
Νέος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νομικής ΑΠΘ 

Προβληματισμοί & Προτάσεις 

 

I. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: 

Με ποιους όρους / ποιον Κανονισμό Σπουδών θα γίνει η επανίδρυση των ΠΜΣ της 

Νομικής ΑΠΘ, σε συμμόρφωση προς τον Ν. 4485/2017; 

- Μείωση εξαμήνων από 4 σε 3; Άλλο; 

- Αύξηση διδάκτρων σε 900,00€ συνολικά; Άλλο; 

- «Διαμελισμός» κάποιων ΠΜΣ; Και ποιων; Σε τι αντικείμενα; 

ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ: 

- Στην ιστοσελίδα της Νομικής ΑΠΘ και στις οικείες καρτέλες ανακοινώσεων κλπ. δεν 

εμφανίζεται καμία ανακοίνωση / δημοσίευση ειλημμένης απόφασης της Συνέλευσης 

του Τμήματος ή άλλου οργάνου της Διοίκησης. 

- Κείμενο κατατεθέντος ψηφίσματος: 

«Τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει γνωστό ότι το Τμήμα Νομικής ΑΠΘ θα προχωρήσει 

στην αναδιάρθρωση των προγραμμάτων των μεταπτυχιακών του σπουδών…»  Η 

απόφαση του Τμήματος Νομικής ήταν η εξής: να πληρώσουν συνολικά δίδακτρα 

ύψους 900 € για το μεταπτυχιακό. Επίσης, κάποια μεταπτυχιακά θα διαμελιστούν, πχ 

το μεταπτυχιακό του Αστικού θα σπάσει σε 3 κατευθύνσεις: Εργατικού-Αστικού-Πολιτικής 

Δικονομίας). 

Τι ισχύει; Υπάρχει ειλημμένη απόφαση της Συνέλευσης κατ’ αρθρα 32 και 45 του Νόμου; 

Είμαστε σε στάδιο διαβούλευσης; Κατά τη γνώμη μου επηρεάζει – όχι τόσο στην ουσία, 

όσο στη διατύπωση – τη στάση που πρέπει να τηρήσουμε ως ΕΑΝΔιΘ. 

 

 Γιατί να αντιδράσουμε στον ενδεχόμενο κίνδυνο που αποτελούν οι 

ειλημμένες; επαπειλούμενες; ) αποφάσεις της Συνέλευσης Τμήματος; 

Ως επαγγελματικό συνδικαλιστικό σωματείο, πολλά από τα μέλη του οποίου, καθώς και 

οι μελλοντικοί απόφοιτοι Νομικής (που ενδεχομένως θα αποτελέσουν μέλη της ΕΑΝΔιΘ), 

οφείλουμε να αξιώνουμε και να διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες και προϋποθέσεις 

περαιτέρω ακαδημαϊκής/πρακτικής κατάρτισης των συναδέλφων της γενιάς μας, ως προς 

αντικείμενο σπουδών, διάρκεια και κόστος αυτών, σε συνάρτηση και με τις τρέχουσες ή 

μελλοντικές τους επαγγελματικές υποχρεώσεις ή/και προσδοκίες. 

 

II. Κρίσιμα άρθρα του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04/08/2017), όπως 

τροποποιήθηκε σε ορισμένα σημεία από τον Ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α 

38/2.3.2018): 

1) Άρθρο 45 

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών 

Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζονται: 



[………]  ε) η διάρκεια φοίτησης, καθώς και ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 

σπουδών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33, η δυνατότητα, οι λόγοι ο τρόπος και η 

διαδικασία μερικής φοίτησης σε Π.Μ.Σ., «παράτασης», καθώς και αναστολής της φοίτησης 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 33, 

  στ) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως ο χαρακτηρισμός των 

μαθημάτων, οι ειδικεύσεις, το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων, η διδασκαλία 

με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα και οι 

αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005, […] 

   ιδ) το ύψος των τυχόν προβλεπόμενων τελών φοίτησης και η δυνατότητα τμηματικής καταβολής 

τους […] 

  ιζ) τα ειδικότερα ζητήματα διοικητικής, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης του Π.Μ.Σ. […] 

  κα) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του δεύτερου κύκλου σπουδών του 

Τμήματος. 

