
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1161/04-02-2019 
  Έγκριση Κανονισμού Κοινού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστη-

μίου Bordeaux της Γαλλίας με τίτλο «Εξειδικευμέ-

νο Δημόσιο Δίκαιο» (“Droit public spécialisé”).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και της παρ. 
3α του αρ. 42 του ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α’38) «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’102).

6. Την υπ’ αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 Υ.Α. «Ρύθμιση θε-
μάτων ίδρυσης κοινών ΠΜΣ και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών ΑΕΙ και ανα-
γνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής (ΦΕΚ Β’ 972).

7. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

10. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α’, 02-08-2005) «Διασφάλιση της 
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφο-
ράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτη-
μα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων 75660/Β’/24.7.2006 (ΦΕΚ 1193 
τ.Β’/31.8.2006) για την Έγκριση λειτουργίας του Κοι-
νού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο» του Τμήματος Νομικής 
του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου ΜΠΟΡΝΤΩ, όπως αντικαταστάθηκε με την 
Απόφαση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ 101/27.7.2015 (ΦΕΚ 
τ.Β΄/1723/18.8.2015).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Μπορντώ, που υπεγράφη 
στις 10 Δεκεμβρίου 2018 περί λειτουργίας του Κοινού 
ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο».

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Νο-
μικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 18.4.2018).

14.το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 20.4.2018)

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 20.4.2018).

16. Την από 16 Απριλίου 2018 επιστολή του Συντονι-
στικού Οργάνου του Προγράμματος.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού του Κοινού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Bordeaux της Γαλλίας, με τίτλο «Εξειδικευμένο 
δημόσιο δίκαιο» (“Droit public spécialisé”), από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Κοινού ΠΜΣ «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δί-
καιο» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο του Δημοσίου 
Δικαίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Το Κοινό ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Εξειδικευμένο Δημόσιο 
Δίκαιο». Οι απονεμόμενοι τίτλοι θα είναι διπλοί (ένας 
από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και ένας από τη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Bordeaux) με μνεία των συνεργαζό-
μενων Ιδρυμάτων.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Κοινού ΠΜΣ 
«Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο»

Τον συντονισμό της λειτουργίας του Κοινού ΠΜΣ και 
όλα τα συναφή θέματα αναλαμβάνει η προβλεπόμενη 
από το άρθρο 31 του ν.4485/2017, Ειδική Διυδριματική 
Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τέσσερα μέλη ΔΕΠ 
της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και τρία από την Νομική 
Σχολή του Πανεπιστήμιου του Bordeaux. Τα προερχόμε-
να από το ΕΚΠΑ μέλη ορίζονται με απόφαση της Συνέ-
λευσης της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κατόπιν πρότασης 
του Τομέα Δημοσίου Δικαίου για διετή θητεία. Τα προ-
ερχόμενα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου του 
Bordeaux μέλη ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου ορ-
γάνου του Πανεπιστημίου του Bordeaux για διετή θητεία.

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του 
προγράμματος και:

- Αποφασίζει την κατανομή του διδακτικού έργου με-
ταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών.

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημά-
των από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντι-
κατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος 
με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

- Αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση και 
ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του προ-
γράμματος και θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών 
αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκά-
στοτε αιτούμενες δαπάνες.

- Τα μέλη της Επιτροπής ορίζουν τους Διευθυντές της.
Το κοινό ΔΠΜΣ λειτουργεί με κοινό πρόγραμμα μαθη-

μάτων που προσφέρεται στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και 
σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Bordeaux της Γαλλίας.

Κατά συνέπεια, για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ, 
καθώς επίσης για τη ρύθμιση θεμάτων νομικής, οικονο-
μικής και διοικητικής φύσης, απαιτείται ο ορισμός ενός 
Διευθυντή ανά συνεργαζόμενο Τμήμα/Ίδρυμα.

Οι Διευθυντές του ΔΠΜΣ είναι μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθ-
μίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή και είναι του ίδιου 
ή συναφούς αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο 
του ΔΠΜΣ. Οι Διευθυντές είναι μέλη της ΣΕ και ένας από 
τους δύο ορίζεται Πρόεδρος της. Επιλέγονται από τα 
εκλεγμένα μέλη της Σ.Ε. και ορίζονται με απόφαση της 
ΕΔΕ για διετή θητεία. Δεν μπορούν να έχουν περισσό-

τερες από δύο συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούνται 
επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυ-
ντή. Προγενέστερες της ισχύος του ν.4485/2017 θητείες 
δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι Διευθυντές του ΔΠΜΣ εισηγούνται στα αρμόδια 
όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την 
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

Έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
- Συγκαλούν σε συνεδρίαση την Ειδική Διιδρυματική 

Επιτροπή.
- Καταρτίζουν την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
της ΕΔΕ του ΠΜΣ.

