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Για τους φοιτητές με ημερομηνία πρώτης εγγραφής από 1993/94 έως και 2014/15 

 

           1. Για τους φοιτητές με ημερομηνία πρώτης εγγραφής από το ακαδημαϊκό έτος 1993/94 

έως και το ακαδημαϊκό έτος 2014/15, που διατηρούν κατά νόμο τη φοιτητική τους ιδιότητα κατά 

την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015/16, θα διενεργηθεί αυτομάτως 

από τη Γραμματεία μηχανογραφική μεταφορά όλων των μαθημάτων του παλαιού Προγράμματος 

Σπουδών, στα οποία έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς, σε νέα μηχανογραφική μερίδα τους που θα 

ανοιχθεί με βάση το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών και τον πίνακα αντιστοίχησης 

μαθημάτων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 9 του παρόντος, με τις πιστωτικές μονάδες που 

έχουν τα εν λόγω μαθήματα στο αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών. Μετά τη θέση σε ισχύ του 

παρόντος Κανονισμού, εξετάσεις διεξάγονται μόνο για τα μαθήματα του αναμορφωμένου 

Προγράμματος Σπουδών.  

 

           2. Ο εν λόγω φοιτητής θα εντάσσεται πλέον στο αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, 

υποκείμενος εφεξής πλήρως και απαρεγκλίτως στους ορισμούς του αναμορφωμένου 

Προγράμματος και στον παρόντα Κανονισμό, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις: 

 Θα δικαιούται να λάβει πτυχίο εφόσον συγκεντρώσει τουλάχιστον διακόσιες σαράντα 

(240) πιστωτικές μονάδες (χωρίς να προσμετρώνται σε αυτές οι πιστωτικές μονάδες από την 

τυχόν αναγκαία παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων ξένης γλώσσας, η οποία σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές με ημερομηνία πρώτης εγγραφής μέχρι και το 

2014/15). Από αυτές, οι εκατόν ογδόντα οκτώ (188) πιστωτικές μονάδες θα πρέπει να 

προέρχονται από τριανταεπτά (37) υποχρεωτικά μαθήματα του αναμορφωμένου Προγράμματος, 

με βάση τις αντιστοιχήσεις μαθημάτων του Παραρτήματος 9 του παρόντος, και τουλάχιστον 52 

πιστωτικές μονάδες από τουλάχιστον δεκατρία (13) οποιασδήποτε κατηγορίας μαθήματα 

επιλογής του παλαιού Προγράμματος (γενικής ή ειδικής επιλογής) ή/και του αναμορφωμένου 

Προγράμματος (ΓΠ, ΔΣ, ΠΕ, ΕΛΕ), και πάλι με βάση το Παράρτημα 9 του παρόντος. Για το 

σκοπό αυτό, όλα τα πάσης φύσεως μαθήματα επιλογής, τόσο του παλαιού όσο και του 

αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών, θεωρούνται ισοδύναμα, με τέσσερις (4) πιστωτικές 

μονάδες το καθένα. Ωστόσο, μεταξύ των δεκατριών (13) μαθημάτων επιλογής θα πρέπει 

οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα από οποιεσδήποτε 

διαφορετικές ενότητες μαθημάτων ειδικής επιλογής του παλαιού Προγράμματος ή/και από 

οποιεσδήποτε διαφορετικές ενότητες μαθημάτων περιορισμένης επιλογής (ΠΕ) του 

αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών.  

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου, ως τίτλου σπουδών, καθώς και ο τρόπος 

χαρακτηρισμού της συνολικής επίδοσης του φοιτητή σε αυτό καθορίζεται από την κείμενη 

νομοθεσία, όπως αυτή εξειδικεύεται από τις αποφάσεις της ΑΔΙΠ και της ΜΟΔΙΠ/ΑΠΘ. Ωστόσο, 

για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου και τη σύνθεση των αναγραφόμενων σε αυτό 

μαθημάτων γίνονται οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις (με βάση τις προγενέστερες με αριθ. 

61/30.10.1986, 331/15.5.2012 και 332/26.6.2012 αποφάσεις της Γ.Σ. του Τμήματος καθώς και τις 

με αριθ. 8/17.12.2013 και 21/1.7.2014 αποφάσεις της Γ.Σ. της Σχολής): 

 αα) Φοιτητής με ημερομηνία πρώτης εγγραφής από το ακαδημαϊκό έτος 2012/13 μέχρι 

και το ακαδημαϊκό έτος 2014/15 δικαιούται, εφόσον αποφοιτήσει το αργότερο μέχρι τη λήξη του 

ακαδημαϊκού έτους 2017/18 (δηλ. εξεταζόμενος μέχρι και στην εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου 2018), να επικαλεσθεί την τυχόν προγενέστερη της θέσης σε ισχύ του παρόντος 

Κανονισμού επιτυχή εξέτασή του μέχρι και σε δύο (2) επιπλέον μαθήματα γενικής ή ειδικής 

επιλογής του παλαιού Προγράμματος από όσα είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πενηνταδύο 

(52) πιστωτικών μονάδων, δηλαδή δικαιούται να φθάσει μέχρι και τις εξήντα (60) κατ’ ανώτατο 

όριο πιστωτικές μονάδες από μαθήματα επιλογής. Σε περίπτωση που έχει επιτύχει, πριν από τη 

θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού, σε περισσότερα από δύο (2) τέτοια πρόσθετα μαθήματα 

επιλογής του παλαιού Προγράμματος, ο εν λόγω φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει στην αίτηση 

ορκωμοσίας του ποια από αυτά επιθυμεί να μην προσμετρηθούν στον υπολογισμό του βαθμού 

του πτυχίου του. Αν δεν υποβάλει τέτοια δήλωση, θα προσμετρηθούν τα αναγκαία για τη 

συγκέντρωση εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων μαθήματα επιλογής στα οποία έχει επιτύχει με 

τον μεγαλύτερο βαθμό και, επί ισοβαθμίας, με τυχαία επιλογή από τη Γραμματεία. 

 ββ) Φοιτητής με ημερομηνία πρώτης εγγραφής από το ακαδημαϊκό έτος 1993/94 μέχρι 

και το ακαδημαϊκό έτος 2011/12, δικαιούται, εφόσον διατηρεί κατά νόμο τη φοιτητική του 



ιδιότητα και αποφοιτήσει το αργότερο μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2017/18 (δηλ. 

εξεταζόμενος μέχρι και στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2018), να επικαλεσθεί την 

τυχόν προγενέστερη της θέσης σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού επιτυχή εξέτασή του σε 

περισσότερα -χωρίς αριθμητικό περιορισμό- μαθήματα γενικής ή ειδικής επιλογής του παλαιού 

Προγράμματος, από όσα είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πενηνταδύο (52) πιστωτικών 

μονάδων. Στην αίτηση ορκωμοσίας του ο εν λόγω φοιτητής δικαιούται να δηλώσει αν επιθυμεί να 

μην προσμετρηθούν κάποια από τα πρόσθετα αυτά μαθήματα στον υπολογισμό του βαθμού του 

πτυχίου του, διαφορετικά θα προσμετρηθούν όλα τα μαθήματα επιλογής στα οποία έχει επιτύχει. 

γγ) Σε περίπτωση αποφοίτησης των παραπάνω (υπό αα, ββ) μετά τη έναρξη του 

ακαδημαϊκού έτους 2018/19 (δηλ. σε εξεταστική περίοδο μεταγενέστερη αυτής του Σεπτεμβρίου 

2018), τα τυχόν επιπλέον ως άνω μαθήματα επιλογής του παλαιού Προγράμματος θα μπορούν να 

μνημονεύονται μόνο στο Παράρτημα του πτυχίου και δεν θα προσμετρώνται στο βαθμό ούτε στις 

πιστωτικές μονάδες του πτυχίου. Το ίδιο θα ισχύει και για τυχόν πρόσθετα μαθήματα επιλογής για 

τα οποία ο φοιτητής θα δηλώσει ότι επιθυμεί να μην προσμετρηθούν στον υπολογισμό του 

βαθμού του πτυχίου του (περ. αα, ββ) ή τα οποία, σε περίπτωση μη υποβολής τέτοιας δήλωσης, 

θα αποκλεισθούν από τη Γραμματεία ως υπεράριθμα (περ. αα). 
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Κατ’ εξαίρεση διενέργεια επαναληπτικών μαθημάτων ή/και εξετάσεων 

  

           1. Η επαναληπτική διδασκαλία όλων των μαθημάτων Σύνθεσης (πρώην μαθημάτων 

Εμβάθυνσης) θα συνεχίσει να διεξάγεται κανονικά τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό 

εξάμηνο.  

