ή, μετά από τη συμμετοχή του στην γρα-
πτή εξέταση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η γνώση 
της ξένης γλώσσας έχει κριθεί επαρκής.

β. Ο βαθμός πτυχίου με ποσοστό αξιολόγησης 20% 
και ο μέσος όρος των βαθμών που έλαβε ο υποψήφιος 
στα μαθήματα του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και 
Εργασιακού Δικαίου ή σε μαθήματα που κατά την κρίση 
της Επιτροπής Επιλογής είναι συναφή με το πρόγραμμα 
των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., κατά τη διάρκεια των προ-
πτυχιακών του σπουδών, με ποσοστό αξιολόγησης 30%.

γ. Οι δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί, οι οποίοι 
μπορούν να εγγράφονται ως υπεράριθμοι (έως εννέα κατ’ 
ανώτατο όριο) γίνονται δεκτοί χωρίς εξετάσεις, 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 ξέ-
νων γλωσσών και η δημοσίευση επιστημονικών εργασιών.

δ. Δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο εκ των τριάντα (30) ει-
σακτέων θα μπορούν, κατά την κρίση της Επιτροπής 
Επιλογής, να εισάγονται άνευ εξετάσεων, εφόσον είναι 
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου πανεπιστημιακής σχο-
λής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
μεταπτυχιακός τίτλος τους είναι συναφούς αντικειμένου 
με το «Δίκαιο της Επιχείρησης», ο δε υποψήφιος απο-
δεικνύει ιδιαιτέρως επιτυχή επίδοση κατά τη λήψη του. 
Οι επιλεγόμενοι σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 
υποψήφιοι ενημερώνονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες προ της ημερομηνίας διενέργειας των εξετάσεων.

Άρθρο 11
Διαδικασία Επιλογής

1. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται, για κάθε επιστημο-
νική ειδίκευση, κατ’ αναλογία των συμμετασχόντων στις 
εξετάσεις και βάσει πίνακα αξιολόγησης καταρτιζόμενο 
από την Επιτροπή Εξέτασης των υποψηφίων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εάν ο αριθμός 
των επιτυχόντων σε μία επιστημονική ειδίκευση είναι 
μικρότερος του αναλογούντος, κατά τα ανωτέρω, οι κε-
νές θέσεις καταλαμβάνονται από επιτυχόντες των άλλων 
δύο ειδικεύσεων, βάσει του πίνακα αξιολόγησης. Ο πίνα-
κας των επιτυχόντων επικυρώνεται σε κάθε περίπτωση 
από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στον 
πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έγιναν δεκτοί, 
καθώς και τα δικαιολογητικά που τις συνόδευαν, κατα-
στρέφονται μετά πάροδο τριών (3) μηνών. Τα παρουσι-
ολόγια των μαθημάτων καταστρέφονται μετά πάροδο 
ενός (1) ακαδημαϊκού έτους από το εξάμηνο συμπλήρω-
σής τους. Οι εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και 
τα γραπτά των εξετάσεων καταστρέφονται μετά πάροδο 
ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

3. Ο πίνακας κατάταξης περιλαμβάνει εκτός από τους/
τις επιτυχόντες/ούσες και κατάλογο επιλαχόντων κατά 
σειρά επιτυχίας. Τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται από 
επιλαχόντες/ούσες εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη 
της προθεσμίας εγγραφής.

4. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών επικυρώ-
νεται από την Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στον 
πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

5. Οι εγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών 
αρχίζουν την επόμενη ημέρα από τη συνεδρίαση της 
Συνέλευσης στην οποία επικυρώνεται ο πίνακας επι-
τυχόντων/ουσών. Η προθεσμία για τις εγγραφές είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες.

Άρθρο 12
Πρόγραμμα Σπουδών

1. Το Π.Μ.Σ. «Δίκαιο της Επιχείρησης» διαρθρώνεται σε 
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθη-
μάτων αρχίζει την πρώτη εβδομάδα εκάστου εξαμήνου. 
Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται με τη λήξη του Γ’ 
εξαμήνου σπουδών, εφόσον έχουν περατωθεί όλες οι 
υποχρεώσεις φοίτησης στο Π.Μ.Σ.

2. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
90 ECTS και απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των 
προσφερόμενων μαθημάτων, όπως αυτά κατανέμονται 
στα δύο πρώτα εξάμηνα, καθώς και η επιτυχής αξιολό-
γηση της Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο εξάμηνο.

3. Η γλώσσα της διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Ως γλώσ-
σα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
ορίζεται η Ελληνική. Είναι δυνατή η συγγραφή της μετα-
πτυχιακής εργασίας σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, μετά από αίτηση του φοιτητή και σχετική 
απόφαση του επιβλέποντος τη διπλωματική εργασία και 
του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., συνοδευόμενη από περίληψη 
του περιεχομένου της και στην Ελληνική γλώσσα.

4. Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τις ώρες διδα-
σκαλίας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά 
μάθημα και στο σύνολο του προγράμματος. Κάθε ECTS 
αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας.

