ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν

Πανεπιστήμιον Αθηνών
NOΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Άρθρο 1: Ενιαίο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ενιαίο εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2: Αντικείμενο και σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην εμβάθυνση
και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση
των αναγκών ανάπτυξης της χώρας, ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Άρθρο 3: Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω
επιμέρους επιστημονικές κατευθύνσεις:
α) Αστικό Δίκαιο
β) Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
γ) Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
δ) Εταιρείες και Χρηματοδότηση
ε) Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
στ) Ναυτικό Δίκαιο
ζ) Εργατικό Δίκαιο
η) Πολιτική Δικονομία
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θ) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
ι) Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
ια) Δημόσιο Δίκαιο
ιβ) Φορολογικό Δίκαιο
ιγ) Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
ιδ) Δίκαιο του Περιβάλλοντος
ιε) Φιλοσοφία Δικαίου
ιστ) Ιστορία Δικαίου
ιζ) Εκκλησιαστικό Δίκαιο
ιη) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
ιθ) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κ) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
κα) Συγκριτικές Νομικές Σπουδές

Άρθρο 4: Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
1. Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.), ορίζεται με διετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και αποτελείται από τον
Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και έναν εκπρόσωπο από κάθε Τομέα για όλες τις κατευθύνσεις που προσφέρονται από τον εν λόγω Τομέα. Στη Σ.Ε.Μ.Σ. προεδρεύει ο
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ή, εν απουσία αυτού, το αρχαιότερο στη βαθμίδα μέλος.
2. Η Σ.Ε.Μ.Σ. παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος, συντονίζει τις επιμέρους κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. και διατυπώνει γνώμη επί των θεμάτων που εισηγείται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 5: Διάρθρωση και διάρκεια του Μ.Δ.Ε.
1.

Η διάρθρωση και η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. καθορίζονται κατά τρόπο ενιαίο για όλες τις κατευθύνσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων
υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία και η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το κάθε μάθημα μπορεί να διδάσκεται κατά υποθέματα. Στα δύο εξάμηνα, διδάσκονται συνολικώς έξι (6) μαθήματα, εκ των
οποίων τα τέσσερα (4) ορίζονται ως υποχρεωτικά για την απόκτηση του
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Μ.Δ.Ε., ενώ δύο (2) είναι μαθήματα επιλογής, τα οποία ο υποψήφιος επιλέγει από τον προτεινόμενο για κάθε κατεύθυνση κατάλογο μαθημάτων. Στον
ανωτέρω κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων δύνανται να περιλαμβάνονται
υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα από τα προσφερόμενα σε άλλες κατευθύνσεις του προγράμματος.
3.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής που διδάσκονται ανά
κατεύθυνση ορίζονται στην οικεία Πρυτανική Πράξη. Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του άρθρου 4, δύνανται να προστίθενται νέα μαθήματα στις επιστημονικές κατευθύνσεις, να τροποποιούνται υφιστάμενα ή
να ανακατανέμονται μεταξύ των εξαμήνων. Η διδασκαλία των μαθημάτων
ανά κατεύθυνση μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα, ύστερα από πρόταση και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

4.

Ο αριθμός των φοιτητών που εγγράφονται σε κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα πέντε (35), ούτε να υπολείπεται των
πέντε (5). Σε περίπτωση αποκλίσεων εκτός των ως άνω ορίων, η διεξαγωγή
της διδασκαλίας και ο τρόπος αυτής εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια
του διδάσκοντος. Αν ο αριθμός των δηλούντων υπερβαίνει τους τριάντα πέντε, προτιμώνται οι φοιτητές της οικείας κατεύθυνσης και ακολούθως προτιμώνται οι φοιτητές των λοιπών κατευθύνσεων του οικείου Τομέα.

5.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου και λήγουν το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι εξετάσεις διενεργούνται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου και Ιουνίου, για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο
αντιστοίχως, ενώ οι τυχόν επαναληπτικές εξετάσεις εντός του Σεπτεμβρίου.
Η διπλωματική εργασία πρέπει να έχει κατατεθεί το αργότερο έως την 30η
Νοεμβρίου του έτους στο οποίο διδάσκεται το δεύτερο εξάμηνο σπουδών.

