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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Ι. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 

 

1. Φοιτητές 

Κατά το έτος 2018 ενεγράφησαν 591 νέοι προπτυχιακοί φοιτητές, διεγράφησαν 92 

και χορηγήθηκαν τίτλοι σπουδών (πτυχίο Νομικής) σε 471. Το σύνολο των εγγε-

γραμμένων προπτυχιακών φοιτητών τον Δεκέμβριο του 2018 ανερχόταν σε 5.374 

και από αυτούς οι 2.748 βρίσκονταν σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 12ου.  

Κατά το ίδιο έτος ενεγράφησαν 246 νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, διεγράφησαν 3 

και χορηγήθηκαν τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό δίπλωμα Νομικής Σχολής) σε 260. 

Το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής ανήλθε στους 622. 

Στο επίπεδο των διδακτορικών σπουδών, κατά το έτος 2018 έγιναν αποδεκτοί 22 

νέοι υποψήφιοι διδάκτορες και διεγράφη ένας. Χορηγήθηκαν 9 διδακτορικά διπλώ-

ματα, ενώ το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων ανήλθε στους 128. 
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2. Μέλη ΔΕΠ 

Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής ήταν συνολικά 84 από τα οποία τα 5 βρίσκονταν σε ανα-

στολή. Λόγω συνταξιοδότησης αποχώρησαν 2 μέλη ΔΕΠ.  

Στη Σχολή δόθηκαν μέσα στο 2018 δύο νέες θέσεις μελών ΔΕΠ: Μία θέση λέκτορα 

στον Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου και μία θέση επί-

κουρου καθηγητή στον Τομέα Διεθνών Σπουδών. 

Εκκρεμούσε η προκήρυξη μιας επιπλέον θέσης επίκουρου καθηγητή του Τομέα Α-

στικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου. 

Εκκρεμούσαν επίσης αιτήσεις για εξέλιξη εννέα μελών ΔΕΠ και έξι αιτήσεις μονιμο-

ποίησης.  

3. Μέλη ΕΔΙΠ / Επιστημονικοί Συνεργάτες/ Λοιπό προσωπικό. 

Κατά το 2018 υπηρετούσαν στη Σχολή 6 μέλη ΕΔΙΠ και 5 επιστημονικοί συνεργάτες. 

Στη Γραμματεία της Κοσμητείας, στη Γραμματεία του Τμήματος, στους Τομείς και 

στη Βιβλιοθήκη το προσωπικό ανερχόταν σε 22 άτομα, ενώ μέσα στο 2018 εμπλου-

τίστηκε με 2 επιπλέον άτομα.  

 

ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

1. Εσωτερική αξιολόγηση 

Μέσα στο 2018 πραγματοποιήθηκε η εσωτερική αξιολόγηση της Σχολής για το ακα-

δημαϊκό έτος 2017 – 2018, με βάση το πρότυπο της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ. Η Έκθεση Αξιολό-

γησης με τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία κατατέθηκε στην ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ.  

2. Διεθνής αξιολόγηση 

Σύμφωνα με τη Διεθνή κατάταξη της QS (QS World University Rankings) ανά θεματι-

κό πεδίο για το 2018, το ΑΠΘ κατετάγη διεθνώς στις θέσεις 251-300 στο θεματικό 

πεδίο της Νομικής, κατέχοντας θέση σημαντικά καλύτερη από τη γενική κατάταξη 

του ΑΠΘ στις θέσεις 500 - 550. Κατέλαβε την δεύτερη θέση μεταξύ των ελληνικών 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στο πεδίο αυτό, μετά τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, ενώ 

οι δείκτες ποιότητας της Σχολής ήταν οι εξής: 
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Global Rank 251-300 

Domestic Rank 2 

Overall Score 52,5 

Academic reputation 54,2 

Employer reputation 57,5 

Citations 56,8 

H-index 35,5 

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ AΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

1. Διακρίσεις μελών ΔΕΠ Νομικής Σχολής 

Μέσα στο 2018  συνεχίστηκε η παράδοση των τιμητικών διακρίσεων για τα μέλη 

ΔΕΠ της Νομικής Σχολής. Ειδικότερα, μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ της Σχολής συμ-

μετείχε:  

 στη διδασκαλία μαθημάτων και διεξαγωγή σεμιναρίων της ΕΣΔΙ, 

 σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, 

 στη διδασκαλία μαθημάτων ξένων πανεπιστημίων,  

 σε ανώτατα δικαστήρια προβλεπόμενα από το Σύνταγμα, 

 στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 

 στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 

 στην Εθνική Αρχή Iατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 

 στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, 

 στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΣΑΘΕΑ, 

 στo Διοικητικό Συμβούλιο της European Agency for Fundamental Rights, 

 στα διοικητικά συμβούλια επιστημονικών ενώσεων. 

Τέλος, μέλος της Σχολής (ο καθηγητής Μιχάλης Πικραμένος) επελέγη στη θέση του 

Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας. 

2. Έδρες JEAN MONNET  

Μέσα στο 2018, η Σχολή τιμήθηκε με δύο έδρες Jean Monnet, στους τίτλους: 

1. «Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην ΕΕ και Συγκριτικοί Νομικοί Πολι-

τισμοί», με επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου. 
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2. «Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση», με επιστημονικά υπεύθυνη 

την επίκουρη καθηγήτρια Αικ. Σαββαΐδου. 

Τον ίδιο χρόνο, η Σχολή τιμήθηκε και με το Κέντρο Jean Monnet «Ευρωπαϊκός Συ-

νταγματισμός και Θρησκεία(ες)», με επιστημονικά υπεύθυνη την αναπληρώτρια 

καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου. 

3. Διακρίσεις φοιτητών 

 Διάκριση φοιτητών της Σχολής στον διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης “The 

EUROPA Moot Court Competition”, Καβάλα και Φίλιπποι, 30/3 – 2/4/2018. Η 

ομάδα κατέλαβε την 3η θέση, ενώ  μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Σχολής έλαβε το 

βραβείο του 3ου καλύτερου αγορητή (υπεύθυνος καθηγητής Δ. Λέντσης). Στους 

κριτές συγκαταλέγονταν ο πρώην πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ε.Ε. Βασίλειος 

Σκουρής και ο νυν Πρώτος Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ε.Ε. 

Melchior Wathelet. 

 Η ομάδα φοιτητών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ νίκησε σε νομικό Debate την 

ομάδα της Νομικής ΕΚΠΑ, στις 28/3/2018. Το θέμα του Debate ήταν: «Υπόθεση 

Coman: Γάμος Ομοφύλων και Δικαίωμα κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης». Στους κριτές συμμετείχαν οι Β. Σκουρής, Πρ. Πρόεδρος ΔΕΕ, Κ. Μενου-

δάκος, Πρόεδρος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Α. Σα-

κελλαροπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Α. Ράντος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Μ. Χυτή-

ρογλου: Αντιπρόεδρος ΑΠ.  

 Ομάδα φοιτητών της Νομικής Σχολής ΑΠΘ κατέλαβε τον Μάρτιο του 2018 την 9η 

θέση μεταξύ 70 διαγωνιζομένων Πανεπιστημίων απ’ όλο τον κόσμο. Η ομάδα 

εκπροσώπησε τη Σχολή στον διαγωνισμό διεθνούς επενδυτικής διαιτησίας της 

Φρανκφούρτης, ενώπιον επαγγελματιών διαιτητών.  

 

ΙV. ΔΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Κατά το έτος 2018 συνεχίστηκε η συνεργασία της Νομικής Σχολής: 

 Με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Τουλούζης (μεταπτυχιακό πρό-

γραμμα) 

 Με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου (μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα) 
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 Με τη Νομική Σχολή του Würzburg Γερμανίας 

 Με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (ελληνοελβετικά σεμινάρια) 

 Με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Trier. 