Περιγραφή
Ώρες 

διδασκαλίας/
μάθημα

Σύνολο ωρών 
διδασκαλίας

Συνολικός φόρτος 
ωρών εργασίας 

φοιτητών

ECTS/
μάθημα

ECTS/
εξάμηνο

Α’ εξάμηνο: 
4 υποχρεωτικά μαθήματα 26 104 750 7,5 30

Β’ εξάμηνο: 
5 υποχρεωτικά μαθήματα 26 130 750 6 30

Γ’ εξάμηνο: 
Διπλωματική εργασία 750 30 30

Σύνολο 234 2250 90
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5. Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο διδακτικά εξάμηνα ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
Εταιρικό Δίκαιο Ι 26 7,5
Αφερεγγυότητα Ι 26 7,5
Δίκαιο Ανταγωνισμού - Διανοητική Ιδιοκτησία 26 7,5
Εργατικό Δίκαιο Ι 26 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
Εταιρικό Δίκαιο ΙΙ 26 6
Αφερεγγυότητα ΙΙ 26 6
Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων/
Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή 26 6

Εργατικό Δίκαιο ΙΙ 26 6
Ζητήματα Κεφαλαιαγοράς και Δημοσίου Δικαίου της
Επιχείρησης 26 6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ECTS
Διπλωματική εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

6. Η κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας γίνεται 
στην αρχή κάθε εξαμήνου από τη Σ.Ε., η οποία καταρτίζει 
το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η απαρίθμηση του περιεχομέ-
νου των μαθημάτων είναι ενδεικτική και εξειδικεύεται 
κάθε φορά από τους διδάσκοντες στην προκήρυξη, ανά-
λογα με τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του εσωτερικού 
και του ενωσιακού δικαίου, τα πορίσματα της νομολο-
γίας και την εξέλιξη της θεωρίας. Η ανακατανομή των 
αντικειμένων των μαθημάτων/διαλέξεων/σεμιναρίων 
μεταξύ εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των 
αρμόδιων οργάνων.

7. Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν/μία ή περισσό-
τερους/ες διδάσκοντες/ουσες, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Νομικής και άλλων Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης, ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής, τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., καθώς και από άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εκάστοτε ισχύοντος νόμου και τις ανάγκες της διδασκα-
λίας, η δε ανάθεση της διδασκαλίας ορίζεται με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση του 
Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η πρόσκληση, οι προϋποθέσεις 
και οι όροι απασχόλησης των αφυπηρετησάντων μελών 
Δ.Ε.Π. και κάθε σχετικό με αυτούς θέμα αποφασίζεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση 
του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.. Η διδασκαλία διενεργείται 
δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε 
ποσοστά που δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα οριζόμενα 
από την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Σκοπός του κάθε μαθήματος του μεταπτυχιακού 
προγράμματος είναι η εδραίωση και ανάπτυξη τρόπου 

νομικής σκέψης. Προβάδισμα έχει η θεωρητική, συστη-
ματική και μεθοδολογική προσέγγιση του επιστημονικού 
κλάδου του Δικαίου της Επιχείρησης, με έμφαση στη δι-
εθνή και συγκριτική οπτική του και όχι η απλή μεταφο-
ρά γνώσεων και η μηχανική επίλυση προβλημάτων. Ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής εξασκείται στην επιστημονική 
νομική έρευνα, στην νομική ανάλυση και σύνθεση ειδι-
κών θεμάτων στο πεδίο του κάθε μαθήματος.

9. Περιγραφή των μαθημάτων:
1. Εταιρικό Δίκαιο Ι
Το μάθημα εστιάζει σε ειδικά ζητήματα δικαίου προ-

σωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., αφανής εταιρία, Ε.Ο.Ο.Σ.), 
καθώς και σε ειδικά ζητήματα δικαίου εταιρειών με μικτά 
χαρακτηριστικά, όπως η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 
και η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, έχει δε ως στόχο 
την ανάλυση και εξέταση σε βάθος ειδικότερων θεμάτων 
του γνωστικού αντικειμένου. Στις επί μέρους ενότητες 
του μαθήματος αναλύονται ζητήματα, όπως το νομικό 
καθεστώς της γνήσιας και της μη γνήσιας κοινοπραξίας 
υπό τον ν. 4072/2012, η περιουσιακή δομή και η διανομή 
κερδών στις προσωπικές εταιρίες, τα όρια περιορισμού 
εταιρικών δικαιωμάτων στις προσωπικές εταιρίες, η 
απώλεια - αποβολή της εταιρικής συμμετοχής, η μονο-
πρόσωπη προσωπική εταιρία, η οικογενειακή εταιρία, τα 
κριτήρια επιλογής εταιρικού τύπου, η τριμερής διάκριση 
εισφορών στην ΙΚΕ, η έξοδος εταίρου σε προσωπικές 
εταιρίες και Ε.Π.Ε. κ.λπ.

2. Δίκαιο Αφερεγγυότητας Ι
Το μάθημα ασχολείται με το σύγχρονο δίκαιο αφερεγ-

γυότητας και έχει ως στόχο την ανάλυση και εξέταση σε 
βάθος ειδικότερων θεμάτων του γνωστικού αντικειμέ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32506 Τεύχος B’ 2427/07.06.2021

νου. Στις επί μέρους ενότητες του μαθήματος αναλύο-
νται ζητήματα, όπως η διάσωση της επιχείρησης ως σκο-
πός του σύγχρονου δικαίου αφερεγγυότητας, ο σκοπός 
της πτώχευσης στον ν. 4738/2020, η πτώχευση νομικών 
και φυσικών προσώπων, το ενωσιακό πτωχευτικό δίκαιο, 
η πρόληψη της αφερεγγυότητας, η διαδικασία εξυγί-
ανσης, η παύση πληρωμών πριν και μετά το άνοιγμα 
διαδικασίας εξυγίανσης, η απόδειξη παύσης πληρωμών, 
οι διαχειριστές αφερεγγυότητας, η ευθύνη διαχειριστών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών για υπαίτια παρέλκυση της 
πτώχευσης και παύση πληρωμών, η απαλλαγή του οφει-
λέτη φυσικού προσώπου, ο εξωδικαστικός μηχανισμός 
ρύθμισης οφειλών και οι μηχανισμοί προειδοποίησης 
αφερεγγυότητας.