Άρθρο 6: Προϋποθέσεις εισαγωγής και κριτήρια επιλογής υποψηφίων
1. Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί όσοι: α) έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι.,
αναγνωρισμένου κατά νόμο από την αρμόδια αρχή της Ελληνικής Πολιτείας
και β) έχουν πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω) μίας τουλάχιστον από
τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Με απόφαση της Σ.Ε.Μ.Σ.,
μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή
προς το αντικείμενο της κατεύθυνσης γνωστικά αντικείμενα.
2. Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. στις επιμέρους κατευθύνσεις της Σχολής, απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε αξιολόγηση, γραπτή ή προφορική, από
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τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από την Σ.Ε.Μ.Σ., έπειτα από πρόταση
του οικείου Τομέα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι απέκτησαν
το πτυχίο τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ή συγκεντρώνουν
βαθμό «Λίαν Καλώς» στα συναφή με την δηλούμενη κατεύθυνση μαθήματα ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές με τη δηλούμενη κατεύθυνση γνωστικό αντικείμενο.
3. Τα εξεταστέα αντικείμενα και η μορφή της αξιολόγησης καθορίζονται ετησίως ανά κατεύθυνση με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., με εισήγηση του Διευθυντή
του Π.Μ.Σ. έπειτα από γνώμη της Σ.Ε.Μ.Σ.. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται
το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουνίου κάθε έτους και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Περιγραφή των εξεταστέων αντικειμένων και της
μορφής των εξετάσεων περιλαμβάνεται στην Προκήρυξη του Προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος.
4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας για μία από τις γλώσσες της παραγράφου 1, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλει δήλωση σχετικά με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να
εξετασθεί. Η εξέταση αυτή διενεργείται από μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής, μετά
τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων του άρθρου 9, επί νομικού κειμένου. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρείται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό.

Άρθρο 7: Αριθμός εισακτέων
1. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25) ανά κατεύθυνση και καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, με εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
μετά τη γνώμη της Σ.Ε.Μ.Σ.
2. Με την ίδια απόφαση, μπορούν να γίνονται επιπροσθέτως δεκτοί έως τρεις
(3) δικαστικοί λειτουργοί ανά κατεύθυνση, επιλεγόμενοι με βάση τον βαθμό
πτυχίου, την τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και προφορική συνέντευξη.
3. Στην Προκήρυξη του Προγράμματος ανακοινώνεται ο ακριβής αριθμός εισακτέων και ο τρόπος εισαγωγής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1
του παρόντος.

Άρθρο 8: Προκήρυξη-Υποβολή υποψηφιότητας
1. Το Π.Μ.Σ. προκηρύσσεται μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους, με απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και γνώμη της
Σ.Ε.Μ.Σ.. Στην Προκήρυξη περιλαμβάνονται, ανά κατεύθυνση, τουλάχιστον:
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α) οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής
β) ο αριθμός εισακτέων
γ) τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και η προθεσμία υποβολής
δ) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής
ε) η ημερομηνία των εξετάσεων.
2. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει κατ’ έτος αίτηση υποψηφιότητας σε
δύο κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ., κατ’ ανώτατο όριο, αλλά, εφόσον επιτύχει
και στις δύο, μπορεί να εγγραφεί μόνο στην κατεύθυνση που έχει δηλώσει
πρώτη.
3. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής (τμήμα μεταπτυχιακών
σπουδών), με βάση ενιαίο έντυπο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας
που ορίζεται στην Προκήρυξη.

Άρθρο 9: Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων
1. Η αξιολόγηση διενεργείται την τελευταία εβδομάδα του μηνός Σεπτεμβρίου.
Μετά το πέρας της, οι συμμετέχοντες κατατάσσονται με βαθμολογική σειρά. Η οριστική σειρά επιτυχίας καταρτίζεται από τη Σ.Ε.Μ.Σ. μετά την ολοκλήρωση και των εξετάσεων ξένης γλώσσας και εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.
2. Αν ο αριθμός επιτυχόντων σε μία κατεύθυνση είναι μικρότερος από τον
προβλεπόμενο στην ετήσια προκήρυξη του Π.Μ.Σ, εγγράφονται όλοι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις υποψήφιοι. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων στις
εισαγωγικές εξετάσεις είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων, οι υποψήφιοι επιλέγονται με σειρά κατάταξης. Αν υπάρχουν ισοβαθμούντες με τον τελευταίο, εγγράφονται όλοι οι ισοβαθμούντες. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων υπολείπεται των οκτώ (8), η κατεύθυνση δύναται
να μην προσφερθεί, μετά από απόφαση της Σ.Ε.Μ.Σ. και έγκριση της
Γ.Σ.Ε.Σ.
3. Ο πίνακας κατάταξης περιλαμβάνει, εκτός από τους επιλεγόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και κατάλογο επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας. Τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται από επιλαχόντες εντός δέκα ημερών από τη
λήξη της προθεσμίας εγγραφής.
4. Οι εγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν την επόμενη μέρα από
τη συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. στην οποία επικυρώνεται ο πίνακας των επιτυχόντων. Η προθεσμία για τις εγγραφές είναι δεκαπέντε (15) ημέρες. Εντός
της προθεσμίας αυτής, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να δηλώ~5~

