
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 37158 
Έγκριση Κανονισμού του Αγγλόφωνου Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλo 

«European Business and Economic Law (Ευρωπα-

ϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο)» 

του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εν Θεσσαλονίκη» (A΄ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 
του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Το π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήμα-
τος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανα-
συγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 134), διόρθωση σφάλματος 
(Α΄ 140), τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων 31-37 και 
43-45.

4. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).

5. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 
- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 184).

6. Τις υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334) και β) 131757/Ζ1/2-

8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοί-
τησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387) αποφάσεις του Υπουργού Παι-
δείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 
4559/2018 (Α΄142) για τον ελάχιστο αριθμό εισα-
κτέων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις υπό στοιχεία: α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/ 
29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέμα-
τα», β) 203446/Ζ1/22- 11-2017 «Διευκρινήσεις σχε-
τικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση Π.Μ.Σ. σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 
4521/2018 (Α´38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις”» διευκρινιστικές εγκυκλίους 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Την υπό στοιχεία  108075/Ζ1/03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, 
διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνε-
ων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με 
θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8- 2020 (ΥΟΔΔ 
650) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύ-
τανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. 
έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, 
ήτοι έως 31-8-2023.

11. Την υπ’ αρ. 1204/14-9- 2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-
ΠΨΟ) πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

12. Την υπ’ αρ.  12702/12-3-2021 (Β΄ 1188) απόφαση 
της Συγκλήτου σχετικά με την ίδρυση του Αγγλόφωνου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλo «European Business and Economic Law (Ευρωπα-
ϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο)» του 
Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

13. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Νο-
μικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 165/20-7-2020) της Νομικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Αγγλόφωνου 
Π.Μ.Σ. με τίτλo «European Business and Economic Law 
(Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δί-
καιο)».

14. Την υπ’ αρ. 2907/2-10-2020 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 23/24-9-2020) για την ίδρυση του Αγγλό-
φωνου Π.Μ.Σ με τίτλο «European Business and Economic 
Law (Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό 
Δίκαιο)».

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού του Αγγλόφωνου Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλo 
«European Business and Economic Law (Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο)» του Τμή-
ματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α΄

Άρθρο 1 
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη 
της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευ-
νητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών 
αναγκών της χώρας, την προαγωγή της εξωστρέφειας 
της Σχολής και του Πανεπιστημίου, καθώς και στην κα-
τάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, στο πεδίο του 
εν ευρεία έννοια δικαίου των επιχειρήσεων και οικονομι-
κού δικαίου, με έμφαση στις ευρωπαϊκές πτυχές αυτού.

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «European Business and Economic Law».

Άρθρο 3 
Διοίκηση του Π.Μ.Σ.

Τα αρμόδια όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και 
λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι:

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

β) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, που αποτε-
λείται από τον/την Αντιπρύτανη/-νι Ακαδημαϊ κών Υπο-
θέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο/η οποίος/-α εκτελεί 
χρέη Προέδρου, και τους/τις Κοσμήτορες του Α.Π.Θ. ως 

μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 32 παρ. 5 του ν. 4485/2017.

γ) Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής, η οποία έχει 
τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 
του ν. 4485/2017.

δ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία 
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η Σ.Ε. είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον παρόντα.

ε) Ο/Η Διευθυντής/-τρια του Π.Μ.Σ., ο/η οποίος/-α 
είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον/την ανα-
πληρωτή/-τριά του/της, με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος για διετή θητεία. Ο/Η Διευθυντής/-τρια, 
που είναι καθηγητής/-τρια πρώτης βαθμίδας ή αναπλη-
ρωτής/-τρια καθηγητής/-τρια, δεν μπορεί να εκλεγεί για 
περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν 
δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του/της 
έργο. Ο/Η Διευθυντής/-τρια έχει τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 ν. 4485/2017 και 
όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
(άρθρο 45 παρ. 1γ του ν. 4485/2017).

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις εγγραφής

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι Τμημάτων 
Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων 
Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

2. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται μετά 
από πρόταση της Σ.Ε. και απόφασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος, δεν μπορεί δε να υπερβαίνει τους/τις τριάντα 
πέντε (35) φοιτητές/-τριες.

3. Η σχετική προκήρυξη κατ’ έτος δημοσιεύεται σε 
χρόνο που αποφασίζει η Σ.Ε. και προσδιορίζει:

α) Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων.
β) Τα δικαιολογητικά, την προθεσμία και τον τρόπο 

υποβολής τους. 
γ) Τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αξιολόγησης των 

υποψηφίων. 
δ) Τη δυνατότητα μερικής φοίτησης στο Π.Μ.Σ.
4. Ο/Η υποψήφιος/-α υποβάλλει στη Γραμματεία του 

Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά, που γίνονται δεκτά 
στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα:

α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ., στην οποία ανα-
φέρεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
διά της οποίας η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. θα μπορεί να 
επικοινωνεί με τον/την υποψήφιο/-ια.

β) Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβα-
τηρίου.

γ) Αντίγραφο τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών τμημά-
των Νομικής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

δ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία 
όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγρά-
φεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.

ε) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται ανα-
λυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και 
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η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της 
υποψηφίου/-ας.

στ) Πιστοποιητικό πολύ καλής (επιπέδου C1) ή άριστης 
γνώσης (επιπέδου C2) της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα 
με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο 
γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. Εναλλακτικά μπορεί να 
υποβληθεί πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού 
Πανεπιστημίου ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλο-
δαπής, από το οποίο προκύπτει η επιτυχής ολοκλήρωση 
αγγλόφωνου προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος.

Πέραν των πιο πάνω δικαιολογητικών, ο/η υποψήφι-
ος/-α υποβάλει και τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον 
τα διαθέτει:

α) Δίπλωμα ή διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών 
σε ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ομοταγές Ίδρυμα της αλ-
λοδαπής.

β) Διδακτορικό τίτλο ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομο-
ταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής.

γ) Πιστοποιητικά για πιθανή πολύ καλή γνώση της 
γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής ή ρωσικής 
γλώσσας. Εάν ο/η υποψήφιος/-ια είναι αλλοδαπός/-ή, 
μπορεί να καταθέσει πιστοποιητικά για τη γνώση και της 
ελληνικής γλώσσας.

δ) Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και 
συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαι-
δευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών και 
για επαγγελματική εμπειρία νομικής ή συναφούς φύσης.

Άρθρο 5
Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρία στά-
δια.

2. Στο πρώτο στάδιο η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ελέγχει 
την πληρότητα των δικαιολογητικών και καταρτίζει κατά-
λογο των υποψηφίων που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα 
όλα τα δικαιολογητικά. Τυχόν αμφιβολίες ή αμφισβητή-
σεις επιλύονται από την Σ.Ε.

3. Στο δεύτερο στάδιο η Σ.Ε. αξιολογεί τους/τις υπο-
ψηφίους/-ιες κατά τα ακόλουθα κριτήρια και με την προ-
βλεπόμενη κατωτέρω μοριοδότηση ανά κριτήριο, συ-
ντάσσει δε σχετικό πρακτικό προσωρινής αξιολόγησης:

α) Γενικός βαθμός πτυχίου, προσαρμοζόμενος στην 
δεκάβαθμη κλίμακα και πολλαπλασιαζόμενος ακολού-
θως με τον συντελεστή δυόμισι (2,5), με ανώτατο όριο 
τα είκοσι πέντε (25) μόρια.

β) Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου: δύο (2) μόρια.
γ) Κατοχή διδακτορικού τίτλου: τρία (3) μόρια.
δ) Πολύ καλή γνώση (επιπέδου Γ1 ή ανωτέρου) της 

δεύτερης γλώσσας (γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή 
ισπανικής ή ρωσικής): ένα (1) μόριο.