3. Δίκαιο του Ανταγωνισμού - Διανοητική Ιδιοκτησία
Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Το μάθημα αφορά τα πεδία του αθέμιτου και ελεύθε-

ρου ανταγωνισμού. Παρουσιάζονται ειδικά ζητήματα 
των κλάδων αυτών, όπως π.χ. ο παρασιτικός ανταγω-
νισμός στην συγκριτική διαφήμιση/Αθέμιτες εμπορι-
κές πρακτικές/Αξίωση αποζημίωσης και χρηματικής 
ικανοποίησης στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού/
Συμφωνίες περιοριστικές του ανταγωνισμού/Η κατάχρη-
ση δεσπόζουσας θέσης, ζητήματα εφαρμογής Καν 1/
2003/Κυρώσεις λόγω παράβασης των κανόνων ανταγω-
νισμού/Η αξίωση αποζημίωσης λόγω παράβασης των 
κανόνων ανταγωνισμού (Καν. 2014/104)/Ζητήματα κρα-
τικών ενισχύσεων.

Διανοητική Ιδιοκτησία
Εξετάζονται βασικά ζητήματα του Δικαίου της πνευμα-

τικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως ενδεικτικά, το 
δικαίωμα στα άυλα αγαθά/Άδειες χρήσης και εκμετάλ-
λευσης/Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων πνευματικής 
και βιομηχανικής ιδιοκτησίας/Ζητήματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο/Ζητήματα σύγκρουσης δια-
κριτικών γνωρισμάτων/Ο εργαζόμενος ως δημιουργός 
και ως εφευρέτης/Αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής 
δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
(Οδηγία 2004/48)/Η προσωρινή δικαστική προστασία/
Αξίωση αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης από 
την προσβολή σήματος και λοιπών διακριτικών γνωρι-
σμάτων.

4. Εργατικό Δίκαιο Ι
Η διδασκαλία του περιλαμβάνει την άσκηση του διευ-

θυντικού δικαιώματος σε συνδυασμό με την προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την μεταβίβαση 
επιχείρησης - μεταβολή προσώπου εργοδότη και τις εγ-
γυήσεις που προβλέπονται για τις εργασιακές σχέσεις, 
ζητήματα του δικαίου των απολύσεων (ο αιτιώδης ή 
αναιτιώδης χαρακτήρας της απόλυσης, ομαδικές απο-
λύσεις κ.λπ.) καθώς και ζητήματα και προβλήματα της 
ευελιξίας των εργασιακών σχέσεων.

5. Εταιρικό Δίκαιο ΙΙ
Το μάθημα έχει ως στόχο την ανάλυση και εξέταση σε 

βάθος ειδικότερων θεμάτων του γνωστικού αντικειμέ-
νου με έμφαση στο πεδίο του σύγχρονου δικαίου των 
κεφαλαιουχικών εταιρειών. Στις επί μέρους ενότητες του 
μαθήματος αναλύονται ζητήματα, όπως ειδικά ζητήματα 
δικαίου και ιδίως, ανώνυμης εταιρίας, συστήματα διοίκη-

σης και εκπροσώπησης της Α.Ε., εταιρική διακυβέρνηση, 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, κοινωνικές δεσμεύσεις των 
επιχειρήσεων, οι ευθύνες και υποχρεώσεις μελών ΔΣ 
πριν την αφερεγγυότητα, η εταιρική διακυβέρνηση, οι 
αμοιβές των μελών διοίκησης, η λογιστική των κεφαλαι-
ουχικών εταιρειών, ο υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ενίσχυση συμμε-
τοχής των μετόχων στη λήψη αποφάσεων (SRD 1&2), 
συγκρούσεις συμφερόντων στην Α.Ε., συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη και πολιτική αποδοχών, η προστασία 
της μειοψηφίας, η εταιρική εμπλοκή λόγω ίσων συμμετο-
χών, εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων, η εκκαθάριση της 
Α.Ε., ζητήματα ομίλων επιχειρήσεων, εθνικοί και διασυ-
νοριακοί μετασχηματισμοί επιχειρήσεων: συγχωνεύσεις, 
διασπάσεις, μετατροπές και η διασυνοριακή μεταφορά 
της έδρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ευρωπαϊκό και 
διεθνές εταιρικό δίκαιο και στο συγκριτικό δίκαιο των 
εταιρειών.

6. Δίκαιο Αφερεγγυότητας ΙΙ
Το μάθημα ασχολείται με ειδικά ζητήματα του Δικαί-

ου Αφερεγγυότητας και έχει ως στόχο την ανάλυση και 
εξέταση σε βάθος ειδικότερων θεμάτων του γνωστικού 
αντικειμένου. Στις επί μέρους ενότητες του μαθήματος 
αναλύονται ζητήματα, όπως το πλαίσιο προστασίας 
κύριας κατοικίας μετά τον ν. 4738/2020, πτωχεύσεις μι-
κρών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, η τύχη των 
συμβάσεων στην πτώχευση, η Πτωχευτική ανάκληση, η 
αντιμετώπιση της αδράνειας των μετόχων στο ενωσιακό 
και στο εθνικό δίκαιο, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 για 
τις διαδικασίες αφερεγγυότητας: πεδίο εφαρμογής και 
ρύθμιση διαδικασίας αφερεγγυότητας ομίλου εταιρειών, 
η προπτωχευτική και ενδοπτωχευτική μεταβίβαση επι-
χείρησης, η συμφωνία αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, η 
δεύτερη ευκαιρία στο ενωσιακό και στο εθνικό δίκαιο/
Δίκαιο αφερεγγυότητας και μεταβίβαση δανείων.

7. Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων/Δίκαιο Προστασίας 
του Καταναλωτή

Το μάθημα εστιάζει στις πιστωτικές και άλλες τραπε-
ζικές συμβάσεις, τη σύμβαση ασφάλισης, τη σύμβαση 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τη σύμβαση πρακτο-
ρείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, τη σύμβαση μέσω 
διαδικτύου τις συμβάσεις εμπορικής διανομής - αντι-
προσωπείας και τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(leasing) το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ηλεκτρονική 
σύμβαση. Στο μέρος του μαθήματος που αφορά το Δί-
καιο Προστασίας Καταναλωτή αναλύονται ζητήματα, 
όπως η διαχρονική οριοθέτηση της έννοιας του κατανα-
λωτή, η ζημία στο γενικό δίκαιο της αποζημίωσης και στο 
δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή, η προστασία 
του ασφαλισμένου και του επενδυτή ως καταναλωτή, 
αναπροσαρμογή ασφαλίστρων, η διαχρονική εξέλιξη 
και μέσα προστασίας κύριας κατοικίας, και η συλλογι-
κή προστασία καταναλωτών επί παραβάσεων δικαίου 
ανταγωνισμού και δικαίου κεφαλαιαγοράς.