2) Από την Εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας 163/29-9-2017 προκύπτει ότι «Για τη 

λειτουργία και εγγραφή φοιτητών σε ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι 

αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανίδρυση των ήδη υφιστάμενων σύμφωνα με τις 

κείμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (4485/2017) διατάξεις ΠΜΣ, 

σύμφωνα με το άρθρο 32. Συνεπώς, επί της υποχρεωτικής επανίδρυσης υφιστάμενων 

ΠΜΣ, εφαρμόζονται αναλογικά τα κάτωθι που ισχύουν περί ίδρυσης: 

 Άρθρο 32:  

1. Τα Π.Μ.Σ. ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 

της Συνέλευσης του Τμήματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 

την απόφαση ίδρυσης καθορίζονται ο τίτλος του προγράμματος και του απονεμόμενου 

διπλώματος, οι ειδικεύσεις, το Τμήμα που το οργανώνει, το γνωστικό αντικείμενο, η γλώσσα 

διεξαγωγής του προγράμματος, η διάρκεια φοίτησης, οι πιστωτικές μονάδες, η διάρκεια της 

λειτουργίας του, καθώς και τα τυχόν τέλη φοίτησης. 

   2. Η Συνέλευση του Τμήματος εισηγείται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

μελών της. Στην εισήγηση εκτίθενται αναλυτικά: 

   α) ο τίτλος, το γνωστικό αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος, 

   β) οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί, 

  γ) η χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου, 

   δ) οι ειδικεύσεις που τυχόν έχει το πρόγραμμα, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 

τρεις, 

 

  ε) το ενδεικτικό πρόγραμμα, ανά ειδίκευση αν υπάρχουν περισσότερες ειδικεύσεις, των 

θεωρητικών, εργαστηριακών, καλλιτεχνικών ή κλινικών μαθημάτων, στο οποίο περιλαμβάνεται και 

η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους ερευνητικές 

και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, 

  στ) η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί να είναι 

διάφορη της ελληνικής, 

   ζ) ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών, 

  η) οι δυνατότητες και οι ανάγκες του οικείου Τμήματος σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή 

για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος, 



   θ) τον αναλυτικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους 

του προγράμματος, τις πηγές χρηματοδότησης και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας του, 

   ι) η ειδική αιτιολόγηση της τυχόν ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης, καθώς και του 

ύψους του τέλους αυτού σε αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς τους 

φοιτητές, 

   ια) η χρονική διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος. 

   3. Η εισήγηση συνοδεύεται από: 

   α) μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημονικοί, επιστημολογικοί και 

κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία και σημαντική τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., η συνάφεια 

του Π.Μ.Σ. με το αντικείμενο του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος, η επιστημονική 

επάρκεια των διδασκόντων ως προς το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, με ανάλογο ερευνητικό 

και δημοσιευμένο έργο, ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, καθώς και οι στόχοι 

του Π.Μ.Σ. και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 44, 

   β) αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας κατ` έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, καθώς και 

έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος, ο ακριβής τρόπος κατάρτισης των οποίων ορίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

   γ) έκθεση του οικείου Τμήματος, από την οποία προκύπτει η ύπαρξη της βασικής υποδομής και 

του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του προγράμματος, καθώς και ειδική αιτιολόγηση ως 

το προς το ποσοστό της τυχόν εξ αποστάσεως διδασκαλίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 30. 

   4. Αν το ένα τρίτο (1/3) των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος θεωρεί ότι το τέλος 

φοίτησης που ορίζεται στην εισήγηση είναι υψηλό, ζητά να καταχωριστούν οι ειδικά 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις του στην εισήγηση προς τη Σύγκλητο, η οποία και 

αποφαίνεται αιτιολογώντας την απόφασή της. 