Ειδικά το μάθημα της Ποινικής Δικονομίας, εφόσον δηλωθεί κανονικά στο εαρινό 

εξάμηνο, εξετάζεται επαναληπτικά και στο χειμερινό εξάμηνο σε μόνιμη βάση, δηλ. και για 

αυτούς που θα εγγραφούν στο 1
ο
 εξάμηνο από το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 και μετά. 

Τα μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (ΠΕ) θα προσφέρονται, ως 

μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (ΕΛΕ), τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό 

εξάμηνο, όπως προβλέπεται παραπάνω στο άρθρο 4 παρ. 3 περ. γ-δ, στο άρθρο 6 παρ. 1 και στο 

άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος.  

Κατά τα λοιπά, αν δεν επιβάλλεται κάτι διαφορετικό με νόμο ή Υπουργική Απόφαση, 

οποιαδήποτε επαναληπτική διδασκαλία μαθήματος ή επαναληπτική εξέταση (πέραν αυτής του 

μηνός Σεπτεμβρίου) καταργείται με τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού, με την επιφύλαξη 

των ακόλουθων εξαιρέσεων: 

 

    2. Κατ’ εξαίρεση, λόγω της μεταβολής της θέσης ορισμένων μαθημάτων στο 

αναμορφωμένο Πρόγραμμα και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ήδη φοιτούντες, ιδίως 

σε προχωρημένα εξάμηνα, να συνεχίσουν κατά βάση την παρακολούθηση της σειράς των 

μαθημάτων του παλαιού Προγράμματος (βλ. Επεξηγηματικό Προσάρτημα μετά το ακροτελεύτιο 

άρθρο του παρόντος Κανονισμού), θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική διδασκαλία των 

ακόλουθων μαθημάτων στα παρακάτω εξάμηνα:  

α) Για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015/16, των μαθημάτων: Υ6. Διοικητικό 

Δίκαιο- Γενικό Μέρος, Υ11. Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Ανταγωνισμού), Υ19. Ενοχικό Δίκαιο- 

Ειδικό Μέρος, Υ22. Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, Υ23. Πολιτική Δικονομία (Γενικό Μέρος – 

Απόδειξη), Y29. Διοικητικό Δίκαιο (Φορολογικό), Υ30. Κληρονομικό Δίκαιο, Υ31. Εμπορικό 

Δίκαιο (Πτωχευτικό & Εξυγίανσης Επιχ.). 

β)  Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015/16, των μαθημάτων: Υ12. 

Μεθοδολογία του Δικαίου, Υ25 Διοικητική Δικονομία. 

γ) Για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016/17, των μαθημάτων: Υ30. 

Κληρονομικό Δίκαιο, Υ31. Εμπορικό Δίκαιο (Πτωχευτικό & Εξυγίανσης Επιχ.). 

δ)  Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016/17, του μαθήματος: Υ26 Συλλογικό 

Εργατικό Δίκαιο. 

Η επαναληπτική διδασκαλία των μαθημάτων αυτών θα γίνει σε ένα (1) ή περισσότερα 

τμήματα, με αντίστοιχη πρόβλεψη για επάρκεια αιθουσών εκεί όπου θα υπάρχει ενδεχόμενο 

παράλληλης παρακολούθησης από ακροατήρια περισσοτέρων ακαδημαϊκών ετών.  

 



   3. Ομοίως κατ’ εξαίρεση, μόνο για τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2015/16 και 

2016/17, δηλαδή μέχρι και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017, και μόνο για τους φοιτητές με 

ημερομηνία πρώτης εγγραφής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014/15 θα συνεχίσει η διενέργεια 

επαναληπτικών εξετάσεων σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και στα δύο εξάμηνα (χειμερινό-

εαρινό), επεκτείνοντας προγενέστερη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 

Νομικής (Γ.Σ. 8/11.6.2013).  
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Προαπαιτούμενα μαθήματα 

 
 Τα μαθήματα που έχουν ορισθεί στο άρθρο 1 παρ. 3 περ. β΄-στ΄ του παρόντος ως 

προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή και την εξέταση στα μαθήματα Σύνθεσης δεν καταλαμβάνουν 

τους φοιτητές με ημερομηνία πρώτης εγγραφής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014/15 (βλ. και 

Γ.Σ. 8/11.6.2013). 
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Τήρηση και αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού 

  

          1. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος υπόκειται στις προβλέψεις των κανονισμών 

του Ιδρύματος. 

 

          2. Εφόσον ο νόμος δεν προβλέπει διαφορετικά, ο παρών Κανονισμός μπορεί να 

συμπληρωθεί, να τροποποιηθεί ή και να αναθεωρηθεί  οποτεδήποτε, με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης της Σχολής, υποκείμενη στην έγκριση της Συγκλήτου του ΑΠΘ.                                             

 

 

________________________ 
 

Β) Παράρτημα 9. 

Πίνακας αντιστοίχησης μαθημάτων για τους φοιτητές με ημερομηνία πρώτης εγγραφής από 

το ακαδ. έτος 1993/94 έως και το ακαδ. έτος 2014/15 

1. Όποιος έχει επιτύχει στο υποχρεωτικό μάθημα του παλαιού Προγράμματος «Γενικές Αρχές 

Αστικού Δικαίου» (ΥΒ 01) ή θα επιτύχει στο μέλλον (και μετά την εξεταστική περίοδο 

Σεπτεμβρίου 2015) στο ομώνυμο μάθημα του αναμορφωμένου Προγράμματος (Υ 5), 

θεωρείται ότι, πέραν του μαθήματος αυτού (Υ 5), έχει επιτύχει με τον ίδιο βαθμό και στο 

υποχρεωτικό μάθημα του αναμορφωμένου Προγράμματος «Εισαγωγή στην Επιστήμη του 

Δικαίου» (Υ 1). Ωστόσο, αν ο φοιτητής το επιθυμεί, μπορεί να εξετασθεί στο νέο αυτό μάθημα 

για μία φορά, για βελτίωση βαθμού, χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης του προβλεπόμενου 

στο άρθρο 1 παρ. 3 α του παρόντος Κανονισμού εκπαιδευτικού σεμιναρίου πληροφορικής. 

2. Όποιος μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 έχει επιτύχει στο υποχρεωτικό 

μάθημα του παλαιού Προγράμματος «Εμπορικό Δίκαιο: Γενικό Εμπορικό-Δίκαιο 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» (ΥΓ 011), μεταφέρεται στο αναμορφωμένο Πρόγραμμα ως 

επιτυχών με τον ίδιο βαθμό στα δύο υποχρεωτικά μαθήματα του αναμορφωμένου 

Προγράμματος «Εμπορικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος» (Υ 10) και «Εμπορικό Δίκαιο-Δίκαιο 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας» (Υ 21). Ωστόσο, αν ο φοιτητής το επιθυμεί, μπορεί να κρατήσει το 

βαθμό για το «Εμπορικό Δίκαιο –Γενικό Μέρος» και να εξετασθεί για μια φορά στο «Δίκαιο 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας» για βελτίωση βαθμού. Αν ο φοιτητής μέχρι και την εξεταστική 

περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 δεν έχει εξετασθεί επιτυχώς στο παλαιό ενιαίο μάθημα «Εμπορικό 



Δίκαιο: Γενικό Εμπορικό-Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς 

στα δύο αυτά υποχρεωτικά μαθήματα του αναμορφωμένου Προγράμματος. Όποιος όμως μέχρι 

και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 έχει επιτύχει στο μάθημα επιλογής του παλαιού 

Προγράμματος «Πνευματική Ιδιοκτησία» αλλά δεν έχει περάσει το παλαιό ενιαίο μάθημα 

