
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 28/48  
Έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμ-

μα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου, 

Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του 

Δικαίου και των Θεσμών» του Τμήματος Νομι-

κής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πα-

νεπιστημίου Θράκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), οι 
οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και Αντι-
πρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 
01.09.2018 έως 31.08.2022 (ΥΟΔΔ 490/2018).

3. Την 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 (Α΄ 380) 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».

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

5. Το π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - 
συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία 275/08-12-2020).

7. Την υπ’ αρ. 27/48/22-04-2021 απόφαση Συγκλήτου 
με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο: 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δι-
καίου, Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του 
Δικαίου και των Θεσμών» του Τμήματος Νομικής της 
Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης (Β΄ 3162).

8. Την υπ’ αρ. 1/28/22-04-2021 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:

Την έγκριση του κανονισμού του προγράμματος μετα-
πτυχιακών σπουδών με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥ-
ΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΘΕΣΜΩΝ» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύει και θέτει σε λειτουρ-
γία, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου, 
Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του Δικαίου 
και των Θεσμών», σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 114).

Άρθρο 2
Ισχύς του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχο-
λής του Δ.Π.Θ. στην υπ’ αρ. 275/08-12-2020 συνεδρίασή 
της αποφάσισε την κατάρτιση του παρόντος κανονισμού, 
οι διατάξεις του οποίου εξειδικεύουν και συμπληρώνουν 
το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπου-
δές και συγκεκριμένα τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 114) και συμβάλλουν στη ρύθμιση με ενιαίο τρόπο 
των θεμάτων λειτουργίας του Π.Μ.Σ με τίτλο «Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου, Αστικού 
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Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του Δικαίου και των 
Θεσμών». Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, 
με δυνατότητα παράτασης, μετά από αξιολόγηση. Ο πα-
ρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ., 
ύστερα από έγκρισή του από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον ιστό-
τοπο τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3 
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Αστικού Δικαίου, Αστικού Δικονομικού Δικαίου και 
Ιστορίας του Δικαίου και των Θεσμών» 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 Αστικού Δικαίου, του Αστικού 
Δικονομικού Δικαίου και της Ιστορίας του Δικαίου και 
των Θεσμών, χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονι-
κές και διαθεματικές προσεγγίσεις και καινοτόμες μεθό-
δους εκπαίδευσης. Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η ανάδειξη 
εξειδικευμένων επιστημόνων στις ανωτέρω επιστημο-
νικές εξειδικεύσεις, η υποστήριξη και η κατάρτισή τους 
σε βάθος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακαδημαϊκή, 
επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους στα-
διοδρομία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 4
Ειδικεύσεις - Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών Αστικού Δικαίου, Αστικού Δικονομικού Δικαίου και 
Ιστορίας του Δικαίου και των Θεσμών» με τις ακόλουθες 
επιστημονικές ειδικεύσεις:

α) Αστικό Δίκαιο
β) Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
γ) Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών.

Άρθρο 5 
Διάρκεια Σπουδών

1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου, Αστικού 
Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του Δικαίου και των 
Θεσμών» που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνονται ο κύκλος 
υποχρεωτικής φοίτησης στα μαθήματα, διάρκειας δύο 
εξαμήνων, και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας στο τρίτο εξάμηνο.

2. Το Π.Μ.Σ. δύναται να λειτουργεί σε δύο παράλλη-
λους κύκλους σπουδών, με έναρξη αντίστοιχα κατά το 
χειμερινό και κατά το εαρινό εξάμηνο. Για τον κάθε κύκλο 
σπουδών θα εκδίδεται ξεχωριστή προκήρυξη.

3. 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. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών Αστικού Δικαίου, Αστικού Δικονομικού Δικαίου και 
Ιστορίας του Δικαίου και των Θεσμών» σύμφωνα με το 
άρθρο 31 του ν. 4485/2017, στο οποίο περιγράφονται και 
οι αρμοδιότητές τους αντίστοιχα είναι τα εξής.

α) Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακα-
δημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χα-
ρακτήρα και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με το Π.Μ.Σ. 
δεν ανατίθενται από το 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 το 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 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  στο 
άρθρο 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 Συντονι-
στική Επιτροπή και προεδρεύει σε αυτήν, θέτει σε εφαρμο-
γή τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Σ.Ε., μεριμνά για 
την τήρηση του Κανονισμού, επιβλέπει την ομαλή εκπαι-
δευτική 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. Την 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 
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των διαφόρων θεμάτων για τη λειτουργία του προγράμ-
ματος. Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 
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 όριο στους είκοσι πέντε (25) ανά ειδίκευση 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 τρεις (3) 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 
(75/27), ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών του Τμήματος σε σχέση με τον αριθμό των προπτυ-
χιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. 
είναι 0,14 (300/2113) και σε σχέση με τον αριθμό των 
διδασκόντων του Τμήματος Νομικής είναι 5,26 (300/57).

Άρθρο 8
Κατηγορίες υποψηφίων

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του 
πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Νομικής των 
Νομικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμέ-
νων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 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 κύ-
κλου, και ως προς την ισοτιμία προκειμένου για τίτλους 
των λοιπών επιπέδων σπουδών. Για την υποβολή της αί-
τησης επιλογής για το Π.Μ.Σ. αρκεί να κατατεθεί βεβαίω-
ση 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. Ειδικά στην ειδίκευση της Ιστορίας του Δικαίου και 
των Θεσμών γίνονται δεκτοί/ές και κάτοχοι τίτλου του 
πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Πολιτικών Επι-
στημών, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Κοινωνιο-
λογίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και συναφών 
Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρι-
σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

3. 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 κατ’ έτος, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα 
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. Το Π.Μ.Σ. προκηρύσσεται με απόφαση της Συνέ-
λευσης, έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε., μέχρι τέλος Αυ-
γούστου κάθε έτους για τον κύκλο σπουδών με έναρξη 
κατά το χειμερινό εξάμηνο, και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 

κάθε έτους για τον κύκλο σπουδών με έναρξη κατά το 
εαρινό εξάμηνο.

2. Στην προκήρυξη αναφέρονται ανά ειδίκευση οι προϋ-
ποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός 
εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, η 
ημερομηνία των συνεντεύξεων και/ή των εξετάσεων, οι 
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του οικείου 
Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

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 συγκροτεί-
ται με απόφαση της Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση 
της Σ.Ε. Η Επιτροπή αξιολογεί το σύνολο των φακέλων 
υποψηφιότητας που καλύπτει τις προϋποθέσεις και η 
τελική μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται μόνον για τα 
παραστατικά που γίνονται αποδεκτά από την Επιτροπή.