ε) Πολύ καλή γνώση (επιπέδου Γ1 ή ανωτέρου) τυχόν 
τρίτης γλώσσας (γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή 
ισπανικής ή ρωσικής): ένα (1) μόριο.

στ) Ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα: έως 
τρία (3) μόρια.

ζ) Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικό-
τητας σπουδαστών/-τριών: ένα (1) μόριο για κάθε τέτοια 
συμμετοχή και έως δύο (2) μόρια συνολικά.

η) Επαγγελματική εμπειρία νομικής ή συναφούς φύσε-
ως: έως τρία (3) μόρια, με αντιστοίχιση ενός (1) μορίου 
ανά διετία.

4. Στο τρίτο στάδιο συμμετέχουν οι υποψήφιοι/-ες που 
έχουν συγκεντρώσει, σύμφωνα με το πρακτικό προσω-
ρινής αξιολόγησης, τουλάχιστον δεκαεπτά (17) μόρια 
(«επιλέξιμοι υποψήφιοι»). Εφόσον δεν υπάρχουν τουλά-
χιστον οκτώ (8) αλλοδαποί/-ές επιλέξιμοι/-ες υποψήφι-
οι/-ιες, το πρόγραμμα μπορεί να μην πραγματοποιηθεί 
κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος, μετά από εισήγηση 
της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ως 
αλλοδαποί/-ες ορίζονται για τις ανάγκες του παρόντος 
Κανονισμού οι υποψήφιοι/-ιες, οι οποίοι/-ες, σωρευτικά, 
δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική και δεν έχουν 
λάβει πτυχίο νομικής στην Ελλάδα ή με κατεύθυνση στο 
ελληνικό δίκαιο. Ως Έλληνες/-ίδες ορίζονται για τις ανά-
γκες του παρόντος Κανονισμού οι υποψήφιοι/-ες που 
δεν είναι αλλοδαποί/-ες.

5. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει προφορική συνέντευ-
ξη, διεξαγόμενη στην αγγλική γλώσσα. Η συνέντευξη 
διεξάγεται από δύο μέλη της Σ.Ε., οριζόμενα από την ίδια, 
μπορεί δε, με απόφαση της Σ.Ε. να διεξαχθεί και εξ απο-
στάσεως με κατάλληλα διαδικτυακά μέσα για όσους/-
ες υποψηφίους/-ες δηλώνουν προς τη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. ότι το επιθυμούν. Οι υποψήφιοι/-ιες καλούνται 
προς συμμετοχή από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με κάθε 
πρόσφορο μέσο και ιδίως με ηλεκτρονική αλληλογρα-
φία. Κάθε μέλος της Σ.Ε. που συμμετέχει στη διεξαγω-
γή της συνέντευξης βαθμολογεί κάθε υποψήφιο/-ια σε 
κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως βαθμός δε της 
συνέντευξης θεωρείται το άθροισμα των δύο βαθμολογι-
ών. Επομένως, η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 
είκοσι (20) μόρια. Η Σ.Ε. δύναται να περιορίζει, αναλογικά 
για τους/τις αλλοδαπούς/-ές και τους/τις Έλληνες/-ίδες, 
τον αριθμό των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευ-
ξη, οπότε οι καλούμενοι/-ες σε συνέντευξη καθορίζονται 
κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης στην προσωρινή 
αξιολόγηση του δεύτερου σταδίου.

6. Είκοσι (20) θέσεις εισακτέων διατίθενται κατά προτε-
ραιότητα σε αλλοδαπούς/-ές υποψηφίους/- ιες (που δεν 
έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική και δεν έχουν λάβει 
πτυχίο Νομικής στην Ελλάδα ή με κατεύθυνση στο ελλη-
νικό δίκαιο) και οι λοιπές διατίθενται σε αλλοδαπούς/-ές 
και Έλληνες/-ίδες υποψηφίους/-ιες αδιακρίτως.

7. Η Σ.Ε. καταρτίζει τελικό πίνακα βαθμολογίας των υπο-
ψηφίων με κατάταξή τους κατά φθίνουσα σειρά επίδοσης, 
λαμβανομένης υπόψη και της προηγούμενης παραγρά-
φου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, γί-
νεται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων, ενώπιον της Σ.Ε.

8. Οι επιτυχόντες/-ούσες ενημερώνονται από τη Γραμ-
ματεία του Π.Μ.Σ. με κάθε πρόσφορο μέσο, και ιδίως 
με ηλεκτρονική αλληλογραφία, και καλούνται να απα-
ντήσουν με τον ίδιο τρόπο εντός τριών (3) ημερών, αν 
αποδέχονται την ένταξή τους Π.Μ.Σ. και τους όρους 
λειτουργίας του. Η μη εμπρόθεσμη απάντηση από επι-
λεγέντα/-είσα υποψήφιο/-ια ισοδυναμεί με άρνηση. 
Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
ενημερώνει τους/τις αμέσως επόμενους/-ες στη σειρά 
αξιολόγησης από τον πίνακα βαθμολογίας.
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Άρθρο 6
Εγγραφή επιτυχόντων/-ουσών και δηλώσεις μα-
θημάτων

1. Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοι-
τητών/-τριών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμ-
ματείας του Π.Μ.Σ. Η χρονική διάρκεια των εγγραφών 
ορίζεται στην ίδια ανακοίνωση κατόπιν απόφασης της 
Σ.Ε. Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται και τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εγγραφή.

2. Μαζί με την εγγραφή, οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτη-
τές/-τριες δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολου-
θήσουν κατά το πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους. 
Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται και αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Α΄ εξα-
μήνου, για τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου. Οι σχετικές 
δηλώσεις καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στην ατομική 
μερίδα των φοιτητών/- τριών.

3. Η κάθε μορφής προφορική και γραπτή επικοινωνία 
της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. με τους/τις φοιτητές/-τριες 
μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, 
κατά τις περιστάσεις εκάστου/- ης φοιτητή/-τριας.

Άρθρο 7 
Διάρκεια σπουδών

1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι δώ-
δεκα (12) μήνες, που αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου του 
ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο επιλέγονται οι 
φοιτητές/-τριες, και τελειώνουν την 30η Σεπτεμβρίου 
του επόμενου έτους. Τα μαθήματα διεξάγονται σε δύο 
(2) εξάμηνα. Κατά τα δύο εξάμηνα, χειμερινό και εαρι-
νό, πραγματοποιείται η διδασκαλία και εξέταση των 
μαθημάτων, ακολούθως μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 
ολοκληρώνεται η διαδικασία εξέτασης της Μεταπτυχι-
ακής Διπλωματικής Εργασίας. Μετά από πρόταση της 
Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί 
να τροποποιηθεί η ημερομηνία έναρξης της φοίτησης 
και αντίστοιχα η ημερομηνία λήξης.

2. Η έναρξη και λήξη των εξαμήνων καθώς και η δι-
άρκεια των εξεταστικών περιόδων καθορίζεται μετά 
από πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος. Η διδασκαλία για κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκα-
τρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Ενδεικτικά, το χειμερινό 
εξάμηνο αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 
και διαρκεί δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Την πρώ-
τη εβδομάδα του Φεβρουαρίου πραγματοποιούνται οι 
εξετάσεις όλων των μαθημάτων του εξαμήνου αυτού. 
Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει τη δεύτερη εβδομάδα του 
Φεβρουαρίου και διαρκεί δεκατρείς (13) πλήρεις εβδο-
μάδες. Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων του εξαμήνου 
αυτού, διεξάγονται εντός του πρώτου δεκαημέρου του 
Ιουνίου. Κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου διεξά-
γονται οι επαναληπτικές εξετάσεις των δύο εξαμήνων 
για εκείνους/-ες που δεν πήραν προβιβάσιμο βαθμό σε 
κάποιο μάθημα.

