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Προπτυχιακές Σπουδές 

 διάρκεια : τέσσερα έτη.  

 Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό 
και το εαρινό 

 Εξεταστική περίοδος: στο τέλος κάθε 
εξαμήνου + Σεπτέμβριο. 

 
 



ΠΤΥΧΙΟ 

 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS-> 
αποτίμηση του κάθε μαθήματος σε 
μονάδες, αναλόγως προς το φόρτο 
εργασίας του φοιτητή/-τριας). 

 επιτυχής εξέταση στα τριανταεπτά 
(37) υποχρεωτικά μαθήματα και σε 
δεκατρία (13) από τα προσφερόμενα 
σε αυτό μαθήματα επιλογής και 
διακλαδικά σεμινάρια ( 1 ΓΠ + 2 ΔΣ + 
6 ΠΕ + 4 ΕΛΕ) 



 

 

 
Η Νομική Σχολή ΑΠΘ αποτελείται από έξι Τομείς, αντίστοιχους 

με τα ειδικότερα γνωστικών πεδίων της Νομικής Επιστήμης: 

 

 Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης 

 Διεθνών Σπουδών 

 Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου 

 Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του 
Δικαίου, 

 Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών 

 Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού 
Δικαίου 

 



Η διάρθρωση των μαθημάτων 

 Τα προπτυχιακά μαθήματα είναι οργανωμένα σε 
οκτώ εξάμηνα διδασκαλίας (= τέσσερα έτη). 

 Τα μαθήματα διαιρούνται σε δύο μεγάλες ομάδες: 
υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής. 

 

• Υποχρεωτικά: είναι 37 τον αριθμό και καλύπτουν 
τις θεμελιώδεις γνώσεις από όλα τα επιμέρους 
γνωστικά αντικείμενα του Δικαίου 

• Μαθήματα Επιλογής: ευρύ φάσμα μαθημάτων που 
καλύπτουν ειδικότερα θέματα της νομοθεσίας και 
αποσκοπούν στον εμπλουτισμό των γνώσεων του 
φοιτητή και της φοιτήτριας.  
 



Η διάρθρωση των μαθημάτων (συνέχεια) 

 Διακλαδικά Σεμινάρια: θέματα που 
άπτονται περισσοτέρων του ενός κλάδων 
δικαίου, με προτίμηση σε επίκαιρα ή υπό 
εξέλιξη ζητήματα. Η διδασκαλία γίνεται από 
περισσότερους καθηγητές/-τριες, διαδοχικά 
ή/και από κοινού. 

 Ξενόγλωσσα μαθήματα, κοινά με το 
πρόγραμμα Erasmus για εξοικείωση με τη 
νομική ορολογία σε ξένη γλώσσα. 



Πρόγραμμα ERASMUS 

 Η Νομική Σχολή ΑΠΘ συνεργάζεται 
με περίπου 100 ξένα Παν/μια και τις 
Νομικές Σχολές τους. 

 Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε 
φοιτητές/τριες της Νομικής ΑΠΘ να 
φοιτήσουν για 1 ή 2 εξάμηνα στο 
εξωτερικό και τα μαθήματα που θα 
περάσουν εκεί να τους 
αναγνωριστούν εδώ. 



ERASMUS 

 Αντιστοίχως, κάθε εξάμηνο έρχονται 
περίπου 80 φοιτητές/τριες από 
Νομικές Σχολές Παν/μίων του 
εξωτερικού που παρακολουθούν το 
πρόγραμμα ERASMUS της Νομικής 
και τα προσφερόμενα σε τρεις ξένες 
γλώσσες μαθήματα (αγγλικά, 
γαλλικά, γερμανικά), κάποια από τα 
οποία είναι προσιτά και σε έλληνες/-
ίδες φοιτητές/-τριες. 



Η φιλοσοφία του προγράμματος 

Νομικών Σπουδών 

 παροχή της πλειοψηφίας των βασικών 
γνώσεων (υποχρεωτικά μαθήματα) κατά τα 
τρία πρώτα έτη των σπουδών,  

 τα περισσότερα μαθήματα επιλογής στο 
τελευταίο έτος, ώστε ο φοιτητής/-τρια να έχει 
την ελευθερία διαμόρφωσης του προφίλ του 
(εξειδίκευση ή διεύρυνση γνώσεων). 