 Με τη Νομική Σχολή της Χαϊδελβέργης. 

 

Επιπλέον ιδρύθηκε το: 

 Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Ιατρικό Δίκαιο με συμμετοχή καθηγητών από επτά χώ-

ρες – Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία και Βουλγαρία 

(επ. υπεύθυνη Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου) στο πλαίσιο λειτουργίας του Εργα-

στηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. 

 

 V. ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Μέσα στο 2018 θεμελιώθηκαν συνεργασίες: 

 Με την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Μνημόνιο Συνεργασί-

ας) 

 Με τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (μεταπτυχια-

κό πρόγραμμα) 

 Με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (Οργάνωση Σεμιναρίου) 

Συνεχίστηκαν οι συνεργασίες: 

 Με το ΚΕΘΕΑ (μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας) 

 Με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (μεταπτυχιακό πρόγραμμα). 

 

VΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Στη διάρκεια του 2018, η Συνέλευση του Τμήματος συνεδρίασε είκοσι έξι (26) φο-

ρές, η Κοσμητεία δεκαεπτά (17) και το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20). 

Για την υποστήριξη της λειτουργίας των οργάνων αυτών καθιερώθηκε από τις αρχές 

του 2018 η ηλεκτρονική καταχώριση όλων των εγγράφων τεκμηρίωσης καθώς και 
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των Πρακτικών των Συνεδριάσεων στα DOCS, με ελεύθερη πρόσβαση όλων των με-

λών των επιμέρους οργάνων. 

 

VΙΙ. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

Στις 14 Φεβρουαρίου 2018, η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής ΑΠΘ εξέδωσε κοινό 

Ψήφισμα μα τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, με το οποίο εξέφραζε την αντίθεσή της 

στην ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής στην Πάτρα, τονίζοντας κυρίως τον πρόχειρο 

τρόπο με τον οποίο γίνεται η συγκεκριμένη προσπάθεια, αλλά και τις επιπτώσεις 

που θα έχει στην χρηματοδότηση και τη στελέχωση των υφισταμένων Νομικών Σχο-

λών.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 

(όπως εγκρίθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος Νομικής  

με αριθμό 97/19.12.2017) 

 

 

Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Κατά το έτος 2018 ιδρύθηκαν δέκα (10) διαρκείς Επιτροπές της Σχολής για υποβοή-

θηση του διοικητικού έργου. Είναι οι Επιτροπές:  

 Οικονομικών,  

 Προπτυχιακών Σπουδών και Οδηγού Σπουδών,  

 Μεταπτυχιακών Σπουδών,  

 Επιστημονικών Εκδηλώσεων και Διασύνδεσης με την Δικαστική Πράξη,  

 Βιβλιοθήκης, Ιστορικού Αρχείου και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων,  

 Προώθησης της Έρευνας,  

 Δια βίου Εκπαίδευσης,  

 Κοινωνικής Πολιτικής,  

 Αξιολογήσεων και  

 Κτιρίου. 

Μέσω της Επιτροπής Οικονομικών, συνεχίστηκε το 2018 η ενιαία παρακολούθηση 

και κατανομή όλων των οικονομικών πόρων της Σχολής ανά κωδικό (τακτικός προϋ-

πολογισμός, ενίσχυση ΕΛΚΕ, πρόγραμμα Νομικής Επιτροπής, πόροι από τα διάφορα 

ΠΜΣ, πόροι από πρόγραμμα Erasmus, πόροι από Εταιρία Αξιοποίησης ΕΑΔΠ-ΑΠΘ, 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κλπ).  

 

 



12 

 

ΙΙ. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

1. Ομόφωνη υιοθέτηση προτάσεων από τη Συνέλευση του Τμήματος για τρο-

ποποίηση του ΠΠΣ  

Στη Συνέλευση Τμήματος με αριθμό 97/19.12.2017 αποφασίσθηκε ότι μέχρι το τέ-

λος Απριλίου 2018 θα ολοκληρωθεί η σε βάθος αξιολόγηση του νέου προγράμματος 

προπτυχιακών σπουδών που εφαρμόζεται στη Σχολή και θα έχουν αποφασιστεί οι 

τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις. Για το σκοπό αυτό, η Συνέλευση ομόφωνα αποφά-

σισε να ξεκινήσει άμεσα και εντατικά η συζήτηση στην Επιτροπή Προπτυχιακών 

Σπουδών, ώστε να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για πιθανές αναγκαίες 

τροποποιήσεις. Τα θέματα επί των οποίων αποφασίστηκε ότι έπρεπε να γίνει συζή-

τηση ήταν ενδεικτικά:  

 Αριθμός μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 

 Συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

 Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων 

 Διαχωρισμός μαθημάτων επιλογής 

 Οργάνωση σεμιναριακών μαθημάτων 

 Επαναληπτικές εξετάσεις σε όλα τα έτη, ακόμα κι όταν το μάθημα δεν διδά-

σκεται 

 Διασύνδεση της φοίτησης με την πράξη. 

Η Συνέλευση επανήλθε στη συνεδρίασή της με αριθμό 102 / 27.2.2018, προκειμέ-

νου να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, 

καταλήγοντας ομόφωνα στις ακόλουθες προτάσεις:   

Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα επιλογής: 

(α) Ο αριθμός μαθημάτων επιλογής είναι υπερβολικά μεγάλος, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα κατά την αναζήτηση ωρών διδασκαλίας και 

αιθουσών. Η Συνέλευση έκρινε ότι θα πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των μαθη-

μάτων, ώστε να μείνουν  εκείνα μόνο που θεωρούνται ως πλέον χρήσιμα για τους 

φοιτητές. Σε κάθε περίπτωση, τα μαθήματα επιλογής δεν θα πρέπει να είναι περισ-

σότερα από 70 – 75, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων. 
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(β) Η τετραμερής διάκριση των μαθημάτων σε Γενικής Παιδείας (ΓΠ), περιορισμένης 

επιλογής ειδικών γνώσεων (ΠΕ), ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων (ΕΛΕ) και σε 

διακλαδικά σεμινάρια (ΔΣ), καθώς και οι χρονικοί περιορισμοί που έχουν τεθεί για 

την επιλογή μαθημάτων από κάθε είδος κρίθηκε ότι έχει δημιουργήσει προβλήματα 

στην εφαρμογή του προγράμματος.  

Με τα δεδομένα αυτά, η Συνέλευση αποφάσισε ότι είναι αρκετή η διάκριση σε μα-

θήματα Ειδικής Επιλογής (όπου θα ενταχθούν τα σημερινά ΠΕ ή όσα θεωρεί κάθε 

Τομέας σημαντικά για τους φοιτητές) και Γενικής Επιλογής (στα οποία μπορούν να 

ενταχθούν όλα τα μαθήματα ΓΠ, ΕΛΕ και ΔΣ, εφόσον η Συνέλευση κρίνει ότι είναι 

σημαντικά). Χρονικοί περιορισμοί σε ό,τι αφορά την επιλογή των μαθημάτων δεν 

πρέπει να υπάρχουν. 

(γ) Σε ό,τι αφορά ειδικά τα διαθεματικά σεμινάρια, η Συνέλευση αποφάσισε ότι θα 

πρέπει η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών θα εισηγηθεί αν θα είναι υποχρεωτική 

για τον φοιτητή η παρακολούθηση ενός τουλάχιστον τέτοιου σεμιναρίου στη διάρ-

κεια των σπουδών του, όποτε ο ίδιος το επιλέξει. 

