
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ 

28.4.2015 

Αγαπητοί φοιτητές, 

σήμερα, μετά από 5ήμερη κατάληψη, έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής, 
στην οποία παρέστησαν, όπως είχαν ζητήσει, και εκπρόσωποι και μέλη του Συλλόγου 
Φοιτητών Νομικής, προκειμένου να εκθέσουν απόψεις και θέσεις αναφορικά με το 
αναμορφωμένο πρόγραμμα και κανονισμό σπουδών. 

Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Κοσμητείας για τη διενέργεια διαλόγου, 
οι φοιτητές περιορίσθηκαν σε μια απλή ανάγνωση του απόφασης της Συνέλευσής τους με 
την απαίτηση ανάκλησης και μη εφαρμογής του αναμορφωμένου προγράμματος, και 
αποχώρησαν δηλώνοντας ότι σε περίπτωση μη αποδοχής του εν λόγω αιτήματος θα 
συνεχισθούν οι καταλήψεις. Αρνήθηκαν να ακούσουν καν τις τοποθετήσεις των καθηγητών-
μελών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής και δεν έδωσαν καμία εξήγηση, γιατί στην από 
22.4.2015 Συνέλευση που αποφάσισε την κατάληψη αγνοήθηκαν παντελώς οι αναρτημένες 
από 21.4.2015 (ώρα 11:37 το πρωϊ) προτάσεις της Κοσμητείας  για βελτίωση πολλών 
σημείων του Κανονισμού, όπως είχε διαπιστωθεί από τις συζητήσεις της Κοσμητείας με 
μεγάλο αριθμό φοιτητών το τελευταίο διάστημα.   

Μετά την αποχώρηση των εκπροσώπων του Συλλόγου στην αίθουσα παρέμεινε μικρός 
αριθμός φοιτητών, με τους οποίους έγινε ουσιαστικός διάλογος με τους καθηγητές και 
δόθηκαν διευκρινίσεις στα θέματα που τους απασχολούσαν. 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής επιβεβαίωσε ομόφωνα τις αποφάσεις της για εφαρμογή του 
αναμορφωμένου προγράμματος και κανονισμού σπουδών από 1.10.2015, κρίνοντας ότι με 
την απειλή περαιτέρω καταλήψεων δεν θα ήταν σωστό να υποχρεωθεί ένα ομόφωνο σώμα 
καθηγητών να μεταβάλει το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας μαθημάτων, που, μετά 
από μεγάλη περίσκεψη και μακρόχρονες διαδικασίες, πάντοτε με τη συμμετοχή ή τη 
δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών, έκρινε ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ενδεδειγμένο. 
Ούτε βεβαίως θα ήταν σωστό να υποχρεωθεί να επιστρέψει σε ένα πρόγραμμα, που, εκτός 
από τα πολλαπλά διαπιστωμένα προβλήματα που εμφανίζει, είναι πλέον και για 
αντικειμενικούς λόγους αδύνατο να συνεχίσει να διδάσκεται. 

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση της Σχολής αποφάσισε ομόφωνα να συζητήσει και να 
επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει ενδεχομένως στο μέλλον, σε σχέση με την 
εφαρμογή του αναμορφωμένου προγράμματος και κανονισμού, και ενέκρινε ομόφωνα τις 
προτάσεις βελτίωσης του Κανονισμού Σπουδών που υπέβαλε με την από 20.4.2015 
αιτιολογημένη εισήγησή της η Κοσμητεία, για την επίλυση πολλών επιμέρους ζητημάτων 
που διαπιστώθηκαν. Ειδικότερα: 