   5. Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Αν η Επιτροπή κρίνει την εισήγηση ελλιπή, διαφωνεί ως 

προς το περιεχόμενο των στοιχείων των παραγράφων 2 και 3, καθώς και αν διαπιστώνει 

αλληλεπικάλυψη των γνωστικών αντικειμένων που τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος θεραπεύουν, 

αναπέμπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών την εισήγηση στη Συνέλευση του 

Τμήματος με αιτιολογημένη απόφασή της. Το Τμήμα αφού λάβει υπόψη τις υποδείξεις της 

Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, υποβάλλει εκ νέου σε αυτήν, την εισήγησή του. Αν, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, για δεύτερη φορά η Επιτροπή Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν κάνει αποδεκτή την εισήγηση, το Τμήμα μπορεί να υποβάλει απευθείας την 

εισήγησή του στη Σύγκλητο. 

   6. Η απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ., προτού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μαζί 

με την εισήγηση της παραγράφου 2 και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα της παραγράφου 3. Αν ο 

Υπουργός διαπιστώσει ότι: α) υπάρχει πρόδηλη δυσαναλογία μεταξύ των τελών φοίτησης 

και των παροχών προς τους φοιτητές, ή β) το ύψος των τελών φοίτησης είναι τέτοιο που 

καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. φοιτητών περιορισμένης 

εισοδηματικής ικανότητας παραβιάζοντας τη γενική ελευθερία πρόσβασης στην παιδεία 

ή γ) δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένο το λειτουργικό κόστος του προγράμματος, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 37, αναπέμπει με ειδική αιτιολογία την απόφαση 

στη Σύγκλητο. Αν ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν αναπέμψει μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτόν, ο 

Πρύτανης δημοσιεύει την απόφαση της Συγκλήτου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

ενημερώνει ταυτοχρόνως τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου η 

απόφαση ίδρυσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Σε περίπτωση αναπομπής η 

Σύγκλητος διαβιβάζει την απόφαση στη Συνέλευση του Τμήματος, προκειμένου να 



τροποποιήσει την εισήγηση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων. 

Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις ίδρυσης Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, δημοσιεύονται 

από τον Πρύτανη χωρίς να τηρείται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων και κοινοποιούνται 

στο Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου. 

   7. Προκειμένου ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να κρίνει για την αναπομπή 

σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, ζητά τη σύμφωνη γνώμη 

εννεαμελούς επιτροπής που συγκροτείται με απόφασή του και αποτελείται από ………: 

 

ΙΙΙ. Πρόταση ως προς τη διάρκεια φοίτησης:  

Άρθρο 33 
Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες 

 

   1. Η κανονική διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. είναι κατ` ελάχιστο δύο (2) εξάμηνα, στα οποία 

περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρίση 

διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών 

καθορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 

   2. Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 45, μπορεί 

να προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές, και σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, που ρητά ορίζονται στον οικείο Κανονισμό, και για μη εργαζόμενους 

φοιτητές, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της κατά την παράγραφο 1 διάρκειας 
φοίτησης. 

 

   3. Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής 

αναστολής των σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα «, καθώς και 

παράτασης, η οποία δεν υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης του Π.Μ.Σ.», 
 
[…] 

Πρόταση Ε. Μέλλιου: [ανεξαρτήτως της επιβολής τελών εγγραφής ή όχι και του ύψους 

αυτών]: 

 Προς συγκερασμό: 

Α) της ανάγκης μιας μερίδας (υποψήφιων) μεταπτ. φοιτητών για γρήγορη/εντατική 

παρακολούθηση ενός ΠΜΣ, χωρίς παράλληλη εργασία – συνήθως λόγω αδυναμίας 

ανεύρεσης αμειβόμενης και εν γένει αξιοπρεπούς εργασίας (ή εφόσον απασχολούνται 

με καθεστώς «μερικής απασχόλησης»), καθώς και  

β) της ανάγκης μιας άλλης, (ίσως) συγκριτικά μεγαλύτερης μερίδας (υποψήφιων) 