3. Με την κατ’ έτος προκήρυξη ανακοινώνεται η δυνα-
τότητα ή όχι μερικής φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για εργαζό-
μενους/-ες φοιτητές/-τριες, κατόπιν σχετικής πρότασης 
της Σ.Ε. και απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. Η 
χρονική διάρκεια της μερικής φοίτησης είναι κατ’ ανώ-

τατο όριο είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η παρακολούθηση 
των μαθημάτων ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα 
και ακολούθως η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
παραδίδεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου που ακολουθεί 
το πέρας του τέταρτου εξαμήνου.

4. Επίσης, στους/στις φοιτητές/-τριες μπορεί να χορη-
γηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή 
αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της ανα-
στολής, η ιδιότητα του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-
τριας αναστέλλεται. Ο χρόνος της αναστολής δεν προ-
σμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 
Η αναστολή χορηγείται με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Δεν συνιστά 
σοβαρό λόγο για τη χορήγηση αναστολής η παρακολού-
θηση άλλου μεταπτυχιακού ή άλλου εκπαιδευτικού προ-
γράμματος. Ο/Η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια που 
λαμβάνει αναστολή φοίτησης εξακολουθεί να υπάγεται, 
όταν επανέλθει στη φοίτηση, στο καθεστώς φοίτησης 
του χρόνου εγγραφής.

5. Στους/Στις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες μπο-
ρεί να χορηγηθεί παράταση φοίτησης μέχρι ένα (1) έτος, 
κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. και αιτιολογημένης απόφα-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος εφόσον συντρέχουν 
οι σοβαροί λόγοι που μπορούν να δικαιολογήσουν και 
τη χορήγηση αναστολής.

Άρθρο 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις 
των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών

1. Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες έχουν όλα τα 
δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προ-
βλέπονται και για τους/τις φοιτητές/-τριες του πρώτου 
κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρε-
άν διδακτικών συγγραμμάτων.

2. Οι φοιτητές/-τριες του Π.Μ.Σ. υποχρεούνται:
α) Να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα 

εργαστήρια και τις λοιπές δραστηριότητες που προ-
βλέπονται για κάθε μάθημα. Για την επιτυχή παρακο-
λούθηση κάθε μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες πρέπει να 
έχουν παρακολουθήσει τα 4/5 του συνόλου των ωρών 
διδασκαλίας του. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να 
παρακολουθήσουν εκ νέου το συγκεκριμένο μάθημα. Για 
την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων του εξαμήνου, 
οι φοιτητές/-τριες πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα 
4/5 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας όλων των μα-
θημάτων. Εάν δεν συμπληρώνουν τον αναγκαίο αριθμό 
παρουσιών, πρέπει να επαναλάβουν το εξάμηνο. Στις 
περιπτώσεις αυτές παρατείνεται αυτοδικαίως η διάρκεια 
φοίτησης και ο συγκεκριμένος χρόνος αφαιρείται από 
τον χρόνο παράτασης που προβλέπεται στο άρθρο 7 
παρ. 5 του παρόντος.

β) Να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις απαιτούμενες ερ-
γασίες για κάθε μάθημα.

γ) Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
δ) Να υποβάλλουν μέχρι την ημερομηνία που ανα-

κοινώνεται από τη Γραμματεία την δήλωση με τα μαθή-
ματα επιλογής που επιθυμούν να παρακολουθήσουν 
κάθε εξάμηνο.
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ε) Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν από την αξι-
ολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους Εργα-
σίας, υπεύθυνη δήλωση ότι σε αυτήν δεν περιέχονται 
στοιχεία λογοκλοπής.

στ) Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των ορ-
γάνων διοίκησης του Π.Μ.Σ. καθώς και την ακαδημαϊκή 
δεοντολογία.

ζ) Οι υπότροφοι φοιτητές/-τριες είναι επιπλέον υπο-
χρεωμένοι/-ες, με πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος, να προσφέρουν τις υπηρε-
σίες που ευλόγως τους ανατίθενται στα μαθήματα και 
στην έρευνα για το Π.Μ.Σ..

3. Οι φοιτητές/-τριες του Π.Μ.Σ. υποχρεούνται επίσης 
στην αρχή κάθε εξαμήνου να καταβάλουν τέλη φοίτη-
σης, το ύψος των οποίων ορίζεται σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 17 του παρόντος.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι Έλληνες/-ίδες 
μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες, όταν συντρέχουν τα 
εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν 
έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή 
τους σε άλλο Π.Μ.Σ. Οι απαλλασσόμενοι/-ες φοιτητές/-
τριες δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του 
συνολικού αριθμού των Ελλήνων/-ίδων φοιτητών/- τριών 
που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν 
το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, 
ξεκινώντας από αυτούς/-ές που έχουν το μικρότερο εισό-
δημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται 
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επιλογής των κατ’ έτος εισαγομένων.

4. Αίτηση για επιστροφή τελών φοίτησης ενός εξαμή-
νου επιτρέπεται μόνο εφόσον ο/η αιτών/-ούσα επικα-
λείται και αποδεικνύει επαρκώς τη συνδρομή εξαιρετικά 
σοβαρού λόγου για διακοπή της φοίτησης και η αίτηση 
υποβληθεί στη Σ.Ε. το αργότερο εντός είκοσι (20) ημε-
ρών από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου.

Άρθρο 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις 
των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών

1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. αναλαμ-
βάνουν καθηγητές/-τριες και λέκτορες της Σχολής, με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν πρό-
τασης της Σ.Ε. Στη διδασκαλία μπορούν να συμμετέχουν 
και ομότιμοι/-ες καθηγητές/-τριες της Σχολής κατά την 
ίδια απόφαση.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος, έχοντας υπόψη την ει-
σήγηση του/της Διευθυντή/-τριας του Π.Μ.Σ., μπορεί 
να καλέσει, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, ως 
επισκέπτες/-τριες, καταξιωμένους/-ες επιστήμονες που 
έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/-τριας ή ερευνητή/-
τριας σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες αναγνωρι-
σμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

3. Η ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων/-ουσών για 
τη διδασκαλία μαθημάτων ρυθμίζεται με πρόταση της 
Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τηρου-
μένων των όρων του νόμου.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις διδασκόντων/-ουσών

Ο/Η υπεύθυνος/-η (σε περίπτωση συνδιδασκαλίας: οι 
υπεύθυνοι/-ες) για τη διδασκαλία μαθήματος στο Π.Μ.Σ. 
είναι υποχρεωμένος/-η:

α) Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το 
ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος.

β) Να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού 
μαθήματος, στο πλαίσιο της ύλης της ειδικότερης θεμα-
τικής του, με τρόπο ακαδημαϊκά έγκυρο.

γ) Να τηρεί τουλάχιστον δύο (2) ώρες γραφείου την 
εβδομάδα, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επι-
κοινωνία των φοιτητών/-τριών μαζί του/της για θέματα 
που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου 
μαθήματος.

δ) Να ανακοινώνει κατά την έναρξη του εξαμήνου το 
αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος, δι-
άρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων, καθώς και τη σχε-
τική βιβλιογραφία.

ε) Να αναπληρώνει τις ώρες διδασκαλίας που τυχόν 
απωλέσθηκαν για λόγους που αφορούν τον ίδιο, σε ημέ-
ρες και ώρες που ανακοινώνονται εγκαίρως.

Άρθρο 11
Αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών

1. Ο τρόπος αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/-τριών για κάθε μάθημα προσδιορίζεται από τον/τη 
διδάσκοντα/-ουσα στην αρχή του εξαμήνου και γνωστο-
ποιείται στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 
μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του μα-
θήματος. Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης πρέπει 
να διασφαλίζει το αδιάβλητο, την αντικειμενικότητα και 
τη διαφάνεια.

2. Οι επιτυχόντες/-ούσες βαθμολογούνται από το έξι 
(6) ως το δέκα (10), με δυνατότητα βαθμολόγησης ανά 
μισή μονάδα, ενώ οι αποτυχόντες/-ούσες βαθμολογού-
νται με Ε (Επανάληψη). Οι διδάσκοντες/-ουσες υποχρε-
ούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα εξέτασης.

