
 
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

«ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΝΟΜΙΚΕ ΠΟΤΔΕ» 
 

 

Η ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

 

Θέμα: Απόθαζε γηα ηνλ απνθιεηζκό αηηήζεσλ εηζαγσγήο ζην ΠΜΣ γηα ην αθαδ. έηνο 

2019-2020, νη νπνίεο ππεβιήζεζαλ από ππνςεθίνπο ρσξίο πηπρίν Ννκηθήο 

 

 

Σηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα, Τεηάξηε 25 Σεπηεκβξίνπ 2019, ζηα γξαθεία ηνπ Τνκέα 

Γηεζλώλ Σπνπδώλ ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ ΑΠΘ, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε 

Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή (Σ.Δ.) ηνπ Π.Μ.Σ. «Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Ννκηθέο Σπνπδέο», 

απνηεινύκελε από ηνπο θαζεγεηέο Παλαγηώηε Γθιαβίλε, Χξηζηίλα Γειεγηάλλε, Πέηξν 

Σηάγθν, Μηιηηάδε Σαξεγηαλλίδε θαη Βαζίιεην Κνύξηε, θαη απνθάζηζε ηα εμήο ζρεηηθά 

κε ηηο αηηήζεηο ππνςεθίσλ λα εγγξαθνύλ ζην ΠΜΣ γηα ην αθαδ. έηνο 2019-2020 ρσξίο 

λα είλαη πηπρηνύρνη Ννκηθήο. 

 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΠΜΣ, ζε απηό «γίλοληαη δεθηοί 

πηστηούτοη Νοκηθής παλεπηζηεκίφλ ηες εκεδαπής ή αληίζηοητφλ Στοιώλ ή Τκεκάηφλ 

αλαγλφρηζκέλφλ οκοηαγώλ ηδρσκάηφλ ηες αιιοδαπής. Σηο ΠΜΣ κπορεί λα γίλοληαη 

δεθηοί θαη πηστηούτοη άιιφλ Στοιώλ ή Τκεκάηφλ παλεπηζηεκίφλ ηες εκεδαπής ή 

αλαγλφρηζκέλφλ οκοηαγώλ ηδρσκάηφλ ηες αιιοδαπής, κεηά από αίηεζε ηφλ σπουεθίφλ 

προς ηε ΣΕ ηοσ ΠΜΣ ε οποία σποβάιιεηαη ηο αργόηερο ηελ 31ε Μαΐοσ θάζε έηοσς. Η ΣΕ 

αποθαζίδεη αηηηοιογεκέλα ηο αργόηερο ηελ 30ε Ιοσλίοσ θάζε έηοσς, εθηηκώληας ηε 

δσλαηόηεηα ηοσ σπουεθίοσ λα αληαποθρηζεί ζηης απαηηήζεης ηοσ προγράκκαηος.» 

 

Η Σ.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε όηη: 

 

α)  ε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΠΜΣ δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ηελ ηξέρνπζα αθαδ. ρξνληά σο πξνο ηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπεη, δηόηη 

ε πξνθήξπμε γηα ηελ εγγξαθή ζην ΠΜΣ ηε ρξνληά απηή δεκνζηεύηεθε ζηηο 

17.7.2019, δεδνκέλεο ηεο δεκνζίεπζεο ζε ΦΔΚ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ 

κόιηο ζηηο 16.7.2019 

 

β)  θαηαηέζεθε, πέξαλ πάζεο πξνζδνθίαο, πνιύ κεγάινο αξηζκόο αηηήζεσλ, ελώ θαη 

ζήκεξα αθόκε θαηαθζάλνπλ ηαρπδξνκηθώο αηηήζεηο εγγξαθήο ζην ΠΜΣ, πνπ 

ηαρπδξνκήζεθαλ ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα 
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γ)  κεγάινο αξηζκόο πηπρηνύρσλ άιισλ Σρνιώλ, πιελ ηεο Ννκηθήο, δεηνύζε λα 

ππνβάιεη ππνςεθηόηεηα γηα λα εγγξαθεί ζην ΠΜΣ από ηε ζηηγκή πνπ δεκνζηεύηεθε 

ε πξνθήξπμε, θαηά ηε δηάξθεηα δε ησλ ζεξηλώλ δηαθνπώλ ήηαλ αδύλαην λα 

ζπλέξρεηαη ε ΣΔ θάζε θνξά πνπ έλαο ππνςήθηνο πνπ δελ ήηαλ πηπρηνύρνο Ννκηθήο 

δεηνύζε λα ππνβάιεη ππνςεθηόηεηα, ιόγνο γηα ηνλ νπνίν εθιήζεζαλ όινη όζνη 

εθδήισλαλ ελδηαθέξνλ, λα ππνβάινπλ ππνςεθηόηεηα, θαη ηελ νξηζηηθή απόθαζε ζα 

ιακβάλακε ελόςεη όινπ ηνπ θαθέινπ ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο 

ησλ ππνςεθηνηήησλ 

 

δ)  ην ζύζηεκα εηζαγσγήο ζην ΠΜΣ ηνπ Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ ηεο Ννκηθήο Σρνιήο 