Άρθρο 10
Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων

1. Οι τυπικές προϋποθέσεις για την εξέταση των αιτή-
σεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. είναι το πτυχίο Α.Ε.Ι. σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος και η 
καλή γνώση (επιπέδου Β2 και άνω) μίας από τις γλώσσες 
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική. Τα πιστοποιητικά 
γλωσσομάθειας που προσκομίζουν οι υποψήφιοι αξι-
ολογούνται με βάση τον πίνακα γλωσσομάθειας που 
χρησιμοποιείται στον Α.Σ.Ε.Π.

2. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συνυπολογίζονται 
τα ακόλουθα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Τα μόρια που 
αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά. 
Όλα τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν έναν ορισμένο 
αριθμό μονάδων κατά περίπτωση. Ειδικότερα:

α. Ο βαθμός πτυχίου. Η μοριοδότηση γίνεται με βάση 
το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο επί 2.

β. Ο βαθμός σε μαθήματα τα οποία κατά την κρίση 
της Επιτροπής Επιλογής είναι συναφή με το πρόγραμμα 
μαθημάτων του ΠΜΣ. Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το 
βαθμό του μαθήματος πολλαπλασιαζόμενο επί 1 (έως 4 
μαθήματα, μέγιστο 40 μονάδες).

γ. Αποδεδειγμένη ερευνητική ή επαγγελματική δρα-
στηριότητα, εφόσον κατά την κρίση της Επιτροπής Επι-
λογής, σχετίζεται με το περιεχόμενο του ΠΜΣ (3 μόρια 
για κάθε έτος ή 0,25 μόρια για κάθε μήνα, πέντε έτη ή 
60 μήνες κατά μέγιστο).

δ. Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις ή άρθρα 
σε επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές προς το πρόγραμμα 
μαθημάτων του ΠΜΣ (5 μόρια για κάθε ένα με μέγιστο 
15 μόρια, βάσει ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων).

ε. Συμμετοχή σε ερευνητικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
(5 μόρια ανά πρόγραμμα).

στ. Η κατοχή πιστοποιητικού στην ξένη γλώσσα σε 
ανώτερο επίπεδο του Β2 (5 μόρια).

ζ. Η γνώση (σε επίπεδο Β1) δεύτερης ή και τρίτης ξένης 
γλώσσας (10 μόρια ανά ξένη γλώσσα).

η. Δεύτερο πτυχίο από άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι. (ο βαθμός 
πτυχίου πολλαπλασιαζόμενος επί 2) ή Τ.Ε.Ι. (ο βαθμός 
πτυχίου πολλαπλασιαζόμενος επί 1).
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θ. Η συνέντευξη του/της υποψηφίου/ας στην Επιτρο-
πή Επιλογής, όπου μεταξύ άλλων θα αξιολογούνται οι 
ειδικότερες γνώσεις, οι στόχοι και οι δυνατότητες των 
υποψηφίων (μέγιστο 30 μόρια).

ι. Ο βαθμός στις εισαγωγικές εξετάσεις. Η μοριοδότη-
ση γίνεται με βάση το βαθμό στο εξεταζόμενο μάθημα 
πολλαπλασιαζόμενο επί 3.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, 
τα οποία αναφέρονται στην προκήρυξη και συνεκτιμώ-
νται κατά την επιλογή, καθορίζονται έπειτα από εισή-
γηση της Σ.Ε.

Άρθρο 11
Διαδικασία Επιλογής

1. Η αξιολόγηση διενεργείται εντός των δύο πρώτων 
εβδομάδων του Σεπτεμβρίου, προκειμένου για τον κύ-
κλο σπουδών με έναρξη το χειμερινό εξάμηνο, και εντός 
των δύο τελευταίων εβδομάδων του Ιανουαρίου προ-
κειμένου για τον κύκλο σπουδών με έναρξη το εαρινό 
εξάμηνο. Μετά το πέρας της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι/
ες κατατάσσονται με βάση τη σειρά της συνολικής βαθ-
μολογίας τους, η οποία αποτυπώνεται με ακέραιο αριθμό 
και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.

2. Οι υποψήφιοι/ες επιλέγονται με σειρά κατάταξης. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την τελική κατάταξη των 
υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου, 
και αν και σε αυτήν την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, 
τότε λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση των συγγενών 
μαθημάτων προς το Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
στην τελευταία θέση του πίνακα επιτυχόντων, εισάγονται 
όλοι/ες οι ισοβαθμήσαντες/σες ως υπεράριθμοι.

3. Ως υπεράριθμοι μπορούν μετά από αίτησή τους, και 
μόνο ένας ανά κύκλο σπουδών, να εγγραφούν μέλη των 
κατηγοριών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π.

4. 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 ημερών από τη λήξη της 
προθεσμίας εγγραφής.

5. 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.

6. 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. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Αστικού Δικαίου, Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Ιστο-
ρίας του Δικαίου και των Θεσμών» διαρθρώνεται σε τρία 
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων 
αρχίζει την πρώτη εβδομάδα εκάστου εξαμήνου. Ο μετα-
πτυχιακός 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, ενώ η 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι 
είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική 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: 3 υποχρεωτικά μαθήματα 26 104 750 10 30
Β’ εξάμηνο: 3 υποχρεωτικά μαθήματα 26 104 750 10 30
Γ’ εξάμηνο: Διπλωματική εργασία 750 30 30

Σύνολο 208 2250 90
5. Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο διδακτικά εξάμηνα ως εξής:
Ι. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑ-

ΣΚΑΛΙΑΣ
ECTS

Ειδικά θέματα από τις Γενικές  Αρχές 
Αστικού Δικαίου 26 10
Ειδικά θέματα από το Ενοχικό Δίκαιο, 
ιδίως αδικοπραξίες και Ιατρικό Δίκαιο 26 10
Ειδικά θέματα από το Εμπράγματο Δί-
καιο 26 10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Α  ́ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑ-

ΣΚΑΛΙΑΣ
ECTS

Ειδικά θέματα από το Οικογενειακό 
Δίκαιο 26 10
Ειδικά θέματα από την προστασία του
καταναλωτή 26 10
Ειδικά θέματα από το Κληρονομικό 
Δίκαιο 26 10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Β  ́ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑ-

ΣΚΑΛΙΑΣ
ECTS

Διπλωματική εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Γ  ́ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
ΙΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑ-

ΣΚΑΛΙΑΣ
ECTS

Δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο. 
Αμοιβαίες σχέσεις και αναφορές 26 10
Ειδικά δικονομικά ζητήματα του δικαί-
ου της διανοητικής ιδιοκτησίας 26 10
Ειδικά δικονομικά ζητήματα του δικαί-
ου των επιχειρήσεων και του ανταγω-
νισμού 26 10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Α  ́ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑ-

ΣΚΑΛΙΑΣ
ECTS

Ατομική και συλλογική ένδικη προστα-
σία 26 10
Σχέσεις κρατικής απονομής δικαιοσύ-
νης και διαιτησίας 26 10
Επίκαιρα ζητήματα ατομικής και συλλο-
γικής αναγκαστικής εκτέλεσης 26 10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Β  ́ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑ-