- Ορίζουν εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης.

- Έχουν την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού 
και απολογισμού του Προγράμματος.

- Είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε μέλη 
ΔΕΠ των συνεργαζόμενων σχολών και τμημάτων, που 
έχουν αναλάβει διδακτικό έργο και εκλέγονται από την 
ΕΔΕ του ΠΜΣ για διετή θητεία.

Το Κοινό ΠΜΣ «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο» στην 
Αθήνα υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τομέα Δη-
μοσίου Δικαίου, η οποία βρίσκεται υπό την επιστασία 
της Γραμματείας της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Επίσης, 
το Κοινό ΠΜΣ υποστηρίζεται από τη Γραμματεία της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μπορντώ. Η 
Γραμματεία του Κοινού ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμ-
ματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως την προετοιμασία 
της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των 
οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμμα-
τειακή υποστήριξη του έργου της ΕΔΕ, την καταχώριση 
βαθμολογιών κλπ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο Κοινό ΠΜΣ «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο» γί-
νονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, οι οποίοι αποδεικνύουν άριστη γνώση 
της γαλλικής γλώσσας.

Το Κοινό ΠΜΣ «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο» θα 
δέχεται είκοσι (20) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο ανά 
ακαδημαϊκό έτος. Μπορεί με αίτηση του να εγγραφεί 
ως υπεράριθμος, και μόνον ένας κατ’ έτος, μέλος των 
κατηγοριών Ε.Ε.Π καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, που πλη-
ροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, σύμφωνα με 
την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 
4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Κάθε Μάιο, με απόφαση της Ε.Δ.Ε., δημοσιεύεται και 
αναρτάται στην ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου του 
Bordeaux προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών 
φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία 
του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκή-
ρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση πε-

ράτωσης σπουδών.
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, εάν υπάρχουν.
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν.
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Πιστοποιητικό ή άλλο στοιχείο από το οποίο να προ-

κύπτει σαφώς η άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας και 
ενδεχομένως η γνώση μίας τρίτης γλώσσας, εκτός της 
ελληνικής και της γαλλικής.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 
ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου σπου-
δών από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του 
ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια:

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 50%
- Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μα-

θήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ 
σε ποσοστό 20%.

- Συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus σε γαλλικό Πα-
νεπιστήμιο 10%.

- Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προ-
βλέπεται στον Α’ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%.

- Πιστοποιημένη γνώση άλλης γλώσσας (πλην ελληνι-
κής και γαλλικής) σε ποσοστό 10%.

- Ερευνητική δραστηριότητα ή δημοσιεύσεις σε πο-
σοστό 5%.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Ε.Δ.Ε. καταρτίζει τον 
Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον δημοσιεύει.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ εντός είκοσι (20) ημερών 
από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση 
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να 
εγγραφούν στο Κοινό ΠΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Κοινό ΠΜΣ που 
οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, 
στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης δι-
πλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτηση του μπορεί να ζη-
τήσει με αιτιολογημένη αίτηση του προσωρινή αναστο-
λή φοίτησης, η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα 
εξάμηνα. Η Ε.Δ.Ε. κρίνει και δέχεται την αίτηση προσωρινής 
αναστολής φοίτησης μόνο σε περιπτώσεις, για τις οποίες 
εκτιμά ότι συντρέχει ιδιαιτέρως σοβαρός λόγος.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης.

ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδη-
μαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εξήντα 
(60) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόλη-
ση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης στην 
Αθήνα από Έλληνες και Γάλλους καθηγητές και υποχρε-
ωτική παραμονή των μεταπτυχιακών φοιτητών για ένα 
μήνα στο Μπορντώ για εντατικά μαθήματα και λοιπές 
επιστημονικές δραστηριότητες που οργανώνει το εκεί 
συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματο-
ποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην 
ελληνική και τη γαλλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ο αριθμός των ωρών 
διδασκαλίας και οι δοκιμασίες-εξετάσεις διαμορφώνεται 
ως εξής:

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:
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Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
Το περιεχόμενο των μαθημάτων καθορίζεται με βάση 

τις τελευταίες θεωρητικές και νομολογιακές εξελίξεις του 
οικείου γνωστικού αντικειμένου. Ακολουθεί σύντομη 
περιγραφή των προσφερόμενων μαθημάτων:

- Συνταγματικό Δίκαιο: Σκοπός του μαθήματος είναι 
η συγκριτική θεώρηση του Ελληνικού και του Γαλλικού 
Συντάγματος, όσον αφορά στις διατάξεις που ρυθμίζουν 
την οργάνωση και λειτουργία των κρατικών εξουσιών 
στις δύο χώρες. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, 
οι φοιτητές είναι σε θέση να αξιολογούν τη λειτουργία 
των υπό μελέτη θεσμών στις δύο χώρες.