 Συνθέσεις: στα τελευταία εξάμηνα σπουδών 
εμβάθυνση στα 4 βασικά πεδία νομικών 
σπουδών (Αστικό, Δημόσιο, Ποινικό, Εμπορικό) 

 



Διδασκαλία μαθημάτων και έλεγχος γνώσεων 

 Σκοπός της διδασκαλίας: η μύηση του 
φοιτητή στην ιδιαίτερη μέθοδο της νομικής 
σκέψης.  

 Αντικείμενο της διδασκαλίας: η 
παρουσίαση της σχετικής  νομοθεσίας και η 
ταυτόχρονη αναλυτική επεξήγηση των 
σχετικών νομικών εννοιών. Πρακτικά 
θέματα - ασκήσεις, η μελέτη δικαστικών 
αποφάσεων κλπ..  

 διαδραστική διδασκαλία -> ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του μαθήματος (e-learning). 



Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των 

πτυχιούχων (Α΄) – Νομικά Επαγγέλματα 

• Δικηγόρος:  
 

• 18μηνη πρακτική άσκηση στο πλευρό 
Δικηγόρου. Ακολουθούν γραπτές και 
προφορικές εξετάσεις ενώπιον 
πολυμελούς επιτροπής δικαστών και 
δικηγόρων, για τη λήψη της άδειας 
άσκησης του δικηγορικού 
επαγγέλματος και την εγγραφή στον 
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. 



Συνθήκες άσκησης επαγγέλματος 

Δικηγόρου 

 το κατεξοχήν ελεύθερο επάγγελμα ύστερα 
από νομικές σπουδές, με δύσκολη εκκίνηση 
λόγω του υπερπληθυσμού που το διακρίνει, 
ψυχοφθόρο λόγω της ιδιόρρυθμης σχέσης 
δικηγόρου – εντολέα (ο δικηγόρος είναι και 
ψυχολόγος), κουραστικό λόγω της έλλειψης 
συγκεκριμένου ωραρίου.  

 ελευθερία διαμόρφωσης του ατομικού 
επαγγελματικού προφίλ και τη δυνατότητα 
επίτευξης ιδιαίτερα ικανοποιητικών 
αποδοχών κατά περίπτωση. 

 



Συμβολαιογράφος 

 μετά από επιτυχή συμμετοχή σε 
εξετάσεις. Υπάρχει συγκεκριμένος 
αριθμός συμβολαιογράφων στην 
περιφέρεια κάθε Εφετείου, οπότε ο 
διαγωνισμός διενεργείται όταν 
κενωθούν υπάρχουσες θέσεις 
συμβολαιογράφων (λόγω 
συνταξιοδότησης ή θανάτου), για 
συγκεκριμένες θέσεις κάθε φορά 

 



Συνθήκες άσκησης επαγγέλματος 

συμβολαιογράφου 

 οι συνθήκες είναι παραπλήσιες 
με εκείνες του δικηγόρου 
(ελεύθερο επάγγελμα με ανάγκη 
διαμόρφωσης σταθερής 
πελατείας), αλλά πιο ορθολογικό 
τόσο ως προς τις αποδοχές όσο 
και ως προς τον ανταγωνισμό. 

 



Δικαστής / Εισαγγελέας 

 μετά από επιτυχή συμμετοχή στον ιδιαίτερα δύσκολο 
διαγωνισμό εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δικαστών 
(www.esdi.gr). Προϋποθέσεις: προηγούμενη 2ετής 
άσκηση δικηγορίας, ηλικία (από 28 – 40 ετών). Ο 
διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια, προκριματικό 
(γραπτός) και τελικό (προφορικός). 16μηνη 
αμειβόμενη φοίτηση.  

 Για την αποφοίτηση ακολουθείται ένα σύνθετο 
σύστημα αξιολόγησης του σπουδαστή/της 
σπουδάστριας, το οποίο περιλαμβάνει την αξιολόγησή 
του κατά τη φοίτηση, το βαθμό που έλαβε στις 
εξετάσεις αποφοίτησης (γραπτές και προφορικές) και 
την αξιολόγησή του στο στάδιο της πρακτικής 
άσκησης. 

