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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                        

                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ
 «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
στην με αριθ. 295/29.6.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα για την 
εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. «Δίκαιο της Διαιτησίας και Διεθνές Δικονομικό 
Δίκαιο» του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α.   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών 
Σχολών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης  της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Β. Όρισε ως εξής τον αριθμό εισακτέων:
Ι. α. Ειδίκευση Δικαίου της Διαιτησίας : 30
Ι. β. Ειδίκευση Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου :20
Ι. γ. Δικαστικοί Λειτουργοί : 5 ανά ειδίκευση, πέραν του ανωτέρω καθορισθέντος 
αριθμού.

IΙ. Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει χωρίς εξετάσεις, βάσει του υποβαλλομένου 
φακέλου υποψηφιότητας. Τα κριτήρια επιλογής και η αντίστοιχη μοριοδότησή τους, 
είναι τα εξής: 
α)Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 
του του Π.Μ.Σ. ανάλογα με την ειδίκευση επί 20 μόρια.
β) Ο γενικός βαθμός του πτυχίου Νομικής επί 10 μόρια.
γ) Τυχόν ερευνητικό έργο και δημοσιεύσεις του υποψηφίου μοριοδοτείται από 0 έως 50 
μόρια κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.
δ) Τυχόν επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. μοριοδοτείται από 
0 έως 30 μόρια κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.
ε) Επαρκής γνώση της αγγλικής ή της γερμανικής ή της γαλλικής, ως απαραίτητη 
προϋπόθεση. Η επάρκεια της γνώσης κρίνεται από την Επιτροπή Επιλογής.
στ) Γνώση δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με 5 μόρια η καθεμία, με 
ανώτατο όριο τα 10 μόρια. 
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ζ) Τυχόν συστατικές επιστολές από 0 – 20 μόρια κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής 
Εισακτέων.
η) Τυχόν κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών μοριοδοτείται 
από 10 έως 40 μόρια και από 50-100 μόρια, αντίστοιχα, κατά την κρίση της Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι, πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σε μορφή PDF 
αποκλειστικά (αποστέλλεται ένα μήνυμα με συνημμένα : ένα αρχείο με την αίτηση και 
ένα αρχείο με τα λοιπά δικαιολογητικά), στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
protocol@law.duth.gr, της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του 
Δ.Π.Θ., με καταληκτική προθεσμία την 11 Σεπτεμβρίου 2022, τον οποίο, όσοι 
επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους και ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση (Χορηγείται από την Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος: www.law.duth.gr)
2) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, 
3) Αντίγραφο πτυχίου, 
4) Αναλυτική Βαθμολογία, 
5) Τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής,), 
6) Προαιρετικά τυχόν συστατικές επιστολές, 
7) Προαιρετικά τυχόν δημοσιεύσεις, καθώς και στοιχεία σχετικά με τυχόν ερευνητικό έργο 
του υποψηφίου
8) Προαιρετικά στοιχεία σχετικά με επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου στο 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και
9) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η ειδίκευση που θα επιλέξουν οι υποψήφιοι θα δηλωθεί στο έντυπο της αίτησής 
τους.

Επίσης, στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας ή οι 
υποβαλλόμενοι δεν αποδεικνύουν την επαρκή γνώση αυτής, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν 
σε μία από τις ως άνω αναφερόμενες ξένες γλώσσες, την οποία θα δηλώσουν στο έντυπο 
της αίτησής τους. 

Η εξέταση θα γίνει σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου,  θα επιτρέπεται η 
χρήση του αντίστοιχου λεξικού και θα είναι ενιαία για όλες τις ειδικεύσεις.   

Γ. Όρισε ότι οι υποψήφιοι δικαστικοί λειτουργοί, θα πρέπει να υποβάλουν την 
σχετική αίτηση, όπως αναγράφεται ανωτέρω, με καταληκτική προθεσμία την 11 
Σεπτεμβρίου 2022,  μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
i) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, 
ii) Βεβαίωση της υπηρεσιακής τους καταστάσεως από την αρμόδια υπηρεσία, 
iii) Αποδεικτικό επαρκούς γνώσεως μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, ή δήλωση για 
την γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν, 
iv) Τις τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και 
v) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Γενικές επισημάνσεις: 
-Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο για μία ειδίκευση.

           - Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα είναι 
υποχρεωμένοι στην καταβολή διδάκτρων, το ποσό των οποίων ανέρχεται στα 2000 € για 
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πλήρη κύκλο σπουδών και το οποίο θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων 
η α΄ ταυτόχρονα με την εγγραφή και η β΄ με την έναρξη του β΄ εξαμήνου.

-Οι τίτλοι σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθούν 
σε επικυρωμένα αντίγραφα και να συνοδεύονται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί 
αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται για τίτλο πρώτου 
επιπέδου και περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας για τους τίτλους των λοιπών επιπέδων 
σπουδών. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του Τμήματος Νομικής (τηλ.2531039847, 39873).
                                                                                

                             Ο Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής

                            Καθηγητής Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης
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