
  



 

Κδρυςη – Αντικείμενο – Σκοπόσ 
 
Η ίδρυςθ του Μεταπτυχιακοφ αυτοφ εγκρίκθκε από τθ φγκλθτο Ειδικισ φνκεςθσ 
του Α.Π.Θ. ςτθ ςυνεδρίαςι τθσ υπ’ αρικ. 173/23.7.2015 και δθμοςιεφτθκε ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ςτισ 5.4.2016 (τεφχοσ Β’, φφλλο 919, ςελ. 11069).  
 
Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ ίδρυςθσ του Μεταπτυχιακοφ πατϊντασ ΕΔΩ. 
 
Σο Μεταπτυχιακό αυτό είναι προϊόν ςυνεργαςίασ τθσ Νομικισ χολισ και του 
Σμιματοσ Πολιτικϊν Μθχανικϊν του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, 
δφο εκ των πλζον αναγνωριςμζνων ακαδθμαϊκϊν μονάδων τθσ χϊρασ. 
 
Μπορείτε να δείτε το Ειδικό Πρωτόκολλο υνεργαςίασ των δφο χολϊν και τον 
Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του Μεταπτυχιακοφ πατϊντασ ΕΔΩ. 
 
Πρόκειται για ζνα καινοτόμο πρόγραμμα, που παρζχει ςφνκετεσ εξειδικευμζνεσ 
γνϊςεισ μεταπτυχιακοφ επιπζδου ςτο διεπιςτθμονικό αντικείμενο τθσ Ενζργειασ, 
από άποψθ τόςο τθσ Νομικισ Επιςτιμθσ, όςο και τθσ Μθχανικισ. 
 
τθν πράξθ, ο μθχανικόσ αποκτά εμπειρικά τισ νομικζσ γνϊςεισ που του είναι 
απαραίτθτεσ όταν αςχολείται με ενεργειακά κζματα. Σο ίδιο και ο νομικόσ τισ 
τεχνικζσ γνϊςεισ. Σο Μεταπτυχιακό αυτό απαντά ςε πραγματικζσ ανάγκεσ 
ςυνκετικισ μετεκπαίδευςθσ μθχανικϊν και νομικϊν ςτα νομικά και τεχνικά 
ηθτιματα τθσ ενζργειασ.  
 
Κάκε μάκθμα του προγράμματοσ ςπουδϊν ςχεδιάηεται και ςυνδιδάςκεται από 
μθχανικοφσ και νομικοφσ επιςτιμονεσ. Προκειμζνου, εξάλλου, να διατθριςει ζνα 
υψθλό επίπεδο ςυμμετοχισ, το πρόγραμμα απευκφνεται αποκλειςτικά ςε 
πτυχιοφχουσ Νομικϊν και Πολυτεχνικϊν χολϊν. Σα ακροατιρια αποτελοφνται από 
Νομικοφσ και Μθχανικοφσ μζχρι 35 άτομα κατ’ ανϊτατο όριο.  
 
Ο κλάδοσ τθσ Ενζργειασ είναι ςε κζςθ να δθμιουργιςει πολλζσ και καλζσ νζεσ 
κζςεισ εργαςίασ και να δϊςει τθν ευκαιρία ςε επαγγελματίεσ νομικοφσ και 
μθχανικοφσ να επαναπροςανατολίςουν τθ δραςτθριότθτά τουσ ςε πιο 
παραγωγικοφσ, βιϊςιμουσ και επικερδείσ τομείσ. Οι απόφοιτοι του προγράμματοσ 
κα αποκτιςουν ςφαιρικζσ γνϊςεισ, που κα τουσ επιτρζψουν να προςεγγίηουν 
ςυνκετικά τα ηθτιματα που κα κλθκοφν να διαχειριςτοφν ςτον τομζα αυτό, τόςο 
από νομικι, όςο και από τεχνικι άποψθ. 
 