«Εμπορικό Δίκαιο: Γενικό Εμπορικό-Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», θα μπορεί να 

εξετασθεί ειδικά για το μάθημα του αναμορφωμένου Προγράμματος «Δίκαιο Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας» με ξεχωριστά θέματα, μόνο πάνω στο Δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 

3. Όποιος μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 έχει επιτύχει σε ένα από τα δύο 

μαθήματα ειδικής επιλογής της Ενότητας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου του 

παλαιού Προγράμματος, δηλαδή στο μάθημα «Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου» (ΕΕ 

43) ή στο μάθημα «Κοινωνιολογία του Δικαίου» (ΕΕ 44), ακόμη και κατά μετατροπή του εν 

λόγω μαθήματος από ειδικής σε γενικής επιλογής, μεταφέρεται στο νέο Πρόγραμμα ως 

επιτυχών με τον ίδιο βαθμό στο υποχρεωτικό μάθημα του νέου Προγράμματος «Μεθοδολογία 

Δικαίου» (Υ 12). Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς στο υποχρεωτικό αυτό 

μάθημα του νέου Προγράμματος. Παράλληλα, όμως, αυτός που έχει επιτύχει στο μάθημα του 

παλαιού Προγράμματος «Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου» (ΕΕ 43) δεν επιτρέπεται 

να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το μάθημα «ΕΛΕ 66 Φιλοσοφία του Δικαίου», ενώ αυτός 

που έχει επιτύχει στο μάθημα του παλαιού Προγράμματος «Κοινωνιολογία του Δικαίου» (ΕΕ 

44), δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το μάθημα «ΠΕ 11. Κοινωνιολογία 

του Δικαίου» = «ΕΛΕ 51. Κοινωνιολογία του Δικαίου». Τέλος, όποιος έχει επιτύχει και στα 

δύο παλαιά μαθήματα (στο ένα ως ειδικής και στο άλλο ως γενικής κατά μετατροπή), το μεν 

ΕΕ 43 θα του αναγνωρισθεί ως το υποχρεωτικό μάθημα του νέου Προγράμματος 

«Μεθοδολογία Δικαίου» (Υ 12), το δε ΕΕ 44 θα του αναγνωρισθεί ως «ΠΕ 11. Κοινωνιολογία 

του Δικαίου», αν του λείπει μάθημα ειδικής ή ΠΕ, διαφορετικά θα του αναγνωρισθεί  ως 

«ΕΛΕ 51. Κοινωνιολογία του Δικαίου». 

 

4. Όποιος μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 έχει επιτύχει σε ένα από τα δύο 

μαθήματα ειδικής επιλογής της Ενότητας Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου του παλαιού 

Προγράμματος, δηλαδή στο μάθημα «Συλλογικές σχέσεις εργασίας: Συνδικαλιστικές 

ελευθερίες, Συλλογικές διαφορές» (ΕΕ 11) ή στο μάθημα «Συλλογικές σχέσεις εργασίας: 

Συνδικαλιστικές ελευθερίες, Δίκαιο της Εκμετάλλευσης» (ΕΕ 12), ακόμη και κατά μετατροπή 

του εν λόγω μαθήματος από ειδικής σε γενικής επιλογής, μεταφέρεται στο νέο Πρόγραμμα ως 

επιτυχών με τον ίδιο βαθμό στο υποχρεωτικό μάθημα του νέου Προγράμματος «Συλλογικό 

Εργατικό Δίκαιο» (Υ 26). Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς στο 

υποχρεωτικό αυτό μάθημα του νέου Προγράμματος. Τέλος, όποιος έχει επιτύχει και στα δύο 

παλαιά μαθήματα (στο ένα ως ειδικής και στο άλλο ως γενικής κατά μετατροπή), το μεν 

πρώτο θα του αναγνωρισθεί ως το υποχρεωτικό μάθημα του νέου Προγράμματος «Συλλογικό 

Εργατικό Δίκαιο» (Υ 26), το δε άλλο θα του αναγνωρισθεί ως ΠΕ, αν του λείπει μάθημα 

ειδικής επιλογής ή ΠΕ, διαφορετικά θα του αναγνωρισθεί  ως ΕΛΕ. 

 

5. Απόλυτη αντιστοιχία, άρα και αλληλοαποκλεισμός, υπάρχει μεταξύ των ακόλουθων 

υποχρεωτικών μαθημάτων του παλαιού με αυτά του νέου προγράμματος σπουδών. Για όποιον 

έχει επιτύχει σε αυτά πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού, τα εν λόγω μαθήματα 

μεταφέρονται στο νέο Πρόγραμμα στη μερίδα του φοιτητή με το νέο κωδικό και τη νέα 

ονομασία τους καθώς και με τις νέες πιστωτικές τους μονάδες.  

 Υ 025 Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου  = Υ 2 Ιστορία του Δικαίου 



 Υ 022 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ι (Γενικό Μέρος)  = Υ 3 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 

 Υ 013 Συνταγματικό Δίκαιο = Υ 4 Συνταγματικό Δίκαιο 

    ΥΒ 01 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου = Υ 5 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου 

    Υ 015 Διοικητικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) = Υ 6 Διοικητικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) 

 Υ 018 Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) = Υ 7  Ποινικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) 

   Υ 032 Δίκαιο της Δικαιοπραξίας = Υ 8 Δίκαιο της Δικαιοπραξίας 

 Υ 005 Οικογενειακό Δίκαιο = Υ 9 Οικογενειακό Δίκαιο 

 ΥΓ 024 Δίκαιο Ανταγωνισμού και Προστασία Καταναλωτή στα πλαίσια του Εμπορικού 

Δικαίου = Υ 11 Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Ανταγωνισμού) 

 Υ 033 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης = Υ 13  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Υ 020 Γενική Θεωρία της Ποινής και Στοιχεία Σωφρονιστικού Δικαίου = Υ 14 Ποινικό 

Δίκαιο (Ποινολογία) 

 Υ 002 Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) = Υ 15 Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) 

 Υ 004 Εμπράγματο Δίκαιο = Υ 16  Εμπράγματο Δίκαιο 

 Υ 011 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών = Υ 17 Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών) 

 Υ 014 Συνταγματικές Ελευθερίες = Υ 18 Συνταγματικές Ελευθερίες 

 Υ 003 Ενοχικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος) = Υ 19 Ενοχικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος) 

  Υ 012 Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών (Αξιόγραφα - Ασφαλιστικό) = Υ 20 Εμπορικό 

Δίκαιο (Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών) 

 Υ 009 Εργατικό Δίκαιο = Υ 22 Ατομικό Εργατικό Δίκαιο 

 Υ 007 Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος-Απόδειξη)  = Υ 23 Πολιτική Δικονομία 

(Γενικό Μέρος-Απόδειξη) 

    Υ 019 Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος) = Υ 24 Ποινικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος) 

    ΥΒ 16 Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο = Υ 25 Διοικητική Δικονομία 

    Υ 008 Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Δικονομία (Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική  Εκτέλεση) = Υ 

27 Πολιτική Δικονομία (Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική  Εκτέλεση) 

    Υ 021 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο = Υ 28 Ποινική Δικονομία 

    ΥΒ 17 Φορολογικό Δίκαιο (Γενικό-Ειδικό) = Υ 29 Διοικητικό Δίκαιο (Φορολογικό Δίκαιο) 

    Υ 006 Κληρονομικό Δίκαιο  = Υ 30 Κληρονομικό Δίκαιο 

    Υ 031 Πτωχευτικό Δίκαιο = Υ 31 Εμπορικό Δίκαιο (Πτωχευτικό & Εξυγίανσης 

Επιχειρήσεων) 



    ΥΒ 23 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο  = Υ 32 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 

    ΥΓ 025 Ειδικά Μαθήματα. Εμβάθυνσης στο Αστικό Δίκαιο εν γένει = Υ 33 Σύνθεση 

Αστικού Δικαίου 

    ΥΓ 026 Ειδικά Μαθήματα  Εμβάθυνσης στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο εν γένει = Υ 34 

Σύνθεση Πολιτικής Δικονομίας 

    Υ 028 Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο = Υ 35 Σύνθεση Εμπορικού 

Δικαίου 

    Υ 030 Ειδικά Μαθήματα  Εμβάθυνσης στο Ποινικό Δίκαιο και στην Ποινική Δικονομία = 

Υ 36 Σύνθεση Ποινικού Δικαίου & Ποιν. Δικονομίας 

    Υ 029 Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Συνταγματικό και το Διοικητικό Δίκαιο = Υ 37 

Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου & Διοικ. Δικον. 