• Προστέθηκαν έξι (6) ακόμη κατ’ εξαίρεση επαναληπτικά μαθήματα (μαζί με τα ήδη 
προσφερόμενα 7, γίνονται συνολικά 13): ένα κατά το χειμερινό εξάμηνο 2015/16, 
δύο κατά το εαρινό εξάμηνο 2016, δύο κατά το χειμερινό εξάμηνο 2016/17 και ένα 
κατά το εαρινό εξάμηνο 2017, έτσι ώστε οι σημερινοί 2ετείς και 3ετείς φοιτητές να 
μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους ακολουθώντας κατά βάση τη διάταξη 
μαθημάτων του παλαιού προγράμματος, όπως αναλυτικά εκτίθεται στο 
Επεξηγηματικό Προσάρτημα που ακολουθεί. Έγινε πρόβλεψη για επάρκεια 
αιθουσών, στις περιπτώσεις που θα υπάρχει ενδεχόμενο παρακολούθησης του ίδιου 
μαθήματος από φοιτητές περισσοτέρων ετών. Ειδικότερα, λόγω της μεταβολής της 
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θέσης ορισμένων μαθημάτων στο αναμορφωμένο Πρόγραμμα, αποφασίσθηκε η 
επαναληπτική διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων στα παρακάτω εξάμηνα: α) 
Για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015/16, των μαθημάτων: Υ6. 
Διοικητικό Δίκαιο- Γενικό Μέρος, Υ11. Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Ανταγωνισμού), Υ19. 
Ενοχικό Δίκαιο- Ειδικό Μέρος, Υ22. Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, Υ23. Πολιτική Δικονομία 
(Γενικό Μέρος – Απόδειξη), Y29. Διοικητικό Δίκαιο (Φορολογικό), Υ30. Κληρονομικό 
Δίκαιο, Υ31. Εμπορικό Δίκαιο (Πτωχευτικό & Εξυγίανσης Επιχ.). β) Για το εαρινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015/16, των μαθημάτων: Υ12. Μεθοδολογία του 
Δικαίου, Υ25 Διοικητική Δικονομία. γ) Για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2016/17, των μαθημάτων: Υ30. Κληρονομικό Δίκαιο, Υ31. Εμπορικό Δίκαιο 
(Πτωχευτικό & Εξυγίανσης Επιχ.). δ) Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2016/17, του μαθήματος: Υ26 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο. 
 

• Τα προβλεπόμενα για τους ήδη φοιτούντες έξι (6) μαθήματα περιορισμένης ή ειδικής 
επιλογής αποφασίσθηκε να μειωθούν σε τέσσερα (4), διατηρούμενου του συνολικού 
αριθμού των 13 αναγκαίων μαθημάτων επιλογής. Και τούτο, προκειμένου να 
εξισορροπηθούν τα 2 μαθήματα ειδικής επιλογής που ενδέχεται να μην 
προσμετρηθούν, επειδή μετατρέπονται σε υποχρεωτικά (Μεθοδολογία και Συλλογικό 
Εργατικό). 

 

• Η έναρξη εφαρμογής του καθορισμού ανώτατου αριθμού συμμετοχών στα μαθήματα 
επιλογής καθώς και του νέου τρόπου διδασκαλίας και εξέτασης στα μαθήματα 
ελεύθερης επιλογής αποφασίσθηκε να μετατεθούν για την 1.10.2017, διότι στο 
μεταβατικό αυτό στάδιο θα γίνεται επιλογή των μαθημάτων αυτών από φοιτητές 
πολλών διαφορετικών εξαμήνων, προκειμένου αυτοί να συμπληρώσουν τα αναγκαία 
13 μαθήματα, άρα θα είναι πρακτικά αδύνατη η πρόβλεψη και ο καθορισμός 
ανώτατου αριθμού συμμετοχών σε αυτά. 

 

• Αποφασίσθηκε να επιτραπεί στους ήδη φοιτούντες που θα θεωρηθεί ότι επέτυχαν 
στα νέα μαθήματα «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου» και Δίκαιο Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας» με τον ίδιο βαθμό άλλων μαθημάτων (Γενικές Αρχές, Γενικό Εμπορικό- 
Βιομ. Ιδιοκτ.), να εξετασθούν, αν το επιθυμούν, στα νέα αυτά μαθήματα για 
βελτίωση βαθμού. 