- Διοικητικό Δίκαιο: Σκοπός του μαθήματος είναι η 
συγκριτική μελέτη της νομολογίας του Ελληνικού και 

Γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα που 
έχουν απασχολήσει και τα δύο δικαστήρια. Επίσης, το 
μάθημα στοχεύει να εισάγει τους φοιτητές στη Γαλλική 
Διοικητική Δικονομία και το Γαλλικό δικαστικό σύστημα, 
ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αξιολογούν με κριτικό 
τρόπο τις δικονομικές διαδικασίες και τους δικαστικούς 
θεσμούς στις δύο χώρες.

- Ευρωπαϊκό δίκαιο: Σκοπός του μαθήματος είναι η 
εξοικείωση των φοιτητών με το πλέγμα των ένδικων 
βοηθημάτων/προσφυγών ενώπιον των δικαιοδοτικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εμβάθυνση στις 
σύγχρονες νομολογιακές εξελίξεις. Επίσης, γίνεται εμβά-
θυνση στις σημαντικότερες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κριτική θε-
ώρηση της νομολογίας του.

Ώρες διδασκαλίας κατ’ έτος: 180,00

Πρώτο εξάμηνο Ώρες διδασκαλίας 90,00 ώρες ECTS: 30

Εξεταστέα Ύλη 
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδαγωγική 
οργάνωση Συντελεστές βαρύτητας Τελική εξέταση

TD Μαθήματα Τελικός 
έλεγχος/ώρες ECTS Φύση Διάρκεια

YM 1.1: Εσωτερικό δημόσιο δίκαιο
• Διοικητικό δίκαιο
• Συνταγματικό δίκαιο

30,00 80 8 Γραπτή

ΥΜ 1.2: Ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο
• Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Ευρωπαϊκό δίκαιο

30,00 80 8 Γραπτή

ΥΜ 1.3: Οικονομικό και φορολογι-
κό δίκαιο / Δίκαιο της κοινωνικής 
ασφάλειας / Δίκαιο περιβάλλοντος

30,00 40 4 Γραπτή

ΥΜ 1.4: Προφορική ανάπτυξη 
θέματος εφ’ όλης της ύλης 100 10 Προφορική

Σύνολο εξαμήνου στα 300 Κεφαλαιοποίηση 
εξαμήνου από 150 πόντους

Δεύτερο εξάμηνο Ώρες διδασκαλίας 90,00 ώρες ECTS: 30

Εξεταστέα Υλη 
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδαγωγική 
οργάνωση Συντελεστές βαρύτητας Τελική εξέταση

TD Μαθήματα Τελικός 
έλεγχος/ώρες ECTS Φύση Διάρκεια

ΥΜ 2.1: Εσωτερικό δημόσιο δίκαιο
• Διοικητικό δίκαιο
• Συνταγματικό δίκαιο

30,00 80 8 Γραπτή

ΥΜ 2.2: Ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο
• Δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Ευρωπαϊκό δίκαιο

30,00 80 8 Γραπτή

ΥΜ 2.3: Θεμελιώδεις ελευθερίες 30,00 40 4 Γραπτή

ΥΜ 2.4: Διπλωματική εργασία 100 10
Διπλω-
ματική 
εργασία

Σύνολο εξαμήνου στα 300 Κεφαλαιοποίηση 
εξαμήνου από

150 
πόντους
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- Θεμελιώδεις ελευθερίες: Σκοπός του μαθήματος 
είναι η συγκριτική επισκόπηση της ελληνικής και γαλ-
λικής νομικής θεωρίας και νομολογίας σε σχέση με τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και η αξιολόγηση των σχετικών 
δικαιοδοτικών κρίσεων.

- Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης: Σκοπός του μαθή-
ματος είναι η εμβάθυνση στο διεθνές (και ευρωπαϊκό) 
δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης καθώς και στο εθνικό. Το 
μάθημα εστιάζει στα σύγχρονα ζητήματα, όπως στη 
διατήρηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων στην περί-
πτωση της απασχόλησης σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, 
στην επαγγελματική ασφάλιση, στη σχέση της κοινω-
νικής ασφάλισης με το δίκαιο του ανταγωνισμού, στην 
εφαρμογή κανόνων εποπτείας και λειτουργίας - επενδύ-
σεων στο όριο των περικοπών των συντάξεων (επανυ-
πολογισμός του ν. 4387/2016) με βάση τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το διεθνές δίκαιο και 
το Σύνταγμα, στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών 
του Ν 4387/2016 και στα ζητήματα συνταγματικότητας 
που τίθενται κ.λπ.