6.  Τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των ορισμών του άρθρου 16 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού, 

όλα τα λοιπά μαθήματα επιλογής (γενικής ή ειδικής) του παλαιού προγράμματος σπουδών, στα 

οποία έχει ήδη επιτύχει ο φοιτητής πριν την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, 

μεταφέρονται στη νέα μηχανογραφική του μερίδα σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχησης που 

παρατίθεται ακολούθως (υπό Α, Β). Τυχόν επιπλέον αναγκαίες σχετικές πιστωτικές μονάδες θα 

συμπληρώνονται με την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε ανάλογο αριθμό μαθημάτων επιλογής 

από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 2 του παρόντος. 

Α. Τα παρακάτω μαθήματα δεν υπάρχουν στο νέο Πρόγραμμα (είτε καθόλου είτε όχι με το ίδιο 

περιεχόμενο είτε όχι στην ελληνική γλώσσα). Άρα, για όποιον έχει επιτύχει σε αυτά πριν 

από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού, τα μαθήματα αυτά μεταφέρονται αυτούσια 

στη νέα μερίδα του, με τον παλαιό κωδικό και την παλαιά ονομασία και με τις πιστωτικές 

μονάδες που είχαν στο παλαιό Πρόγραμμα (πάντοτε 4 ECTS, όπως και τα μαθήματα 

επιλογής του νέου Προγράμματος). 

 ΕΕ 72 Στοιχεία Οικονομικής Επιστήμης 

 ΕΕ 73 Στοιχεία Δημόσιας Οικονομικής 

 ΓΕΖ 02 Ιστορία των Θεσμών 

 ΓΕΖ 06 Θεσμοί Αγίου Όρους 

 ΓΕΖ 03 Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο (ο επιτυχών στο μάθημα αυτό του παλαιού 

Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το ταυτόσημο 

ξενόγλωσσο μάθημα ΕΛΕ 73. Comparative Ecclesiastical Law) 

  

 ΓΕΕ 01 Τα Θεμέλια του Αστικού Δικαίου 

 ΓΕΕ 07 Ειδικά Μαθήματα Αστικής Ευθύνης 

 ΓΕΕ 21 Εξασφάλιση Απαιτήσεων 

 ΓΕΕ 20 Ειδικές Διαδικασίες- Διαιτησία 

 ΓΕΕ 06 Προστασία Μισθώσεων (ο επιτυχών στο μάθημα αυτό του παλαιού 

Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το εν μέρει 



ταυτόσημο μάθημα επιλογής ΠΕ 1. Δίκαιο μισθώσεων και σύμβασης έργου = ΕΛΕ 1. 

Δίκαιο μισθώσεων και σύμβασης έργου) 

 

 ΓΕΕ 22 Δίκαιο του Κτηματολογίου (ο επιτυχών στο μάθημα αυτό του παλαιού 

Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το εν μέρει 

ταυτόσημο μάθημα επιλογής ΠΕ 2. Δίκαιο Κτηματολογίου, Οριζόντια-κάθετη 

ιδιοκτησία = ΕΛΕ 2. Δίκαιο Κτηματολογίου, Οριζόντια-κάθετη ιδιοκτησία) 

 

 ΓΕΕ 03 Οριζόντια και Κάθετη Ιδιοκτησία (ο επιτυχών στο μάθημα αυτό του παλαιού 

Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το εν μέρει 

ταυτόσημο μάθημα επιλογής ΠΕ 2. Δίκαιο Κτηματολογίου, Οριζόντια-κάθετη 

ιδιοκτησία = ΕΛΕ 2. Δίκαιο Κτηματολογίου, Οριζόντια-κάθετη ιδιοκτησία) 

 

 ΓΕΕ 02 Αστική Προστασία του Καταναλωτή (ο επιτυχών στο μάθημα αυτό του παλαιού 

Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το εν μέρει ταυτόσημο 

διακλαδικό σεμινάριο ΔΣ 9. Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών) 

 

 ΓΕΕ 05 Νέες Συμβατικές Μορφές των Σύγχρονων Συναλλαγών (ο επιτυχών στο μάθημα 

αυτό του παλαιού Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το εν 

μέρει ταυτόσημο διακλαδικό σεμινάριο ΔΣ 4. Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων) 

 

 ΓΕ 503 Χρηματιστηριακό Δίκαιο 

 ΓΕΓ 5 Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου 

 ΓΕΓ 23 Δίκαιο Κρατικού Παρεμβατισμού 

 ΕΕΓ 20 Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 ΕΕΓ 24 Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

 ΓΕΓ 01 Δίκαιο Χερσαίας Μεταφοράς (ο επιτυχών στο μάθημα αυτό του παλαιού 

Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το εν μέρει ταυτόσημο 

μάθημα επιλογής ΠΕ 24. Δίκαιο Μεταφορών = ΕΛΕ 14. Δίκαιο Μεταφορών) 

 

 ΓΕΓ 02 Δίκαιο Αεροπορικής Μεταφοράς (ο επιτυχών στο μάθημα αυτό του παλαιού 

Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το εν μέρει ταυτόσημο 

μάθημα επιλογής ΠΕ 24. Δίκαιο Μεταφορών = ΕΛΕ 14. Δίκαιο Μεταφορών) 

 

 ΓΕΓ 4 Λογιστική Εμπορικών Εταιριών (ο επιτυχών στο μάθημα αυτό του παλαιού 

Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το εν μέρει ταυτόσημο 

μάθημα επιλογής ΠΕ 25. Ειδικά θέματα Εμπορικών Εταιριών = ΕΛΕ 15. Ειδικά θέματα 

Εμπορικών Εταιριών) 

 

 ΓΕ 507 Δίκαιο των Συνεταιρισμών (ο επιτυχών στο μάθημα αυτό του παλαιού 

Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το εν μέρει ταυτόσημο 

μάθημα επιλογής ΠΕ 25. Ειδικά θέματα Εμπορικών Εταιριών = ΕΛΕ 15. Ειδικά θέματα 

Εμπορικών Εταιριών) 

 

 ΓΕΓ 28 Δίκαιο Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών (ο επιτυχών στο μάθημα αυτό του παλαιού 

Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το εν μέρει ταυτόσημο 



μάθημα επιλογής ΠΕ 25. Ειδικά θέματα Εμπορικών Εταιριών = ΕΛΕ 15. Ειδικά θέματα 

Εμπορικών Εταιριών) 

 

 ΓΕΒ 02 Δίκαιο Δημόσιας Τάξης 

 ΓΕΒ 4 Πολιτική Κοινωνιολογία 

 ΓΕΒ 5 Ιστορία Ευρωπαϊκών Πολιτικών Θεσμών 

 ΓΕΒ 8 Εκλογικό και Κοινοβουλευτικό Δίκαιο (ο επιτυχών στο μάθημα αυτό του παλαιού 

Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το εν μέρει ταυτόσημο 

μάθημα ΕΛΕ 63. Δικαστικός έλεγχος του νόμου (Συνταγματικό Δικονομικό Δίκαιο) 

 

 ΓΕΒ 11 Σύγχρονα Θέματα (Συγκριτικού) Συνταγματικού Δικαίου-Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 ΓΕ 506 Δίκαιο, Φύλο, Ισότητα 

 ΕΕ 53 Νεώτερη Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία 1821-1940 (ο επιτυχών στο 

μάθημα αυτό του παλαιού Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο 

Πρόγραμμα το εν μέρει ταυτόσημο μάθημα ΕΛΕ 26. Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική 

Ιστορία 1821-1975) 

 

 ΓΕΒ 2 Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία 1940-1986 (ο επιτυχών στο 

μάθημα αυτό του παλαιού Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο 

Πρόγραμμα το εν μέρει ταυτόσημο μάθημα ΕΛΕ 26. Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική 

Ιστορία 1821-1975) 

 

 ΓΕΕ 28 Droit Constitutionnel Approfondi- Le contentieux constitutionnel (ο επιτυχών στο 