τθ διδαςκαλία των εξειδικευμζνων επιμζρουσ αντικειμζνων παρεμβαίνουν 
διακεκριμζνα ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ, τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ ενεργειακισ αγοράσ 
και βιομθχανίασ. Η κινθτοποίθςθ των ςτελεχϊν αυτϊν, κακϊσ και θ εν γζνει 
υλοποίθςθ του νζου αυτοφ Μεταπτυχιακοφ δεν κα ιταν δυνατζσ χωρίσ τθ 
χρθματοδοτικι ςτιριξθ των ίδιων των φοιτθτϊν, μζςω των διδάκτρων που 
καλοφνται να καταβάλουν και που για το 2016-2017 ανζρχονται –για όλθ τθ 
διάρκεια των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν– ςτο εφλογο ποςό των 3.000 €. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B08Op2aYyw3WV29IU1BPaWpKdWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B08Op2aYyw3WVEVkanVUbVJGYjQ/view?usp=sharing


 

Πρόγραμμα Σπουδϊν 
 
Σο ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων (ECTS) που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ του 
Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ανζρχεται ςε εβδομιντα πζντε (75) και 
καλφπτει ζνα πλιρεσ ακαδθμαϊκό ζτοσ με δυο (2) εξάμθνα διδαςκαλίασ ζξι (6) 
μακθμάτων ςτο κακζνα, τα οποία πιςτϊνονται με πζντε (5) ECTS το κακζνα, και 
περιλαμβάνει επιπλζον τθν εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ κατά τουσ 
κερινοφσ μινεσ, που πιςτϊνεται με δεκαπζντε (15) ECTS, όςο δθλαδι τρία (3) 
μακιματα.  
 

 ECTS 

 Μαθήματα Χειμεπινού Εξαμήνου 30 

1 
Τα θεμελιώδη ηηρ Ενέπγειαρ: Πηγέρ, πποϊόνηα, αγοπέρ, δπώνηερ και 

κανόνερ 
5 

2 Ενεπγειακέρ Υποδομέρ: Σσεδιαζμόρ, καηαζκεςή, λειηοςπγία, αζθάλεια 

και ζςνηήπηζη ενεπγειακών ςποδομών  
5 

3 Αδειοδόηηζη έπγων και δημόζιερ ζςμβάζειρ ζηον ενεπγειακό ηομέα  5 

4 Μεηαθοπά Ενεπγειακών Πόπων – Διακπαηικά Ενεπγειακά Δίκηςα  5 

5 
Ενέπγεια και Πεπιβάλλον: Εκηίμηζη Πεπιβαλλονηικών και Κοινωνικών 

Επιπηώζεων, Πεπιβαλλονηική Εςθύνη, Ενεπγειακή 

Αποηελεζμαηικόηηηα και Κλιμαηική Αλλαγή  

5 

6 Ανανεώζιμερ Πηγέρ Ενέπγειαρ  5 

 Μαθήματα Εαπινού Εξαμήνου 30 

1 
Επενδύζειρ ζηην Ενέπγεια: Αξιολόγηζη επενδύζεων, Φπημαηοδόηηζη 

έπγων, Ξένερ Επενδύζειρ και Επίλςζη διαθοπών  
5 

2 Το Εμπόπιο ηηρ Ενέπγειαρ: δημόζια πύθμιζη, εμποπικέρ ζςναλλαγέρ, 

σπημαηοδόηηζη ηος εμποπίος και σπημαηιζηήπια πποϊόνηων  
5 

3 Υδπογονάνθπακερ: Έπεςνα, Εξόπςξη και Παπαγωγή Υδπογονανθπάκων  5 

4 
Πεηπέλαιο και Πεηπελαιοειδή: Διύλιζη και Διανομή Πεηπελαιοειδών – 

Αζθάλεια Ενεπγειακήρ Τποθοδοζίαρ  
5 

5 H αγοπά ηηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ  5 

6 Η αγοπά ηος θςζικού αεπίος  5 

Διπλωματική Επγασία  15 

 
Μπορείτε να δείτε τθν περιγραφι των ανωτζρω μακθμάτων πατϊντασ ΕΔΩ. 
 
Σα μακιματα αρχίηουν μετά τθν 1θ Οκτωβρίου και διδάςκονται κάκε Πζμπτθ και 
Παραςκευι, τισ απογευματινζσ ϊρεσ, και κάκε άββατο, το πρωί. Κάκε μάκθμα 
διδάςκεται από 2 ϊρεσ τθν εβδομάδα επί 13 εβδομάδεσ κάκε εξάμθνο. Κάκε 
εβδομάδα διεξάγονται 12 ϊρεσ διδαςκαλίασ και ςτα δφο εξάμθνα ςπουδϊν. Οι 

https://drive.google.com/file/d/0B08Op2aYyw3WSUM5S0FhbUZ1R0U/view?usp=sharing


 

εξετάςεισ γίνονται τον Φεβρουάριο, τον Ιοφνιο και τον επτζμβριο. Η διπλωματικι 
εργαςία εκπονείται τουσ μινεσ Ιοφλιο και Αφγουςτο. Η παρακολοφκθςθ των 
μακθμάτων είναι υποχρεωτικι, όπωσ και θ ςυμμετοχι ςτισ εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ που διοργανϊνονται ςε ενεργειακζσ εγκαταςτάςεισ ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ ςπουδϊν.  
 