- Οικονομικό και φορολογικό δίκαιο: Σκοπός του μαθήμα-
τος είναι η εμβάθυνση σε σύγχρονα θέματα οικονομικού 
και φορολογικού δικαίου, όπως αυτά αντιμετωπίζονται 
από τη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων της Ελλά-
δας και της Γαλλίας υπό το φως του κοινοτικού δικαίου.

- Δίκαιο Περιβάλλοντος: Σκοπός του μαθήματος είναι 
η συγκριτική επισκόπηση της νομολογίας των ελληνι-
κών και γαλλικών δικαστηρίων σε θέματα δικαίου του 
περιβάλλοντος και η αξιολόγηση των σχετικών δικαιο-
δοτικών κρίσεων. 

- Μεθοδολονία της έρευνας: Κατανόηση της καρτεσι-
ανής δομής. Σύγχρονα θέματα νομικής πληροφορικής. 
Ειδικώς, σχέσεις κράτους - εκκλησίας.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 
13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετά-
σεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμή-
νου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του 
Ιουνίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-

βλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξε-
περνά το 3% ανά μάθημα ή το 10% στο σύνολο των μα-
θημάτων, τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή, η οποία 
αποφασίζεται με απόφαση των Διευθυντών

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επί-
δοση τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακο-
λουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται στο 
τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετά-
σεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον δι-
δάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται 

στην κλίμακα 1-10 τόσο από τους Έλληνες όσο και από 
τους Γάλλους καθηγητές. Η βαθμολογία των μαθημάτων 
κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 20 ημερών 
από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 
στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ 
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, 
συγκεντρώνοντας έτσι εξήντα (60) ECTS.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρό-
γραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από τριμελή 
επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα μέλη της οποίας 
έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο 
μάθημα και ορίζονται από τους Διευθυντές του ΠΜΣ. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 
διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, ν.4485/2017).

Στο δεύτερο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται 
η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας μπορεί να είναι Έλληνας καθηγητής, μέλος ΔΕΠ Α’ 
ή Β’ βαθμίδας, διδάσκων στο ΠΜΣ ή Γάλλος καθηγητής 
διδάσκων στο ΠΜΣ.

Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί 
να είναι μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
πρωτότυπο.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας μπορεί να είναι είτε η ελληνική είτε η 
γαλλική γλώσσα.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την 
υποβάλει σε τρία αντίτυπα στη Γραμματεία της Νομικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ και να την υποστηρίξει ενώπιον της 
εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017), η 
οποία αποτελείται από τον επιβλέποντα καθηγητή, ως 
πρόεδρο, και τουλάχιστον ένα ακόμη μέλος.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται 
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της Νομικής Σχο-
λής του ΕΚΠΑ (άρ. 34, παρ. 5 ν.4485/2017).

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωμα-
τικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του Α’ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρε-
ούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και 
ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγ-
γράμματα και τη διδασκαλία (παρ.3, αρ.34, ν.4485/2017). 
Το κοινό ΠΜΣ συνεργάζεται με τη Μονάδα Προσβασιμό-
τητας του ΕΚΠΑ και τις αντίστοιχες υποστηρικτικές δομές 
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του Πανεπιστημίου του Μπορντώ στη προκειμένου να 
εξασφαλίσει όρους απρόσκοπτης φοίτησης σε όλους 
τους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες 
επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά.

3. Κατά την κρίση των Διευθυντών μπορεί να χορη-
γούνται μέχρι τρεις (3) υποτροφίες κατ’ έτος με τη μορ-
φή μειώσεως των διδάκτρων, εφόσον καλύπτονται τα 
λειτουργικά έξοδα. Το συνολικό ποσό των υποτροφιών 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ κατ’ έτος. Οι 
υποτροφίες χορηγούνται βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων 
και με συνεκτίμηση κοινωνικών και οικονομικών παρα-
μέτρων. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των υποτροφιών 
κατατίθενται το αργότερο στη Γραμματεία της Νομικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών εντός 5 ημερών από την ανάρτηση του πίνακα 
των επιλεγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών.