μάθημα αυτό του παλαιού Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο 

Πρόγραμμα το εν μέρει ταυτόσημο μάθημα ΕΛΕ 63. Δικαστικός έλεγχος του νόμου 

(Συνταγματικό Δικονομικό Δίκαιο) 

 

 ΓΕΑ 4 Ποινική Δικονομία- Ειδικές Διαδικασίες 

 ΓΕΕ 26 Δικαστική Ψυχολογία- Ανακριτική 

 ΓΕΔ 1 Διεθνείς Σχέσεις 

 ΓΕΔ 5 Σύγχρονα Διεθνή Θέματα και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 

 ΓΕΕ 6 Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο (ο επιτυχών στο μάθημα αυτό του 

παλαιού Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο Πρόγραμμα το ταυτόσημο 

ξενόγλωσσο μάθημα ΕΛΕ 71. International and European Social Law) 

 

 ΓΕΔ 10 Διεθνείς Σχέσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις Ευρωπαϊκές Σχέσεις (ο επιτυχών στο 

μάθημα αυτό του παλαιού Προγράμματος δεν επιτρέπεται να επιλέξει από το νέο 

Πρόγραμμα το ταυτόσημο ξενόγλωσσο μάθημα ΕΛΕ 36. EU-International Relations Law) 

 

 

Β. Απόλυτη αντιστοιχία, άρα και αλληλοαποκλεισμός, υπάρχει μεταξύ των ακόλουθων 

μαθημάτων επιλογής του παλαιού με αυτά του νέου προγράμματος σπουδών. Για όποιον 

έχει επιτύχει σε αυτά πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού, τα εν λόγω 



μαθήματα μεταφέρονται στο νέο Πρόγραμμα στη μερίδα του φοιτητή με το νέο κωδικό και 

τη νέα ονομασία τους και με τις νέες πιστωτικές τους μονάδες (οι οποίες τυχαίνει να ίδιες 

με τις παλαιές, πάντοτε 4 ECTS). Ωστόσο, ειδικώς τα μαθήματα του παλαιού 

προγράμματος «ΕΕ. 71: Γενική Κοινωνιολογία», «ΕΕ. 51: Πολιτική Επιστήμη» και «ΕΕ. 

52: Πολιτειολογία» μεταφέρονται στη μερίδα του φοιτητή με τον παλαιό τους κωδικό ως 

Ειδικής Επιλογής (διότι με το νέο πρόγραμμα θα χαρακτηρίζονταν ως Γενικής Παιδείας- 

ΓΠ). Επισημαίνεται ότι στο σημείο αυτό έχει εφαρμογή και το άρθρο 16 παρ. 2 του 

παρόντος Κανονισμού, που ορίζει ότι, για τη λήψη πτυχίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να 

υπάρχουν τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα από διαφορετικές ενότητες μαθημάτων 

ειδικής επιλογής του παλαιού Προγράμματος ή/και μαθημάτων περιορισμένης επιλογής 

(ΠΕ) του νέου Προγράμματος Σπουδών. Τα μαθήματα επιλογής του παλαιού 

Προγράμματος στα οποία πέτυχε ο φοιτητής και τα οποία υπό το νέο Πρόγραμμα μπορούν 

να επιλεγούν είτε ως ΠΕ είτε ως ΕΛΕ, θα μεταφερθούν στη νέα μερίδα του ως ΠΕ. Τυχόν 

επιπλέον αναγκαίες σχετικές πιστωτικές μονάδες θα συμπληρώνονται με την επιτυχή 

εξέταση του φοιτητή σε ανάλογο αριθμό μαθημάτων επιλογής από το νέο Πρόγραμμα 

Σπουδών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 2 του παρόντος.  

 ΓΕΖ 4 Ηλεκτρονική Επεξεργασία του Δικαίου (Δίκαιο και Πληροφορική) 

= ΠΕ 12. Δίκαιο της Πληροφορικής = ΕΛΕ 52. Δίκαιο της Πληροφορικής 

 

 ΕΕ 42  Εκκλησιαστικό Δίκαιο = ΠΕ 13. Εκκλησιαστικό Δίκαιο = ΕΛΕ 

53. Εκκλησιαστικό Δίκαιο 

 

 ΕΕ 41 Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου = ΠΕ 15. Ιδιωτικό Δίκαιο της 

Αρχαίας Ρώμης = ΕΛΕ 55. Ιδιωτικό Δίκαιο της Αρχαίας Ρώμης 

 

 ΕΕ 71 Γενική Κοινωνιολογία = ΓΠ 1. Γενική Κοινωνιολογία 

 ΓΕ 505 Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου και των Θεσμών = ΓΠ 2. 

Δίκαιο και  Οικονομία 

 ΓΕΖ 1 Ιστορία και Εισηγήσεις του Ελληνικού Δικαίου = ΕΛΕ 67. Ιστορία 

Βυζαντινού και Δυτικοευρωπαϊκού Δικαίου 

 

 ΓΕΑ 9 Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο = ΠΕ 4. Διεθνές και Ευρωπαϊκό 

Δικονομικό Δίκαιο= ΕΛΕ 4. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο 

 

 ΓΕΕ 18 Ασφαλιστικά Μέτρα =  ΠΕ 3. Ασφαλιστικά μέτρα = ΕΛΕ 3. 

Ασφαλιστικά μέτρα 

 

 ΓΕΕ 11 Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων = ΠΕ 5. Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης = ΕΛΕ 5. 

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

 ΓΕΕ 23 Σύγχρονα Θέματα Εργατικού Δικαίου = ΕΛΕ 58. Σύγχρονα θέματα Εργατικού Δικαίου-

Επισφαλείς εργασιακές σχέσεις 

 

 ΓΕΕ 19 Εκούσια Δικαιοδοσία  = ΕΛΕ 57. Εκούσια Δικαιοδοσία 

 

 ΓΕΕ 15 Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου του Τουρισμού = ΕΛΕ 56. Ιδιωτικό Δίκαιο Τουρισμού 

 



 ΓΕΔ 8 Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο (J. Monnet) = ΠΕ 21. Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο  (Jean 

Monnet) = ΕΛΕ 11. Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο  (Jean Monnet) 

 

 ΓΕΓ 7 Τραπεζικό Δίκαιο = ΠΕ 22. Τραπεζικό Δίκαιο = ΕΛΕ 12. Τραπεζικό Δίκαιο 

 

 ΕΕΓ 21 Ναυτικό Δίκαιο = ΠΕ 23. Ναυτικό Δίκαιο = ΕΛΕ 13. Ναυτικό Δίκαιο 

 

 ΓΕΓ 3 Ειδικοί Θεσμοί Ναυτικού Δικαίου = ΕΛΕ 60. Ειδικοί θεσμοί Ναυτικού Δικαίου 

 

 ΕΕ 51 Πολιτική Επιστήμη = ΓΠ 4. Πολιτική Επιστήμη 

 ΕΕ 52 Πολιτειολογία = ΓΠ 3. Πολιτειολογία 

 ΕΕ 61 Υπαλληλικό Δίκαιο-Δίκαιο Παιδείας = ΠΕ 7. Υπαλληλικό Δίκαιο - Δίκαιο Παιδείας =  

EΛE 47. Υπαλληλικό Δίκαιο - Δίκαιο Παιδείας 

 

 ΕΕ 62 Δίκαιο Περιβάλλοντος -Χωροταξίας και Πολεοδομίας = ΠΕ 6. 

Δίκαιο περιβάλλοντος, χωροταξικό-πολεοδομικό = ΕΛΕ 46. Δίκαιο 

περιβάλλοντος, χωροταξικό-πολεοδομικό 

 

 ΕΕΓ 63 Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο = ΠΕ  8. Διοικητικό Οικονομικό 

Δίκαιο = ΕΛΕ 48. Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο 

 

 ΓΕΒ 9 Δίκαιο Διοικητικών Συμβάσεων = ΕΛΕ 27. Δίκαιο Δημοσίων 

Συμβάσεων 

 

 ΓΕΒ 6 Διοικητική Επιστήμη =  ΕΛΕ 64. Διοικητική Επιστήμη 

 

 ΓΕΒ 7 Δημοσιονομικό Δίκαιο = ΠΕ 9. Δημοσιονομικό Δίκαιο = ΕΛΕ 49. 