(δ) Κρίθηκε επίσης σημαντική η διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών 

στην επιστημονική έρευνα και η παροχή της δυνατότητας έκφρασης και υποστήρι-

ξης των απόψεών τους. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να ενταχθούν στα μα-

θήματα Γενικής Επιλογής σεμιναριακά μαθήματα περιορισμένου αριθμού φοιτητών 

(60 – 70), στο πλαίσιο των οποίων θα ανατίθενται ομαδικές εργασίες στους φοιτη-

τές, που θα πρέπει να τις υποστηρίζουν ενώπιον των συμφοιτητών τους. Με δεδο-

μένο τον μικρό αριθμό φοιτητών, τα σεμινάρια μπορεί να ανατίθενται σε περισσό-

τερα μέλη ΔΕΠ. Τα σεμινάρια μπορεί να οργανώνονται και με τη μορφή αντιπαρα-

θέσεων, δηλαδή με 2 ομάδες φοιτητών που θα διατυπώνουν αντικρουόμενα επι-

χειρήματα. Μπορεί επίσης να μη διεξάγονται στη διάρκεια όλου του εξαμήνου, αλ-

λά να συγκεντρώνονται σε 3 ή 4 συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται Παρα-

σκευή και Σάββατο. Οι Τομείς μπορούν να μετατρέψουν κάποια από τα μαθήματα 

επιλογής σε σεμιναριακά μαθήματα, ώστε να μην αυξηθεί περισσότερο ο αριθμός 

των μαθημάτων επιλογής.  

Σε ό,τι αφορά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων και ιδίως τα 2ωρα μαθήμα-

τα, η Συνέλευση διαπίστωσε ότι: 
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Οι ώρες διδασκαλίας σε ορισμένα μαθήματα εμφανίζονται πολύ αυξημένες, επειδή 

έχουν ενσωματωθεί σε αυτές και τα φροντιστήρια, ενώ στην πράξη παρατηρείται 

συχνά να έχει αυξηθεί ο χρόνος διδασκαλίας και να πραγματοποιούνται τα φροντι-

στήρια με την προσθήκη επιπλέον ωρών. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε ορθό να δηλώ-

σουν οι Τομείς πόσες ακριβώς ώρες διδασκαλίας χρειάζεται κάθε μάθημα και αν 

χρειάζεται επιπλέον φροντιστήριο. 

Στη Συνέλευση κρίθηκε επίσης ότι οι  2 ώρες διδασκαλίας που έχουν δοθεί σε όλα 

τα μαθήματα επιλογής (και σε 5  υποχρεωτικά μαθήματα) δεν είναι αρκετές ούτε 

για να καλυφθεί η ύλη τους ούτε για να γνωρίσει ο καθηγητής τους φοιτητές του. 

Αποφασίστηκε ότι κανένα μάθημα δεν πρέπει να διδάσκεται για λιγότερο από 3 

ώρες εβδομαδιαίως.  

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μαθημάτων: 

Η Συνέλευση ομόφωνα έκρινε ότι τα 50 μαθήματα που πρέπει να περάσει ένας φοι-

τητής για να πάρει πτυχίο (37 υποχρεωτικά και 13 επιλογής) είναι εξαιρετικά πολλά 

έναντι των 41 μόλις που απαιτεί η Νομική Σχολή ΕΚΠΑ. Ο αριθμός των 37 υποχρεω-

τικών μαθημάτων στο νέο πρόγραμμα - έναντι των 32 ή 33 των προηγούμενων προ-

γραμμάτων της Σχολής - κρίθηκε επίσης υπερβολικός. Παράλληλα, 5 από τα 37 υπο-

χρεωτικά μαθήματα είναι 2ωρα, κάτι που κρίθηκε ότι δεν συνάδει με τη σοβαρότη-

τα και τη βαρύτητα που πρέπει να έχει ένα υποχρεωτικό μάθημα. Η αύξηση, εξάλ-

λου, του αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων έχει ως συνέπεια τη μείωση των 

ωρών διδασκαλίας όλων των μαθημάτων επιλογής, στα οποία όμως εντάσσονται  

συχνά πολύ σημαντικοί τομείς του Δικαίου. Τα μαθήματα επιλογής έχουν, άλλωστε, 

μεγάλη σημασία για Τομείς, οι οποίοι προσφέρουν περιορισμένο αριθμό υποχρεω-

τικών μαθημάτων και έχουν καταφανώς αδικηθεί.  Αποφασίστηκε, γι’ αυτό, αφενός 

η μείωση του αριθμού των μαθημάτων που θα είναι αναγκαία για τη λήψη του πτυ-

χίου και αφετέρου η μείωση του αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων.  

2. Άρνηση των Συνελεύσεων των Τομέων να δεχθούν τροποποιήσεις στη δι-

δασκαλία των μαθημάτων τους 

Μετά την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης, το θέμα των πιθανών αλλαγών στο 

ΠΠΣ εστάλη στους Τομείς, καθώς με βάση τροποποίηση του άρθρου 32 Ν. 

4485/2017, που πραγματοποιήθηκε με τον Ν. 4521/18 (ΦΕΚ-38 Α/2-3-18), οποιεσ-

δήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών έπρεπε να στηρίζο-
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νται σε «εισήγηση του Τομέα», για την οποία η Συνέλευση του Τμήματος μπορούσε 

να διατυπώσει μόνο τη σύμφωνη ή μη γνώμη της.  

Κατόπιν τούτου, οι περισσότεροι Τομείς, πέντε (5) από τους έξι (6), αρνήθηκαν ο-

ποιαδήποτε αλλαγή στην κατεύθυνση του περιορισμού των υποχρεωτικών τους μα-

θημάτων ή και των μαθημάτων επιλογής και η συζήτηση για την τροποποίηση του 

ΠΠΣ σταμάτησε τον Μάρτιο του 2018.      

3. Πιστοποίηση ΠΠΣ 

Τον Ιούνιο του 2018 η ΜΟΔΙΠ ενημέρωσε τους Προέδρους Τμημάτων και τους Κο-

σμήτορες των Σχολών ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πιστοποίηση των ΠΠΣ, με-

τά από ξιολόγησή τους. Η ανάγκη προετοιμασίας για εξωτερική αξιολόγηση είχε ε-

πισημανθεί και στον Απολογισμό του Κοσμήτορα για τα έτη 2013 – 2017, καθώς εί-

χαν περάσει ήδη τέσσερα έτη από την προηγούμενη εξωτερική αξιολόγηση. Τονιζό-

ταν μάλιστα ότι, καθώς οι ετήσιες επικαιροποιήσεις της εσωτερικής αξιολόγησης σε 

μεγάλο βαθμό στηρίζονταν στο περιεχόμενο της εσωτερικής αξιολόγησης του 

2013/14 (εισηγήτρια: καθηγ. κ. Κ. Μακρίδου), με απλή αναπροσαρμογή των στατι-

στικών δεδομένων, σκόπιμο θα ήταν να γίνει μια εκ νέου πρωτογενής καταγραφή 

και αξιολόγηση της εικόνας της Σχολής στο σύνολο των παραμέτρων της εσωτερικής 

αξιολόγησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο 2018 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες: 

(α) Συστήθηκε Επιτροπή Πιστοποίησης του ΠΠΣ της Σχολής, που αποτελούνταν από 

τα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-

ου και ορισμένα επιπλέον μέλη ΔΕΠ, με συμμετοχή της Κοσμήτορα και του Αναπλη-

ρωτή Κοσμήτορα (25 μέλη ΔΕΠ). 

(β) Για να επιτελέσει ορθά το έργο της η Επιτροπή Πιστοποίησης και να καταστεί ε-

φικτή μια σε βάθος αξιολόγηση του ΠΠΣ, συντάχθηκαν 2 ερωτηματολόγια που θα 

συμπληρώνονταν ανώνυμα: το πρώτο απευθυνόταν σε όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής 

και το δεύτερο στους αποφοίτους της Σχολής (Μέλη ΔΣ Δικηγορικού και Συμβολαιο-

γραφικού Συλλόγου, μέλη ΔΣ Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, διδάκτορες και 

υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές).  