4. Η ΕΔΕ δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μετα-
πτυχιακών φοιτητών εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 

την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993) κατά τη συγ-
γραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
5. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτη-

τές του κοινού ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, 
εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό 
διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτο-
τελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε 
οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού 
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμ-
φωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 
Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα 
μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι 
φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που 
εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 
ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με 
σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το 
μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, ν.4485/2017), εφό-
σον καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα του Κοινού ΠΜΣ.

6. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., άρ.44, ν.4485/2017).

7. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέ-
λευσης της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και σε χώρο της 
Σχολής, παρουσία του Έλληνα Διευθυντή του κοινού 
ΠΜΣ, του Κοσμήτορα της Νομικής του ΕΚΠΑ ή του Ανα-
πληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως 
εκπροσώπου του Πρυτάνεως του ΕΚΠΑ και του Γάλλου 
Διευθυντή του κοινού ΠΜΣ.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Κοινού ΠΜΣ απο-
νέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδί-
κευση: «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο».

8. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμε-
ται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου 
κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρι-
στεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). Σε περίπτωση που 
δεν προσκομίσει αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ έως την 
ολοκλήρωση των σπουδών του, του χορηγείται βεβαί-
ωση παρακολούθησης και διαγράφεται από τα μητρώα 
των φοιτητών.

9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

10. Για τη συμμετοχή τους στο Κοινό ΠΜΣ «Εξειδικευ-
μένο Δημόσιο Δίκαιο» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατα-
βάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 
χιλίων πεντακοσίων 1.500 ευρώ. Η καταβολή του τέλους 
γίνεται σε δύο δόσεις.

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΔΟΜΗ κοινού ΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Κοινού ΠΜΣ θα 
διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφι-
θέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργα-
στήρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και η αντίστοιχη 
υλικοτεχνική υποδομή της Νομικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου του Bordeaux στη Γαλλία. Και οι δύο συνεργα-
ζόμενες Σχολές διαθέτουν επίσης άριστα ενημερωμένες 
βιβλιοθήκες και τις απαραίτητες υποδομές για φοιτητές 
με ειδικές ανάγκες.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Κοι-
νού ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του κοινού ΠΜΣ, η 
οποία στελεχώνεται από τους υπαλλήλους της Γραμμα-
τείας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ και της Γραμματείας της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου του Bordeaux της Γαλλίας.

3. Η χρηματοδότηση του Κοινού ΠΜΣ μπορεί να προ-
έρχεται από:

α) τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και των συνεργαζόμενων 
για την οργάνωση του φορέων,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
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στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
η) δίδακτρα/τέλος φοίτησης.
Το ύψος των τελών φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 

2018-2019 ορίζεται σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Η 
πρόβλεψη τελών φοίτησης κρίνεται αναγκαία για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του Κοινού Π.Μ.Σ., προκειμένου αυτό να 
ανταποκριθεί στο σκοπό της παροχής υψηλού επιπέδου 
επιστημονικής κατάρτισης, και ως εκ τούτου, να καλύψει 
τις ανάγκες του προγράμματος σε υλικοτεχνική υποδομή, 
μετακίνηση των καθηγητών, υπερωριακή απασχόληση 
των γάλλων καθηγητών, πρόσβαση στο απαραίτητο επι-
στημονικό υλικό, επικαιροποίηση της διαθέσιμης βιβλι-
ογραφίας στη Βιβλιοθήκη της Νομικής κλπ.

4. Κατά τη λήξη της θητείας των Διευθυντών του κοι-
νού ΠΜΣ, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του 
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στη 
Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ (παρ. 2, άρ.44, ν.4485/2017). 
Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας 
αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρ.44, 
ν.4485/2017).

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του κοινού 
ΠΜΣ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
44 του ν.4485/2017.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
ΣΤΟ κοινό ΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του Κοινού ΠΜΣ, προέρχονται, τουλά-
χιστον κατά 80%, από:

- μέλη Δ.Ε.Π. των Νομικών Σχολών του ΕΚΠΑ και της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Bordeaux της Γαλλίας,

- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Νομικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ, κατόχους διδακτορικού διπλώματος,

- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, Ν.4386/2016) και αφυ-
πηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Νομικών Σχολών του ΕΚΠΑ 
και του Πανεπιστημίου ΜΠΟΡΝΤΩτης Γαλλίας,

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτο-
ρες, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί 
υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του 
Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή δι-
δακτικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη 
σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού 
υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, 
άρ. 29, ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ ανατίθεται δι-
δασκαλία σε:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, 

ν. 4310/2014 και της Ακαδημίας Αθηνών,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, με εξει-
δικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του κοινού ΠΜΣ,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ.7, άρ. 16, ν.4009/2011)

ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα 
ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αρ. 36, ν.4485/2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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