Δίδακτρα 
 
Για το ακαδ. ζτοσ 2016-2017 τα δίδακτρα ζχουν οριςτεί ςτο ποςό των τριϊν 
χιλιάδων ευρϊ (3.000 €). Σο ποςό αυτό καταβάλλεται ςε δυο ιςόποςεσ δόςεισ: θ 
πρϊτθ, ποςοφ 1.500€, καταβάλλεται με τθν εγγραφι τζλοσ επτεμβρίου-αρχάσ 
Οκτωβρίου, και θ δεφτερθ, ποςοφ 1.500€, πριν τθν ζναρξθ του εαρινοφ εξαμινου, 
τον Φεβρουάριο.  
 

Ποιοί μποροφν να υποβάλουν αίτηςη 
 
Πτυχιοφχοι Νομικϊν χολϊν ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων ι αναγνωριςμζνων 
ομοταγϊν Νομικϊν χολϊν τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και διπλωματοφχοι μθχανικοί 
(ανεξαρτιτωσ ειδικότθτοσ) των Πολυτεχνικϊν χολϊν ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων ι 
αναγνωριςμζνων ομοταγϊν Πολυτεχνικϊν χολϊν του εξωτερικοφ. 
 

Υποβολή αιτήςεων - Δικαιολογητικά 
 
Σο Μεταπτυχιακό προκθρφχκθκε με απόφαςθ τθσ Ειδικισ Διατμθματικισ Επιτροπισ 
(Ε.Δ.Ε.) ςτθ ςυνεδρίαςι τθσ αρικ. 1 τθσ 9.6.2016. 
 
Μπορείτε να δείτε τθν Προκιρυξθ πατϊντασ ΕΔΩ. 
 
Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για να γίνουν δεκτοί ςτο 
Μεταπτυχιακό «Δίκαιο και Μθχανικι τθσ Ενζργειασ» από ςιμερα μζχρι και την 
Παραςκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016, το αργότερο.  
 
Οι αιτιςεισ με τα ςχετικά δικαιολογθτικά κα πρζπει να αποςταλοφν ςε κλειςτό 
φάκελο, ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΩ ι με COURIER, ςτθν κατωτζρω διεφκυνςθ: 
 

Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο 
Θεςςαλονίκησ 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Υπόψη Γραμματείασ Νομικήσ Σχολήσ 

54124 Θεςςαλονίκη 

 
το εξωτερικό του φακζλου, ςε ευδιάκριτο ςθμείο, φροντίςτε να αναγράψετε τθν 
ζνδειξθ: «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ». 
 
Κρίςιμθ θμερομθνία για τθν ζγκαιρθ αποςτολι μιασ υποψθφιότθτασ είναι αυτι που 
κα προκφπτει από τθν ςφραγίδα των ΕΛΣΑ ι από τθν παραλαβι του φακζλου προσ 

https://drive.google.com/file/d/0B08Op2aYyw3WaU5DdTRRWWg0Z1E/view?usp=sharing


 

αποςτολι από τθν εταιρία Courier. Η θμερομθνία αυτι δεν μπορεί να είναι 
μεταγενζςτερθ τθσ 9.9.2016. 
 
Ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ κα πρζπει να περιζχει τα εξισ δικαιολογητικά: 
 
1.  Τποχρεωτικά, αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο Μεταπτυχιακό.  

 
Μπορείτε να κατεβάςετε το ζντυπο τησ αίτηςησ πατϊντασ ΕΔΩ. 
 
Αφοφ ςυμπλθρϊςετε θλεκτρονικά το ζντυπο αυτό, κα πρζπει να το εκτυπϊςετε, 
να το υπογράψετε και να το ςυμπεριλάβετε ςτα δικαιολογθτικά που κα πρζπει 
να μασ ςτείλετε με τον φάκελο υποψθφιότθτάσ ςασ. 