ΣΚΑΛΙΑΣ
ECTS

Διπλωματική εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

III.  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ IΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣ-
ΜΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑ-

ΣΚΑΛΙΑΣ
ECTS

Το νομικό κείμενο ανά τους αιώνες 26 10
Ρητορική, Δίκαιο και Θεσμοί 26 10
Από τον Οίκο στον Δήμο 26 10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Α  ́ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑ-

ΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
Δίκαιο και πολιτική στο αρχαίο δράμα 26 10
Πλειοψηφίες, μειονότητες και πολίτευμα 26 10
Αρχές Δικαίου στη διαχρονία 26 10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Β  ́ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑ-

ΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
Διπλωματική εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Γ  ́ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

6. Η κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας καθο-
ρίζεται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τη Σ.Ε., η οποία 
καταρτίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η απαρίθμηση 
του περιεχομένου των μαθημάτων είναι ενδεικτική και 
εξειδικεύεται κάθε φορά από τους διδάσκοντες στην 
προκήρυξη.

7. Οι φοιτητές/ριες της κάθε ειδίκευσης πρέπει να 
παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο από 
τα προσφερόμενα μαθήματα της ειδίκευσής τους ανά 
εξάμηνο, ενώ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα 
μάθημα από μια από τις άλλες δύο ειδικεύσεις ανά εξά-
μηνο. Τα μαθήματα επιλογής δηλώνονται εντός δεκα-
πενθημέρου από την έναρξη των εξαμήνων.

8. Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν/μία ή περισσό-
τερους/ες διδάσκοντες/ουσες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται 
από την Συνέλευση του Τμήματος ένας/μία διδάσκων/
ουσα ως υπεύθυνος συντονιστής του μαθήματος έπει-
τα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) 
του Π.Μ.Σ. Η διδασκαλία διενεργείται δια ζώσης και με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε ποσοστό που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα οριζόμενα από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

9. Περιγραφή των μαθημάτων:
1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Ειδικά θέματα από τις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου.
Το μάθημα εστιάζει στις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου 

και έχει ως στόχο την ανάλυση και εξέταση σε βάθος 
ειδικότερων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου. Στις 
επί μέρους ενότητες του μαθήματος αναλύονται ζητή-
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ματα όπως η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, το προ-
σύμφωνο, η άκυρη δικαιοπραξία, η συρροή αξιώσεων, 
η αντιπροσώπευση και η πληρεξουσιότητα, καθώς και 
η ερμηνεία της δικαιοπραξίας.

2. Ειδικά θέματα από το Ενοχικό Δίκαιο, ιδίως αδικο-
πραξίες και Ιατρικό Δίκαιο.

Το μάθημα ασχολείται με το Γενικό και Ειδικό Ενοχικό 
Δίκαιο και έχει ως στόχο την ανάλυση και εξέταση σε βά-
θος ειδικότερων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου. 
Στις επί μέρους ενότητες του μαθήματος αναλύονται 
ζητήματα όπως οι νέες μορφές συμβάσεων (χρηματο-
δοτική μίσθωση, δικαιόχρηση, σύμβαση πρακτορείας 
απαιτήσεων κ.λπ.) η ευθύνη από διακινδύνευση, οι πολυ-
πρόσωπες ενοχές και η ζημία από περισσοτέρους, ζητή-
ματα παραγραφής στην αδικοπραξία, η ενημέρωση του 
ασθενούς και η συναίνεσή του στην επιχείρηση ιατρικών 
πράξεων και η ευθύνη του ιατρού ως παρέχοντος υπη-
ρεσίες.

3. Ειδικά θέματα από το Εμπράγματο Δίκαιο.
Το μάθημα ασχολείται με το Εμπράγματο Δίκαιο και 

έχει ως στόχο την ανάλυση και εξέταση σε βάθος ειδι-
κότερων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου. Στις επί 
μέρους ενότητες του μαθήματος αναλύονται ζητήματα 
όπως το Δίκαιο Κτηματολογίου, το δίκαιο της εμπράγ-
ματης ασφάλειας, το πλασματικό ενέχυρο, η επικαρπία 
και το γειτονικό Δίκαιο.

 4. Ειδικά θέματα από το Οικογενειακό Δίκαιο.
Το μάθημα ασχολείται με το Οικογενειακό Δίκαιο και 

έχει ως στόχο την ανάλυση και εξέταση σε βάθος ειδι-
κότερων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου. Στις επί 
μέρους ενότητες του μαθήματος αναλύονται ζητήματα 
όπως το Διαζύγιο, η Διατροφή ανιόντων και κατιόντων 
και η μεταγαμιαία διατροφή, η ιατρική υποβοήθηση 
στην αναπαραγωγή, η υιοθεσία και η αναδοχή, η δικαστι-
κή συμπαράσταση, καθώς και θέματα γονικής μέριμνας.

5. Ειδικά θέματα από το Κληρονομικό Δίκαιο.
Το μάθημα ασχολείται με το Κληρονομικό Δίκαιο και 

έχει ως στόχο την ανάλυση και εξέταση σε βάθος ειδι-
κότερων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου. Στις επί 
μέρους ενότητες του μαθήματος αναλύονται ζητήματα 
όπως η νόμιμη μοίρα, η διαδοχή από διαθήκη, η απο-
ποίηση της κληρονομίας και η ευθύνη του κληρονόμου 
για τα χρέη της κληρονομίας.

6. Ειδικά θέματα από την προστασία του καταναλωτή.
Το μάθημα εστιάζει στην προστασία του καταναλωτή 

και έχει ως στόχο την ανάλυση και εξέταση σε βάθος 
ειδικότερων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου. Στις 
επί μέρους ενότητες του μαθήματος αναλύονται ζητή-
ματα όπως οι Γενικοί όροι των συναλλαγών [ΓΟΣ - Ενσω-
μάτωση - Ερμηνεία -Καταχρηστικότητα], Η ευθύνη του 
παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, οι συμβάσεις 
από απόσταση και η συλλογική αγωγή.