3. Σε περίπτωση βαθμολόγησης με Ε, που αντιστοιχεί 
σε βαθμό κάτω από έξι (6), ο/η φοιτητής/-τρια επανεξε-
τάζεται μία μόνο φορά, σε επαναληπτική εξέταση που 
λαμβάνει χώρα το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου για τα 
μαθήματα τόσο του πρώτου (Α΄) όσο και του δευτέρου 
(Β΄) εξαμήνου. Οι διδάσκοντες/- ουσες υποχρεούνται να 
εκδίδουν τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής εντός 
πέντε (5) ημερών από την ημέρα εξέτασης. Εάν ο/η με-
ταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια αποτύχει στην επανα-
ληπτική εξέταση, έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει το 
μάθημα κατά το επόμενο εξάμηνο στο οποίο αυτό έχει 
προγραμματιστεί να διδαχθεί, χωρίς όμως πλέον να έχει 
δικαίωμα επανεξέτασής του/της σε περίπτωση αποτυ-
χίας του στην πρώτη εξέταση. Στην εξέταση αυτή ο/η 
μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια δικαιούται να ζητήσει 
να μην εξεταστεί από τον/τη διδάσκοντα/-ουσα, αλλά 
από τριμελή επιτροπή άλλων διδασκόντων/-ουσών στο 
Π.Μ.Σ., που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Σε περίπτωση που ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια 
αποτύχει σε αυτή τη μόνη επανεξέταση ή δεν εμφανι-
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στεί, διαγράφεται από το πρόγραμμα με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση μαθημάτων και 
διδασκόντων/-ουσών

1. Η αξιολόγηση των μαθημάτων διενεργείται σύμφω-
να με τα ισχύοντα πρότυπα του Α.Π.Θ. Μετά την ολο-
κλήρωση ενός μαθήματος και πριν από τις εξετάσεις, οι 
μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες το αξιολογούν ηλε-
κτρονικά μέσω του πληροφοριακού Συστήματος της 
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ.

2. Η αξιολόγηση των διδασκόντων/-ουσών γίνεται με 
κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους 
στους/στις φοιτητές/-τριες, το επίπεδο της προετοιμα-
σίας τους, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης και 
διεθνώς καθιερωμένης - για υψηλού επιπέδου μεταπτυ-
χιακές σπουδές - βιβλιογραφίας, την προθυμία τους να 
απαντούν σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και 
επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων, την τή-
ρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος και των 
ωρών γραφείου κ.λπ.

Άρθρο 13 
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

1. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται 
κατά τη θερινή περίοδο μετά την επιτυχή εξέταση σε 
όλα τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 
και υποβάλλεται μέχρι την 31η Αυγούστου του ίδιου 
ημερολογιακού έτους.

2. Για τον σκοπό αυτό, ο/η φοιτητής/-τρια ετοιμάζει 
προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας και επιλέγει επι-
βλέποντα/-ουσα καθηγητή/-τρια από τους/τις διδά-
σκοντες/-ουσες στο Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του/
της τελευταίου/-ας. Στο περίγραμμα έρευνας πρέπει να 
προσδιορίζεται το θέμα που θα αναλυθεί, η μεθοδολογία 
της επιστημονικής του/της προσέγγισης καθώς και η 
βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή αυτής 
της ερευνητικής πρότασης από τον/την επιβλέποντα/-
ουσα γίνεται με κριτήριο τη συνάφεια του θέματος με 
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

3. Η Σ.Ε. ορίζει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών 
από την υποβολή της πρότασης εκ μέρους του/της φοι-
τητή/-τριας τον/την επιβλέποντα/-ουσα καθηγητή/-τρια 
και την τριμελή επιτροπή για την επίβλεψη και αξιολό-
γηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Στην 
επιτροπή μετέχει και ο/η επιβλέπων/-ουσα καθηγητής/-
τρια. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη πρέπει να έχουν την ίδια 
ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντι-
κείμενο της διπλωματικής εργασίας.

4. Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο μεταπτυχιακών εργασιών 
που τηρείται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Στον κατάλογο 
αυτόν περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα ονοματεπώνυ-
μα του/της υποψηφίου/-ας και του/της επιβλέποντος/-
ουσας, η ημερομηνία έγκρισης του θέματος από τη Σ.Ε. 
και η ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας, είτε με 
αποδοχή είτε με απόρριψη.

5. Ανάλογα με την εξέλιξη της εκπόνησης της διπλωμα-

τικής του εργασίας, ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια 
ενημερώνει τον/την επιβλέποντα/-ουσα καθηγητή/-τρια, 
ο οποίος παρακολουθεί αν τηρούνται οι στόχοι και οι 
προδιαγραφές της έρευνας. Το κείμενο της εργασίας 
ενδείκνυται να έχει έκταση από 15.000 ως 18.000 λέξεις.

6. Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
εντός του προβλεπόμενου γι’ αυτή χρόνου.

7. Όταν περατωθεί η σύνταξη της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας, αυτή υποβάλλεται σε τρία (3) 
αντίτυπα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη 
γνώμη του/της επιβλέποντος/-ουσας καθηγητή/-τριας 
ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση.

8. Οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών 
Εργασιών πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που ορί-
ζονται από τη Σ.Ε., μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου 
ημερολογιακού έτους κατά την οποία λήγει η διάρκεια 
φοίτησης. Η πρόσκληση και ανακοίνωση για την παρου-
σίαση των διπλωματικών εργασιών εκδίδεται από τον/
τη Διευθυντή/-τρια του Π.Μ.Σ..

9. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο/η μεταπτυ-
χιακός/-ή φοιτητής/-τρια παρουσιάζει στην τριμελή 
επιτροπή τα κύρια σημεία της διπλωματικής εργασίας 
με τα συμπεράσματά της. Η παρουσίαση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά. Στη συνέχεια, τα 
μέλη της επιτροπής υποβάλλουν ερωτήσεις, η συνολική 
διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τα τριάντα 
(30) λεπτά.

10. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πα-
ρουσίασης, η τριμελής επιτροπή διαβιβάζει στη Γραμμα-
τεία του Π.Μ.Σ. το πρακτικό εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας και το βαθμό της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας, με κλίμακα βαθμολογίας από μηδέν (0) έως 
δέκα (10). Σε περίπτωση που η εργασία βαθμολογείται με 
βαθμό από τέσσερα (4) έως πέντε (5), ο/η φοιτητής/-τρια 
έχει τη δυνατότητα επανυποβολής της εργασίας εντός 
μηνός. Εάν μετά την επανυποβολή και εκ νέου εξέταση 
με την ίδια διαδικασία η εργασία βαθμολογείται και πάλι 
με βαθμό έως πέντε (5), ή ακόμη εάν ο/η φοιτητής/-τρια 
δεν εμφανιστεί στην εκ νέου εξέταση, ο/η φοιτητής/-
τρια διαγράφεται από το πρόγραμμα με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

11. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος της Με-
ταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του/της φοιτη-
τή/-τριας, παρά μόνο με απόφαση της Σ.Ε., μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/-ουσας 
καθηγητή/-τριας. Η αλλαγή θέματος Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας δεν αποτελεί λόγο για παράταση 
των πραπάνω προθεσμιών.

Άρθρο 14
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Για τον υπολογισμό του βαθμού του Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε 
μαθήματος του πρώτου (Α΄) και δευτέρου (Β΄) εξαμήνου 
καθώς και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων και το 
άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με τον 
αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη 
λήψη του Διπλώματος. Ο βαθμός του Διπλώματος υπο-
λογίζεται με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Η 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39195Τεύχος B’ 3023/09.07.2021

κλίμακα κατανομής των βαθμών για τον χαρακτηρισμό 
του τίτλου σπουδών είναι: άριστα (8,50 - 10,00), Λίαν 
Καλώς (6,50 - 8,49) και Καλώς (6,00 - 6,49).

2. Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επισυνάπτε-
ται παράρτημα διπλώματος, ως προς το οποίο ισχύουν 
οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν. 3374/2005 και της ΥΑ 
Φ5/89656/Β3/13-8-07 (Β΄ 1466).

Άρθρο 15
Λογοκλοπή / Αποκλεισμός από εξετάσεις / 
Διαγραφή

1. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία καθώς και 
κάθε εργασία που κατατίθεται στο πλαίσιο των μαθημά-
των πρέπει να αποτελεί έργο του/της μεταπτυχιακού/-ής 
φοιτητή/-τριας που την υποβάλλει. Η λογοκλοπή αποτε-
λεί σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.

2. Λογοκλοπή συνιστά ιδίως η εν όλω ή εν μέρει αντι-
γραφή έργου άλλου, αυτούσιου ή κατά παράφραση, δη-
μοσιευμένου ή μη, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, χω-
ρίς ακριβή και σαφή αναφορά στην πηγή. Επίσης, μορφή 
λογοκλοπής θεωρείται και η κατάθεση εργασίας από 
φοιτητή/-τρια, την οποία έχει συγγράψει εξ ολοκλήρου 
ένα άλλο πρόσωπο, με ή χωρίς αμοιβή.

3. Σε περιπτώσεις διαπιστωμένης λογοκλοπής, η Συ-
νέλευση του Τμήματος, μετά από αιτιολογημένη εισήγη-
ση της Σ.Ε., μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της 
μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί η λογοκλοπή μετά τη λήψη του μεταπτυχι-
ακού διπλώματος, ο τίτλος που έχει απονεμηθεί μπορεί 
να ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

4. Ο/Η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια που θα κα-
ταληφθεί να αντιγράφει σε γραπτή εξέταση για πρώτη 
φορά, θα αποκλείεται από την εξέταση του αντίστοιχου 
μαθήματος και θα πρέπει να παρακολουθήσει εκ νέου 
το μάθημα την επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί. Στην 
περίπτωση αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως η διάρκεια 
φοίτησης και ο χρόνος αυτός αφαιρείται από το χρόνο 
παράτασης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρό-
ντος κανονισμού. Η δεύτερη φορά που θα καταληφθεί 
να αντιγράφει στη διάρκεια των σπουδών επιφέρει την 
οριστική διαγραφή του από το Π.Μ.Σ., με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

5. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει επίσης τη 
διαγραφή του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/- τριας 
από το Π.Μ.Σ. όταν αυτός/-ή:

α) έχει υπερβεί τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης των 
σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 
παρόντος ή

β) έχει αποτύχει στην επαναληπτική εξέταση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του 
παρόντος

γ) στην περίπτωση που προβλέπεται στο εδάφιο γ΄ της 
παραγράφου 10 του άρθρου 13 του παρόντος.

Άρθρο 16
Απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

1. Η Συνέλευση του Τμήματος διαπιστώνει την επιτυχή 
ολοκλήρωση της φοίτησης και αποφασίζει να απονεμη-

θεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους/στις 
αποφοιτήσαντες/-σασες.

2. Οι αποφοιτήσαντες/-σασες μεταπτυχιακοί/-ές φοι-
τητές/-τριες μπορούν να λαμβάνουν, και πριν από την 
επίσημη απονομή του Δ.Μ.Σ., πιστοποιητικό για την 
επιτυχή αποπεράτωση του κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 17 
Οικονομικά στοιχεία Π.Μ.Σ.

1. Βασικό έσοδο του Π.Μ.Σ. είναι τα τέλη φοίτησης που 
καταβάλλουν οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/- τριες, με 
την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 8 του παρόντος. Το σύνολο των τελών φοίτησης 
του Π.Μ.Σ. για κάθε μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/-τρια που 
υποχρεούται σε καταβολή τους ανέρχεται στο ποσό των 
τεσσάρων χιλιάδων (4.000€) ευρώ. Η καταβολή τους γίνε-
ται σε δύο ισόποσες δόσεις σε ειδικό λογαριασμό της Επι-
τροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.: η πρώτη δόση καταβάλλεται 
κατά την αρχική εγγραφή στο Π.Μ.Σ., και η δεύτερη πριν 
από την έναρξη του δευτέρου (Β΄) εξαμήνου. Με απόφα-
ση της Συνέλευσης του Τμήματος, που εγκρίνεται από τη 
Σύγκλητο, το ύψος των τελών μπορεί να διαφοροποιείται.

2. Οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ορίζονται 
στο άρθρο 37 του ν. 4485/2017. Οι πόροι του προγράμ-
ματος αξιοποιούνται για τις ανάγκες που ανακύπτουν 
καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος και 
όχι μόνο κατά το εξάμηνο στο οποίο αντιστοιχούν.

3. Οι κατηγορίες δαπανών του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής: 
δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού, δαπάνες 
χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/-ές φοιτη-
τές/-τριες, δαπάνες αναλωσίμων, δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων/-ουσών του Π.Μ.Σ., αμοιβές διδασκαλίας 
τακτικού και έκτακτου προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., αμοιβές διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης, λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως 
έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδί-
ου και λειτουργικά έξοδα ιδρύματος (30% των εσόδων).

Άρθρο 18 
Υποτροφίες

Στο Π.Μ.Σ. παρέχονται δύο (2) υποτροφίες ύψους χιλί-
ων (1.000€) ευρώ, σε φοιτητές/-τριες πλήρους φοίτησης 
που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία 
στις εξετάσεις του πρώτου (Α΄) εξαμήνου. Η υποτροφία 
συνίσταται στην αντίστοιχη μείωση της δεύτερης δόσης 
των διδάκτρων. Σε περίπτωση που φοιτητής έχει υπο-
τροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, δεν δικαιούται 
υποτροφία από το Π.Μ.Σ.

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. Δομή του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. είναι εντατικό και διαρθρώνεται σε δύο (2) 

ακαδημαϊκά εξάμηνα και τη θερινή περίοδο. Στο Α΄ εξά-
μηνο διδάσκονται έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων δύο 
(2) είναι υποχρεωτικά και τέσσερα (4) είναι μαθήματα 
επιλογής. Στο δεύτερο (Β΄) εξάμηνο διδάσκονται επτά 
(7) μαθήματα, εν των οποίων δύο (2) είναι υποχρεωτικά 
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και πέντε (5) είναι επιλογής. Οι φοιτητές/-τριες σε κάθε 
εξάμηνο (Α΄ και Β΄) είναι υποχρεωμένοι/-ες να παρακο-
λουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα, στο πρώτο (Α΄) εξά-
μηνο δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής και στο 
δεύτερο (Β΄) εξάμηνο δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) 
επιλογής. Μετά από πρόταση της Σ.Ε. και αιτιολογημέ-
νη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να 
μετακινηθούν μαθήματα επιλογής από το πρώτο (Α΄) 
στο δεύτερο (Β΄) εξάμηνο ή αντίστροφα, καθώς και να 
μεταβληθεί ο συνολικός αριθμός μαθημάτων επιλογής 
που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια 
της θερινής περιόδου οι φοιτητές/-τριες εκπονούν τη 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων, 
σύνταξης και παρουσίασης της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας είναι η αγγλική.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται με φυσική παρουσία 
διδασκόντων/-ουσών και διδασκομένων στην αίθουσα. 

Μετά από πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος μπορεί μέρος των παρακολουθήσεων 
να γίνεται εξ αποστάσεως με διαδικτυακά μέσα, οπό-
τε προσδιορίζονται επακριβώς και οι όροι χορήγησης 
της σχετικής δυνατότητας στους/στις φοιτητές/-τριες. 
Σε κάθε περίπτωση, η παρακολούθηση με τη μέθοδο 
του προηγούμενου εδαφίου δεν υπερβαίνει το 30% του 
συνόλου των ωρών διδασκαλίας, εκτός αν συντρέχουν 
εξαιρετικές περιστάσεις που καθιστούν αδύνατη τη δι-
δασκαλία με φυσική παρουσία.

Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τις ώρες διδασκαλί-
ας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα 
και στο σύνολο του προγράμματος. Κάθε ECTS αντιστοι-
χεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι εβδομήντα πέντε (75). Το αναλυτικό πρό-
γραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)
(Δύο υποχρεωτικά μαθήματα. Από τα μαθήματα επιλογής οι φοιτητές επιλέγουν δύο.)

Α/Α Τίτλος Μαθήματος
Τύπος μαθήματος 

(υποχρεωτικό/
επιλογής)

Ώρες 
διδασκαλίας ECTS

1 EU Internal Market Law Υ 26 7,5

2 Banking and Financial Contracts Y 26 7,5

3 Law and Economics Ε 26 7,5

4 International Sales of Goods (CISG) E 26 7,5

5 EU Intellectual Property Law Ε 26 7,5

6 EU Data Protection Law Ε 26 7,5

Β΄ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)
(Δύο υποχρεωτικά μαθήματα. Από τα μαθήματα επιλογής οι φοιτητές επιλέγουν δύο.)

Α/Α Τίτλος Μαθήματος
Τύπος μαθήματος 

(υποχρεωτικό/
επιλογής)

Ώρες 
διδασκαλίας ECTS

1 Competition and State Aids Law Y 26 7,5

2 European Contract Law Y 26 7,5

3 European Labour Law Ε 26 7,5

4 International and European Procedural Law Ε 26 7,5

5 European Economic Criminal Law Ε 26 7,5

6 Public Procurement Law Ε 26 7,5

7 EU Trade and Investment Law and Policy E 26 7,5

Θερινή Περίοδος (Σύνολο ECTS 15)

Α/Α Τίτλος Μαθήματος Τύπος εργασίας Ώρες 
διδασκαλίας ECTS

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 15
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Β. Περιγραφή των μαθημάτων
Α΄ εξάμηνο
EU Internal Market Law 
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η έννοια της εσω-

τερικής αγοράς, όπως εξελίχθηκε ιστορικά (κοινή αγο-
ρά - ενιαία αγορά - εσωτερική αγορά) και η τελωνειακή 
ένωση, ειδικότερα, που τοποθετείται στον πυρήνα της 
εσωτερικής αγοράς.

Το μάθημα θα εξετάσει τις θεμελιώδεις «κοινοτικές» 
ελευθερίες (ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, εργα-
ζομένων, υπηρεσιών, πληρωμών/κεφαλαίων και ελευθε-
ρία εγκατάστασης) που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, 
όπως έχουν αναπτυχθεί από τη νομολογία του ΔΕΕ, κα-
θώς και τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς (ενδεικτικά, την αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης και την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης).

Banking and Financial Contracts
Εξετάζονται ζητήματα της χρηματοδότησης με τραπε-

ζικό δανεισμό ή με άλλον τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, δί-
δεται έμφαση σε πτυχές των πιστωτικών συμβάσεων με 
διεθνικό χαρακτήρα, στην καταναλωτική και στεγαστι-
κή πίστη (Οδηγίες 2008/48, 2014/17), στην τιτλοποίηση 
απαιτήσεων, καθώς επίσης και σε άλλες μορφές χρημα-
τοδότησης, όπως τα ομολογιακά δάνεια και η συμμετοχι-
κή χρηματοδότηση (crowdfunding). Εξετάζονται ακόμη 
πτυχές της κανονιστικής συμμόρφωσης των τραπεζών, 
που χορηγούν πιστώσεις, και των σχετικών κυρώσεων. 
Περαιτέρω, μελετώνται και ζητήματα της συγκέντρωσης 
ιδίων κεφαλαίων στην κεφαλαιαγορά, ιδίως δε τα σχετικά 
με το ενημερωτικό δελτίο (Κανονισμός 2017/1129).

Law and Economics
Το μάθημα εισάγει τις θεμελιώδεις έννοιες του διεπι-

στημονικού γνωστικού πεδίου «Δίκαιο και Οικονομικά», 
όπως είναι η αποτελεσματικότητα, η ανάλυση κόστους-
οφέλους, η οριακότητα, η οικονομική προσέγγιση των 
έννομων αγαθών, κ.ά. Επιχειρεί επίσης να εξηγήσει, μέσα 
από θεωρίες και νομολογιακά παραδείγματα, την τερά-
στια απήχησή του στη νομική σκέψη, μεθοδολογία και 
παιδεία. Στοχεύει επίσης να προσφέρει στους/στις σύγ-
χρονους/-ες νομικούς της πράξης χρήσιμα εργαλεία που 
θα τους/τις επιτρέψουν να εμβαθύνουν στον τρόπο που 
κατανοούν σύγχρονα πολυσύνθετα νομικο-οικονομικά 
φαινόμενα και να βελτιώσουν την απόδοσή τους στην 
επαγγελματική τους ζωή.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα παρουσιαστούν ευσύνο-
πτα οι πολλαπλές εφαρμογές του «Δικαίου και Οικονο-
μικών» οριζοντίως, δηλαδή σε όλους ανεξαιρέτως τους 
δικαιϊκούς κλάδους, στη συνέχεια όμως θα δοθεί έμφα-
ση στην ειδίκευση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού 
προγράμματος: δηλαδή σε νομικά ζητήματα που βρί-
σκονται στον πυρήνα του ενωσιακού κεκτημένου και σε 
νευραλγικούς κλάδους όπως είναι η αντιμονοπωλιακή 
πολιτική της διευρυμένης πια Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζη-
τούμενο εδώ είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι στόχοι 
που έχει θέσει η Ε.Ε. για να υλοποιηθεί η εναρμόνιση 
και ενοποίηση συνάδουν με τα προτάγματα της Οικο-
νομικής Επιστήμης. Ελπιδοφόρα μηνύματα μας δίνουν η 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που έχουν εδώ 

και τρεις δεκαετίες υιοθετήσει λύσεις και προτάσεις στη 
βάση μιας συνεπειοκρατικής λογικής. Θέμα ανοιχτού 
προβληματισμού είναι τέλος κατά πόσο συμβιβάζεται 
η έννοια της «οικονομικής ελευθερίας» όπως την αντι-
λαμβάνεται η σύγχρονη πολιτική οικονομία με το κλα-
σικό μέλημα της Νομικής Επιστήμης για περισσότερη 
κοινωνική δικαιοσύνη.

International Sales of Goods (CISG)
Αντικείμενο του μαθήματος είναι:
1. Τα γενικά γνωρίσματα της Διεθνούς Σύμβασης της 

Βιέννης (που αποτελεί, πλέον, ισχύον δίκαιο σε 93 κρά-
τη σε όλο τον κόσμο) καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια 
ερμηνείας της.

2. Ο συμβατικός τύπος που υπάγεται στη Διεθνή Σύμ-
βαση (αμφιμερώς εμπορικές πωλήσεις κινητών πραγ-
μάτων) και η οριοθέτησή του από συγγενείς τύπους 
συμβάσεων (έργου, παροχής υπηρεσιών κ.ά.).

3. Τα νομικά ζητήματα των διεθνών πωλήσεων που 
εξαιρούνται της Σύμβασης της Βιέννης, υπαγόμενα στο 
εθνικό δίκαιο που υποδεικνύεται ως συμπληρωματικά 
εφαρμοστέο από τους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δι-
καίου του δικαστή που έχει συναφή διεθνή δικαιοδοσία.

4. Ο τρόπος κατάρτισης της διεθνούς πώλησης.
5. Οι υποχρεώσεις του/της πωλητή/-τριας, ιδίως δε η 

υποχρέωση για παράδοση πράγματος χωρίς πραγματικά 
ή νομικά ελαττώματα.