 
2.  Τποχρεωτικά, φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
 
3. Τποχρεωτικά, αντίγραφο πτυχίου Νομικισ ι Πολυτεχνικισ χολισ ελλθνικοφ 

Πανεπιςτθμίου, ι, ςε περίπτωςθ πτυχιοφχων πανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ, 
πιςτοποιθτικό αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ από το ΔΟΑΣΑΠ. Αν δεν αναγράφεται ο 
βακμόσ πτυχίου, κα πρζπει να προςκομίςετε αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό ςπουδϊν 
τθσ χολισ από τθν οποία αποφοιτιςατε.  Όςοι δεν ζχουν ακόμθ ορκιςτεί, πλθν 
ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τισ ςπουδζσ τουσ, κα πρζπει να προςκομίςουν 
υποχρεωτικά αναλυτικι βακμολογία από τθν οποία να προκφπτει αφενόσ ο 
βακμόσ πτυχίου τουσ, αφετζρου ότι ζχουν περατϊςει τισ ςπουδζσ τουσ. 
 
Προαιρετικά, οποιουςδιποτε άλλουσ τίτλουσ ςπουδϊν ζχετε αποκτιςει και, ςε 
περίπτωςθ πτυχιοφχων πανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ, πιςτοποιθτικό 
αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ από το ΔΟΑΣΑΠ. 
 

4.  Τποχρεωτικά, αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα. 
 
5.  Τποχρεωτικά, υπόμνθμα μζχρι χίλιεσ (1000) λζξεισ, ςτο οποίο να αναφζρονται τα 

επιςτθμονικά ενδιαφζροντα του υποψθφίου και οι λόγοι για τουσ οποίουσ 
ενδιαφζρεται να ακολουκιςει τισ ςπουδζσ του ςυγκεκριμζνου Μεταπτυχιακοφ.  

 
6. Τποχρεωτικά, πιςτοποιθτικό γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ: Απαιτείται ι α) 

αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ επιπζδου Β2 (καλι γνϊςθ) ι 
ανϊτερο, ςφμφωνα με το ςφςτθμα του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, το οποίο 
γίνεται αποδεκτό από το ΑΕΠ, ι β) TOEFL με τουλάχιςτον 87 μονάδεσ ςτο 
Internet-based test, ι γ) Απολυτιριο δευτεροβάκμιασ ι Πτυχίο τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ από Αγγλόφωνο Πανεπιςτιμιο (το οποίο ζχει αναγνωριςκεί από το 
ΔΙΚΑΣΑ ι ΔΟΑΣΑΠ), ι δ) Πτυχίο Αγγλικισ Φιλολογίασ.  
Προαιρετικά, ςε περίπτωςθ γνϊςθσ και δεφτερθσ ι τρίτθσ ξζνθσ γλϊςςασ, 
υποβάλλεται το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 
 

7. Προαιρετικά, αποδεικτικά για τυχόν ερευνθτικι και ςυγγραφικι δραςτθριότθτα, 
για ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα κινθτικότθτασ ςπουδαςτϊν ι ςε 
κερινά μακιματα, κακϊσ και για επαγγελματικι εμπειρία. Για τθν άςκθςθ των 

https://docs.google.com/document/d/1kYHXMMjqxr6T2flZLYvJ1rzI-0PYQ1p5SjeHYUUcVhc/edit?usp=sharing


 

επαγγελμάτων του δικθγόρου και του μθχανικοφ, αρκοφν οι βεβαιϊςεισ 
εγγραφισ ςτο Δικθγορικό φλλογο ι ςτο Σ.Ε.Ε., αντίςτοιχα. Επιπλζον αποδεικτικά 
ειδικότερθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ κατατίκενται εφόςον υπάρχουν. 

 
Δεν προβλζπεται θ καταβολι οιουδιποτε τζλουσ για τθν εξζταςθ του φακζλου 
υποψθφιότθτασ των υποψθφίων. Αντίκετα, εφόςον κάποιοσ υποψιφιοσ επιλεγεί 
και εγγραφεί, κα πρζπει να γνωρίηει ότι υποχρεοφται ςτθν καταβολι διδάκτρων 
φψουσ 3.000€ για όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν, εκ των οποίων 1.500€ 
καταβάλλονται με τθν εγγραφι και 1.500€ τον μινα Φεβρουάριο πριν τθν ζναρξθ 
του δευτζρου εξαμινου. 
 