8. Εργατικό Δίκαιο ΙΙ
Η διδασκαλία του περιλαμβάνει το Συνδικαλιστικό 

Δίκαιο, με έμφαση στην άσκηση των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών και δικαιωμάτων στο χώρο της επιχείρησης, 
τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τις διαδικασίες 
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επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας καθώς 
και ζητήματα που σχετίζονται με τη νομιμότητα άσκησης 
του απεργιακού δικαιώματος/Προστασία προσωπικών 
δεδομένων στο εργατικό δίκαιο. Εξετάζονται επίσης, 
ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την αλληλεπί-
δραση του Εργατικού Δικαίου και του Δικαίου Αφερεγγυ-
ότητας (πτώχευση - εξυγίανση) της επιχείρησης/Νομικά 
προβλήματα από την μεταβίβαση της αφερέγγυας επι-
χείρησης/την προστασία των εργαζομένων στο πτωχευ-
τικό δίκαιο/την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας 
και των εφευρέσεων των εργαζομένων.

9. Ζητήματα Κεφαλαιαγοράς και Δημοσίου Δικαίου 
της Επιχείρησης

Το πρώτο μέρος του μαθήματος εστιάζει σε επιμέρους 
ζητήματα του δικαίου κεφαλαιαγοράς, όπως επενδυτικές 
υπηρεσίες, αγορές και εποπτεία, Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζα της Ελλά-
δος ως ανεξάρτητες αρχές εφαρμογής του δικαίου, οι 
οργανωτικοί κανόνες και κανόνες συμπεριφοράς ΕΠΕΥ, 
οι προνομιακές πληροφορίες και κατάχρησή τους, κα-
τάχρηση αγοράς, crowdfunding και συναλλαγές μέσω 
πλατφορμών, Χρηματιστήρια Ενέργειας, δημόσιες προ-
τάσεις εξαγοράς, μορφές ένδικης προστασίας κατά απο-
φάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αστική προστα-
σία από παραβάσεις δικαίου κεφαλαιαγοράς και δικαίου 
ανταγωνισμού και κατάχρηση αγοράς. Το δεύτερο μέρος 
του μαθήματος εστιάζει σε θέματα Ποινικού Δικαίου των 
Επιχειρήσεων (Οικονομικό Έγκλημα), θέματα προστασί-
ας προσωπικών δεδομένων στις επιχειρήσεις και ζητή-
ματα φορολογίας των επιχειρήσεων.

Άρθρο 13
Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία

1. Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/ρια υποχρεούται 
ατομικά να εκπονήσει και να υποστηρίξει δημόσια με 
επιτυχία Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στο τέλος 
του Γ’ εξαμήνου σπουδών. Το θέμα της μεταπτυχιακής 
εργασίας πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ. και να αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν 
στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. Η μεταπτυχιακή εργασία πρέ-
πει να περιέχει στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολής στην 
επιστημονική γνώση.

2. Το θέμα επιλέγεται από τον/την μεταπτυχιακός/ή 
φοιτητή/ρια από κατάλογο θεμάτων σύμφωνα με τις 
επόμενες διατάξεις. Η επιλογή θέματος Διπλωματικής 
Εργασίας γίνεται πριν από το πέρας του β εξαμήνου από 
κατάλογο θεμάτων που συντάσσουν οι διδάσκοντες κα-
θηγητές υπό την επίβλεψη και επιμέλεια του Διευθυντή 
του Π.Μ.Σ. Τα προς επιλογή θέματα κατατάσσονται σε 
τέσσερα γνωστικά αντικείμενα (Εταιρικό Δίκαιο/Δίκαιο 
Αφερεγγυότητας/Δίκαιο Ανταγωνισμού/Εργατικό Δί-
καιο).

3. Για την εκπόνηση Μ.Δ.Ε. ο/η μεταπτυχιακός/ή φοι-
τητής/ρια υποβάλλει αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή 
μέσω της Γραμματείας του Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη 
του/της επιβλέποντα/ουσας. Στην αίτηση αναγράφεται 
ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, η 
ειδίκευση στην οποία ανήκει, ο/η προτεινόμενος/η επι-
βλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινό-

μενης εργασίας. Η αίτηση υποβάλλεται πριν τη λήξη του 
Β’ εξαμήνου. Επιτρέπεται αλλαγή δήλωσης μέχρι και το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του Γ’ εξαμήνου. Αλλαγή δήλω-
σης μετά την πάροδο του παραπάνω δεκαπενθημέρου 
επιτρέπεται μετά από αίτηση του/της φοιτητή/ριας και 
με τον όρο ότι η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. θα πραγματοποι-
ηθεί στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

4. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος 
και την εκπόνηση της διπλωματικής, λαμβάνεται το Με-
ταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Δικαίου της Επι-
χείρησης με ειδίκευση εκείνη στην οποία, ως γνωστικό 
αντικείμενο, ανήκει το θέμα της διπλωματικής εργασίας.

5. Η Σ.Ε. ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα της διπλω-
ματικής εργασίας και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική 
επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, μέλος της οποί-
ας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα. Ο/Η επιβλέπων/ουσα 
πρέπει οπωσδήποτε να διδάσκει στο Π.Μ.Σ, ενώ τα μέλη 
της Τριμελούς Επιτροπής μπορούν να είναι Καθηγητές 
ή Λέκτορες της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ που δεν διδά-
σκουν στο ΠΜΣ. Η αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/
ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
είναι δυνατή μετά από απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας, αντικειμενικής αδυ-
ναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης ή άλλου σπου-
δαίου λόγου.

