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Ανακοινώνεται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής 

ότι σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 95/2015-2016 πράξη Πρύτανη του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό  έτος 2017 – 2018 

η Σχολή θα προσφέρει ενιαίο πρόγραμμα προπτυχιακών  σπουδών με ενιαίες 

προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου [31 υποχρεωτικά μαθήματα, 6 

υποχρεωτικής επιλογής μαθήματα, 4 οποιασδήποτε επιλογής μαθήματα, που 

αντιστοιχούν σε  240 πιστωτικές μονάδες (ECTS)].  

Ειδικότερα: 
 

Ι) Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί 

από τα ακαδημαϊκά έτη 1983-1984 έως και 1993-1994 και όσοι 

εξομοιώνονται με αυτούς, θα ακολουθούν το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών 

Σπουδών και τις νέες προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου [31 υποχρεωτικά 

μαθήματα, 6 υποχρεωτικής επιλογής μαθήματα, 4 οποιασδήποτε επιλογής 

μαθήματα, που αντιστοιχούν σε  240 πιστωτικές μονάδες (ECTS)]. Για την 

ομαλή ένταξή τους στο τρέχων Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής, κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και μόνο (μεταβατική περίοδος), για τα μαθήματα 

«Συνταγματικό Δίκαιο Ι», «Συνταγματικό Δίκαιο ΙI», «Γενικές Αρχές Ι» 

και «Γενικές Αρχές ΙΙ», «Πολιτική Δικονομία Ι», «Πολιτική Δικονομία 

ΙΙ» και «Αναγκαστική Εκτέλεση», θα έχουν τη δυνατότητα: 

α) Εφόσον έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε ένα από τα μαθήματα 

«Συνταγματικό Δίκαιο Ι» (40513) ή «Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ» (40518), 

να δηλώσουν και να εξεταστούν στο άλλο μάθημα. Κατόπιν επιτυχούς 

εξετάσεως στα ως άνω μαθήματα θα αναγνωριστεί το μάθημα «Συνταγματικό 

Δίκαιο» (402001) με βαθμό το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο μαθημάτων. 



Σημειώνεται ότι με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα αναγνωριστεί 

ο βαθμός στο μάθημα «Συνταγματικό Δίκαιο» (402001) μόνο στο φοιτητή 

που έχει εξεταστεί επιτυχώς και στα δύο μαθήματα του παλαιού 

προγράμματος.  

β) Εφόσον έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε ένα από τα μαθήματα «Γενικές 

Αρχές Ι» (40559) ή  «Γενικές Αρχές ΙΙ» (40568), να δηλώσουν και να 

εξεταστούν στο άλλο μάθημα.  Κατόπιν επιτυχούς εξετάσεως στα ως άνω 

μαθήματα θα αναγνωριστεί το μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» 

(402002) με βαθμό το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο μαθημάτων. 

Σημειώνεται ότι με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα 

αναγνωριστεί ο βαθμός στο μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» 

(402002) μόνο στο φοιτητή που έχει εξεταστεί επιτυχώς και στα δύο 

μαθήματα του παλαιού προγράμματος. 

γ)  Εφόσον έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον ένα από τα τρία 

μαθήματα «Πολιτική Δικονομία Ι» (40614), «Πολιτική Δικονομία ΙΙ» 

(40623) και «Αναγκαστική Εκτέλεση» (40596), να δηλώσουν και να 

εξεταστούν στα άλλα μαθήματα. Όσοι εξεταστούν επιτυχώς και στα τρία 

παραπάνω μαθήματα θα αναγνωριστούν τα μαθήματα «Πολιτική 

Δικονομία Ι» (402015)  με βαθμό το βαθμό του μαθήματος «Πολιτική 

Δικονομία Ι» (40614), και το «Πολιτική Δικονομία ΙΙ» (402023)  με 

βαθμό το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων «Πολιτική Δικονομία 

ΙΙ» (40623)  και «Αναγκαστική Εκτέλεση» (40596). Σημειώνεται ότι με 

τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα αναγνωριστεί ο βαθμός στα 

μαθήματα «Πολιτική Δικονομία Ι» (402015) και «Πολιτική Δικονομία 

ΙΙ» (402023), μόνο στο φοιτητή που έχει εξεταστεί επιτυχώς και στα τρία 

μαθήματα του παλαιού προγράμματος. 