Δημοσιονομικό Δίκαιο 

 

 ΓΕΒ 3 Ειδικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου = ΕΛΕ 28. Ενωσιακό 

Φορολογικό & Τελωνειακό Δίκαιο  

 ΓΕΒ 10 Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας = ΠΕ 10. 

Δίκαιο μέσων μαζικής επικοινωνίας = ΕΛΕ 50. Δίκαιο μέσων μαζικής 

επικοινωνίας 

 ΓΕΒ 13 Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο (J. Monnet) = ΕΛΕ 33. 

Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο (Jean Monnet ) 

 ΓΕΕ 24 European Constitutional Law (J. Monnet) = ΕΛΕ 35. European 

Constitutional Law  (Jean Monnet) 

 

 ΓΕΕ 29 European Human Rights Law (J. Monnet) = ΕΛΕ 74. European 

Human Rights Law (Jean Monnet) 

 

 ΕΕ 22 Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο = ΠΕ 16. Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο 

= ΕΛΕ 6. Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο 

 

 ΕΕΓ 25 Θέματα Ειδικού Ποινικού Δικαίου = ΠΕ 17. Θέματα Ειδικού 

Ποινικού Δικαίου (ΠΚ) = ΕΛΕ 7. Θέματα Ειδικού Ποινικού Δικαίου (ΠΚ) 



 

 ΕΕΓ 26 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι = ΠΕ 18. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι = ΕΛΕ 8. Ειδικοί Ποινικοί 

Νόμοι  

 

 ΓΕΑ 11 Εγκληματολογία = ΠΕ 20. Εγκληματολογία = ΕΛΕ 10. Εγκληματολογία 

 

 ΓΕΑ 10 Σωφρονιστική = ΕΛΕ 61.  Σωφρονιστική 

 

 ΓΕΕ 27 Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά = ΕΛΕ 62. Νομοθεσία και 

Πολιτική για τα Ναρκωτικά  

 ΓΕΑ 12 Δίκαιο των Ανηλίκων = ΕΛΕ 24.  Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων 

 

 ΓΕΑ 8 Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο = ΕΛΕ 25. Στρατιωτικό Ποινικό 

Δίκαιο 

 ΕΕ 32 Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο = ΠΕ 27. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο = 

ΕΛΕ 17. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο 

 

 ΕΕ 33 Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο = ΠΕ 26. Συγκριτικό Δίκαιο 

=ΕΛΕ 16. Συγκριτικό Δίκαιο 

 

 ΕΕ 34 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ΙΙ (ειδικό μέρος) = ΠΕ 30. Ειδικά 

ζητήματα Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου = ΕΛΕ 20. Ειδικά ζητήματα Δημόσιου Διεθνούς 

Δικαίου 

 

 ΕΕ 35 Ειδικά Μαθήματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης = ΠΕ 29. 

Ειδικά ζητήματα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης = ΕΛΕ 19. Ειδικά ζητήματα Δικαίου 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 ΓΕΔ 05 Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών = ΠΕ 28. Δίκαιο Διεθνών 

Συναλλαγών = ΕΛΕ 18. Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών 

 

 ΓΕΓ 6 Κυπριακό Δίκαιο = ΕΛΕ 29. Κυπριακό Δίκαιο 

 

 ΓΕΔ 2 Διπλωματική Ιστορία = ΓΠ 5. Διπλωματική Ιστορία 

 ΓΕΔ 6 Ειδικά Μαθήματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου = ΕΛΕ 32. Διεθνές 

Ανθρωπιστικό Δίκαιο 

 

 ΓΕΔ 7 Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών = ΕΛΕ 31. Δίκαιο Καταστάσεως 

Αλλοδαπών – Μετανάστευσης 

 

 ΓΕΔ 3 Διεθνείς Θεσμοί = ΕΛΕ 30. Διεθνείς Θεσμοί 

 

 ΓΕ 500 Η Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή 

Έννομη Τάξη (J. Monnet) = ΕΛΕ 65. Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

στην έννομη τάξη της ΕΕ  (Jean Monnet) 

 

 ΓΕΕ 25 International Trade Law (GATT/WTO Law) = ΕΛΕ 37. 

International Trade Law (GATT/WTO Law) 

 



 

Γ) Επεξηγηματικό προσάρτημα για φοιτητές με ημερομηνία πρώτης εγγραφής από 1993/94 

έως και 2014/15  

Από τις μεταβατικές προβλέψεις των άρθρων 16-17 του παρόντος Κανονισμού καθώς και των 

Παραρτημάτων που ακολουθούν, προκύπτει για τους ήδη φοιτούντες ότι: 

 

Α) Για τους ήδη φοιτούντες που θα αποφοιτήσουν εξεταζόμενοι μέχρι και στην εξεταστική 

περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 δεν αλλάζει απολύτως τίποτε. 

 

Β) Οι ήδη φοιτούντες που θα αποφοιτήσουν από το 2016 και μετά δεν εντάσσονται σε 

προαπαιτούμενα και διατηρούν μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2017 τη 

δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και στα δύο 

εξάμηνα, πέραν των μαθημάτων Σύνθεσης (Εμβάθυνσης) που συνεχίζουν να διδάσκονται και 

να εξετάζονται πάντοτε και ως επαναληπτικά.  
 

 

Γ) Ως προς τα μαθήματα επιλογής, οι ήδη φοιτούντες που θα αποφοιτήσουν από το 2016 και 

μετά ευνοούνται τριπλά: Πρώτον, διότι για τη λήψη πτυχίου δεν απαιτούνται πλέον 14 

μαθήματα επιλογής αλλά μόνον 13 (52 μονάδες : 4 = 13). Δεύτερον, διότι αντί 9 μαθημάτων 

ειδικής επιλογής απαιτούνται πλέον για τους ήδη φοιτούντες μόνον 4. Τρίτον, διότι τα 

μαθήματα επιλογής που λείπουν, μπορούν να επιλεγούν πλέον, χωρίς άλλους περιορισμούς, 

από έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων από ότι μέχρι τώρα. 

 

Δ)  Μοναδικό πιθανό «μειονέκτημα» ως προς τα μαθήματα επιλογής, για τους ήδη 

φοιτούντες που θα αποφοιτήσουν από το 2016 και μετά, θα μπορούσαν ίσως να θεωρηθούν οι 

περιπτώσεις που ο φοιτητής (α) έχει περάσει σε ένα από τα παλαιά μαθήματα ειδικής 

επιλογής «Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου» ή «Κοινωνιολογία του Δικαίου» το 

οποίο τώρα μετατρέπεται στο νέο υποχρεωτικό μάθημα «Μεθοδολογία Δικαίου», ή/και (β) 

έχει περάσει σε ένα από τα παλαιά μαθήματα ειδικής επιλογής «Συλλογικές σχέσεις 

εργασίας: Συνδικαλιστικές ελευθερίες, Συλλογικές διαφορές» ή «Συλλογικές σχέσεις 

εργασίας: Συνδικαλιστικές ελευθερίες, Δίκαιο της Εκμετάλλευσης» το οποίο τώρα 

μετατρέπεται στο νέο υποχρεωτικό μάθημα «Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο», άρα στις 

περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να συμπληρώσει ανάλογα τα μαθήματα επιλογής του κατά 1 ή 

2, αν δεν έχει ήδη περισσότερα από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Ωστόσο και αυτό 

το υποτιθέμενο «μειονέκτημα» εξισορροπείται πλήρως με τη μείωση για τους ήδη 

φοιτούντες του αριθμού των αναγκαίων για τη λήψη πτυχίου μαθημάτων ειδικής επιλογής 

από 9 σε 4, δηλαδή κατά 2 λιγότερα και από τον αριθμό των 6 ενοτήτων μαθημάτων 

Περιορισμένης Επιλογής του αναμορφωμένου Προγράμματος. 