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο. Αμοιβαίες σχέσεις 

και αναφορές.
Το μάθημα πραγματεύεται το πρόβλημα των σχέσεων 

ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από ιστορικοσυ-
γκριτική και προεχόντως δογματική σκοπιά εστιάζοντας 
σε θεσμούς που βρίσκονται στο σημείο τομής των δύο 

δικαιϊκών κλάδων. Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων 
καλύπτονται θεματικές, όπως: α) Η ουσιαστική αξίωση 
ως μετεξέλιξη της ρωμαικής actio β) H δίκη ως έννομη 
σχέση και ως έννομη κατάσταση γ) Η ουσιαστική, τυπι-
κή και λειτουργική έννοια του διαδίκου δ) Η ικανότητα 
διαδίκου ως δικονομικό αντίκρισμα της δικαιοκτητι-
κής ικανότητας ε) Η δικονομική αξίωση ως απάντηση 
στο πρόβλημα της συρροής ουσιαστικών αξιώσεων
στ) Η νομιμοποίηση ως σύνδεσμος μεταξύ των υποκει-
μένων και του αντικειμένου της δίκης ζ) Η δυνατότητα 
συμβατικής θεμελίωσης της νομιμοποίσης η) Οι υποκει-
μενικά σύνθετες δίκες θ) Η διαδικαστική πράξη (Έννοια - 
Ερμηνεία - Ελαττώματα βούλησης) ι) Οι διαδικαστικές 
πράξεις διπλής λειτουργίας ια) Το βάρος απόδειξης 
ιβ) Η ενέργεια του δεδικασμένου κατά τις ουσιαστικές και 
τις δικονομικές θεωρίες ιγ) Η σημασία της νομικής αιτίας 
για την οριοθέτηση του δεδικασμένου ιδ) Η ουσιαστική 
εξάρτηση ως λόγος επέκτασης των υποκειμενικών ορίων 
του δεδικασμένου ιε) Η νομική φύση του αναγκαστικού 
πλειστηριασμού κ.α.

2. Ειδικά δικονομικά ζητήματα του δικαίου της διανο-
ητικής ιδιοκτησίας.

Η αποτελεσματική προστασία και η αναγκαστική πραγ-
μάτωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας φέρ-
νει το δικονομικό δίκαιο αντιμέτωπο με μία σειρά από 
προβλήματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται (επαρκώς) στον 
ΚΠολΔ και συγκροτούν το λεγόμενο ειδικό δικονομικό 
δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας. Εδώ εμπίπτουν για 
παράδειγμα ειδικοί κανόνες για την νομιμοποίηση των 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, για την απόδειξη 
της προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
για την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας, κα-
θώς και κανόνες που διέπουν τη διαδικασία της αναγκα-
στικής εκτέλεσης. Το ειδικό αυτό δικονομικό σύστημα 
αναλύεται διεξοδικά και αντιπαραβάλλεται προς το γενι-
κό ρυθμιστικό πλαίσιο του ΚΠολΔ, οι διατάξεις βρίσκουν 
συμπληρωματική απλώς εφαρμογή.

3. Ειδικά δικονομικά ζητήματα του δικαίου των επιχει-
ρήσεων και του ανταγωνισμού.

Το δίκαιο των επιχειρήσεων και του ανταγωνισμού εξε-
λίσσονται διαρκώς η εξέλιξη αυτή δεν αφήνει ανεπηρέ-
αστο το δικονομικό δίκαιο. Την τάση αυτή πιστοποιούν 
μεταξύ άλλων οι διατάξεις του ν. 4353/2015, που αφο-
ρούν στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
και οι ρυθμίσεις του ν. 4529/2018, οι οποίες αφορούν 
στην εκδίκαση αγωγών αποζημίωσης λόγω παραβίασης 
των κανόνων ανταγωνισμού.

4. Ατομική και συλλογική ένδικη προστασία.
Το παραδοσιακό μοντέλο της πολιτικής δίκης, το οποίο 

καθιερώνεται από τον ΚΠολΔ, είναι προσανατολισμένο 
στην παροχή ατομικής δικαστικής προστασίας. Ο υπο-
κειμενικά σύνθετος χαρακτήρας των αναφυόμενων σή-
μερα διαφορών καθιστά επιβεβλημένη την συμπλήρω-
ση του παραδοσιακού αυτού μοντέλου με μηχανισμούς 
παροχής συλλογικής ένδικης προστασίας, όπως είναι 
η συλλογική αγωγή, η πιλοτική δίκη κλπ. Οι νεοπαγείς 
αυτοί θεσμοί, που αποβλέπουν στην “ιδιωτική πραγμά-
τωση του δικαίου” (private law enforcement), αναλύονται 
και αξιολογούνται ως προς τη συμβατότητά τους με τις 
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αρχές που διέπουν το σύστημα της ατομικής δικαστικής 
προστασίας.

5. Σχέσεις κρατικής απονομής δικαιοσύνης και διαι-
τησίας.

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες ο θεσμός της διαι-
τησίας γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, καθώς ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες των εμπορικών συναλλαγών για ταχεία 
επίλυση των αναφυόμενων διαφορών από πρόσωπα 
με εξειδικευμένες γνώσεις. Η διαιτησία - εσωτερική και 
διεθνής - διέπεται από ιδιαίτερους κανόνες δικαίου και 
εμφανίζει θεμελιώδεις διαφορές έναντι της κρατικά 
απονεμόμενης δικαιοσύνης. Εμφανίζει όμως και σημεία 
επαφής (λ.χ. έλεγχος διαιτητικών αποφάσεων μέσω της 
αγωγής ακυρώσεως), τα οποία ερευνώνται στο πλαίσιο 
της προκείμενης θεματικής.

6. Επίκαιρα ζητήματα ατομικής και συλλογικής ανα-
γκαστικής εκτέλεσης.

Ο ν. 4335/2015 επέφερε πολύ σημαντικές τροποποι-
ήσεις στο όγδοο κεφάλαιο του ΚΠολΔ που ρυθμίζει τη 
διαδικασία της ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης (λ.χ. 
υιοθέτηση συστήματος πολλαπλών αναγκαστικών κα-
τάσχεσεων, κατάργηση του άρθρου 938 περί αναστο-
λής της εκτέλεσης), ενώ και ο ν. 4738/2020 («Ρύθμιση 
οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας») αναμόρφω-
σε εκ βάθρων το δίκαιο της συλλογικής αναγκαστικής 
εκτέλεσης. Οι νομοθετικές αυτές μεταβολές καθιστούν 
επιβεβλημένη τη δογματική επεξεργασία των νέων ρυθ-
μίσεων και θεσμών, δεδομένης της πρακτικής σπουδαι-
ότητας αυτών.

3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣ-
ΜΩΝ

1. Το νομικό κείμενο ανά τους αιώνες.
Το μάθημα εστιάζει στις μεθόδους προσέγγισης και 

επεξεργασίας του νομικού κειμένου, με την συγκριτική 
ανάλυση παραδειγμάτων από διαφορετικές ιστορικές 
περιόδους, πολιτικά περιβάλλοντα και κοινωνικά συμ-
φραζόμενα. Εξετάζεται ένα ευρύτατο φάσμα νομικών 
κειμένων, που περιλαμβάνει νομοθετικά κείμενα, κω-
δικοποιήσεις, αποφάσεις δικαστηρίων, καταστατικά/ 
συνταγματικά κείμενα, διεθνείς συνθήκες, διακρατικές 
συμφωνίες, συμβολαιογραφικές πράξεις και ιδιωτικά 
συμφωνητικά, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας.