ηνπ ΑΠΘ άιιαμε θέηνο, ελώ κέρξη πέξπζη νη ππνςήθηνη εληάζζνληαλ θαηόπηλ 

εηζαγσγηθώλ εμεηάζεσλ, νη νπνίεο επέηξεπαλ απηνηειώο λα δηαπηζησζεί θαηά πόζνλ 

νη ππνςήθηνη πνπ δελ ήζαλ θάηνρνη πηπρίνπ Ννκηθήο κπνξνύζαλ λα αληεπεμέιζνπλ 

ζηηο απαηηήζεηο ελόο λνκηθνύ θαηά βάζε ΠΜΣ, ιόγνο γηα ηνλ νπνίν έπξεπε λα 

θξίλνπκε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπο, ηδίσο δε ηελ αλαιπηηθή ηνπο 

βαζκνινγία, αλ νη βαζηθέο ζπνπδέο ηνπο ηνύο επηηξέπνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

επηηπρώο ην ΠΜΣ «Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Ννκηθέο Σπνπδέο», κε ηελ επηζήκαλζε 

όηη δελ είλαη ηπραία ε πξνζζήθε ηνπ όξνπ «Ννκηθέο» ζηνλ ηίηιν ηνπ ΠΜΣ 

 

ε)  ζε αληίζεζε κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ Ννκηθώλ Σρνιώλ, νη πηπρηνύρνη άιισλ Σρνιώλ 

ησλ αλζξσπηζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ επηζηεκώλ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πνιιέο 

επηινγέο γηα λα εκβαζύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν 

 

ζη) νη απόθνηηνη Τκεκάησλ Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, εηδηθόηεξα, βξίζθνληαη πην θνληά 

ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, 

παξά ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Γηεζλώλ Σπνπδώλ θαη αθόκα ιηγόηεξν ησλ Ννκηθώλ 

Γηεζλώλ Σπνπδώλ 

 

δ) νη ηίηινη πνπ θαηέζεζαλ νη θαησηέξσ ππνςήθηνη ρνξεγήζεθαλ από Σρνιέο ή 

Τκήκαηα κε Ννκηθώλ Σρνιώλ, πνπ δελ πηζηνπνηνύζαλ ζπνπδέο ζε γλσζηηθά 

αληηθείκελα κε πξνθαλή ηε δηεζλή ηνπο δηάζηαζε, 

 

θαη αθνύ εμέηαζε ηνπο θαθέινπο ησλ ππνςεθηνηήησλ ησλ πηπρηνύρσλ κε Ννκηθώλ 

Σρνιώλ, απνθαζίδεη λα απνθιείζεη ηηο αηηήζεηο ησλ θαησηέξσ ππνςεθίσλ, θξίλνληαο όηη 

δελ ζα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ελόο λνκηθνύ θαηά βάζε Π.Μ.Σ.: 

 

 
Αιτήσεις Πτστίο 

1 Αξ. Πξση. 431 /20.09.2019  Γαιιηθή Γιώζζα ΑΠΘ 

2 Αξ. Πξση. 451 /20.09.2019  Φηινζνθηθή ΑΠΘ 

3 Αξ. Πξση. 429 /20.09.2019   Θενινγία ΑΠΘ 

4 Αξ. Πξση. 457 /20.09.2019  Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Κξήηεο 

5 Αξ. Πξση. 377/16.09.2019  ΜΜΔ ΑΠΘ 

6 Αξ. Πξση. 435 /20.09.2019  Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ΑΠΘ 
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Αιτήσεις Πτστίο 

7 Αξ. Πξση. 453 /20.09.2019  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Ισαλλίλσλ 

8 Αξ. Πξση. 436 /20.09.2019  Ιζηνξίαο Αξραηνινγίαο ΑΠΘ 

9 Αξ. Πξση. 444 /20.09.2019  Ψπρνινγία ΑΠΘ 

10 Αξ. Πξση. 348 /20.08.2019  Ιηαιηθή Γιώζζα ΑΠΘ 

11 Αξ. Πξση. 357 /09.09.2019  Ιζπαληθή Γιώζζα Φηινινγία ΔΚΠΑ 

12 Αξ. Πξση. 360 /10.09.2019  ΦΠΨ ΔΚΠΑ 

13 Αξ. Πξση. 412 /19.09.2019   Κνηλσληνινγία Παληείνπ 

14 Αξ. Πξση. 440 /20.09.2019  Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ΑΠΘ 

15 Αξ. Πξση. 440 /20.09.2019  
Λνγηζηηθή ΤΔΙ Καβάιαο (+Οξγάλσζε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΠΑ.ΜΑΚ.) 

16 Αξ. Πξση. 452 /20.09.2019  Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ΓΠΘ 

17 Αξ. Πξση. 384 /17.09.2019   
Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο ΓΠΘ 

18 Αξ. Πξση. 458 /20.09.2019  Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ΓΠΘ 

19 Αξ. Πξση. 426 /20.09.2019  Ιηαιηθή Γιώζζα ΔΚΠΑ 

20 Αξ. Πξση. 395 /18.09.2019   Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ΑΠΘ 

21 Αξ. Πξση. 365 /11.09.2019  Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ΑΠΘ  

 

Οη αλσηέξσ ππνςήθηνη ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ παξνύζα απόθαζε κε e-mail πνπ ζα 

ηνπο ζηείιεη ε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜΣ.  

 

 

Η σντονιστική Επιτροπή 

 