6. Η διπλωματική εργασία εκπονείται από τον/την 
μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/ρια και αποτελεί προϊόν πρω-
τότυπης επιστημονικής έρευνας. Για το σκοπό αυτό, οι 
υποψήφιοι/ες υπογράφουν δήλωση περί μη προσβολής 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά την εκπό-
νηση της Μ.Δ.Ε. ο/η φοιτητής/ρια οφείλει να έχει τακτική 
επικοινωνία και συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/
ουσα. Το κείμενο της Μ.Δ.Ε. πρέπει να πληροί τις προδι-
αγραφές και τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας, με 
μέγιστη έκταση 20.000 λέξεις (χωρίς να υπολογίζονται τα 
περιεχόμενα και η βιβλιογραφία). Η Μ.Δ.Ε., εφόσον συ-
ντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, συνοδεύεται από μια 
σύντομη περίληψη 300 λέξεων. περίπου στην αγγλική 
και προαιρετικά σε μία ακόμη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εφόσον η Μ.Δ.Ε συνταχθεί στην αγγλική γλώσ-
σα, περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική.

7. Οι φοιτητές/ριες οφείλουν να υποβάλουν την Μετα-
πτυχιακή Διπλωματική Εργασία προς έγκριση ενώπιον 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, το αργότερο τριά-
ντα (30) ημέρες πριν το πέρας του γ’ εξαμήνου (συνήθως 
το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους από το έτος 
εγγραφής) και αξιολογείται από την ως άνω επιτροπή, 
στην οποία συμμετέχει οπωσδήποτε ο επιβλέπων, και η 
οποία συντάσσει σχετικώς συνοπτική έκθεση απόψεων. 
Η υποστήριξη πραγματοποιείται εφόσον έχουν ολοκλη-
ρωθεί επιτυχώς όλες οι εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα.

8. Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης της Μ.Δ.Ε., ο/η 
μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ρια υποβάλλει στα μέλη της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αντίγραφα της τελικής 
μορφής. Εφόσον υπάρχει θετική κρίση της Επιτροπής, 
ορίζεται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. η ημερομηνία της προ-
φορικής υποστήριξης. Η υποστήριξη γίνεται σε δημόσια 
διαδικασία. Εάν η υποστήριξη είναι επιτυχής, ολοκληρώ-
νεται η τελική αξιολόγηση.
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9. Ο φοιτητής μπορεί να παρουσιάσει τη Διπλωματική 
του Εργασία το αργότερο μέχρι το πέρας του γ’ εξαμήνου 
του Π.Μ.Σ., εκτός εάν για σπουδαίο λόγο και ύστερα από 
απόφαση της Σ.Ε. του επιτραπεί να την υποβάλει σε με-
ταγενέστερο χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
έξι μήνες. Εάν αποτύχει ή δεν προσέλθει στην παρουσί-
αση της Διπλωματικής Εργασίας, μπορεί να επαναλάβει 
την παρουσίαση κατά τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, σε 
ημερομηνία που θα ορίσει η ΣΕ. Σε περίπτωση εκ νέου 
αποτυχίας ή μη προσέλευσης, ο φοιτητής διαγράφεται 
και του χορηγείται απλή βεβαίωση παρακολούθησης 
των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Τμήματος. Κατά την 
υποστήριξη της ΜΔΕ, η Εξεταστική Επιτροπή συντάσ-
σει και υπογράφει πρακτικό Δημόσιας Παρουσίασης της 
ΜΔΕ στο οποίο αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή 
σχόλια καθώς και ο τελικός βαθμός. Σε περίπτωση αρ-
νητικής κρίσης της Μ.Δ.Ε. υπάρχει η δυνατότητα, αφού 
βελτιώσει την εργασία ο μεταπτυχιακός φοιτητής σύμ-
φωνα με τις παρατηρήσεις της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής, να την παρουσιάσει εκ νέου στην επόμενη 
οριζόμενη ημερομηνία, εντός τριών (3) μηνών. Στην πε-
ρίπτωση και δεύτερης αποτυχίας ο/η μεταπτυχιακός/ή 
φοιτητής/ρια αποκλείεται από τη χορήγηση του Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και χορηγείται απλή 
βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων του ΠΜΣ.

10. Μετά την έγκρισή τους, οι Μ.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. αναρ-
τώνται στον διαδικτυακό τόπο της Σχολής. Πλήρες αντί-
γραφο της Μ.Δ.Ε., μετά από τυχόν διορθώσεις ή συμπλη-
ρώσεις, υποβάλλεται στη βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. και σε 
ηλεκτρονική μορφή στο ηλεκτρονικό αρχείο που διατη-
ρείται στο Τμήμα. Οι Διπλωματικές εργασίες αποτελούν 
ιδιοκτησία του Π.Μ.Σ., το οποίο διατηρεί το δικαίωμα 
της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς.