νουν τα μαθήματα επιλογής τους για το πρώτο εξάμηνο. Τα μαθήματα επιλογής για το δεύτερο εξάμηνο δηλώνονται τη δεύτερη εβδομάδα μετά την
έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου αυτού.
5. Οι πίνακες των επιτυχόντων ανά κατεύθυνση και οι πίνακες των τελικώς εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών καταχωρούνται στο Μητρώο του
άρθ. 15 και αναρτώνται στον διαδικτυακό ιστότοπο της Σχολής.
Άρθρο 10: Διδασκαλία και μέθοδοι αξιολόγησης
1. Η διδασκαλία τόσο των υποχρεωτικών μαθημάτων όσο και των μαθημάτων
επιλογής συνίσταται στην εις βάθος επεξεργασία ειδικών θεμάτων της κατεύθυνσης και την ανάδειξη σύγχρονων τάσεων και προβληματισμών, με ανάπτυξη από το διδάσκοντα, με εκπόνηση εργασιών, με διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που, κατά την κρίση
του διδάσκοντος, μπορεί να συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα και κατάρτιση του φοιτητή. Η διδασκαλία μπορεί να περιλαμβάνει ενδιάμεσες ασκήσεις, επισκέψεις σε ρυθμιστικούς ή άλλους φορείς και εικονικές δίκες.
Μπορεί επίσης να οργανωθεί σε σεμιναριακές ενότητες, με διαφορετικούς
εισηγητές υπό την επίβλεψη του οριζόμενου στο πρόγραμμα διδάσκοντος.
2. Ο αριθμός των απουσιών ανά μάθημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις
(3) εκ των οποίων οι δύο (2) αδικαιολόγητες. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, η υπέρβαση του ως άνω αριθμού απουσιών σε ένα ή περισσότερα
μαθήματα, υποχρεωτικά ή επιλογής, συνεπάγεται διαγραφή από το Π.Μ.Σ.,
με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ.
3. Στο πέρας του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου διενεργούνται γραπτές ή
προφορικές εξετάσεις, κατ’ επιλογή του διδάσκοντος. Ο εξεταστής συνεκτιμά τις εισηγήσεις, ερευνητικές εργασίες, ασκήσεις ή άλλες μορφές συμμετοχής των φοιτητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο για κάθε μάθημα. Η πρώτη αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα
της εβδομάδας που ακολουθεί τη λήξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου και
διαρκεί δύο εβδομάδες και η δεύτερη λαμβάνει χώρα εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και διαρκεί επίσης δύο εβδομάδες. Στη δεύτερη περίοδο προσέρχεται ο φοιτητής που απέτυχε ή δεν προσήλθε σε ένα ή περισσότερα μαθήματα του πρώτου ή δεύτερου εξαμήνου, καθώς και ο φοιτητής που επιθυμεί
αναβαθμολόγηση. Αν αποτύχει σε ένα μόνο μάθημα στην περίοδο του Σεπτεμβρίου, θα εξετάζεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, οι
οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το μάθημα και ορίζονται από τη Σ.Ε.Μ.Σ.
4. Αν αποτύχει και πάλι, διαγράφεται από το Μητρώο του άρθ. 15 με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ..
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5. Ο φοιτητής επιλέγει θέμα διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του
πρώτου ή του δευτέρου εξαμήνου, το οποίο σχετίζεται με γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος που έχει την ευθύνη της επίβλεψης. Το θέμα της διπλωματικής
καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στη μερίδα του φοιτητή και στο Μητρώο του
άρθ. 15.
6. Η διπλωματική εργασία πρέπει να εκπονηθεί από τον υποβάλλοντα αυτήν
φοιτητή και να αποτελεί προϊόν πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας. Για το
σκοπό αυτό, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υπογράφουν δήλωση περί μη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό, ως Παράρτημα 2, και η οποία προσαρτάται σε όλες τις
υποβαλλόμενες διπλωματικές εργασίες. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται
στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν εκπονείται στο πλαίσιο κατεύθυνσης που
διδάσκεται σε ξένη γλώσσα ή δοθεί σχετική άδεια από τον επιβλέποντα Καθηγητή.
7. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται προς κρίση εντός της οριζόμενης στην
παρ. 5 του άρθ. 5 του παρόντος προθεσμίας. Η υποβολή της γίνεται ηλεκτρονικά και σε έγχαρτη μορφή στη Γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών
και στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Υποστηρίζεται ενώπιον επιτροπής που ορίζεται από την Σ.Ε.Μ.Σ. εγκρίνεται από τη
Γ.Σ.Ε.Σ και αποτελείται από τον επιβλέποντα και δύο (2) διδάσκοντες της
οικείας κατεύθυνσης. Αν η διπλωματική εργασία δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα
ή δεν κριθεί επιτυχής, δεν απονέμεται στον φοιτητή το οικείο Μ.Δ.Ε.