(γ) Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2019 σχεδιάστηκε να ετοιμαστεί και τρίτο ερωτη-

ματολόγιο για τους φοιτητές 3ου και 4ου έτους, που θα έπρεπε να συμπληρωθεί 

μέσα στον πρώτο μήνα από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.  
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(δ) Με βάση το χρονοδιάγραμμα που διαμορφώθηκε από την Κοσμητεία, η αξιολό-

γηση του συνόλου των ερωτηματολογίων έπρεπε να ολοκληρωθεί ως το τέλος Α-

πριλίου 2019, οπότε και η συζήτηση θα μεταφερόταν πλέον σε άτυπη Συνέλευση 

όλων των μελών της Σχολής για να γίνει ανταλλαγή απόψεων και αξιολόγηση των 

επιμέρους προτάσεων. Στόχος ήταν να ολοκληρωθεί η συζήτηση ως το τέλος του 

ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019, ώστε να ενσωματωθούν στο μέτρο του δυνατού οι 

«ώριμες» αλλαγές τόσο στο ΠΠΣ όσο και στον Κανονισμό Σπουδών, καθώς σημαντι-

κό στοιχείο πιστοποίησης ενός προγράμματος σπουδών θεωρείται και η δυνατότη-

τα ανανέωσής του και διόρθωσης πιθανών προβλημάτων. 

4. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών 

Κατά το 2018 συνεχίστηκε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών, στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, όπου η πρακτική άσκηση προσφέρεται 

ως πρόσθετο μάθημα επιλογής του Προγράμματος Σπουδών (κωδικός μαθήματος 

ΠΡΑ, με 4 ECTS και διάρκεια 2 μηνών πλήρους απασχόλησης, προβλεπόμενο για το 

7ο εξάμηνο σπουδών και άνω). Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017/18: 

Έγινε ενημέρωση (ηλεκτρονική, με αφίσα και ενημερωτική συνάντηση) των φοιτη-

τών/τριών για την έναρξη του Προγράμματος και τις διαδικασίες ένταξή τους 

(https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=692). Η Πρακτική Άσκηση πραγματο-

ποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2018. Για την επιλογή των 

φοιτητών/τριών που συμμετείχαν εφαρμόστηκαν κριτήρια επιλογής που είχαν ε-

γκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος (53/08.03.2016). Κατά τη διάρκεια της 

Πρακτικής Άσκησης υπήρξε επικοινωνία και επιτόπιος έλεγχος - επίσκεψη σε όλους 

τους Φορείς Υποδοχής για τη διαπίστωση τυχόν προβλημάτων. Ήδη έχουν εκφράσει 

την επιθυμία τους να υποδεχτούν φοιτητές μας και νέοι Φορείς, όπως η Εθνική Σχο-

λή Δημόσιας Διοίκησης και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  

5. Πρόγραμμα ERASMUS 

Κατά το 2018 συνεχίστηκε με η Σχολή διατήρησε την πρώτη (1η) θέση σε εξερχόμε-

νους φοιτητές, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, για σπουδές και πρακτική 

άσκηση. Πιο συγκεκριμένα, για σπουδές μετακινήθηκαν σε άλλα πανεπιστήμια 51 

φοιτητές μας, ενώ για πρακτική άσκηση 13, φθάνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό 

των 64 φοιτητών, σε σύνολο 864 φοιτητών των 41 Τμημάτων του ΑΠΘ.  
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Την πρώτη (1η) θέση κατείχε η Σχολή μας και στους εισερχόμενους ξένους φοιτητές, 

οι οποίοι κατά το έτος 2018 ανήλθαν στους 78, όταν στο δεύτερο κατά σειρά Τμήμα 

της Ιατρικής εισήλθαν μόλις 30 ξένοι φοιτητές.  

6. Κατατακτήριες Εξετάσεις 

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι κατατακτήριες εξε-

τάσεις για την υποδοχή στη Σχολή μας των πτυχιούχων άλλων Σχολών. Ο αριθμός 

των υποψηφίων, που εξετάστηκαν στα μαθήματα Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Συνταγ-

ματικό Δίκαιο και Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου, ήταν σταθερά υψηλός. 

7. Οδηγός Σπουδών 

Από το έτος 2018 μειώθηκε η ύλη του Οδηγού Σπουδών, καθώς δεν εντάχθηκαν 

πλέον σε αυτόν τα στοιχεία που τροποποιούνται κατ’ έτος και βρίσκονται αναρτη-

μένα στην ιστοσελίδα της Σχολής. Έτσι η διαδικασία της ανανέωσής του είναι πλέον 

πολύ ευκολότερη.  

 

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, η Σχολή βρέθηκε υποχρεωμένη να τρο-

ποποιήσει όλα τα μεταπτυχιακά της προγράμματα, όπως άλλωστε όλες οι Σχολές. 

Έτσι, στη θέση του ενός ΠΜΣ της Σχολής ιδρύθηκαν έξι (6) μεταπτυχιακά προγράμ-

ματα και αντιστοιχεί ένα σε κάθε Τομέα.  

Επανιδρύθηκαν επίσης τα δύο (2) διακρατικά μεταπτυχιακά προγράμματα που είχε 

η Σχολή: (α) το «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας και το ΚΕΘΕΑ και (β) το «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» 

που υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης. 

Ιδρύθηκε επιπλέον ένα νέο διϊδρυματικό ΠΜΣ, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο», που θα 

αρχίσει να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2010, ενώ η Σχολή συμμετέ-

χει στο επανιδρυθέν διϊδρυματικό ΠΜΣ «Δίκαιο και Οικονομικά», που υλοποιείται 

με επισπεύδον πανεπιστήμιο το Μακεδονίας. 

Επανιδρύθηκαν ακόμα δύο (2) διατμηματικά ΠΜΣ, σε συνεργασία με άλλα Τμήματα 

του ΑΠΘ στα οποία συμμετείχε το Τμήμα Νομικής, στο πρώτο, με τίτλο: «Κτηματο-

λόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις», ως επισπεύδον Τμήμα 

https://cadastre.law.auth.gr/
https://cadastre.law.auth.gr/
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και στο δεύτερο με τίτλο: «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοη-

θική Διάσταση», ως συμμετέχον. 

Τέλος, η Σχολή συμμετείχε στην ίδρυση δύο νέων διατμηματικών ΠΜΣ. Το πρώτο 

έχει τίτλο: «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» και το δεύτερο: «Φιλοσοφία: Κείμενα, 

Ερμηνείες, Πρακτικές». 

Για όλα τα ΠΜΣ συντάχθηκαν νέοι Κανονισμοί Σπουδών, σύμφωνα με τις προβλέ-

ψεις του Ν. 4485/2017. 

Τον Μάιο του 2018 έγινε η Προκήρυξη του διακρατικού ΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και 

Εξαρτήσεις», ενώ τον Σεπτέμβριο του 2018, παρά τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις 

στο Υπουργείο Παιδείας, έγινε η προκήρυξη και των υπόλοιπων ΠΜΣ της Σχολής. 

Βεβαίως, λόγω της καθυστέρησης παρατηρήθηκε μικρή κάμψη σε ό,τι αφορά τον 

αριθμό των δηλώσεων ενδιαφέροντος, ενώ και η κατασκευή των ιστοσελίδων και η 

ηλεκτρονική υποστήριξη των ΠΜΣ καθυστέρησε σε κάποιο βαθμό.    