Άρθρο 14
Διδασκαλία και αξιολόγηση

1. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες εγγράφονται 
και συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. υπό τους προβλεπόμενους 
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

2. Η διδασκαλία των μαθημάτων αποσκοπεί στην 
εμβάθυνση σε επιμέρους πεδία του διδασκόμενου 
επιστημονικού αντικειμένου, στην καλλιέργεια της κρι-
τικής σκέψης των φοιτητών/ριών καθώς και την γνω-
ριμία τους με την επιστημονική μέθοδο έρευνας και 
συγγραφής. Η διδασκαλία διεξάγεται με διαλέξεις από 
τους/τις διδάσκοντες/ουσες, με επιστημονικές συζητή-
σεις σε συγκεκριμένες θεματικές, με την εκπόνηση και 
παρουσίαση εργασιών από τους/τις φοιτητές/ριες, και 
με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο που κατά την 
κρίση των διδασκόντων/ουσών συμβάλλει στην αρτι-
ότερη επιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου και 
κατάρτιση του φοιτητή. Για τη διδασκαλία των μαθημά-
των μπορούν να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δια ζώσης 
διδασκαλίας, συστήματα και διαδικτυακές εφαρμογές 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εντατικά μαθήματα και 
όποια άλλη μέθοδος κριθεί από την Σ.Ε. ως κατάλληλη 
για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας. Το 35% ή το εκάστοτε ανώτατο οριζόμενο από 

τον νόμο των ωρών διδασκαλίας ανά έτος δύναται να 
λαμβάνει χώρα με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Η αύξηση των ωρών διδασκαλίας και η μεταβολή της 
κατανομής του χρόνου διδασκαλίας αποφασίζεται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος με εισήγηση του Διευθυντή 
του Π.Μ.Σ.. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου οι 
διδάσκοντες/ουσες φροντίζουν να επικαιροποιούν και 
να αναρτούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. το περιεχόμενο 
των μαθημάτων.

3. Η παρουσία και ενεργός συμμετοχή είναι υποχρεω-
τική για όλους/ες τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
ριες σε όλα τα μαθήματα, πρακτικές ασκήσεις, συζη-
τήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές δραστηριότητες του 
Π.Μ.Σ. Οι διδάσκοντες/ουσες ελέγχουν την παρουσία και 
ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/ριών και αξιολογούν 
διαρκώς τις επιδόσεις τους.

4. Σε περίπτωση απώλειας ωρών διδασκαλίας εξαιτί-
ας οποιουδήποτε λόγου, γίνεται αναπλήρωση σε ημέ-
ρες και ώρες που ανακοινώνονται εγκαίρως. Ο τρόπος 
αναπλήρωσης των μαθημάτων αποφασίζεται από την 
Συντονιστική Επιτροπή.

5. Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να τα παρα-
κολουθήσει και περιορισμένος αριθμός υποψήφιων δι-
δακτόρων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

6. Ως τακτική παρακολούθηση νοείται η συμμετοχή 
των μεταπτυχιακών φοιτητών τουλάχιστον στο 80% των 
διδακτικών ωρών, ανά εξάμηνο. Ο μεταπτυχιακός φοιτη-
τής μπορεί να δικαιολογήσει επιπρόσθετα μέχρι 10% των 
διδακτικών ωρών ανά εξάμηνο. Σε περίπτωση που οι ανά 
εξάμηνο απουσίες υπερβαίνουν το 20% των διδακτικών 
ωρών προσαυξημένων με τις ώρες απουσίας που έχουν 
δικαιολογηθεί, ο φοιτητής επαναλαμβάνει το εξάμηνο. 
Σε περίπτωση απουσιών άνω του 20% των διδακτικών 
ωρών κατά το επαναλαμβανόμενο εξάμηνο, η Συνέλευ-
ση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του 
Π.Μ.Σ., μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του φοιτητή.

7. Οι φοιτητές εκπονούν υποχρεωτικά εργασία β’ εξα-
μήνου, με μέγιστη έκταση 8.000 λέξεις (χωρίς να συμπε-
ριλαμβάνονται τα περιεχόμενα και η βιβλιογραφία), σε 
ζητήματα που αφορούν τις θεματικές ενότητες των α’ και 
β’ εξαμήνων, με δικαίωμα επιλογής από κατάλογο προτει-
νόμενων θεμάτων που συντάσσουν οι διδάσκοντες υπό 
την επίβλεψη και επιμέλεια του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 
Η προφορική υποστήριξη θα είναι δυνατή, εφόσον ο 
διαθέσιμος χρόνος διδασκαλίας το επιτρέπει, κατά την 
κρίση του επιβλέποντος. Ο επιβλέπων δύναται να παρα-
πέμψει τον φοιτητή να υποστηρίξει την εργασία του και 
κατά τον χρόνο των εξετάσεων προόδου.

8. Παραβίαση ακαδημαϊκών κανόνων ή του δικαίου 
της πνευματικής ιδιοκτησίας περί μη αντιγραφής κ.λπ. 
για οποιαδήποτε εργασία που εκπονείται στο πλαίσιο του 
μεταπτυχιακού, μπορεί ανάλογα με τη βαρύτητα της πα-
ράβασης να επιφέρει τον αποκλεισμό του/της φοιτητή/
φοιτήτριας, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος Καθηγητή και του 
Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και μετά από ακρόαση του/της 
συγκεκριμένου/συγκεκριμένης φοιτητή/φοιτήτριας.
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9. Φοιτητής που διαπιστώνεται ότι αντιγράφει στις εξε-
τάσεις ή υποπίπτει σε λογοκλοπή κατά την εκπόνηση ερ-
γασιών/ασκήσεων εξαμήνων θα λαμβάνει απορριπτικό 
βαθμό στο αντίστοιχο μάθημα και θα υποχρεούται να 
παρακολουθήσει το μάθημα στο επόμενο εξάμηνο που 
αυτό προσφέρεται. Σε περίπτωση υποτροπής στο ίδιο ή 
σε άλλο μάθημα, αποβάλλεται από το Π.Μ.Σ. μετά από 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση 
λογοκλοπής στη διπλωματική εργασία, η Συνέλευση του 
Τμήματος μπορεί, με απόφασή της, αντί της διαγραφής 
από το Πρόγραμμα, να επιβάλλει στον φοιτητή να προ-
τείνει στην Σ.Ε. διαφορετικό θέμα διπλωματικής εργα-
σίας με άλλον επιβλέποντα καθηγητή. Μετά τον ορισμό 
νέου επιβλέποντα και της εξεταστικής επιτροπής από την 
Σ.Ε. ο υποψήφιος επαναλαμβάνει το τρίτο εξάμηνο. Εάν 
έχει ήδη αποφοιτήσει, ανακαλείται το Μεταπτυχιακό Δί-
πλωμα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά 
από εισήγηση του επιβλέποντα Καθηγητή και των μελών 
της εξεταστικής επιτροπής και μετά από ακρόαση του/
της συγκεκριμένου/συγκεκριμένης φοιτητή/φοιτήτριας.