Άρθρο 11:

Απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης - Πιστωτικές
μονάδες

1. Η φοίτηση στο εντατικό Π.Μ.Σ. της Νομικής Σχολής και η απόκτηση του
Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες. Ειδικότερα, ο φόρτος εργασίας με τον οποίο επιβαρύνεται ο φοιτητής αποτιμάται
σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα πρώτου και δεύτερου εξαμήνου. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτιμάται σε δεκαπέντε (15)
πιστωτικές μονάδες. Με τα δεδομένα αυτά, το ΠΜΣ απεικονίζεται, σε επίπεδο πιστωτικών μονάδων, ως εξής:
Α΄ εξάμηνο:
3 μαθήματα Χ 10 πιστωτικές μονάδες
Β΄ εξάμηνο:
3 μαθήματα Χ 10 πιστωτικές μονάδες
Διπλωματική εργασία
ΣΥΝΟΛΟ

= 30 πιστωτικές μονάδες
= 30 πιστωτικές μονάδες
= 15 πιστωτικές μονάδες
75 πιστωτικές μονάδες

2. Η βαθμολογική κλίμακα για όλα τα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία,
ορίζεται από το μηδέν (0) έως το δέκα (10). Θεωρείται ότι πέτυχε ο φοιτη~7~

τής που έλαβε βαθμό πέντε (5) και άνω. Για τον υπολογισμό του βαθμού
του μεταπτυχιακού διπλώματος πολλαπλασιάζεται ο βαθμός του κάθε μαθήματος και της διπλωματικής εργασίας με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με τον
συνολικό αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του
Μ.Δ.Ε. Ο βαθμός υπολογίζεται με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
Στο μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγράφεται «καλώς» [για τους φοιτητές που
έχουν μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο από έξι και μισό (6,5)], «λίαν καλώς» [για τους φοιτητές που έχουν μέσο όρο βαθμολογίας ίσο ή μεγαλύτερο του έξι και μισό (6,5) αλλά μικρότερο από οκτώ και μισό (8,5)] και «άριστα» [για τους φοιτητές που έχουν μέσο όρο βαθμολογίας οκτώ και μισό
(8,5) και άνω].
3. Αναγνώριση μαθημάτων δεν είναι δυνατή στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιτύχει σε δεύτερη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. οφείλει
να παρακολουθήσει εκ νέου τα υποχρεωτικά μαθήματα που ταυτίζονται με
αυτά της προηγούμενης κατεύθυνσης στην οποία έχει φοιτήσει. Οφείλει
επίσης να παρακολουθήσει μαθήματα επιλογής διαφορετικά από αυτά που
είχε παρακολουθήσει στο πλαίσιο της πρώτης κατεύθυνσης.