 

ΙV. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, έπρεπε να συνταχθεί εκ νέου ο Κανονι-

σμός Διδακτορικών Σπουδών. Η εργασία ολοκληρώθηκε ήδη τον Δεκέμβριο του 

2017 και ο νέος Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών, σύμφωνος με τις διατάξεις του 

νέου νόμου, εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στις αρχές του 2018.  

Ωστόσο, η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθυστέρησε, διότι 

παρέμεινε για πολλούς μήνες στο Υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα να τεθεί σε 

ισχύ μόλις τον Μάϊο του 2018. 

 

V. ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. Υποδοχή και ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών  

Τον Οκτώβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Νομικής 

μεγάλη εκδήλωση για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών στη Σχολή. Στην εκδή-

λωση αυτή οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές ενημερώθηκαν λεπτομερώς για το Πρό-

γραμμα Σπουδών, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και για τους τρόπους 

http://bioethics.med.auth.gr/
http://bioethics.med.auth.gr/
http://www.law.auth.gr/el/node/8284
http://www.law.auth.gr/el/node/8283
http://www.law.auth.gr/el/node/8283
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με τους οποίους μπορούν να αναζητούν υποστήριξη για τη συμμετοχή τους στην 

ακαδημαϊκή ζωή.  

Στην εκδήλωση μίλησαν η κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, οι Διευθυντές των έξι 

Τομέων της Σχολής που ενημέρωσαν για τα μαθήματα και τις εκδηλώσεις κάθε Το-

μέα, εκπρόσωπος του ΚΗΔ που ενημέρωσε για τον τρόπο πρόσβασης στις ηλεκτρο-

νικές πλατφόρμες του ΑΠΘ, η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, που 

ενημέρωσε σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στα βιβλία, τα περιοδικά και τις βά-

σεις της Σχολής και τέλος ο Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου των Φοιτητών.  

2. Επιστημονικές εκδηλώσεις και σεμινάρια της Σχολής  

 Κατά το έτος 2018 πραγματοποιήθηκε σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων σε σύγ-

χρονα θέματα του Δικαίου, τις οποίες μπορούσαν να παρακολουθήσουν ελεύθερα 

οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) και οι υποψήφιοι διδάκτορες. Οργα-

νώθηκαν ειδικότερα οι ακόλουθες επιστημονικές εκδηλώσεις: 

 8.1 – 30.6.2018: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής / Εθνι-

κή Επιτροπή Βιοηθικής, οργάνωση σεμιναρίου με θέμα: «Σύγχρονα θέματα 

βιοηθικής», (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 

 11.1.2018: Νομική Σχολή ΑΠΘ, Παρουσίαση αποτελεσμάτων μεταδιδακτορι-

κής έρευνας Σ. Μαυρίδη, με θέμα: «Ειδικά ζητήματα δημοσιονομικού δικαί-

ου: Εθνικοί Μηχανισμοί τήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας: Ο προλη-

πτικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων, Ο κατασταλτικός έλεγχος δαπα-

νών, Ο κρατικός προϋπολογισμός υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Εξαμή-

νου», Αίθουσα 7 Νομικής Σχολής. 

 22.2.2018: Τομέας Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Νομικής, διάλεξη με θέ-

μα «Εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης», του Γιώργου Βάλληνδα, ΔΝ, Βοηθού εισηγητή (Référendaire) 

στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίθουσα 109 (1ος όροφος Κτηρίου 

Νομικής) 

 9.3.2018: Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, σεμινάριο στο 

πλαίσιο  του μαθήματος ελεύθερης επιλογής «Δικαστικός έλεγχος του νόμου 

(Συνταγματικό δικονομικό δίκαιο)» με θέμα: «Δικαστικοποίηση των κοινωνι-

κών συγκρούσεων σε καιρούς οικονομικής κρίσης», αίθουσα 112 (αίθουσα 

Κωνσταντόπουλος, 1ος όροφος Νομικής Σχολής). Ομιλητές: Dr. Anuscheh 
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Farahat, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Emmy-Noether “Transnational 

Solidarity Conflicts” του Goethe-University Frankfurt a.M., ο επίκουρος καθη-

γητής Συνταγματικού Δικαίου Ακρίτας Καϊδατζής και η υποψήφια διδάκτωρ 

Συνταγματικού Δικαίου Ελισάβετ Λαμπροπούλου. 

 12.3.2018: Nomikithess, εκδήλωση για την υπόθεση Novartis, Β’ αμφιθέατρο 

Νομικής Σχολής, ομιλητές: Λ. Μαργαρίτης, Ά. Στεργίου, Π. Μαντζούφας. 

 27.3.2018: Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης / Εργαστήριο 

μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, συζήτηση με θέμα: Ευθανασία, Πο-

ρίσματα Νομολογίας – Συνταγματική Οπτική, αίθουσα 112 Νομικής Σχολής, 

ομιλητής Χ. Ράμμος.  

 29.3.2018:  Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής και ΔΠΜΣ του 

ΑΠΘ «Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση», 

επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Προστασία δεδομένων υγείας και ο νέος 

Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την επεξεργασία τους», Συνεδριακό Κέντρο της 

Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη), ομιλητές: Λ. Μήτρου, Χ. 

Σαββάκης, Γ. Νούσκαλης.  

 27 – 28.4.2018: 4ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Δι-

δακτόρων Νομικής Σχολής ΑΠΘ με θέμα: «Η νομική προσωπικότητα: παλαιό-

τερες και σύγχρονες μορφές της σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται γοργά», 

Τελλόγλειο. 

 3.5.2018: Νομική Σχολή ΑΠΘ / Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Τρίερ υπό την 

αιγίδα της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), Ημερί-

δα με θέμα "Staatsverschuldung als Demokratieproblem“, στο Πανεπιστήμιο 

του Τρίερ της Γερμανίας (Universität Trier).  

 4-5.5.2018: Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικο-

νομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ / Εταιρία Δικαστικών Μελετών / Δι-

κηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, συνέδριο με τίτλο: «Η απονομή της δι-

καιοσύνης ως βασικός πυλώνας της ευνομούμενης πολιτείας: Σύγχρονες 

προκλήσεις βελτίωσης του ελληνικού συστήματος», Εμπορικό και Βιομηχανι-

κό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 

 9.5.2018: Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Σχολής ΟΠΕ / Τομέας Διεθνών Σπου-

δών Νομικής Σχολής, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα «BREXIT. ΘΕΣΜΙΚΕΣ 
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ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ», αίθουσα 319 

Νομικής Σχολής, Ομιλητές: Γ. Κύρτσος, Δ. Λέντζης, Γ. Παπαγεωργίου, Ε. Σαχ-

πεκίδου, Γ. Στεφανίδης. 

 22.5.2018: ΔΙΑΛΕΞΗ του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Julius-Maximilian Würzburg Γερμανίας κ. M. SONNENTAG, στο πλαίσιο των 

παραδόσεων του μαθήματος γενικής επιλογής ειδικών γνώσεων «Ιδιωτικό 

Δίκαιο Τουρισμού», με θέμα «Η ενσωμάτωση της νέας Οδηγίας της Ε.Ε. για 

τα οργανωμένα ταξίδια στη Γερμανία», αίθουσα 313 Νομικής Σχολής. 

 23.5.2018: Νομική Σχολή ΑΠΘ / Νομική Σχολή ΕΚΠΑ / ΕΕΔΑ / Εταιρία Ελλήνων 

Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, Ημερίδα με 

θέμα: «Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Αξιολόγηση της ισχύου-

σας νομοθεσίας και πρακτικής υπό το πρίσμα των διεθνών και ευρωπαϊκών 

κατευθυντηρίων αρχών. 

 20.6.2018: Τομέας Διεθνών Σπουδών Νομικής Σχολής ΑΠΘ / Επιστημονική 

Εταιρία για την Ιστορία της Διπλωματίας και τις Διεθνείς Σχέσεις από την Ου-

κρανία, Εκδήλωση με θέμα: «Η ολοκλήρωση των αγορών ενέργειας στην ευ-

ρύτερη Ευρώπη: η περίπτωση της Ουκρανίας», αίθουσα 319 Νομικής Σχολής. 