 



Συνθήκες απασχόλησης Δικαστή 

 άμεση και ισόβια  επαγγελματική 
αποκατάσταση,  

 ικανοποιητικές αποδοχές  

 προοπτικές εξέλιξης σε ανώτερα κλιμάκια 
της δικαστικής εξουσίας. 

 Βασικό μειονέκτημα ο υπερβολικός όγκος 
εργασίας σε ένα αντικείμενο το οποίο 
απαιτεί εξαιρετική υπευθυνότητα. 

 συχνές μεταθέσεις (ιδίως για τους 
πολιτικούς δικαστές). 



Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των 

πτυχιούχων (Β΄) Εξωνομικά Επαγγέλματα:  

• Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης www.ekdd.gr:  

 εισαγωγή με εξετάσεις – αμειβόμενη φοίτηση – τοποθέτηση σε 
ανώτερες θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης μετά την 
αποφοίτηση. 

• Διοικητικός υπάλληλος, είτε στο δημόσιο (μέσω 
διαγωνισμού του ΑΣΕΠ) είτε στον ιδιωτικό τομέα. 

• https://www.asep.gr 

• Στη Μέση Εκπαίδευση. Απαιτείται παιδαγωγική επάρκεια (Πτυχίο 
Ανώτατατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης) 
http://thessaloniki.aspete.gr 

Και διαγωνισμός ΑΣΕΠ 

• Διπλωματικό Σώμα: ύστερα από εξετάσεις στο Υπουργείο 
Εξωτερικών (www.mfa.gr). 

• Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί  
https://europa.eu 
https://unric.org/el/ 
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Μεταπτυχιακές Νομικές Σπουδές 
Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

 Στη Νομική Σχολή ΑΠΘ προσφέρονται έξι 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, αντίστοιχα 
με το αντικείμενο των έξι Τομέων που είδαμε 
παραπάνω 

 Κριτήρια εγγραφής:  

• Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις ή φάκελλος 
υποψηφιότητας 

 Χρονική διάρκεια: δύο διδακτικά εξάμηνα 
υποχρεωτικής φοίτησης σε κύκλο εξειδικευμένων 
σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία και ένα 
επιπλέον (τρίτο) εξάμηνο για συγγραφή 
μεταπτυχιακής (διπλωματικής) εργασίας. 
 

 



Διακρατικά ΚΟΙΝΑ προγράμματα μεταπτυχιακών 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 

 «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο»: 
Διακρατικό Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 
Τουλούζης της Γαλλίας (Université Toulouse 
Capitole) 

 

 «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»: Διακρατικό Κοινό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το Τμήμα 
Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας της Κύπρου 
και σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) 
 



Διϊδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών 

 «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο»  

  (ΑΠΘ, ΔΠΘ) 

 

 «Δίκαιο και Οικονομικά» 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Νομικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 



Διατμηματικα προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών 

 «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές 
Διαστάσεις» 

(Τμήματα Νομικής, Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 
ΑΠΘ) 

 «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και 
Βιοηθική Διάσταση» 

 (Ιατρική, Οδοντιατρική, Νομική, Θεολογία ΑΠΘ) 

 «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη»  

 (Τμήματα Γεωπονίας ΑΠΘ, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Θεολογίας ΑΠΘ, Μηχανικών Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης ΑΠΘ, Νομικής ΑΠΘ). 

 «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές» 

 (Φιλοσοφία και Παιδαγωγική, Νομική, Πολιτικών Επιστημών 
ΑΠΘ) 

 

 



Μεταπτυχιακές Σπουδές 
Β. Διδακτορικό Δίπλωμα Νομικής 

 Αντικείμενο: συγγραφή διδακτορικής 
διατριβής σε ορισμένο πρωτότυπο θέμα 
ύστερα από επιστημονική έρευνα 

 Προϋπόθεση: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης Νομικής ή συγγενών 
αντικειμένων 

 Ελάχιστη χρονική διάρκεια: έξι εξάμηνα, με 
δυνατότητα παράτασης 

 Η λήψη διδακτορικού διπλώματος αποτελεί 
την πρώτη προϋπόθεση για ακαδημαϊκή 
καριέρα (σταδιοδρομία Καθηγητή/-τριας 
Πανεπιστημίου) 