Άρθρο 12: Αναστολή φοίτησης
1. Η αναστολή φοίτησης είναι δυνατή μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας ή
άλλους λόγους ανωτέρας βίας και χορηγείται έπειτα από αιτιολογημένη
αίτηση του φοιτητή.
2. Η φοίτηση αναστέλλεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και γνώμη της Σ.Ε.Μ.Σ. και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ένα έτος.
3. Μετά τη λήξη της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται
να παρακολουθήσει το εξάμηνο ή τα εξάμηνα στα οποία δεν έχει ακόμη
ολοκληρώσει τη φοίτησή του, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου καταβολή
του τέλους συμμετοχής.
4. Εάν μετά την πάροδο του έτους αναστολής δεν επανέλθει ο φοιτητής
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 13: Συνδρομή φοιτητών - έπαινοι - ανταποδοτικό τέλος
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποστηρίζουν την ερευνητική διαδικασία και
την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ., για παράδειγμα, με τη συμμετοχή τους
σε ερευνητικά προγράμματα, στην οργάνωση συνεδρίων και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων.
~8~

2. Στον φοιτητή που αποκτά το δίπλωμα με τον μεγαλύτερο βαθμό ανά κατεύθυνση, εφόσον έχει λάβει βαθμό «Άριστα», η Νομική Σχολή χορηγεί «έπαινο αριστείας».
3. Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλος συμμετοχής, το οποίο έχει ανταποδοτικό
χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα επιστρέφει στη φοιτητική κοινότητα με
τη μορφή υποδομών, τεκμηρίωσης και δράσεων και σε καμία περίπτωση δεν
θα αφορά αμοιβές του τακτικού προσωπικού. Το ύψος του τέλους συμμετοχής για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά την εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και γνώμη της Σ.Ε.Μ.Σ. Η κατανομή του εισπραττόμενου γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η πρώτη δόση του τέλους συμμετοχής καταβάλλεται υποχρεωτικώς με την εγγραφή, ενώ η δεύτερη με τη δήλωση των μαθημάτων επιλογής
του δευτέρου εξαμήνου. Σε περίπτωση μη καταβολής ολικώς ή μερικώς του
τέλους συμμετοχής, ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα παρακολούθησης του
Προγράμματος και συμμετοχής στις εξετάσεις.
4. Με απόφαση της Σ.Ε.Μ.Σ., η οποία εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μπορεί να
χορηγούνται εν όλω ή εν μέρει υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων,
και με συνεκτίμηση κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων. Οι χορηγούμενες υποτροφίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά κατεύθυνση, με δυνατότητα εσωτερικής αναδιανομής στο πλαίσιο του Ενιαίου
Προγράμματος. Οι υπότροφοι υποστηρίζουν κατά προτεραιότητα το έργο
της Σχολής με τη συμμετοχή τους στην ερευνητική διαδικασία, την καθοδήγηση προπτυχιακών φοιτητών, την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων
κ.λπ.
Άρθρο 14: Διδάσκοντες
1. Οι υπεύθυνοι διδασκαλίας είναι Καθηγητές της Νομικής Σχολής. Τα ονόματα των διδασκόντων ανά μάθημα και κατεύθυνση δημοσιεύονται και αναρτώνται κατ’ έτος στον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ..
2. Τμήμα της διδασκαλίας μπορεί να ανατίθεται σε προσκεκλημένους Καθηγητές άλλων Σχολών ή άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
σε ομότιμους Καθηγητές της Νομικής Σχολής, σε διδάκτορες νομικής, σε
ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και σε νομικούς ή
εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική
εμπειρία στο αντικείμενο της οικείας κατεύθυνσης. Η ανάθεση διδασκαλίας
γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, με εισήγηση
του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και γνώμη της Σ.Ε.Μ.Σ.. Οι ανωτέρω διδάσκοντες, με εξαίρεση τους Ομότιμους Καθηγητές της Νομικής Σχολής, δεν
μπορεί να υπερβαίνουν το 20% των διδασκόντων της οικείας κατεύθυνσης.
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Άρθρο 15: Διοικητική υποστήριξη - Μητρώο Π.Μ.Σ.
1. Στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής λειτουργεί Γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών, στην οποία κατατίθενται όλες οι αιτήσεις και δηλώσεις που
αφορούν το Π.Μ.Σ.. Η Γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών είναι επίσης
υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μητρώου Π.Μ.Σ..
2. Στο Μητρώο Π.Μ.Σ. αναρτώνται τα ονόματα των εισακτέων ανά έτος και
ανά κατεύθυνση, τα ονόματα των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. ανά έτος και ανά
κατεύθυνση και οι τίτλοι των διπλωματικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί.

Άρθρο 16: Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη διεξαγωγή του Π.Μ.Σ. χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή της
Νομικής Σχολής και ιδίως οι αίθουσες διδασκαλίας, η αίθουσα πολυμέσων, η
Βιβλιοθήκη, οι χώροι συνεργασίας διδασκόντων-διδασκομένων, καθώς και τα
γραφεία διδασκόντων.