2. Ρητορική, δίκαιο και θεσμοί.
Το δικαστικό όπως και το πολιτικό ακροατήριο είναι 

ο φυσικός χώρος της Ρητορικής, της σύνθετης και πο-
λύπλευρης τέχνης που γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. 
Το μάθημα επικεντρώνει στη χρήση της Ρητορικής στον 
δικανικό και πολιτικό λόγο προκειμένου για σημαντικά 
διακυβεύματα όπως η νομοθεσία, η ελευθερία, η δικαι-
οσύνη, η υπεράσπιση της πατρίδας. Για το σκοπό αυτόν 
αναλύοντα εμβληματικά κείμενα όπως οι Ολυνθιακοί και 
οι Φιλιππικοί λόγοι του Δημοσθένη, σε συνάρτηση και με 
την επίδρασή τους στα ομώνυμα έργα του Κικέρωνα, η 
Νέα Πολιτική Διοίκησις του Ρήγα Βελεστινλή, ο λόγος του 
Ελευθερίου Βενιζέλου για το Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας. Εξετάζεται επίσης η πρόσληψη της αρχαιοελληνικής 
ρητορικής από τους μεταγενέστερους (στους Πατέρες 
της Εκκλησίας, στην Αναγέννηση, στον Διαφωτισμό και 
στη Νεωτερικότητα).

3. Από τον Οίκο στον Δήμο.
Στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τη σχέση του 

ιδιωτικού με το δημόσιο με αφετηρία τους θεσμούς του 
ιδιωτικού δικαίου. Εστιάζοντας σε νομοθετικές ρυθμίσεις 
και εθιμικούς κανόνες που διέπουν τις σχέσεις των μελών 
της οικογένειας, την πατρική εξουσία, το διαζύγιο, την 
κληρονομική διαδοχή, την ιδιοκτησία, τις συναλλαγές, 
τις εμπορικές σχέσεις, αναλύεται η αλληλεπίδραση του 
ιδιωτικού χώρου με τη σφαίρα του δημοσίου, καθώς και 
ο τρόπος που αυτή η αλληλεπίδραση διαμορφώνει τη 
νομοθεσία και τις κοινωνικές αντιλήψεις.

4. Δίκαιο και πολιτική στο αρχαίο δράμα.
Ως καλλιτεχνική δημιουργία υπέρτατης αξίας, το 

αρχαίο δράμα είναι δημιούργημα της δημοκρατικής 
Αθήνας και συνδέεται στενά με τις ηθικές και πολιτικές 
αρχές της. Στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει το 
αρχαίο δράμα τόσο ως πηγή γνώσης του δικαίου και των 
θεσμών της κλασικής Αθήνας όσο και ως πηγή σημαντι-
κών πληροφοριών για τον τρόπο που οι δραματουργοί 
σκέπτονταν, σχολίαζαν και επηρέαζαν το δίκαιο και τους 
θεσμούς της πόλης τους. Μέσα από συγκεκριμένες θεμα-
τικές (όπως ο φόνος, τα δικαστήρια, οι γυναίκες, ο οίκος, 
ο νόμος, το άσυλο) αναλύονται παραδειγματικά χωρία 
της αρχαίας τραγωδίας και κωμωδίας ενταγμένα μέσα 
στο πολιτικό, κοινωνικό και νομικό πλαίσιο της εποχής 
τους. Παράλληλα, συζητείται η επίδραση των θεσμών 
που ήταν σε ισχύ και των ιδεών που κυριαρχούσαν εκείνη 
την εποχή στη διαμόρφωση των έργων, και αντίστοιχα 
η αντίδραση και ο σχολιασμός που, με όχημα το δρά-
μα, απευθυνόταν από την πλευρά των δημιουργών στο 
ακροατήριό τους, δηλαδή στο σύνολο της πολιτικής 
κοινωνίας.

5. Πλειοψηφίες, μειονότητες και πολίτευμα.
Εκκινώντας από τη βασική διάκριση των πολιτευμά-

των στα Πολιτικά του Αριστοτέλη και την επίδραση της 
αριστοτελικής διάκρισης στους μετέπειτα αιώνες, το μά-
θημα εξετάζει τη λειτουργία και τα δικαιώματα των πλει-
οψηφιών και των μειονοτήτων, θεσμοθετημένων και μη 
(γυναίκες, μέτοικοι, ανελεύθεροι πληθυσμοί) στο πλαίσιο 
των διαφορετικών πολιτευμάτων. Σε συνάρτηση με το 
κατ’ Αριστοτέλη «κύριον της πόλεως», φωτίζονται και 
αναλύονται τόσο η θεωρία όσο και η πράξη αναφορικά 
με τις πλειοψηφίες και τις μειονότητες σε τρεις βασικούς 
άξονες: οι Πολλοί (από την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία 
μέχρι το Κοινωνικό Συμβόλαιο του Ζαν-Ζακ Ρουσσώ και 
τα σύγχρονα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα), οι Ολίγοι 
(από το σπαρτιατικό πρότυπο και την Πλατωνική ιδεατή 
πολιτεία στη ρωμαϊκή respublica) και ο Ηγεμόνας (από 
τον Φίλιππο Β΄, τον Ρωμαίο και τον Βυζαντινό αυτοκρά-
τορα στον Ηγεμόνα του Μακιαβέλλι).

6. Αρχές δικαίου στη διαχρονία.
Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τον νομικό μας 

πολιτισμό αποτελούν κατακτήσεις του Διαφωτισμού, οι 
οποίες αποτυπώνονται και κατοχυρώνονται στα σύγ-
χρονα Συντάγματα, ενώ έχουν τις ρίζες τους στη φιλο-
σοφία, τις πολιτικές ιδέες και την δικαιική πρακτική της 
ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Στόχος του μαθήματος 
είναι να προσεγγίσει θεμελιώδη δικαιώματα όπως είναι 
οι ατομικές ελευθερίες, τα πολιτικά και κοινωνικά δικαι-
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ώματα, η διάκριση των εξουσιών, οι βασικές αρχές που 
διέπουν μια δίκαιη δίκη (καμιά ποινή δεν επιβάλλεται για 
πράξη που δεν έχει χαρακτηριστεί ως εγκληματική από 
προϋπάρχοντα νόμο, αρχή της ισότητας και δικαίωμα της 
ακρόασης των διαδίκων, δικαίωμα υπεράσπισης, αρχή 
της δημοσιότητας της δίκης) μέσα από μια ιστορική 
προοπτική, παρακολουθώντας την εξέλιξη του περιε-
χομένου τους σε συνάρτηση με το εκάστοτε κοινωνικό 
και πολιτικό πλαίσιο.

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. 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, ο/η 
προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται 
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας.