Διευκρινίζεται ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας στις ως άνω 

περιπτώσεις θα είναι ακέραιος αριθμός και ως εκ τούτου εάν το πρώτο 

δεκαδικό ψηφίο είναι μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε η στρογγυλοποίηση θα 

γίνεται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό, ενώ αν είναι μικρότερο του 

πέντε θα μένει ο ακέραιος αριθμός. 

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τα ως άνω μαθήματα του 

Παλαιού Προγράμματος Σπουδών δεν θα προσφέρονται προς 

δήλωση και εξέταση. 

 

 



Ακολουθεί πίνακας με την αντιστοίχηση των μαθημάτων παλαιού και νέου 

προγράμματος σπουδών: 

 
ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

40616 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

402002 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

40522 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 402004 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

40527 ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 402008 ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 

40564 ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟ 

402009 ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

40573 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 402013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

40578 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 402017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

40583 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

402027 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

40566 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι 402007 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

40529 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ 402018 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

40541 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΙΙΙ 

402014 ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

40597 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

402028 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

40528 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟ 

402005 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

40609 ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 402010 ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

40618 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι 402016 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

40595 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ  

ΔΙΚΑΙΟΥ 

402030 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ 

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

40625 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

402003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

40550 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

40ΥΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 

40598 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

40ΥΕ09 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 

40548 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι 402021 ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

40582 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ 402026 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

40542 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ 402019 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ ( ΔΙΚΑΙΟ 

ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ) 

40563 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟ 

402006 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 

40627 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟ 

402012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

40613 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟ 

402025 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 

 

40612 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΩΣ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 
 
 
 



ΙΙ) Για όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές οι οποίοι έχουν εισαχθεί 

από το ακαδημαϊκό έτος 1983 – 1984 και έπειτα, από το ακαδημαϊκό έτος 2017 

– 2018 θα προσφέρονται τα μαθήματα « Εμπορικό Δίκαιο Ι ( Γενικό Μέρος 

– Δίκαιο Αξιογράφων) »  (402011) και «Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ (Δίκαιο 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)» (402112).  

 Τα μαθήματα «Εμπορικό Δίκαιο Ι» (40565) και «Εμπορικό Δίκαιο 

ΙΙΙ» (40579), «Εμπορικό Δίκαιο (Γ.Μ. – Β.Ι.)» (402011) ή (402110) και    

«Αξιόγραφα» ή «Δίκαιο Αξιογράφων» (402020) θα προσφέρονται προς 

δήλωση και εξέταση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και μόνο ( Εξεταστικές: 

Χειμερινή, Εαρινή και Σεπτεμβρίου 2016 – 2017).  

Μέτα το τέλος της επαναληπτικής εξεταστικής  του ακαδημαϊκού έτους 2016 -

2017 (Σεπτέμβριος 2017) για να ληφθούν υπ’ όψιν τα παραπάνω μαθήματα στις 

προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου, θα πρέπει να υπάρχει προβιβάσιμος 

βαθμός  και στα δύο μέρη: «Εμπορικό Δίκαιο Ι» (40565) και «Εμπορικό Δίκαιο 

ΙΙΙ» (40579) ή «Εμπορικό Δίκαιο (Γ.Μ. – Β.Ι.)» (402011) ή (402110) και    

«Αξιόγραφα» ή «Δίκαιο Αξιογράφων» (402020). Σε αντίθετη περίπτωση τα ως 

άνω μαθήματα δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για τη λήψη του πτυχίου. 

 
 
 
 
 
 
 

Από τη Γραμματεία της Νομικής Σχολής 