Άρθρο 17: Κόστος λειτουργίας-πηγές χρηματοδότησης
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), το 65% του ετησίου συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά σε λειτουργικές
δαπάνες για τον ανώτατο αριθμό εισακτέων, ανέρχεται στο ποσό των
312.000,00 ετησίως και αναλύεται ως εξής:
Είδος δαπάνης

Ποσό

Αμοιβές – αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

45.500,00

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων- φοιτητών

58.500,00

Προμήθεια βιβλιοθήκης με εκπαιδευτικό υλικό

104.000,00

Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού

26.000,00

Συμμετοχές σε επιστημονικές εκδηλώσεις και εκδόσεις

13.000,00

Αναλώσιμα και δαπάνες δημοσιότητας

13.000,00

Υποτροφίες & δαπάνες προς όφελος των φοιτητών

52.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

312.000,00

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από το τέλος συμμετοχής, τα δίδακτρα και άλλες πηγές, όπως ερευνητικά προγράμματα, δωρεές,
επιχορηγήσεις κ.λπ.
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Άρθρο 18: Τροποποίηση προγράμματος
1. Το παρόν Πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί στο τέλος κάθε έτους κατά τις ισχύουσες διατάξεις ύστερα από αξιολόγηση κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
2. Στο τέλος κάθε έτους μεταπτυχιακών σπουδών, η Σ.Ε.Μ.Σ. καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης του Προγράμματος ανά κατεύθυνση την οποία υποβάλλει στo Διευθυντή του Προγράμματος και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής
Σύνθεσης και εισηγείται, εάν το κρίνει αναγκαίο, την αναθεώρηση επί μέρους πτυχών του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 19: Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011), όπως ισχύει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αρ. Πρωτοκόλλου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Επώνυμο…………………………………………..……………………………..………………………….
Όνομα……………………………………………………………………………..………...……..…………
Όνομα Πατέρα …………………………………………………………………………………….……...
Όνομα Μητέρας …………………………………….…………….…………..…..…….………….…....
Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατήριο .......………….……………..………..…..…….………….………...
Εκδούσα Αρχή - Ημερομηνία .....................................................................................................
Εθνικότητα ......................................................................................................................................
Ημερομηνία και τόπος γέννησης ………………………………….……..………………..
Διεύθυνση ………………………………………………………………….…….………….……………...
Τηλέφωνο …………………….………………………………………………..…..……….………………
Κινητό …………………….………………………………………………..…..……….…………………..
E-mail ……………………………………………………………….……..……….…………….…………

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
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1. ………………………
2. ………………………
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ΣΠΟΥΔΕΣ
Κύριο Πτυχίο:
Πανεπιστήμιο…………………………………….…………………………………………..….…………
Τμήμα………………………………………………………………….………….…….……………..……..
Διάρκεια σπουδών (από-έως) ……………………………………………….…………….……..…..
Βαθμός πτυχίου …………………………………….………………………….……….…………….…
Μέσος όρος βαθμολογίας (εφ’ όσον οφείλονται μαθήματα) ………………………………

Προπτυχιακά Μαθήματα Κατεύθυνσης
Μάθημα

Βαθμός

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εργασίες σε μαθήματα της Κατεύθυνσης
Τίτλος εργασίας

Επιβλέπων Καθηγητής

1.
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2.
3.
4.
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(Σε περίπτωση που ο αιτών/ούσα οφείλει μαθήματα)
Δηλώνω ότι κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας οφείλω μόνον τα μαθήματα, εξετασθέντα στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου:

1. .....................................................................
2. ………………………………………………………..

ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ:
……..………………….………..……….……………..………………………………….….
…….……………………………………………………….……………………….………….
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Πανεπιστήμιο…………………………………….…………………………………………..….…………
Τμήμα………………………………………………………………….………….…….……………..……..
Ειδίκευση……………………………………………………….………….…………...…………………...
Διάρκεια σπουδών (από-έως) …………………..……………………….……………………………
Τίτλος που αποκτήθηκε ...………………………………….………………………………………….
Βαθμός …………………………..…………………………….…………………………………………....

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ:
……………………………………………………………………………………..…………
…………………….…………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (πτυχίο - επίπεδο):
Αγγλικά:……………………………………………………………………..…………….
Γαλλικά:……………………………………………………………………………………
Γερμανικά:…………………………………………………………………..……………
Άλλη:…………………………………………………………………………..……………
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
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……………………………………………………………………………………..…………
…………………….…………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αν έχετε κάνει αιτήσεις για άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, αναφέρετε σε ποια:

……………………………………………………………………………………..…………
………………………….……………………………………………………………………
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1.
2.
3.
4.
5.