10. Οι φοιτητές εξετάζονται, προφορικά ή γραπτά, 
μετά το πέρας του κάθε εξαμήνου στα μαθήματα δι-
δασκαλίας των εξαμήνων αυτών (εξετάσεις προόδου), 
προφορικώς ή γραπτώς, μετά από απόφαση των διδα-
σκόντων καθηγητών. Οι εξετάσεις προόδου γίνονται 
κάθε Φεβρουάριο και Ιούνιο μετά το πέρας του κάθε 
εξαμήνου Σε περίπτωση αποτυχίας ή μη προσέλευσης 
του φοιτητή, οι επαναληπτικές εξετάσεις διεξάγονται 
τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Η ακριβής ημερομηνία 
και το χρονικό διάστημα των εξετάσεων ορίζεται από τη 
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Εάν ο φοιτητής δεν 
προσέλθει ή αποτύχει και στις επαναληπτικές εξετάσεις, 
διαγράφεται αυτοδικαίως από το πρόγραμμα, εκτός εάν 
η Συνέλευση του Τμήματος, με εισήγηση του Διευθυντή 
του Π.Μ.Σ., κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι 
οποίοι δικαιολογούν την επανάληψη του οικείου εξα-
μήνου φοίτησης.

11. 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 αντίστοι-
χη κλίμακα βαθμολογίας ECTS έχει ως εξής: Α (10-9), Β 
(8), C (7), D (6), E (5), F (4-0 αποτυχία).

12. Βαθμός του Διπλώματος είναι ο μέσος όρος του 
βαθμού της Μεταπτυχιακής Εργασίας και του μέσου 
όρου των εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα. Για την εξαγω-
γή του μέσου όρου αυτού ο βαθμός της μεταπτυχιακής 
εργασίας έχει συντελεστή 50% και ο μέσος όρος των 
βαθμών των εξετάσεων έχει συντελεστή 50%. 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).

13. Για την υλοποίηση οποιασδήποτε εργασίας στο 
πλαίσιο μαθήματος ή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας, ο/η φοιτητής/ρια υποχρεούται να αναγράφει 
την πηγή προέλευσης σε περιπτώσεις που χρησιμοποιεί 
πληροφορίες, ιδέες, απόψεις κ.λπ. άλλων συγγραφέων. 

Αποτελεί ατομική ευθύνη των μεταπτυχιακών φοιτητών/
ριών να ακολουθούν τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεο-
ντολογίας και να αποφεύγουν πρακτικές που οδηγούν σε 
παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Σε περίπτωση παράβασης, θα επιβάλλονται κυρώσεις 
από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία.

14. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες δύναται να υπο-
στηρίζουν την ερευνητική διαδικασία και την εν γένει λει-
τουργία του Π.Μ.Σ. με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά 
προγράμματα καθώς και στην οργάνωση συνεδρίων και 
λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων.

15. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιο-
λόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος με την 
ίδια μέθοδο αξιολόγησης με αυτήν του πρώτου κύκλου 
σπουδών του Τμήματος Νομικής.

Άρθρο 15
Διάρκεια Σπουδών

1. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. είναι τρία 
(3) έτη ή έξι (6) εξάμηνα. Ο/Η φοιτητής/ρια που δεν έχει 
ολοκληρώσει τις σπουδές του/της στο διάστημα αυτό 
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

2. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παρ. 8 
του άρθρου 13, για θέματα διαγραφής μεταπτυχιακών 
φοιτητών/ριών αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος 
Νομικής, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής. Λόγοι διαγραφής είναι:

α. Η μη επαρκής πρόοδος του/της μεταπτυχιακού/
ής φοιτητή/ριας, η οποία τεκμηριώνεται με την ελλιπή 
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

β. Η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που 
ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.

γ. Συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή 
δεοντολογία ή συνιστά παράβαση των διατάξεων περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας και λογοκλοπής.

δ. Η υπέρβαση του μέγιστου χρόνου ολοκλήρωσης 
σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

ε. Η αίτηση του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ριας.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παρέχεται 

προσωρινή αναστολή σπουδών, η οποία δεν επιτρέπεται 
να υπολείπεται του ενός (1) εξαμήνου ούτε να υπερβαίνει 
τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών. Κατά την διάρ-
κεια της αναστολής αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα, 
η οποία ανακτάται με την επάνοδο στη φοίτηση, στο 
καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Ο 
χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην μέγιστη 
διάρκεια κανονικής φοίτησης.

4. Η αναστολή χορηγείται με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Νομικής, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε., 
και μόνο αν συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί ή οικο-
γενειακοί λόγοι. Η Συντονιστική Επιτροπή εξετάζει τις 
αιτήσεις και εισηγείται κατά περίπτωση.

Άρθρο 16
Ωρομίσθιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να προσλαμβάνο-
νται με ωριαία αντιμισθία, κατά τους όρους της παρ. 7 
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του άρθρου 28 του ν. 2083/1992, με προηγούμενη από-
φαση της Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή 
του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 17
Διάρκεια του ΠΜΣ

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για πέντε (5) κύκλους σπου-
δών, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022. Η διάρκεια του μπορεί να παραταθεί με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., μετά 
από αίτημα του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και προηγούμενη 
σύμφωνη απόφαση της Σ.Ε.