 4–12.7.2018: Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οι-

κονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Summer School “Recent devel-

opments on financial crime, corruption and money laundering: European and 

international perspectives”   

 5-11.7.2018: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής / ELSA 

Θεσσαλονίκης: 3ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής με 

θέμα: «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήμα-

τα». 

 22.8.2018: Νομική Σχολή ΑΠΘ / Πανεπιστήμιο Kuwait, Εκδήλωση με θέμα: «Ο 

Αραβικός Κόσμος με ή χωρίς πετρέλαιο», Πολύγυρος Χαλκιδικής.  

 18-21.9.2018: Νομικές Σχολές ΑΠΘ / Universität Trier υπό την αιγίδα της 

DAAD, με θέμα: «Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στον τομέα της οικονομικής 

και νομισματικής πολιτικής ως πρόβλημα δημοκρατίας» με συμμετοχή Ελλή-

νων και Γερμανών Καθηγητών και φοιτητών. Αίθουσα 319 Νομικής Σχολής 

ΑΠΘ. 
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 7-14.10.2018: 13ο Ελληνοελβετικογερμανικό Σεμινάριο σε συνδιοργάνωση 

Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Ζυρίχης και Νομικής 

Σχολής Πανεπιστημίου Βύρτζμπουργκ, με κεντρικό θέμα: «Nationale Βeson-

derheiten des Sachenrechts». 

 11 -12.10.2018: ΔΠΜΣ "Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις" της Νομικής Σχολής 

ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, Συνέ-

δριο, υπό την αιγίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλο-

νίκης, με θέμα: «Ναρκωτικά και αντεγκληματική πολιτική», Συνεδριακό Κέ-

ντρο της Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 14, Λαδάδικα / Αίθουσα 112 Νομικής 

Σχολής ΑΠΘ. 

 24-25.10.2018: Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων του Passau (Γερμανίας), 

Pilzen (Τσεχίας), Brno (Τσεχίας), Krakow (Πολωνίας) και Θεσσαλονίκης (Ελλά-

δος), Διεθνές Σεμινάριο για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

στην Ποινική Δίκη, αίθουσα 319 Νομικής Σχολής ΑΠΘ. 

 2 – 3.11.2018: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής Νομικής 

Σχολής ΑΠΘ / Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατα-

σκευών / ΕΝοΒΕ, Συνέδριο με θέμα: «Τεχνολογία και Ιατρικώς Υποβοηθούμε-

νη Αναπαραγωγή», Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.  

 2 – 3.11.2018: Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕΔ) / Νομική Σχολή 

ΑΠΘ, Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου με θέμα: «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ» στη μνήμη του Ευ-

ρωβουλευτή και Δικαστή στο ΕΔΔΑ, Καθηγητή Δημητρίου Ευρυγένη, ιδρυτή 

της Ελληνικής Ενώσεως Ευρωπαϊκού Δικαίου. Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ε-

ταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 

 15 – 17.11.2018: Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το 

Οικονομικό Έγκλημα, επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Επίκαιρα ζητήματα 

οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες». Θεσσαλονίκη. 

 23 – 24.11.2018: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής Νομι-

κής Σχολής ΑΠΘ, επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Πολιτικές και Πρακτικές 

γύρω από το φάρμακο», με συμμετοχή καθηγητών της Νομικής και της Ιατρι-

κής Σχολής ΑΠΘ. Αίθουσα 112 Νομικής Σχολής. 
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 23 – 24.11.2018: Νομική Σχολή ΑΠΘ / Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 

4o Ετήσιο Συνέδριο Νομικής Σχολής ΑΠΘ "Η επίπτωση της πραγματικότητας 

στην ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων δικαίου", στη Μνήμη του καθηγη-

τή Σαράντη Ορφανουδάκη, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.   

 28.11.2018: Κέντρο Αριστείας Jean Monnet "Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και 

Θρησκεία(ες)" Νομικής Σχολής ΑΠΘ, διάλεξη καθηγήτριας Ε. Συμεωνίδου Κα-

στανίδου, με θέμα: «Ποινικές Διατάξεις για την Αντιμετώπιση Εκδηλώσεων 

Ρατσισμού και Ξενοφοβίας», Αίθουσα 112 Νομικής Σχολής. 

 29.11 – 1.12.2018: Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και 

το Οικονομικό Έγκλημα, επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Επίκαιρα ζητή-

ματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες». Αθήνα. 

 30.11 – 1.12.2018: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής Νο-

μικής Σχολής ΑΠΘ / Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής / Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Δημοσίου Δικαίου (EPLO), επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Πολιτικές και 

Πρακτικές γύρω από το φάρμακο». Αίθουσα του EPLO στην Πλάκα, Αθήνα. 

 5.12.2018: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής / ΔΠΜΣ «Σύγχρο-

νες Ιατρικές πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση», επιστημονι-

κή εκδήλωση με θέμα: «Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018». 

 7 – 8.12.2018: Νομική Σχολή ΑΠΘ / Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δι-

καίου (EPLO) / Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών / Διοικητικό Πρωτο-

δικείο Θεσσαλονίκης, Συνέδριο με θέμα: «Η ανεξαρτησία και αποτελεσματι-

κότητα της δικαστικής λειτουργίας στη σύγχρονη ελληνική έννομη τάξη», Ε-

μπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 

 17.12.2018: Κέντρο Αριστείας Jean Monnet "Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και 

Θρησκεία(ες)" Νομικής Σχολής ΑΠΘ / ΕΕΔΑ / ELSA Θεσσαλονίκης, Εκδήλωση - 

συζήτηση: «Θρησκευτική Ελευθερία υπό αμφισβήτηση: Ελλάδα, 2018», Αί-

θουσα 112 Νομικής Σχολής. 

3. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους φοιτητές 

 Κατά το 2018 πραγματοποιήθηκε επίσης σημαντικός αριθμός ενημερωτικών εκδη-

λώσεων για τους φοιτητές της Νομικής, με την υποστήριξη της Σχολής.  
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 15.1.2018: ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΖΟΟΜ στην εξάρτηση», από το ΚΕΘΕΑ - 

ΙΘΑΚΗ, σε συνεργασία με την Διεπιστημονική  Επιτροπή  Μελέτης Προτάσεων 

για την Αντιμετώπιση  των  Ναρκωτικών  του  Α.Π.Θ. 

 15.5.2018: Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Ημερήσια εκ-

δήλωση Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης των φοιτητών, με σκοπό τη μύησή τους 

στον εθελοντισμό.  

 23.5.2018: ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΖΟΟΜ στην εξάρτηση», από το ΚΕΘΕΑ - 

ΙΘΑΚΗ, σε συνεργασία με την Διεπιστημονική  Επιτροπή  Μελέτης Προτάσεων 

για την Αντιμετώπιση  των  Ναρκωτικών  του  Α.Π.Θ., Αίθουσα 212 Νομικής Σχο-

λής. 

 12.12.2018: ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Ο Μύθος του Σίσυφου στο Χώρο της Απε-

ξάρτησης» από το ΚΕΘΕΑ – ΙΘΑΚΗ, σε συνεργασία με την Διεπιστημονική Επι-

τροπή Μελέτης Προτάσεων για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών του Α.Π.Θ., 

Αίθουσα 212 Νομικής Σχολής. 

 

VΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Ίδρυση Επιτροπής Ερευνών Νομικής Σχολής 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη Συνέλευση της Σχολής στην ανάγκη ενίσχυσης της 

έρευνας, καθώς η Νομική Σχολή υπολείπεται σημαντικά στον τομέα αυτό έναντι άλ-

λων Σχολών του ΑΠΘ. 