6. Τα συναφή δικαιώματα του αγοραστή επί ανώμαλης 
εξέλιξης των υποχρεώσεων του/της πωλητή- τριας.

7. Οι υποχρεώσεις του/της αγοραστή/-τριας και
8. Τα συναφή δικαιώματα του/της πωλητή/-τριας επί 

ανώμαλης εξέλιξης των υποχρεώσεων του/της αγορα-
στή/-τριας.

EU Intellectual Property Law
Στο πλαίσιο του εν λόγω μαθήματος εξετάζεται η νο-

μοθετική και νομολογιακή εξέλιξη των σημαντικότερων 
κλάδων του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και παρουσιάζονται οι σημαντικότε-
ρες (από θεωρητική και πρακτική άποψη) πτυχές τους. 
Ειδικότερα: Εισαγωγικά, επιχειρείται η οριοθέτηση του 
αντικειμένου και αναλύονται οι θεμελιώδεις έννοιες και 
αρχές του συγκεκριμένου δικαιικού κλάδου (όπως, λ.χ., 
οι αρχές της εδαφικότητας, της υλικής ενσωμάτωσης 
και της χρονικής προτεραιότητας), εντοπίζονται τα κοι-
νά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αλλά και οι διαφορές, 
των κατ’ ιδίαν δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και 
αναζητείται η ratio της προστασίας τους.

Στη συνέχεια, η διδασκαλία στρέφεται στην εξέταση 
των σημαντικότερων εκ των δικαιωμάτων αυτών και ει-
δικότερα: στο σήμα, το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας και το 
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην εν λόγω συ-
νάφεια, μελετάται -καταρχάς- το νομοθετικό καθεστώς 
που διέπει την προστασία καθενός από τα παραπάνω 
δικαιώματα, επισημαίνονται οι διαφορές που υφίστα-
νται μεταξύ, αφενός της ενιαίας και ομοιόμορφης προ-
στασίας (που ισχύει στην περίπτωση του σήματος) και, 
αφετέρου, της εναρμόνισης (που ισχύει στην περίπτωση 
του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας), και γίνεται ει-
δική αναφορά στα «όργανα»/θεσμούς της Ε.Ε., που έχουν 
επιφορτιστεί με τη διαδικασία κατοχύρωσης/καταχώ-
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ρισης (όπου τέτοια προβλέπεται) και την επιβολή των 
επίμαχων δικαιωμάτων εντός αυτής. Σε δεύτερο χρόνο, 
διερευνώνται το περιεχόμενο και η νομική φύση καθενός 
από τα εξεταζόμενα δικαιώματα, το αντικείμενο και οι 
δικαιούχοι της παρεχόμενης προστασίας καθώς και οι 
περιορισμοί της για λόγους προστασίας της ολότητας. 
Ξεχωριστή έμφαση, εξάλλου, δίδεται στη «λειτουργία» 
των εν λόγω δικαιωμάτων στις συναλλαγές και, ειδι-
κότερα, στην οικονομική τους αξιοποίηση, μέσω των 
αδειών και των συμβάσεων χρήσης και εκμετάλλευσης, 
ενώ παράλληλα καθορίζονται οι προϋποθέσεις/όρια της 
λεγόμενης «νόμιμης χρήσης» τους και προσδιορίζεται 
η έννοια της προσβολής. Η διδασκαλία ολοκληρώνεται 
με τη σκιαγράφηση της έννομης και, δη, της αστικής 
προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησί-
ας που αποτέλεσαν το κύριο αντικείμενό της (ήτοι, του 
σήματος, της ευρεσιτεχνίας και του δικαιώματος πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας), υπό το πρίσμα της «οριζόντιας» 
Οδηγίας 2004/48/ΕΚ, αλλά και των κατ’ ιδίαν ενωσιακών 
νομοθετικών κειμένων, που αφορούν σε καθένα από τα 
δικαιώματα αυτά.

EU Data Protection Law
Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους/στις 

φοιτητές/-τριες όλη την αναγκαία γνώση του ενωσιακού 
δικαίου της προστασίας προσωπικών δεδομένων και 
της πρακτικής εφαρμογής τους. Θα τους/τις παράσχει 
ολοκληρωμένη γνώση του Γενικού Κανονισμού Προ-
στασίας Δεδομένων (GDPR), της Οδηγίας 2016/680, της 
Οδηγίας 2002/858 (e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί, 
καθώς και άλλων ενωσιακών κανόνων στη θεματική της 
προστασίας δεδομένων.

Το μάθημα παρουσιάζει βασικές έννοιες της προστα-
σίας δεδομένων, στηριγμένο σε μια θεωρητική ανάλυ-
ση της ιδιωτικότητας στον 21ο αιώνα, ιδίως ενόψει των 
εξαιρετικών περιστάσεων που ανέκυψαν στο πλαίσιο της 
πρόσφατης πανδημίας του Covid-19. Επίσης, θα εξετάσει 
ειδικά θέματα όπως η προστασία των ψηφιακών δικαιω-
μάτων, η ρόλος του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 
(DPO), η εφαρμογή της αρχής της λογοδοσίας, το one-
stop-shop, ο μηχανισμός συνεκτικότητας, οι εξουσίες 
εφαρμογής των διατάξεων από τις αρχές προστασίας 
δεδομένων, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προ-
στασίας Δεδομένων (EDPB), οι διεθνείς μεταφορές δε-
δομένων κ.λπ.

Β΄ Εξάμηνο
Competition and State Aids Law
Μελετάται το ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού, υπό το 

φως της σχετικής ενωσιακής νομολογίας, με τα χαρακτη-
ριστικά πεδία του: συμπράξεις επιχειρήσεων, καταχρη-
στική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης και έλεγχος 
συγκεντρώσεων. Μελετάται ακόμη η εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού (ιδίως κατανομή αρμοδιοτή-
των, σύστημα της νόμιμης εξαίρεσης, διοικητικές κυρώ-
σεις, πρόγραμμα επιείκειας) σύμφωνα με τον Κανονισμό 
1/2003, αλλά και η αστική ευθύνη για παραβάσεις των 
κανόνων ανταγωνισμού υπό το πρίσμα της Οδηγίας 
2014/104.

Περαιτέρω, εξετάζεται το δίκαιο των κρατικών ενισχύ-

σεων, επίσης υπό το φως της ενωσιακής νομολογίας. 
Μελετάται η έννοια της ενίσχυσης, τα κριτήρια συμβα-
τότητας με την κοινή αγορά, όπως και οι σχετικοί δια-
δικαστικοί κανόνες. Εξετάζονται οι ειδικές περιπτώσεις 
των ενισχύσεων σε προβληματικές επιχειρήσεις και των 
Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος.

European Contract Law
Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τα βασικά ζη-

τήματα που άπτονται του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμ-
βάσεων. Η ύλη διαρθρώνεται σε δύο σκέλη. Στο πρώτο 
σκέλος εξετάζεται το υφιστάμενο Δίκαιο των Συμβάσεων 
σε ενωσιακό επίπεδο. Σε ένα πρώτο βήμα αναλύεται η 
σημασία του πρωτογενούς Ενωσιακού Δικαίου για το 
Δίκαιο των Συμβάσεων. Κατόπιν, το μάθημα εστιάζει σε 
κρίσιμα νομοθετήματα του δευτερογενούς Ενωσιακού 
Δικαίου στο πεδίο των συμβάσεων, όπως οι Οδηγίες 
93/13 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες, 2000/31 για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, 2011/83 για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, 2019/770 για τις συμβάσεις προμήθειας 
ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και 
2019/771 για την πώληση αγαθών. Στο δεύτερο σκέλος 
το μάθημα εστιάζει σε επιλεγμένους νομικούς θεσμούς 
και θεματικές, όπως λ.χ. η προσυμβατική ευθύνη, η κα-
τάρτιση της σύμβασης, η συμβατική ερμηνεία, το κύρος 
της σύμβασης, η εκπλήρωση της σύμβασης και η αθέ-
τηση συμβατικών υποχρεώσεων, τους οποίους εξετάζει 
δικαιοσυγκριτικά επί τη βάση των εθνικών νομοθεσιών, 
λαμβανομένων υπόψη των PECL και DCFR.