Αξιολόγηςη αιτήςεων – Επιλογή 
 
Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων γίνεται ςε τρεισ φάςεισ. 
 
Η πρϊτθ φάςθ είναι προκριματικι. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ πρόκριςθσ ςτθν 
δεφτερθ φάςθ είναι θ κατάκεςθ όλων των απαιτουμζνων δικαιολογθτικϊν, μεταξφ 
των οποίων και θ πιςτοποίθςθ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 
 
τθ δεφτερθ φάςθ, ςυνεκτιμϊνται (ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 1α του Ν. 
3685/2008): 
 
α) ο Γενικόσ βακμόσ πτυχίου, πολλαπλαςιαηόμενοσ με τον ςυντελεςτι πζντε (5), με 
ανϊτατο όριο τα ςαράντα (40) μόρια (πτυχία με βακμό από 8 και πάνω παίρνουν 
όλα 40 μόρια).  
 
β) Προθγοφμενθ ερευνθτικι ι ςυγγραφικι δραςτθριότθτα ι ςυμμετοχι ςε 
εκπαιδευτικά προγράμματα κινθτικότθτασ ςπουδαςτϊν ι κερινά μακιματα ςε 
αναγνωριςμζνα ιδρφματα τθσ Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ: μζχρι είκοςι (20) μόρια.  
 
γ) Ενδεχόμενθ επαγγελματικι εμπειρία: μζχρι είκοςι (20) μόρια.  
 
Η τρίτθ φάςθ περιλαμβάνει προφορικι ςυνζντευξθ με κλίμακα βακμολόγθςθσ από 
μθδζν (0) ζωσ δζκα (10). Ο βακμόσ τθσ προφορικισ ςυνζντευξθσ πολλαπλαςιάηεται 
με τον ςυντελεςτι δφο (2), δθλαδι θ ςυνζντευξθ λαμβάνει κατ’ ανϊτατο όριο 
είκοςι (20) μόρια. τθ φάςθ αυτι ςυνεκτιμάται και το υπόμνθμα που υποβάλλουν 
οι υποψιφιοι. 
 
Με βάςθ τθν τελικι βακμολογία κάκε υποψθφίου, καταρτίηεται κατάλογοσ με 
αξιολογικι ςειρά. Κατά τθν κατάρτιςθ του καταλόγου, ωςτόςο, για λόγουσ 
διαςφάλιςθσ μιασ κατά το δυνατό απρόςκοπτθσ και ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ των 
διεπιςτθμονικϊν προςεγγίςεων του Μεταπτυχιακοφ και ςτουσ δφο βαςικοφσ 
επιςτθμονικοφσ του κλάδουσ, θ κατάταξθ των υποψθφίων γίνεται ζτςι ϊςτε να 
επιτυγχάνεται θ ςυμμετοχι ςτο Μεταπτυχιακό κατά τα τζςςερα δζκατα (4/10) 
τουλάχιςτον του αρικμοφ των ειςακτζων από αποφοίτουσ Σμιματοσ Νομικισ 
ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου ι ομοταγοφσ του εξωτερικοφ και κατά τα τζςςερα δζκατα 
(4/10) τουλάχιςτον από αποφοίτουσ Πολυτεχνικισ χολισ ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου 



 

ι ομοταγοφσ του εξωτερικοφ, εφόςον βεβαίωσ υπάρχουν τόςοι υποψιφιοι από 
κάκε μία από τισ δφο αυτζσ κατθγορίεσ. Ο τελικόσ πίνακασ επιτυχόντων 
επικυρϊνεται από τθν ΕΔΕ. 
 
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ειςάγονται όλοι οι ιςοβακμιςαντεσ υποψιφιοι. 
 
Διευθυντήσ του Μεταπτυχιακοφ: 
 
Παναγιϊτθσ Γκλαβίνθσ  
Αν. Κακθγθτισ Διεκνοφσ Οικονομικοφ Δικαίου,  
Αναπλθρωτισ Κοςμιτορασ Νομικισ Α.Π.Θ. 
 
Πληροφορίεσ: 
 
Διμθτρα Μάνου, ΔΝ, ΕΔΙΠ 
τθλ.: 2310 996548, fax: 2310 996529 
e-mail: dimanou@law.auth.gr 
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