 

• Αποφασίσθηκε τα προαπαιτούμενα να μην ισχύουν και για τους σημερινούς 2ετείς 
και 1ετείς (οι 3ετείς και 4ετείς είχαν ήδη εξαιρεθεί από τη ΓΣ της 10.6.2013), 
προκειμένου να διευκολυνθούν και αυτοί στη μετάπτωση. 

 

• Ειδικά το μάθημα της Ποινικής Δικονομίας, εφόσον έχει δηλωθεί κανονικά στο 
εαρινό εξάμηνο, αποφασίσθηκε να εξετάζεται επαναληπτικά και στο χειμερινό 
εξάμηνο σε μόνιμη βάση, δηλ. και για αυτούς που θα εγγραφούν στο 1ο εξάμηνο από 
1.10.2015 και μετά, έτσι ώστε να δίνονται πάντοτε 3 τουλάχιστον εξεταστικές 
δυνατότητες πριν ο φοιτητής φθάσει στην αντίστοιχη Σύνθεση. 

 

• Η κατ’ εξαίρεση διενέργεια επαναληπτικών εξετάσεων μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2017 
σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και στα δύο εξάμηνα (χειμερινό-εαρινό) 
αποφασίσθηκε να καταλαμβάνει (πέραν των 3ετών και 4ετών) και τους σημερινούς 
1ετείς και 2ετείς, προκειμένου να διευκολυνθούν και αυτοί στη μετάπτωση. 



 

• Τέλος, αποφασίσθηκε να επεκταθεί για τις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και 
Σεπτεμβρίου 2015 η μεταβατική δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης (Γ.Σ. 
8/11.6.2013) σε όλους τους ήδη φοιτούντες και σε όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά 
και επιλογής, ανεξαρτήτως ορίου αριθμού μαθημάτων, αρκεί να τα έχουν περιλάβει 
σε κάποια από τις δηλώσεις μαθημάτων τους κατά το παρελθόν.  
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Πέραν αυτών, στη ΓΣ της Σχολής διευκρινίσθηκαν, σε σχέση με τις παραπάνω αιτιάσεις, και 
τα ακόλουθα: 

• Ότι ο ορισμός αριθμού συμμετοχής φοιτητών στα μαθήματα επιλογής θα αρχίσει 
μετά από δύο έτη (1.10.2017). Ότι ακόμη και μετά την έναρξη εφαρμογής του, ο 
φοιτητής θα έχει την ευχέρεια να επιλέξει να παρακολουθήσει ένα μάθημα είτε σε 
μεγάλο ακροατήριο (ως ΠΕ) είτε σε μικρό ακροατήριο (ως ΕΛΕ). Τέλος, ότι με τον 
τρόπο αυτό μοιράζονται τα ακροατήρια, επιτρέπεται η εγγύτερη ενασχόληση του 
καθηγητή με τον φοιτητή, σε συνδυασμό με την εκπόνηση εργασιών, και 
αντιμετωπίζεται το απαράδεκτο φαινόμενο της επιλογής μαθημάτων με 
αποκλειστικό κριτήριο την ευκολία επίτευξης υψηλού βαθμού.  
 

• Ότι μόνο στα 4 δίωρα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΛΕ) των τελευταίων δύο 
εξαμήνων θα ισχύσει μετά από δυο χρόνια (1.10.2017) η υποχρέωση εκπόνησης 
φοιτητικής εργασίας, άρα και παρακολούθησης του ½ των ωρών του μαθήματος, 
διότι αλλιώς θα είναι αδύνατη η παρακολούθηση της πορείας της εργασίας από 
τον διδάσκοντα. Υποχρέωση φυσικής παρακολούθησης δεν υπάρχει σε κανένα 
άλλο μάθημα, ούτε στα υποχρεωτικά μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο 4ετής 
φοιτητής, έχοντας δύο τέτοια 2ωρα μαθήματα ΕΛΕ στο 7ο και 8ο εξάμηνο, θα 
πρέπει να παρακολουθεί με φυσική του παρουσία δύο (2) ώρες την εβδομάδα, 
κάτι που για άλλες Σχολές είναι οπωσδήποτε αστείο και σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «ασφυκτικό πλαίσιο που αντιτάσσεται στα πρότυπα 
της ακαδημαϊκής ελευθερίας».  
 