3. Η αίτηση υποβάλλεται πριν τη λήξη του Β’ εξαμήνου. 
Επιτρέπεται αλλαγή δήλωσης μέχρι και το πρώτο δεκα-
πενθήμερο του Γ’ εξαμήνου. Αλλαγή δήλωσης μετά την 
πάροδο του παραπάνω δεκαπενθημέρου επιτρέπεται 
μετά από αίτηση του/της φοιτητή/ριας και με τον όρο 
η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. να πραγματοποιηθεί στο επό-
μενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι φοιτητές/τριες που δεν 
καταθέτουν την αίτηση εντός των χρονικών ορίων που 
ορίζονται από τον Κανονισμό, μεταθέτουν, με δική τους 
ευθύνη, κατά ένα τουλάχιστον εξάμηνο την έναρξη εκ-
πόνησης της Μ.Δ.Ε.

4. Η Σ.Ε., μετά από αίτηση του/της υποψηφίου/ιας, ορί-
ζει τον/την επιβλέποντα/ουσα της διπλωματικής εργα-
σίας και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για 
την έγκριση της εργασίας, μέλος της οποίας είναι και ο/η 
επιβλέπων/ουσα. Ο/Η επιβλέπων/ουσα πρέπει οπωσδή-
ποτε να διδάσκει στο Π.Μ.Σ, ενώ τα μέλη της Τριμελούς 
Επιτροπής μπορούν να είναι Καθηγητές και Λέκτορες της 
Νομικής Σχολής του ΔΠΘ που δεν διδάσκουν 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 περι-
πτώσεις απώλειας, αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης 
καθηκόντων επίβλεψης ή άλλου σπουδαίου λόγου.

5. 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 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά την εκπόνηση 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 προδιαγραφές και τη 
δομή μιας επιστημονικής εργασίας. Η Μ.Δ.Ε., εφόσον 
συντάσσεται 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.

6. Οι φοιτητές/ριες οφείλουν να υποβάλουν την Μετα-
πτυχιακή Διπλωματική Εργασία προς έγκριση ενώπιον 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η υποστήριξη 
πραγματοποιείται εφόσον έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 
όλες οι εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα.

7. 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.

8. Κατά την υποστήριξη της ΜΔΕ, η Εξεταστική Επι-
τροπή συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Δημόσιας 
Παρουσίασης της ΜΔΕ στο οποίο αναγράφονται τυχόν 
παρατηρήσεις ή σχόλια καθώς και ο τελικός βαθμός. Σε 
περίπτωση αρνητικής κρίσης της Μ.Δ.Ε. υπάρχει η δυ-
νατότητα, αφού βελτιώσει την εργασία ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής, να την παρουσιάσει στην επό-
μενη οριζόμενη ημερομηνία εντός τριών μηνών. Στην 
περίπτωση 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.

9. 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 επι-
στημονικού αντικειμένου, στην καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης των φοιτητών/ριών καθώς και την γνωριμία τους 
με την επιστημονική μέθοδο έρευνας και συγγραφής. Η 
διδασκαλία διεξάγεται με διαλέξεις από τους/τις διδά-
σκοντες/ουσες, με επιστημονικές συζητήσεις σε συγκε-
κριμένες θεματικές, με την εκπόνηση και παρουσίαση 
εργασιών από τους/τις φοιτητές/ριες, και με οποιονδή-
ποτε άλλο πρόσφορο τρόπο που κατά την κρίση των 
διδασκόντων/ουσών συμβάλλει στην αρτιότερη επιστη-
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μονική προσέγγιση του αντικειμένου και κατάρτιση του 
φοιτητή. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων μπορούν 
να χρησιμοποιούνται μέθοδοι διά ζώσης διδασκαλίας, 
συστήματα και διαδικτυακές εφαρμογές εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, εντατικά μαθήματα και όποια άλλη μέθο-
δος κριθεί από την Σ.Ε. ως κατάλληλη για την εύρυθμη 
λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημάτων με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό ανώτε-
ρο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) ή του εκάστοτε 
οριζόμενου από το νόμο. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού 
εξαμήνου οι διδάσκοντες/ουσες φροντίζουν να επικαι-
ροποιούν 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 εξαιτίας 
οποιουδήποτε λόγου, γίνεται αναπλήρωση σε ημέρες και 
ώρες που ανακοινώνονται εγκαίρως.

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. Ο αριθμός των απουσιών ανά μάθημα δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις τρεις (3). Σε περίπτωση υπέρβασης του 
ορίου απουσιών, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του/της 
φοιτητή/ριας στις εξετάσεις του μαθήματος και θεωρεί-
ται ότι απέτυχε στο μάθημα.

7. Στο πέρας του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου διε-
νεργούνται εξετάσεις προφορικές ή γραπτές κατ’ επιλο-
γή των υπεύθυνων καθηγητών/ριών. Στην αξιολόγηση 
συνεκτιμώνται οι εισηγήσεις, οι ερευνητικές εργασίες 
και η εν γένει συμμετοχή των φοιτητών/ριών κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας.

8. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο για κάθε μάθημα. 
Η πρώτη αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων 
του εξαμήνου και διαρκεί δύο εβδομάδες, ενώ η δεύτερη 
(επαναληπτική) διεξάγεται εντός του Σεπτεμβρίου. Στην 
επαναληπτική περίοδο προσέρχονται οι φοιτητές/ριες 
που απέτυχαν ή δεν προσήλθαν σε ένα ή περισσότερα 
μαθήματα του εξαμήνου. Δεν επιτρέπεται η επαναλη-
πτική εξέταση για βελτίωση της βαθμολογίας. Αν ο/η 
μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ρια αποτύχει δύο φορές στην 
εξέταση μαθήματος, θα πρέπει να παρακολουθήσει το 
ίδιο μάθημα εκ νέου ή άλλο μάθημα του ίδιου εξαμήνου 
και να εξετασθεί σε αυτό.

9. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της 
επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών για όλα τα μα-
θήματα και τη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία εκτεί-
νεται από 0-10 και βαθμός επιτυχίας είναι το 5 και άνω. 
Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται ως εξής: καλώς (5 έως 
6,49), λίαν καλώς (6,50 έως 8,49), άριστα (8,50 έως 10).

10. Για τον υπολογισμό του βαθμού του μεταπτυχιακού 
διπλώματος πολλαπλασιάζεται ο βαθμός του κάθε μα-

θήματος και της διπλωματικής εργασίας με τον αντίστοι-
χο αριθμό πιστωτικών μονάδων και το άθροισμα των 
επιμέρους γινομένων διαιρείται με το συνολικό αριθμό 
πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του 
Π.Μ.Σ. Ο βαθμός του Μ.Δ. υπολογίζεται με ακρίβεια δεύ-
τερου δεκαδικού ψηφίου.

11. 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.

12. 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.