Αντίγραφα τίτλων σπουδών
Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση τίτλων αλλοδαπής)
Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης ξένων γλωσσών
Άλλο (σημειώστε)

Έλαβα γνώση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής
του ΕΚΠΑ, των προϋποθέσεων συμμετοχής, εγγραφής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ολοκλήρωσης του προγράμματος, των συναφών προθεσμιών και των υποχρεώσεων συμμόρφωσης στους κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την
εκπόνηση εργασιών.

Ημερομηνία

Υπογραφή Υποψηφίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Πρόκειται να προσαρτηθεί σε όλες τις υποβληθείσες διπλωματικές εργασίες
Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρείται η ολική ή η μερική αναπαραγωγή
του έργου άλλου προσώπου ή η παρουσίαση του έργου κάποιου άλλου ως προσωπικού του γράφοντος. Η Νομική Σχολή Αθηνών λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη και
καταδικάζει την προσφυγή σε τέτοιου είδους πρακτικές από τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές της. Σε περιπτώσεις πρόδηλης ή εκ προθέσεως προσβολής πνευματικής
ιδιοκτησίας, τα αρμόδια όργανα της Σχολής δύνανται να επιβάλουν ως κύρωση έως
και την οριστική διαγραφή από το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν
να τηρούν τις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:
1. Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί έργο του υποβάλλοντος αυτήν
φοιτητή.
2. Η αντιγραφή ή η παράφραση έργου τρίτου προσώπου αποτελεί προσβολή
πνευματικής ιδιοκτησίας και συνιστά σοβαρό αδίκημα, ισοδύναμο σε βαρύτητα
με την αντιγραφή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Στο αδίκημα αυτό περιλαμβάνεται τόσο η προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου φοιτητή όσο και η
αντιγραφή από δημοσιευμένες πηγές, όπως βιβλία, εισηγήσεις ή επιστημονικά
άρθρα. Το υλικό που συνιστά αντικείμενο λογοκλοπής μπορεί να προέρχεται
από οποιαδήποτε πηγή. Η αντιγραφή ή χρήση υλικού προερχόμενου από το
διαδίκτυο ή από ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια είναι εξίσου σοβαρή με τη χρήση
υλικού προερχόμενου από τυπωμένη πηγή ή βάση δεδομένων.
3. Η χρήση αποσπασμάτων από το έργο τρίτων είναι αποδεκτή εφόσον, αναφέρεται η πηγή του σχετικού αποσπάσματος. Σε περίπτωση επί λέξει μεταφοράς
αποσπάσματος από το έργο άλλου, η χρήση εισαγωγικών ή σχετικής υποσημείωσης είναι απαραίτητη, ούτως ώστε η πηγή του αποσπάσματος να αναγνωρίζεται.
4. Η παράφραση κειμένου, αποτελεί προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας.
5. Οι πηγές των αποσπασμάτων που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να καταγράφονται πλήρως σε πίνακα βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας.
6. Η προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας επισύρει την επιβολή κυρώσεων. Κατά
την απόφαση επί των ενδεδειγμένων κυρώσεων, τα αρμόδια όργανα της Σχολής
θα λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως το εύρος και το μέγεθος του τμήματος
της εργασίας που οφείλεται σε προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι κυρώσεις θα επιβάλλονται, ύστερα από γνώμη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής
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και εισήγηση του οικείου Τομέα, και μπορούν να συνίστανται στον μηδενισμό
της διπλωματικής εργασίας (με ή χωρίς δυνατότητα επανυποβολής), τη διαγραφή από το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, καθώς και την επιβολή πειθαρχικών ποινών, όπως η αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας.
Βεβαιώνω ότι η διπλωματική εργασία, την οποία υποβάλλω, δεν περιλαμβάνει
στοιχεία προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτά προσδιορίζονται από την
παραπάνω δήλωση, τους όρους της οποίας διάβασα και αποδέχομαι.
Παρέχω τη συναίνεσή μου, ώστε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας μου να υποβληθεί σε ηλεκτρονικό έλεγχο για τον εντοπισμό τυχόν στοιχείων προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ημερομηνία

Υπογραφή Υποψηφίου
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