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρώτη ενέργεια ήταν η συγκρότηση Επιτροπής Ερευνών της 

Σχολής, με πρόεδρο την καθηγήτρια Ε. Πρεβεδούρου και στόχο την προώθηση της 

συλλογικής έρευνας.  

Μια από τις πρώτες ενέργειες της προέδρου της Επιτροπής ήταν να οργανώσει μια 

συνάντηση στην αίθουσα 319 της Σχολής, με εκπροσώπους της Επιτροπής Ερευνών 

προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος ενίσχυσης των μελών της Σχολής μας κατά 

την προετοιμασία των ερευνητικών προτάσεων. Προσκλήθηκαν όλα τα μέλη ΔΕΠ 

και ΕΔΙΠ της Σχολής και συμμετείχαν αρκετοί συνάδελφοι. 
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2. Ερευνητικά προγράμματα 

Μέσα στο 2018 υποβλήθηκαν από μέλη ΔΕΠ της Σχολής τρεις (τουλάχιστον) ερευ-

νητικές προτάσεις στο πλαίσιο του ΕΛΙΔΕΚ, από τις οποίες δύο έχουν ενταχθεί στη 

β΄ φάση αξιολόγησης. Παράλληλα, προετοιμάστηκε από τα μέλη του Εργαστηρίου 

Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής και υποβλήθηκε ερευνητική πρόταση στο 

πλαίσιο του HORIZON 2020, με εννέα (9) διακρατικούς εταίρους (Επιστημονική ευ-

θύνη: Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου). Κατά την συγγραφή της πρότασης ήταν σημα-

ντική η υποστήριξη που προσφέρθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ. 

Επίσης, αρκετά μέλη της Σχολής συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα με Lead-

ers άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής. Περισσότερες πληρο-

φορίες για τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στη Σχολή βλ. στην Ιστο-

σελίδα της Σχολής (www.law.auth.gr  Τμήμα  Έρευνα) 

3. Ίδρυση ερευνητικών ομάδων 

Μέσα στο 2018 ιδρύθηκαν από τη Σχολή δύο ερευνητικές ομάδες: 

Η πρώτη ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και 

Βιοηθικής και είναι το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Ιατρικό Δίκαιο», που αποτελείται 

από καθηγητές προερχόμενους από πανεπιστήμια επτά ευρωπαϊκών χωρών – Γαλ-

λία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία και Βουλγαρία (επ. υπεύθυ-

νη: Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου). 

Η δεύτερη ερευνητική ομάδα ασχολείται με το θέμα: «Ψηφιακή Οικονομία και Ι-

διωτικό Δίκαιο», και σε αυτή συμμετέχουν καθηγητές από πανεπιστήμια Γερμανίας, 

Ελβετίας, ΗΠΑ κ.ά (επ. υπεύθυνοι Α. Κορνηλάκης / Τ. Κοσμίδης). 

 

VΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Κεντρικής σημασίας στόχος της Σχολής ήταν η ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, 

στο πλαίσιο του ΚΕΔΙΒΙΜ.  

Για τον λόγο αυτό από την πρώτη στιγμή συστήθηκα η Επιτροπή δια βίου εκπαίδευ-

σης της Σχολής, με πρόεδρο την αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Λ. Παπαδοπούλου, η 

οποία φροντίζει για την προετοιμασία προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης, με 

φυσική παρουσία ή/ και εξ’ αποστάσεως.  

http://www.law.auth.gr/
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Μια από τις πρώτες ενέργειες της προέδρου της Επιτροπής ήταν να οργανώσει μια 

συνά-ντηση στην αίθουσα 319 της Σχολής, με τα στελέχη του ΚΕΔΙΒΙΜ για παροχή 

συστάσεων / διευκρινίσεων στα μέλη ΔΕΠ της Σχολής που επιθυμούν να διαμορ-

φώσουν προγράμματα δια βίου μάθησης. Διευκρινίστηκαν και οι όροι χορήγησης 

ECTS και βεβαίωσης συμμετοχής του ΑΠΘ. 

Μέσα στο 2018 εφαρμόστηκαν στη Σχολή επτά συνολικά προγράμματα δια βίου 

εκπαίδευσης: 

1. 8.1. – 30.6.2018: Σύγχρονα θέματα βιοηθικής - Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού 

Δικαίου και Βιοηθικής / Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, (Αθήνα και Θεσσαλονί-

κη) 

2. 15 – 17.11.2018: Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρείες, 

Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλη-

μα, (Θεσσαλονίκη). 

3. 23 – 24.11.2018: Πολιτικές και Πρακτικές για το φάρμακο - Εργαστήριο Με-

λέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής / Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (Θεσσα-

λονίκη). 

4. 29.11 – 1.12.2018: Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρείες, 

Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλη-

μα, (Αθήνα). 

5. 30.11 – 1.12.2018: Πολιτικές και Πρακτικές για το φάρμακο - Εργαστήριο Με-

λέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής / Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής/ Ευρωπα-

ϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) (Αθήνα). 

6. 4 – 12.7.2018: Summer School “Recent developments on financial crime, cor-

ruption and money laundering: European and international perspectives”, Re-

search Institute for Transparency, Corruption and Financial Crime. 

7. 5 – 12.7.2018: Summer School “Assisted Reproduction and alternative family 

forms”, 5 – 12/7/2018, Laboratory for the research of Medical Law and Bio-

ethics / ELSA. 
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VΙΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Σταθερός είναι ο προσανατολισμός της Σχολής στην εξωστρέφεια, όχι μόνο για 

να γίνεται κτήμα όλων το επιστημονικό έργο που επιτελείται σε αυτή, αλλά και 

για να βελτιώνεται η διεθνής θέση της Σχολής. Η επιλογή αυτή επιχειρείται να 

εκφραστεί με τρεις τρόπους: αφενός με τη διοργάνωση συνεδρίων ή άλλων επι-

στημονικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό καθώς και με την 

διατύπωση Γνωμών ή την έκδοση Ψηφισμάτων επί θεμάτων ευρύτερου ενδια-

φέροντος και αφετέρου με την διοργάνωση εκδηλώσεων στο εξωτερικό, έτσι 

ώστε η Σχολή να γίνεται ευρύτερα γνωστή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις μέσα στο 2018: 

1. Συνέδρια ανοικτά στο ευρύ κοινό 

Οι περισσότερες από τις εκδηλώσεις που οργανώνει ή συνδιοργανώνει η Σχολή 

(όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω), όπως και όλα τα σεμινάρια που οργανώ-

νονται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, είναι ανοικτά στο κοινό. Μάλιστα κά-

ποια από αυτά πραγματοποιούνται όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλ-

λες πόλεις, όπως στην Αθήνα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Δράμα, την Καβάλα και 

αλλού. Ενδεικτικά αναφέρεται: το  4ο Συνέδριο της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ που 

οργάνωσε η Επιτροπή Εκδηλώσεων της Σχολής, οργάνωσε στις 23 – 24 Νοεμβρί-

ου 2018 το, αφιερωμένο στη μνήμη του Σαράντη Ορφανουδάκη, με θέμα: «Η ε-

πίδραση της πραγματικότητας στην ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων δικαί-

ου», ενώ πραγματοποιήθηκαν εννέα ακόμα συνέδρια και επιστημονικές εκδη-

λώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με συνδιοργάνωση με τη Νομική Σχολή 

του ΕΚΠΑ ή Νομικές Σχολές άλλων χωρών.  

2.  Διατύπωση Γνωμών / έκδοση Ψηφισμάτων 

Στη διάρκεια του 2018, η Σχολή: 

 Εξέδωσε Ψήφισμα, από κοινού με τη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ σχετικά με την ί-

δρυση 4ης Νομικής Σχολής.  