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. Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στο 
Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση αυτή οι φοιτητές/ριες δύνανται 
να επιλέγουν έως δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο σπου-
δών, με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της φοίτηση 
δεν θα ξεπερνά το ανώτατο όριο των τριών ετών, όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η επιλογή 
της μερικής φοίτησης θα πρέπει να δηλώνεται κατά την 
εγγραφή του/της φοιτητή/ριας και σε καμία περίπτωση 
σε μεταγενέστερο χρόνο.

3. Για θέματα διαγραφής μεταπτυχιακών φοιτητών/
ριών αποφαίνεται η Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής, 
μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. 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.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παρέχεται 

προσωρινή αναστολή σπουδών, η οποία δεν επιτρέπεται 
να υπολείπεται του ενός εξαμήνου ούτε να υπερβαίνει 
τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών. Κατά την διάρ-
κεια της αναστολής αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα, 
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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.

5. 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
Δικαιώματα και παροχές

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

Άρθρο 17
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 δε-
οντολογία και τους κανόνες του δικαίου της πνευματικής 
ιδιοκτησίας περί αντιγραφής και λογοκλοπής. Σε αντίθε-
τη περίπτωση, επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα οι 
προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις.

5. Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό.

6. Να υποβάλουν στις καθορισμένες προθεσμίες τη 
δήλωση πραγματοποίησης Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής 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 18
Τέλη φοίτησης και απαλλαγές

1. Οι φοιτητές/ριες του Π.Μ.Σ. υποχρεούνται στην κα-
ταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των τελών φοίτησης 
στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στην Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδι-
αφέροντος ύστερα από πρόταση της Σ.Ε. Η καταβολή 
των τελών φοίτησης γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ. ο οποίος είναι 
αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

2. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δύο ισόποσες 
δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται υποχρεωτικώς με 
την εγγραφή και η δεύτερη με τη δήλωση των μαθημά-

των επιλογής του Β΄ εξαμήνου. Η μη καταβολή, ολικώς 
ή μερικώς, των τελών φοίτησης συνεπάγεται απώλεια 
του δικαιώματος παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. και συμ-
μετοχής στις εξετάσεις.

3. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές/
ριες του Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οι-
κογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις 
εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύ-
ναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 
κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής. Οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/ριες 
δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/
ριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ., εφόσον δεν έχουν τύχει 
αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο 
Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω πο-
σοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από 
αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

4. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμ-
βάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται 
δυνάμει του άρθρου 31 ν. 4485/2017, τα εισοδήματα 
του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά 
το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η 
εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η αίτηση απαλλαγής 
τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερό-
μενο/η στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μετά την ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας επιλογής. Η οικονομική κατάσταση 
υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο 
μη επιλογής στο Π.Μ.Σ.

5. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν 
δικαιούνται απαλλαγή τελών φοίτησης.

Άρθρο 19 
Υποτροφίες

Στο Π.Μ.Σ. παρέχεται μία υποτροφία ανά ειδίκευση, σε 
φοιτητή/ρια πλήρους φοίτησης που έχει συγκεντρώσει 
την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις των μαθη-
μάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου σπουδών. Η υποτροφία 
συνίσταται σε απαλλαγή του/της φοιτητή/ριας από την 
υποχρέωση καταβολής της δεύτερης δόσης του τέλους 
φοίτησης. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια έχει υπο-
τροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, δεν δικαιούται 
υποτροφία από το Π.Μ.Σ.

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 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 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..
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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 
διδάσκοντες/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.

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, βιβλιοθήκες, εργαστηριακός εξοπλισμός, αίθουσες 
Η/Υ και τηλεδιάσκεψης) του Τμήματος Νομικής του Δη-
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Άρθρο 23
Χρηματοδότηση και Οικονομική 
Διαχείριση Π.Μ.Σ.

1. Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται κατά κύριο 
λόγο από τα καταβαλλόμενα τέλη φοίτησης. Άλλοι πό-
ροι του Π.Μ.Σ. δύναται να είναι από τον προϋπολογισμό 
του Δ.Π.Θ., τον προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαρια-
σμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), χορηγίες φορέων 
του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, νομικών ή φυσικών 
προσώπων ή πόροι από ερευνητικά προγράμματα και 
προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επιμόρφωσης 
ή από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

2. Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Με από-
φαση της Ε.Δ.Ε. και έγκριση των αρμοδίων οργάνων τα 
τέλη φοίτησης μπορούν να αναπροσαρμόζονται.

3. Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από 
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Ε.Λ.Κ.Ε.-Δ.Π.Θ.) και 
κατανέμεται ως εξής:

Α. Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα 
του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες 
διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 
μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, 
χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του 
Ιδρύματος αφορούν εργασία που υπερβαίνει τις κατά 
νόμο υποχρεώσεις τους.

Β. Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη 
των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη 
φοίτησης.

4. Η κατανομή της παραγράφου 3 δεν ισχύει στην περί-
πτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκε-
κριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις.

5. Το Τμήμα Νομικής οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, 
με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσό-
δων-εξόδων του Π.Μ.Σ., με αναγραφή της κατανομής 
των δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος των 
τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα 
Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις ει-
σέπραξαν.

6. Η οικονομική διαχείριση του παρόντος Π.Μ.Σ. απο-
τελεί ξεχωριστό έργο που υλοποιείται από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης και γίνεται σύμφωνα με τους 
σκοπούς του Π.Μ.Σ. και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας 
του Ε.Λ.Κ.Ε του Δ.Π.Θ. Ως κύκλος του παρόντος Π.Μ.Σ. 
νοείται η οριζόμενη από την Ιδρυτική απόφαση του 
Π.Μ.Σ. συνολική διάρκειά του. Η οικονομική διαχείριση 
του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε του Δ.Π.Θ. 
με βάση τον προϋπολογισμό του, ο οποίος εγκρίνεται 
από τη Σύγκλητο μετά από πρόταση της Συντονιστικής 
Επιτροπής και κατόπιν αποδοχής του αιτήματος ανάλη-
ψης της οικονομικής διαχείρισής του από την Επιτροπή 
Ερευνών του Δ.Π.Θ.

7. Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η του Π.Μ.Σ. ορίζε-
ται ο/η Διευθυντής/ρια του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα 
προσδιορίζονται στο νόμο και στον εγκεκριμένο από 
τη Σύγκλητο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δη-
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

8. Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμέ-
νου από την Συνέλευση του Τμήματος Νομικής προϋ-
πολογισμού του Π.Μ.Σ. και την προσαρμογή αυτού στις 
εκάστοτε ανάγκες, ο/η Διευθυντής/ρια του Π.Μ.Σ. και 
Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η του Έργου, δύναται κατό-
πιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του παραπάνω αρ-
μοδίου οργάνου, να αιτείται προς την Επιτροπή Ερευνών 
προς έγκριση την αυξομείωση ή και την ανακατανομή 
των προϋπολογισθέντων ποσών στην κάθε κατηγορία 
δαπάνης του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση τρο-
ποποίησης των τελών φοίτησης προσαπαιτείται η δη-
μοσίευση της σχετικής τροποποίησης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 24
Δαπάνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Ως δαπάνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ ορίζονται ενδεικτι-
κά οι ακόλουθες:

1. Ανθρώπινο δυναμικό (Εξωτερικοί συνεργάτες - προ-
σκλήσεις επιστημόνων άλλων Παν/μίων) για την αναπτυ-
ξιακή προοπτική του Π.Μ.Σ.

2. Συντήρηση και ανανέωση υλικοτεχνικής υποδομής, 
αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας, και εργαστηρίων 
του Π.Μ.Σ.

3. Καταβολή συνδρομών σε έγκυρα επιστημονικά πε-
ριοδικά και βάσεις δεδομένων, καθώς και προμήθεια 
επιστημονικών βιβλίων των γνωστικών αντικειμένων 
του Π.Μ.Σ.

4. Διάχυση, ψηφιακή και αναλογική των αποτελεσμά-
των του Π.Μ.Σ.

5. Έξοδα διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, συ-
μποσίων και ημερίδων με κύριο διοργανωτή το Π.Μ.Σ.

6. Κάλυψη μέρους άλλων λειτουργικών δαπανών του 
Π.Μ.Σ.

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων είναι δυνατή η 
τροποποίηση των ως άνω δαπανών.

Άρθρο 25
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-
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 δραστηριοτήτων 
του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτε-
ρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστο-
ποίηση 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 το άρθρο 44 παρ. 
3 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 26 
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 προβλέπονται 
από την σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα κανονισμό, 
θα επιλύονται από την Συνέλευση του Τμήματος Νομι-
κής έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής 
(Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

2. Ο παρών κανονισμός λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου, 
Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του Δικαίου» 
δύναται να τροποποιηθεί μετά από εισήγηση της Συντο-
νιστικής Επιτροπής του Προγράμματος και απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ως αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών)
1. Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
2. Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης Μεταπτυχια-

κών Σπουδών
3. Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μετα-

πτυχιακού Φοιτητή
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1. Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
   ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
          ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
         ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ  
   ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ» 

 
Ο/Η (ονοματεπώνυμο) του (πατρώνυμο) από (όνομα πόλης) πτυχιούχος του 
Τμήματος (όνομα Τμήματος), μετά την επιτυχή παρακολούθηση των 
μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ» του 
Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και την 
ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το νόμο δοκιμασιών στις 
(ημερομηνία), κρίθηκε άξιος/α του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην κατεύθυνση (ονομασία κατεύθυνσης) με το βαθμό 
 

(Άριστα – Λίαν Καλώς – Καλώς) 
(Βαθμός ολογράφως, αριθμητικά) 

 
Σε πίστωση των ανωτέρω εκδίδεται το παρόν δίπλωμα. 
 Κομοτηνή, Ημερομηνία (ημέρα – μήνας – έτος) 
 
        Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ    Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ     ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ   ΤΟΥ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ       
 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ   
     ΘΡΑΚΗΣ 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 
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2. Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης Μεταπτυχιακών Σπουδών 

   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ … 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
    Πιστοποιείται ότι: 

Στον/ην κύριο/κυρία (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο του 
μεταπτυχιακού φοιτητή/ριας) από (όνομα πόλης), Πτυχιούχο του Τμήματος 
(όνομα Τμήματος) του Πανεπιστημίου (όνομα Πανεπιστημίου), μετά τη 
νόμιμη διαδικασία και αφού εκπλήρωσε επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις 
του/της στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Νομικής, απονεμήθηκε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ» του Τμήματος Νομικής 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην κατεύθυνση (ονομασία 
Κατεύθυνσης), με το βαθμό 
 

(Άριστα – Λίαν Καλώς – Καλώς) 
(Βαθμός ολογράφως, αριθμητικά) 

Το παρόν έχει θέση αντιγράφου Διπλώματος Μεταπτυχιακού Σπουδών. 
Το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο ζήτησε ο/η ενδιαφερόμενος/η, του/της 
χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση. 
 
 Κομοτηνή, Ημερομηνία (ημέρα – μήνας – έτος) 
 
    Ο/Η Γραμματέας του Τμήματος 
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3. Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού 

Φοιτητή/ριας 
 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
 
         ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ   
       ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
Κομοτηνή .  
Αριθ. Πρωτ ........  
     ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
Βεβαιώνεται ότι ο/η κύριος/κυρία (Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο) Πτυχιούχος 
του (Τμήμα Σχολή Πανεπιστήμιο), ο οποίος είχε εισαχθεί το ακαδημαϊκό 
έτος (αναγραφή ακ. Έτους) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ» 
διάρκειας τριών εξαμήνων, εξετάσθηκε επιτυχώς στα έξι απαιτούμενα 
μεταπτυχιακά μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
έλαβε την παρακάτω βαθμολογία σε κάθε μάθημα: 
 
 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ  Δ.Μ. Π.Μ.  ΒΑΘΜΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. …………………… …… ……  ……               …… 
2. …………………… …… ……  ……   …… 
3. …………………… …… ……  ……   …… 
4. …………………… …… ……  ……   …… 

       5.   …………………… …… ……  ……   …… 
       6.   …………………… …… ……  ……   …… 
 
Ο/Η ανωτέρω στις (ημερομηνία) ανέπτυξε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία (Μ.Δ.Ε.) του/της δημοσία ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής 
Επιτροπής, η οποία την ενέκρινε, τη βαθμολόγησε με το βαθμό (αναγραφή 
βαθμού) και πρότεινε την απονομή στον/ην ανωτέρω του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην κατεύθυνση (ονομασία 
κατεύθυνσης). 

Ο Γενικός Μέσος Όρος βαθμολογίας του/της ανωτέρω (με ακρίβεια 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 22 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

 
δύο δεκαδικών ψηφίων) λαμβάνοντας υπόψη της διδακτικές μονάδες των 
επί μέρους μαθημάτων (αριθμός διδακτικών μονάδων μαθημάτων) και της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας {αριθμός διδακτικών μονάδων 
διπλωματικής Εργασίας) είναι: 
 
     (Άριστα – Λίαν Καλώς – Καλώς) 
 

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται ύστερα από αίτηση του/της 
ενδιαφερομένου/ης για κάθε νόμιμη χρήση. 
 
  Κομοτηνή, Ημερομηνία (ημέρα-μήνας-έτος) 
 
Με εντολή Πρύτανη 
      Ο/Η Γραμματέας του Τμήματος 
    

 

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032192207210016*


		2021-07-23T15:23:08+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