European Labour Law
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ερμηνεία των 

οδηγιών της Ε.Ε. που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, 
όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από τη νομολογία 
του δικαστηρίου της Ε.Ε. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις 
οδηγίες εκείνες που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη πρακτική 
σημασία, όπως είναι η οδηγία για τις ομαδικές απολύ-
σεις, η οδηγία για την προστασία των εργαζομένων σε 
περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, η οδηγία για τις 
απαγορεύσεις διακρίσεων και η οδηγίες για τις ευέλικτες 
μορφές απασχόλησης (συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου, μερικής απασχόλησης και συμβάσεις εργασίας 
προσωρινής απασχόλησης).

International and European Procedural Law
Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο έχει ως 

αντικείμενο τη διδασκαλία της διαδικασίας επίλυσης ιδι-
ωτικών διαφορών με στοιχεία αλλοδαπότητας. Το μάθη-
μα περιλαμβάνει ιδίως την αντιμετώπιση θεμελιωδών 
ερωτημάτων: ποιας χώρας τα δικαστήρια έχουν διεθνή 
δικαιοδοσία για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών, ποιο 
δίκαιο είναι εφαρμοστέο στη συγκεκριμένη διαφορά, 
καθώς και τη δυνατότητα αναγνώρισης και εκτέλεσης 
αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα. Η διδασκαλία 
βασίζεται τόσο στις διατάξεις του εθνικού όσο και του 
δημοσίου διεθνούς δικαίου, ιδίως όταν οι κανόνες δικο-
νομικού δικαίου θεμελιώνονται σε διεθνείς συμβάσεις 
ή σε ευθέως εφαρμοστέους Κανονισμούς της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης (λ.χ. Κανονισμός 44/2001. 1215/2012 «για 
τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις»). Λόγω της διεθνούς 
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συνεργασίας των κρατών σε ορισμένους τομείς του 
δικαίου, το μάθημα περιλαμβάνει ακόμα και ζητήματα 
διεθνών επιδόσεων (λ.χ. Κανονισμός περί επιδόσεως και 
κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδι-
κων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις).

European Economic Criminal Law
Το μάθημα έχει ως στόχο καταρχάς να εξοικειώσει 

τους/τις φοιτητές/-τριες με βασικές έννοιες του ευρω-
παϊκού και ιδίως του ενωσιακού (οικονομικού) ποινικού 
δικαίου και να εξετάσει κεντρικές προβληματικές που 
άπτονται της αντιμετώπισης της σύγχρονης οικονομικής 
εγκληματικότητας με μέσα του ουσιαστικού ποινικού 
δικαίου. Παρουσιάζονται, έτσι, η ιστορική εξέλιξη και οι 
πηγές του ευρωπαϊκού και ιδίως του ενωσιακού ποινικού 
δικαίου, οι φιλελεύθερες εγγυήσεις που το περιχαρακώ-
νουν καθώς και οι επιδράσεις που αυτό ασκεί στα εθνικά 
ποινικά δίκαια και στη γενικότερη χάραξη αντεγκλημα-
τικής πολιτικής, ιδίως μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, 
η οποία αναγνώρισε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευρείες 
αρμοδιότητες ποινικής φύσης. Στη συνέχεια αναλύεται 
το περιεχόμενο σημαντικών συμβάσεων του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης καθώς και βασικών νομικών εργαλείων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το ουσιαστικό 
ποινικό δίκαιο σε πεδία όπως η απάτη σε βάρος των οι-
κονομικών συμφερόντων της ΕΕ, το ξέπλυμα βρώμικου 
χρήματος, η διαφθορά και το κυβερνοέγκλημα.

Περαιτέρω, το μάθημα έχει ως στόχο την ανάλυση 
επιλεγμένων συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης καθώς και των κυριότερων νομικών εργαλείων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που άπτονται του δικονομικού 
ποινικού δικαίου και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 
στη δίωξη της οικονομικής εγκληματικότητας στο σύγ-
χρονο διεθνικό και ενωσιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο 
αυτό αναλύονται τα σημαντικότερα ενωσιακά εργαλεία 
που διέπουν σήμερα τη διασυνοριακή συνεργασία των 
εθνικών διωκτικών και δικαστικών αρχών υλοποιώντας 
την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών απο-
φάσεων και διαταγών (π.χ. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλλη-
ψης, Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας), εξετάζονται η δομή, οι 
αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των ενωσιακών 
υπερεθνικών οργάνων, ιδίως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελί-
ας, και αναλύονται με συστηματικό τρόπο τα δικαιώματα 
των υποκειμένων της ποινικής διαδικασίας, ιδίως αυτών 
του κατηγορουμένου, όπως αυτά νοηματοδοτούνται και 
αλληλοσυμπληρώνονται στο πλαίσιο του σύγχρονου 

πολυεπίπεδου συστήματος προστασίας των θεμελιω-
δών δικαιωμάτων (ΧΘΔ/ΔΕΕ, ΕΣΔΑ/ΕΔΔΑ, εθνικά δίκαια/
εθνικά δικαστήρια).

Public Procurement Law
Στο μάθημα εξετάζονται οι διαδικασίες ανάθεσης, οι 

λόγοι αποκλεισμού, τα κριτήρια ανάθεσης και τα είδη 
δικαστικής προστασίας στο δίκαιο των δημοσίων συμ-
βάσεων. Έτσι εξειδικεύονται στο πεδίο αυτό από το πα-
ράγωγο ενωσιακό δίκαιο οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, 
σε συνδυασμό με την αρχή της διαφάνειας, και της απο-
τελεσματικής δικαστικής προστασίας.

EU Trade and Investment Law and Policy
Το μάθημα αυτό εξετάζει τις εξωτερικές οικονομικές 

σχέσεις της Ε.Ε., δίνοντας έμφαση στις μεγάλες συμβά-
σεις ελευθέρου εμπορίου τελευταίας γενιάς, τις οποίες 
συνάπτει η Ε.Ε. με τρίτες χώρες, όπως την CETA, καθώς 
και κυρίως στις συμβάσεις προώθησης και προστασίας 
των επενδύσεων τόσο για την προσέλκυση επενδυτικών 
κεφαλαίων στην Ευρώπη όσο και για την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τρίτες χώρες. Ο τομέας των 
επενδύσεων, ειδικότερα, έχει σχετικά πρόσφατα ενταχθεί 
στην κοινή εμπορική πολιτική της Ε.Ε., με τη συνθήκη της 
Λισαβόνας, και η μετάβαση από την διμερή ρύθμιση σε 
επίπεδο επενδυτικών σχέσεων των κρατών μελών με τρί-
τα κράτη, στην πολυμερή ρύθμιση σε επίπεδο σχέσεων 
της Ε.Ε. με τα κράτη αυτά, αποτελεί μία από τις μεγαλύ-
τερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. τα επόμενα 
χρόνια, στην προσπάθειά της να μετατραπεί σε ηγετική 
οικονομική δύναμη σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κό-
σμο στην μετά-Covid εποχή. Ιδιαίτερη θέση στο μάθημα 
αυτό έχει η μελέτη των σχέσεων που διαμορφώνονται 
στο πλαίσιο του υπό εναπαναδιαπραγμάτευση διεθνούς 
οικονομικού συστήματος μεταξύ της Ε.Ε. με τους άλλους 
αναπτυγμένους εταίρους της, αφενός, κυρίως δε με τις 
ΗΠΑ, και της Ε.Ε. με τις αναδυόμενες οικονομίες, αφετέ-
ρου, με έμφαση στην Κίνα. Τέλος, το μάθημα θα εστιάσει 
και στις σχέσεις της Ε.Ε. με το Ηνωμένο Βασίλειο στην 
μετά-Brexit εποχή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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