μεταπτ. φοιτητών για φοίτηση σε ΠΜΣ παράλληλα με εντατική/πολύωρη απασχόλησή 

τους σε δικηγορικά γραφεία (κατ’ ελάχιστο 8ωρο/ημέρα), ως de facto υπάλληλοι 

ιδιωτικού τομέα  

 Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 33 παρ. 2  (δύο 

εναλλακτικές διάρκειες, μία «εξπρές» π.χ. 2 εξάμηνα +1 ακόμη για διπλωματική, και 

μία πιο ήπιων ρυθμών, π.χ. 4 εξάμηνα + 1 ακόμη για διπλωματική, όπως ίσχυε μέχρι 

πρότινος). 

 

 

 



ΙV. Πρόταση ως προς το σύνολο των ζητημάτων που ανακύπτουν από την 

επανίδρυση των ΠΜΣ: 

- Να μην ταχθούμε κατηγορηματικά ενάντια στην αναδιάρθρωση του 

Κανονισμού ΠΜΣ – καθώς και το τρέχον καθεστώς παρουσιάζει προβλήματα 

και δυσχέρειες - αλλά να υποβάλουμε στην Κοσμητεία της Νομικής ΑΠΘ (και 

σε κάθε άλλο αρμόδιο όργανο) ουσιαστικές και εποικοδομητικές προτάσεις, 

στην κατεύθυνση: 

α) της απαλλαγής (ή τουλάχιστον μη πρόσθετης επιβάρυνσης) των φοιτητών 

από δίδακτρα ΠΜΣ,  

β) της θεσμοθέτησης δύο εναλλακτικών διαρκειών φοίτησης (προς ικανοποίηση 

των απαιτήσεων και αναγκών 2 μεγάλων και αντικρουόμενων μερίδων των 

μελών και δυνητικών μελών μας),  

γ) της διαφάνειας όσον αφορά στην αξιοποίηση και κατανομή των εσόδων των 

ΠΜΣ (είτε αυτά προέρχονται αποκλειστικά από το κράτος, είτε η 

χρηματοδότηση στηρίζεται και σε τέλη εγγραφής, πράγμα απευκταίο) ούτως 

ώστε να αποδεικνύεται ότι τα έσοδα αυτά (ιδίως αν προέρχονται από τις τσέπες 

των φοιτητών) αναλώνονται πράγματι για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής 

επάρκειας των ΠΜΣ (προμήθεια νέων συγγραμμάτων στα ελληνικά και άλλες 

γλώσσες, συνδρομή σε έντυπα και ηλεκτρονικά νομικά περιοδικά της Ελλάδας 

και του εξωτερικού κ.ά.), και όχι για δαπάνες με τις οποίες θα έπρεπε να 

βαρύνεται εξ ολοκλήρου ο κρατικός προϋπολογισμός (αμοιβές μελών ΔΕΠ & 

διοίκησης, θέρμανση, ηλεκτροδότηση κλπ), και 

δ) της οριοθέτησης των επιμέρους επιστημονικών αντικειμένων κατά τρόπο 

ρεαλιστικό, συναφή και χρήσιμο για τους μελλοντικούς λήπτες των εν λόγω 

πτυχίων – σε συνάρτηση με τον όγκο και την απαιτητικότητα των επιμέρους 

μαθημάτων. 

 

- Να σταθούμε έμπρακτα δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτητικές πρωτοβουλίες 

που αξιώνουν αξιοπρεπείς συνθήκες φοίτησης σε μεταπτ. επίπεδο και πτυχία 

με ουσιαστικό περιεχόμενο και αξία 

  

Η εισηγήτρια 

 

Έλλη Μέλλιου 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΝΔιΘ 