• Όσον αφορά την υποτιθέμενη «ποσοτικοποίηση του πτυχίου με την εισαγωγή 
μονάδων ects», διευκρινίστηκε ότι οι λεγόμενες διδακτικές ή πιστωτικές μονάδες 
δεν καθιερώθηκαν ούτε τώρα ούτε από το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 
αλλά θεσπίστηκαν νομοθετικά ήδη από το 1993, ότι ίσχυαν εξίσου και στο παλαιό 
πρόγραμμα, ότι αναφέρονται στον φόρτο εργασίας του φοιτητή και δεν έχουν 
καμία σχέση με διάσπαση του μαθήματος, ότι επιχειρούν να καταστήσουν εφικτή 
μια συγκρισιμότητα των πτυχίων μεταξύ των διαφόρων Πανεπιστημίων, ότι χωρίς 
την αναφορά σε αυτές ο ισχύων νόμος δεν επιτρέπει την έκδοση πτυχίου και ότι, 
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και αν ακόμη το επέτρεπε, το πτυχίο αυτό δεν θα αναγνωριζόταν πουθενά στο 
εξωτερικό. Αυτό με το οποίο προφανώς γίνεται σύγχυση εδώ είναι η δυνατότητα 
που παρείχε ο ν. 4009/2011, δυνατότητα που απέρριψε σύσσωμη η 
πανεπιστημιακή κοινότητα και δεν έκανε χρήση της, να συσσωρεύονται  μέσω 
«σύντομων κύκλων σπουδών», χωρίς πτυχίο, μονάδες που υπήρχε ο φόβος ότι θα 
μπορούσαν στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν αντί του πτυχίου, κάτι που δεν έχει 
καμία σχέση με το προκείμενο. 
 

• Τέλος, ότι δεν μπορεί σοβαρά να χαρακτηρίζεται ως «αποστειρωμένο κέντρο 
αποστήθισης και εξέτασης… χωρίς κοινωνική και πολιτική ζύμωση» μια Σχολή που, 
μεταξύ άλλων, διδάσκει Γενική Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία του Δικαίου, 
Ανθρωπολογία του Δικαίου, Πολιτική επιστήμη, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα 
(που υπεισέρχονται στη διδασκαλία όλων σχεδόν των μαθημάτων), μια Σχολή που 
ρίχνει το βάρος της σε όλους τους ευαίσθητους κοινωνικά τομείς (καθιστά για 
πρώτη φορά υποχρεωτικό το -ευρισκόμενο υπό διωγμό σήμερα- Συλλογικό 
Εργατικό Δίκαιο, αναβαθμίζει την διδασκαλία της προστασίας των μισθώσεων, 
προάγει τη σφαιρική παρουσίαση όλης της δικαιϊκής ύλης για την προστασία των 
καταναλωτών και αναλίσκεται σε βάθος στη διδασκαλία της νομικής προστασίας 
του περιβάλλοντος).  

Καταληκτικά, μετά την σημερινή τοποθέτηση των εκπροσώπων του Συλλόγου φοιτητών στη 
ΓΣ της Σχολής, θα πρέπει να επισημανθεί η έντονη πλέον ανησυχία όλων των μελών της 
Γενικής Συνέλευσης για την τύχη της επικείμενης εξεταστικής περιόδου, η έναρξη της 
οποίας ήδη, για λόγους αναγκαίας από το νόμο αναπλήρωσης των μαθημάτων που 
χάθηκαν, μετατίθεται από την 2 Ιουνίου στην 5 Ιουνίου και λήξη την 4 Ιουλίου, με ανάγκη 
αλλαγής της ημέρας εξέτασης αρκετών μαθημάτων και με σχεδόν ανύπαρκτα πλέον 
περιθώρια για περαιτέρω αναπλήρωση ωρών.  

Αυτονόητο είναι ότι παραμένω στη διάθεσή σας, καθημερινά 12:00-13:00, για κάθε 
περαιτέρω διευκρίνιση. 
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