Άρθρο 18
Δικαιώματα και παροχές

1. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες έχουν όλα τα 
δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προ-
βλέπονται από τη νομοθεσία και για τους/τις φοιτητές/
ριες του πρώτου κύκλου σπουδών έως και τη λήξη τυχόν 
χορηγηθείσας παράτασης φοίτησης, πλην του δικαιώμα-
τος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

2. Μετά την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος 
και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι θα απονέμε-
ται μία (1) υποτροφία ανά έτος στον φοιτητή ο οποίος 
σημείωσε τη μεγαλύτερη επίδοση στα μαθήματα και 
στην διπλωματική εργασία, μεγίστου ύψους πεντακο-
σίων (500,00) ευρώ, με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Άρθρο 19
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες έχουν τις εξής υπο-
χρεώσεις:

1. Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του 
προγράμματος σπουδών και να μετέχουν ενεργά στις 
συζητήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές ερευνητικές δρα-
στηριότητες του Προγράμματος.

2. Να υποβάλλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα 
στις καθορισμένες προθεσμίες.

3. Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
4. Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μετα-

πτυχιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του 
Π.Μ.Σ., του Τμήματος και του Δ.Π.Θ., την ακαδημαϊκή 
δεοντολογία και τους κανόνες του δικαίου της πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας περί αντιγραφής και λογοκλοπής. Σε 
αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται από τα αρμόδια όρ-
γανα οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία 
και τον παρόντα Κανονισμό κυρώσεις.

5. Να υποβάλλουν στις καθορισμένες προθεσμίες τη 
δήλωση πραγματοποίησης Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση 
ότι η διπλωματική εργασία ακολουθεί τους κανόνες της 
ακαδημαϊκής δεοντολογίας και δεν παραβιάζει τις δια-
τάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 20
Απονομή Διπλώματος

1. Οι σπουδές για την απόκτηση του Π.Μ.Σ. περατώ-
νονται με την επιτυχή ολοκλήρωση του αριθμού μαθη-

μάτων και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
και την συμπλήρωση των πιστωτικών μονάδων που 
απαιτούνται για τη λήψη του. Παράρτημα διπλώματος 
επισυνάπτεται στο παρόν σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

2. Η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπου-
δών γίνεται σε ειδική τελετή που πραγματοποιείται στο 
Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ.

3. Πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση του 
κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται και 
πριν από την επίσημη αναγόρευση των διπλωματούχων.

Άρθρο 21
Διδακτικό προσωπικό

1. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διδάσκονται από Καθη-
γητές και Λέκτορες του Τμήματος Νομικής και άλλων 
Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
από αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος ή από δι-
δάσκοντες/ουσες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) 
ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

2. Μπορούν επίσης να διδάξουν στο Π.Μ.Σ. και επι-
στήμονες από άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύ-
ματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

3. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων του Π.Μ.Σ. ορίζεται με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Νομικής, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 
Η πρόσκληση, οι προϋποθέσεις και οι όροι απασχόλησης 
των αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. και κάθε σχετικό 
με αυτούς θέμα αποφασίζεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε.

4. Οι διδάσκοντες/ουσες και οι επιβλέποντες/ουσες 
των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών δικαιού-
νται αμοιβής. Το δικαίωμα αμοιβής για τη διδασκαλία και 
για την επίβλεψη των Μ.Δ.Ε στοιχειοθετείται εφόσον οι 
ώρες απασχόλησης υπερβαίνουν τις κατά νόμον υπο-
χρεώσεις των διδασκόντων.

Άρθρο 22
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκα-
λίας, εργαστήριο, βιβλιοθήκες, εργαστηριακός εξοπλι-
σμός, αίθουσες Η/Υ και τηλεδιάσκεψης) του Τμήματος 
Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Άρθρο 23
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.

1. Η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελ-
τίωσης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας 
στο πλαίσιο του προγράμματος είναι υποχρέωση των 
συντελεστών λειτουργίας του.

2. Το πρόγραμμα σπουδών, οι διδάσκοντες/ουσες και 
οι διδασκόμενοι/ες υπόκεινται σε ένα διαρκές σύστημα 
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τα 
ισχύοντα πρότυπα στο εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δ.Π.Θ. Στο τέλος κάθε εξαμή-
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νου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφο-
ριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π, αξιολόγηση από τους/
τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες για κάθε μάθημα 
(ως προς το περιεχόμενο, την παρεχόμενη γνώση, τη 
σπουδαιότητά της για τη γνωστική τους εξέλιξη και την 
εφαρμογή της στο εργασιακό περιβάλλον) και για κάθε 
διδάσκοντα/ουσα (ως προς τη συνέπεια, την οργάνωση, 
το γνωστικό επίπεδο και τη γενικότερη ποιότητα της 
διδασκαλίας τους).

3. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του/
της απερχόμενου/ης Διευθυντή/ριας, συντάσσεται ανα-
λυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτή-
των του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την 
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη 
βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την 
κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του 
Π.Μ.Σ.

4. Η εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. 
διενεργείται από την αρμόδια εξαμελή Επιστημονική 
Συμβουλευτική Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 24
Μεταβατικές και Ειδικές διατάξεις

1. Τυχόν ανακύπτοντα θέματα ή άλλα ζητήματα, τα 
οποία έχουν σχέση με την οργάνωση και λειτουργία 
του παρόντος Π.Μ.Σ και δεν ρυθμίζονται ή δεν προ-
βλέπονται από την σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα 
Κανονισμό, θα επιλύονται από την Συνέλευση του Τμή-
ματος Νομικής, έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

2. Ο παρών Κανονισμός λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με τίτ-
λο «Δίκαιο της Επιχείρησης» δύναται να τροποποιηθεί 
μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Προγράμματος και απόφαση των αρμοδίων οργάνων, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ως αναπόσπαστο μέρος του Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών)

1) Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) των Π.Μ.Σ. του Δ.Π.Θ.

2) Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης Μεταπτυχια-
κών Σπουδών

3) Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μετα-
πτυχιακού Φοιτητή Π.Μ.Σ.
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3.  Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή Π.Μ.Σ.

     Τμήματος του Δ.Π.Θ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 20 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02024270706210016*
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