 

Ε) Ως προς τα υποχρεωτικά μαθήματα, οι ήδη φοιτούντες που θα αποφοιτήσουν από το 2016 

και μετά, μπορούν να ακολουθήσουν απρόσκοπτα το παλαιό ενδεικτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών, ως εξής: 
 

1) Για τους φοιτούντες από 1.10.2015 στο 7
ο
 εξάμηνο: 

 
Στο χειμερινό εξάμηνο 2015/16 μπορούν να πάρουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που υπήρχαν 

στο 7
ο
 εξάμηνο του παλαιού Προγράμματος, διότι οι Συνθέσεις (Εμβαθύνσεις) Δημοσίου και 

Ποινικού προσφέρονται μονίμως σε όλα τα εξάμηνα ως επαναληπτικά μαθήματα (βλ. άρθρο 17 

§1 του παρόντος), το Κληρονομικό και το Πτωχευτικό Δίκαιο προσφέρονται ως επαναληπτικά 

μαθήματα ειδικά στο χειμερινό εξάμηνο 2015/16 (βλ. άρθρο 17 §2 του παρόντος) και, τέλος, η 

Πολιτική Δικονομία ΙΙ (Ένδικα Μέσα – Αναγκαστική Εκτέλεση) προσφέρεται στο χειμερινό 

εξάμηνο ως μάθημα 5
ου

 εξαμήνου του αναμορφωμένου Προγράμματος (χωρίς να δημιουργείται 

πρόβλημα επάρκειας αιθουσών, διότι οι φοιτητές του 5
ου

 εξαμήνου του 2015/16 θα το 
παρακολουθήσουν στο χειμερινό εξάμηνο του 2016/17, όπως εκτίθεται παρακάτω). Τέλος, σε 

περίπτωση που μέχρι και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015 δεν έχουν περάσει ένα από τα παλαιά 



μαθήματα επιλογής του παλαιού 8
ου

 εξαμήνου «Συλλογικές σχέσεις εργασίας: Συνδικαλιστικές 

ελευθερίες, Συλλογικές διαφορές» ή «Συλλογικές σχέσεις εργασίας: Συνδικαλιστικές ελευθερίες, 

Δίκαιο της Εκμετάλλευσης», θα πρέπει να πάρουν και το υποχρεωτικό μάθημα του 5
ου

 εξαμήνου 

του αναμορφωμένου Προγράμματος «Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο» (βλ. π.κ. Παράρτημα 9, αριθ. 

4). 

 

Στο εαρινό εξάμηνο 2016 μπορούν να πάρουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που υπήρχαν στο 8
ο
 

εξάμηνο του παλαιού Προγράμματος, διότι οι Συνθέσεις (Εμβαθύνσεις) Αστικού, Πολιτικής 

Δικονομίας και Εμπορικού Δικαίου προσφέρονται μονίμως σε όλα τα εξάμηνα ως επαναληπτικά 

μαθήματα (βλ. άρθρο 17 §1 του παρόντος) και το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο προσφέρεται στο 

εαρινό εξάμηνο 2016 ως μάθημα 6
ου

 εξαμήνου του αναμορφωμένου Προγράμματος (χωρίς να 

δημιουργείται πρόβλημα επάρκειας αιθουσών, διότι οι φοιτητές του 6
ου

 εξαμήνου του 2015/16 θα 

το παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο του 2017, όπως εκτίθεται παρακάτω). Τέλος, σε 

περίπτωση που μέχρι και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015 δεν έχουν περάσει ένα από τα παλαιά 

μαθήματα επιλογής «Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου» ή «Κοινωνιολογία του Δικαίου», 

θα πρέπει να πάρουν επιπλέον και το υποχρεωτικό νέο μάθημα του αναμορφωμένου 

Προγράμματος «Μεθοδολογία του Δικαίου» ( βλ. π.κ. Παράρτημα 9, αριθ. 3), το οποίο 

προσφέρεται ως επαναληπτικό μάθημα ειδικά στο εαρινό εξάμηνο 2016 (βλ. άρθρο 17 §2 του 

παρόντος). 

 

 

2) Για τους φοιτούντες από 1.10.2015 στο 5
ο
 εξάμηνο: 

 
Στο χειμερινό εξάμηνο 2015/16 μπορούν να πάρουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που υπήρχαν 

στο 5
ο
 εξάμηνο του παλαιού Προγράμματος, διότι το Ειδικό Ενοχικό, το Φορολογικό, η Πολιτική 

Δικονομία Ι (Γενικό Μέρος – Απόδειξη) και το Ατομικό Εργατικό Δίκαιο προσφέρονται ως 

επαναληπτικά μαθήματα ειδικά στο χειμερινό εξάμηνο 2015/16 (βλ. άρθρο 17 §2 του παρόντος) 

ενώ το Ειδικό Ποινικό Δίκαιο υπάρχει ως μάθημα 5
ου

 εξαμήνου του αναμορφωμένου 

Προγράμματος. Τέλος, σε περίπτωση που μέχρι και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015 δεν έχουν 

περάσει ένα από τα παλαιά μαθήματα επιλογής «Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου» ή 

«Κοινωνιολογία του Δικαίου», θα πρέπει να πάρουν επιπλέον και το υποχρεωτικό νέο μάθημα 

χειμερινού (3
ου

) εξαμήνου του αναμορφωμένου Προγράμματος «Μεθοδολογία του Δικαίου» (βλ. 

π.κ. Παράρτημα 9, αριθ. 3). 

 

Στο εαρινό εξάμηνο 2016 μπορούν να πάρουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που υπήρχαν στο 6
ο
 

εξάμηνο του παλαιού Προγράμματος, διότι η Ποινική Δικονομία υπάρχει ως μάθημα 6
ου

 

εξαμήνου του αναμορφωμένου Προγράμματος, η Διοικητική Δικονομία προσφέρεται ως 

επαναληπτικό μάθημα ειδικά στο εαρινό εξάμηνο 2016 (βλ. άρθρο 17 §2 του παρόντος) και, 

τέλος, οι Συνταγματικές Ελευθερίες και οι Εμπορικές Δικαιοπραξίες προσφέρονται στο εαρινό 

εξάμηνο 2016 ως μαθήματα του 4
ου

 εξαμήνου του αναμορφωμένου Προγράμματος (εδώ θα 

ληφθεί ειδική πρόνοια για την επάρκεια αιθουσών) 

 

Στο χειμερινό εξάμηνο 2016/17 μπορούν να πάρουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που υπήρχαν 

στο 7
ο
 εξάμηνο του παλαιού Προγράμματος, διότι οι Συνθέσεις (Εμβαθύνσεις) Δημοσίου και 

Ποινικού προσφέρονται μονίμως σε όλα τα εξάμηνα ως επαναληπτικά μαθήματα (βλ. άρθρο 17 

§1 του παρόντος), το Κληρονομικό και το Πτωχευτικό Δίκαιο προσφέρονται ως επαναληπτικά 

μαθήματα ειδικά στο χειμερινό εξάμηνο 2016/17 (βλ. άρθρο 17 §2 του παρόντος) και, τέλος, η 

Πολιτική Δικονομία ΙΙ (Ένδικα Μέσα – Αναγκαστική Εκτέλεση) προσφέρεται στο χειμερινό 

εξάμηνο 2016/17 ως μάθημα 5
ου

 εξαμήνου του αναμορφωμένου Προγράμματος (εδώ θα ληφθεί 

ειδική πρόνοια για την επάρκεια αιθουσών). 

 

Στο εαρινό εξάμηνο 2017 μπορούν να πάρουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που υπήρχαν στο 8
ο
 

εξάμηνο του παλαιού Προγράμματος, διότι οι Συνθέσεις (Εμβαθύνσεις) Αστικού, Πολιτικής 

Δικονομίας και Εμπορικού Δικαίου προσφέρονται μονίμως σε όλα τα εξάμηνα ως επαναληπτικά 

μαθήματα (βλ. άρθρο 17 §1 του παρόντος) και το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο προσφέρεται στο 

εαρινό εξάμηνο 2017 ως μάθημα 6
ου

 εξαμήνου του αναμορφωμένου Προγράμματος (εδώ θα 

ληφθεί ειδική πρόνοια για την επάρκεια αιθουσών). Τέλος, σε περίπτωση που μέχρι και την 



εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015 δεν έχουν περάσει ένα από τα παλαιά μαθήματα επιλογής του 

παλαιού 8
ου

 εξαμήνου «Συλλογικές σχέσεις εργασίας: Συνδικαλιστικές ελευθερίες, Συλλογικές 

διαφορές» ή «Συλλογικές σχέσεις εργασίας: Συνδικαλιστικές ελευθερίες, Δίκαιο της 

Εκμετάλλευσης», θα πρέπει να πάρουν και το υποχρεωτικό μάθημα του 5
ου

 εξαμήνου του 

αναμορφωμένου Προγράμματος «Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο» (βλ. π.κ. Παράρτημα 9, αριθ. 4), 

το οποίο προσφέρεται ως επαναληπτικό μάθημα ειδικά στο εαρινό εξάμηνο 2017 (βλ. άρθρο 17 

§2 του παρόντος). 

 

 

3) Για τους φοιτούντες από 1.10.2015 στο 3
ο
 εξάμηνο: 

 

Στο χειμερινό εξάμηνο 2015/16 μπορούν να πάρουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που υπήρχαν 

στο 3
ο
 εξάμηνο του παλαιού Προγράμματος, διότι το Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, η Ποινολογία, το 

Εμπράγματο Δίκαιο και το Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ως μαθήματα 3
ου

 εξαμήνου του 

αναμορφωμένου Προγράμματος, ενώ το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο και το Δίκαιο Ανταγωνισμού 

προσφέρονται ως επαναληπτικά μαθήματα ειδικά στο χειμερινό εξάμηνο 2015/16 (βλ. άρθρο 17 

§2 του παρόντος). Επιπλέον αυτών θα πρέπει να πάρουν μόνο το Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών. 

 

Από το εαρινό εξάμηνο 2016 και μετά μπορούν να παρακολουθούν κανονικά το αναμορφωμένο 

Πρόγραμμα Σπουδών, έχοντας ελαφρύνει το 4
ο
 εξάμηνό τους από το Δίκαιο Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας (που θα το έχουν περάσει μαζί με το Γενικό Εμπορικό – Δίκαιο Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας του παλαιού 2
ου

 εξαμήνου, βλ. π.κ. Παράρτημα 9, αριθ. 2) καθώς επίσης και έχοντας 

ελαφρύνει τα 5
ο
, 6

ο
, 7

ο
 και 8

ο
 εξάμηνα από ορισμένα μαθήματα επιλογής που θα έχουν ήδη 

περάσει μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2015.  

 

Επειδή όμως κανονικά (για τους ήδη πρωτοετείς) μεταξύ των μαθημάτων αυτών δεν θα 

περιλαμβάνεται ένα από τα παλαιά μαθήματα επιλογής «Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του 

Δικαίου» ή «Κοινωνιολογία του Δικαίου», θα πρέπει στο χειμερινό εξάμηνο 2016/17, όταν θα 

φοιτούν στο 5
ο
 εξάμηνο, να πάρουν, εκτός από τα μαθήματα 5

ου
 εξαμήνου του αναμορφωμένου 

Προγράμματος, και το υποχρεωτικό νέο μάθημα του 3
ου

 εξαμήνου του αναμορφωμένου 

Προγράμματος «Μεθοδολογία του Δικαίου» (βλ. π.κ. Παράρτημα 9, αριθ. 3). 

  

 

ΣΤ) Τέλος, το γεγονός ότι το αναμορφωμένο Πρόγραμμα προβλέπει 188 μονάδες από 37 

υποχρεωτικά μαθήματα, αντί 182 μονάδων από 33 υποχρεωτικά μαθήματα του παλαιού 

Προγράμματος, δεν σημαίνει ότι προστίθενται οπωσδήποτε νέες εξεταστικές υποχρεώσεις 

για τους ήδη φοιτούντες. Και τούτο διότι:  

 
α) Το νέο υποχρεωτικό μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου» θεωρείται περασμένο 

μαζί με το μάθημα των «Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου» του 1
ου

 εξαμήνου, έστω και αν το 

τελευταίο περαστεί στο μέλλον. Δίνεται βέβαια η δυνατότητα εξέτασης, αν ο φοιτητής επιθυμεί 

να βελτιώσει βαθμό στο μάθημα της Εισαγωγής. 

 

β) Τα δύο νέα υποχρεωτικά μαθήματα «Εμπορικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος» και «Εμπορικό 

Δίκαιο-Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας» θεωρούνται περασμένα με το υποχρεωτικό μάθημα 2
ου 

εξαμήνου του παλαιού Προγράμματος «Εμπορικό Δίκαιο: Γενικό Εμπορικό-Δίκαιο Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας». Δίνεται βέβαια η δυνατότητα εξέτασης, αν ο φοιτητής επιθυμεί να βελτιώσει βαθμό 

στο μάθημα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Μόνο αν δεν έχει περάσει το παλαιό μάθημα, οφείλει ο 

φοιτητής να εξεταστεί στα δύο αυτά υποχρεωτικά μαθήματα του αναμορφωμένου Προγράμματος. 

 

γ) Το νέο υποχρεωτικό μάθημα «Μεθοδολογία Δικαίου» θεωρείται περασμένο με ένα από τα δύο 

μαθήματα ειδικής επιλογής του παλαιού Προγράμματος «Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του 

Δικαίου» ή «Κοινωνιολογία του Δικαίου», ακόμη και κατά μετατροπή του εν λόγω μαθήματος 

από ειδικής σε γενικής επιλογής. Μόνο αν δεν έχει περάσει ένα από τα δύο αυτά μαθήματα 

επιλογής, οφείλει ο φοιτητής να εξεταστεί νέο υποχρεωτικό μάθημα του αναμορφωμένου 

Προγράμματος. 

 



δ) Το νέο υποχρεωτικό μάθημα «Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο» θεωρείται περασμένο με ένα από 

τα δύο μαθήματα ειδικής επιλογής του παλαιού Προγράμματος «Συλλογικές σχέσεις εργασίας: 

Συνδικαλιστικές ελευθερίες, Συλλογικές διαφορές» ή «Συλλογικές σχέσεις εργασίας: 

Συνδικαλιστικές ελευθερίες, Δίκαιο της Εκμετάλλευσης», ακόμη και κατά μετατροπή του εν λόγω 

μαθήματος από ειδικής σε γενικής επιλογής. Μόνο αν δεν έχει περάσει ένα από τα δύο αυτά 

μαθήματα επιλογής, οφείλει ο φοιτητής να εξεταστεί στο νέο υποχρεωτικό μάθημα του 

αναμορφωμένου Προγράμματος. 

  

 

Ζ) Σύμφωνα με τα παραπάνω, όσοι από τους ήδη φοιτούντες πρέπει, μετά την έναρξη 

εφαρμογής του αναμορφωμένου Προγράμματος, να παρακολουθήσουν τα νέα υποχρεωτικά 

μαθήματα «Μεθοδολογία του Δικαίου» και «Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο», ενδείκνυται να τα 

παρακολουθήσουν στα ακόλουθα εξάμηνα, τόσο για λόγους συνέχειας του προγράμματός 

τους όσο και για λόγους επάρκειας των αιθουσών διδασκαλίας: 

 

Μεθοδολογία του Δικαίου 

 Οι φοιτούντες από 1.10.2015 στο 7
ο
 εξάμηνο: να το παρακολουθήσουν στο εαρινό 

εξάμηνο 2016 (επαναληπτικό) 

 Οι φοιτούντες από 1.10.2015 στο 5
ο
 εξάμηνο: να το παρακολουθήσουν στο χειμερινό 

εξάμηνο 2015/16 (κύριο) 

 Οι φοιτούντες από 1.10.2015 στο 3
ο
 εξάμηνο: να το παρακολουθήσουν στο χειμερινό 

εξάμηνο 2016/17 (κύριο) 

 

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο 

 Οι φοιτούντες από 1.10.2015 στο 7
ο
 εξάμηνο: να το παρακολουθήσουν στο χειμερινό 

εξάμηνο 2015/16 (κύριο) 

 Οι φοιτούντες από 1.10.2015 στο 5
ο
 εξάμηνο: να το παρακολουθήσουν στο χειμερινό 

εξάμηνο 2016/17 (κύριο) 

 Οι φοιτούντες από 1.10.2015 στο 3
ο
 εξάμηνο: να το παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο 

2017 (επαναληπτικό) 

        



 