 Κατέθεσε προτάσεις για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, από κοινού με τη 

Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, την Εταιρεία Δικαστικών Λειτουργών για τις ελευθερίες 

και τα δικαιώματα και την Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
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 Κατέθεσε δύο (2) Γνώμες του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και 

Βιοηθικής σχετικά με τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις για την επίλυ-

ση προβλημάτων στο τέλος της ζωής.  

 Κατέθεσε προτάσεις του Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφ-

θορά και το Οικονομικό Έγκλημα σχετικά με τη βελτίωση του συστήματος 

απονομής της Δικαιοσύνης. 

3. Συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις στο εξωτερικό 

Μέσα στο 2018 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις της Νομικής Σχο-

λής στο εξωτερικό, πέραν της συμμετοχής μελών της σε διεθνή συνέδρια: 

 Οργάνωση Ημερίδας στην Trier της Γερμανίας, σε συνεργασία με τη Νομική 

Σχολή του Universität Trier, με θέμα "Staatsverschuldung als 

Demokratieproblem“, 3/5/2018, υπό την αιγίδα της Γερμανικής Υπηρεσίας 

Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD). 

 Οργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης στο Πεκίνο, σε συνεργασία με το Πα-

νεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών του Πεκίνου, με θέμα «Οι επενδυτικές σχέσεις 

μεταξύ Ε.Ε. και Κίνας-Νομικά Ζητήματα» (2/11/2018). 

 Οργάνωση συνεδρίου στη Σόφια της Βουλγαρίας, σε συνεργασία με τη Νομι-

κή Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας «St. Kliment Ohridski»,  με θέμα: 

«Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ της Ε.Ε. και του Καναδά, CETA» – 

22/6/2018. 

 

ΙΧ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

Στους διαρκείς στόχους της Σχολής είναι η ενίσχυση της συμμετοχής ομάδων φοιτη-

τών της σε διεθνείς ή εθνικούς διαγωνισμούς σε διαφόρους κλάδους του δικαίου. 

Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο ενισχύεται η κατάρτιση των συγκεκριμένων φοιτητών, 

αλλά προσφέρεται ένα κίνητρο συμμετοχής και στους υπόλοιπους φοιτητές, ενώ 

προβάλλεται ακόμα η Σχολή σε διάφορα διεθνή Fora και επιβεβαιώνεται το έργο 

που πραγματοποιείται σε αυτή.  
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Για τον λόγο αυτό, οι φοιτητικές ομάδες που συμμετέχουν σε εθνικούς ή διεθνείς 

διαγωνισμούς εικονικών δικών χρηματοδοτούνται από τη Σχολή και τον ΕΛΚΕ για 

την κάλυψη των εξόδων μετακίνησής του.  

Μέσα στο 2018 ενισχύθηκαν ειδικότερα οι ακόλουθες ομάδες: 

 Φοιτητική ομάδα που συμμετείχε στην: “ΤΗΕ EUROPEAN LAW MOOT COURT 

COMPETITION” (υπεύθυνος καθηγητής: Δ. Λέντσης). 

 Φοιτητική ομάδα που συμμετείχε στον διαγωνισμό διεθνούς επενδυτικής 

διαιτησίας της Φρανκφούρτης, ενώπιον πραγματικών διαιτητών (υπεύθυνος 

καθηγητής: Π. Γκλαβίνης). 

 

Χ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Η συμμετοχή των φοιτητών στη λειτουργία της Σχολής αποτελεί ένα σημαντικό πα-

ράγοντα για τη διαρκή βελτίωση του παραγόμενου σε αυτή έργου. Για τον σκοπό 

αυτό, ήδη από τους πρώτους μήνες του 2018 αποφασίστηκε από την Κοσμητεία: 

 Θεσμοθέτηση συνάντησης της Κοσμητείας με το ΔΣ Συλλόγου Φοιτητών Νο-

μικής μία φορά κάθε τρεις μήνες. 

 Κινητοποίηση των φοιτητών ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή τους στην αξιολό-

γηση των μαθημάτων και των διδασκόντων. Για το σκοπό αυτό αποφασίστη-

κε η αξιολόγηση να γίνεται ηλεκτρονικά μέσα στο μάθημα, ώστε αφενός να 

αξιολογούν πράγματι όσοι παρακολουθούν και έχουν γνώση του τρόπου διε-

ξαγωγής του μαθήματος και αφετέρου να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό 

μεγαλύτερη συμμετοχή στην αξιολόγηση.  

 

ΧΙ. ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Το φθινόπωρο του 2017 είχε κατατεθεί από τη Σχολή μας πρόταση προς τη Σύγκλη-

το για την ίδρυση Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό. Η πρόταση αυτή 

εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο το καλοκαίρι του 2018 και ορίστηκε ήδη το πρώτο Διοι-

κητικό Συμβούλιο του Κέντρου, με Πρόεδρο τον καθηγητή κ. Στάγκο και Αναπληρώ-

τρια Πρόεδρο την καθηγήτρια κ. Σαχπεκίδου.  
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Η ίδρυση του Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (καλούμενου, εφεξής, 

«το Κέντρο») εδράζεται στην πεποίθηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. ότι θεμέλιο του 

δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι το κύριο μέσο πραγμάτωσης της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι ο κοινός ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός: μια 

διαρκής και δυναμική διεργασία σύνθεσης και γονιμοποίησης εθνικά ετερογενών 

νομικών προτύπων και νομικών αξιών, η οποία αναμορφώνει τα εθνικά νομικά το-

πία και τα εντάσσει σε μια νέα, συλλογική-ευρωπαϊκή τροχιά. . Η ανάδειξη του ευ-

ρωπαϊκού νομικού πολιτισμού μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί ως μέσο που θα 

τεθεί στη διάθεση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη διεύρυνση της 

συμμετοχής τους στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι δραστηριό-

τητες έρευνας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης που θα αναπτύσσει το Κέντρο, αυτο-

δύναμα ή σε συνεργασία με άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς, θα εξυπηρε-

τούν και θα προάγουν τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό στη μακρά του διάρκεια, με 

στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση της ίδιας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Σκοποί του Κέντρου είναι ειδικότερα:  

(α) Η διεπιστημονικού, διεθνικού και διαχρονικού χαρακτήρα έρευνα ζητημάτων 

που άπτονται του κοινού ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, με απώτερο στόχο την 

ανάδειξη των κοινών αξιών των ευρωπαϊκών λαών, οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικαίου της.   

(β) Η διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών, μεταξύ άλλων σε σχέση και με τάσεις της ελ-

ληνικής και ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, καθώς και η σύνταξη δικαιοσυγκριτικών 

μελετών, για ζητήματα για τα οποία επιδιώκεται η ανάληψη νομοθετικών πρωτο-

βουλιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για τα οποία ισχύει ήδη ενωσιακό δίκαιο, με 

απώτερο στόχο τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του ενωσιακού δικαίου 

και τη μεγιστοποίηση της εγγύτητάς του  προς τον πολίτη.  

(γ) Η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, απευθυνόμενων στο ευρύ κοινό και 

ιδίως στην κοινωνία των πολιτών, για το ενωσιακό δίκαιο καθώς και για δυνατότη-

τες ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση αυτού.  

(δ) Η οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων ή διδακτικών 

εκθέσεων με σκοπό την εκπαίδευση και εξειδίκευση Ελλήνων και αλλοδαπών προ-

πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων καθώς και την 
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επιστημονική κατάρτιση ειδικών ερευνητών σε ζητήματα του ενωσιακού δικαίου 

και, γενικότερα, του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού.  

(ε) Η οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης με το ίδιο ως άνω υπό (δ) ανα-

φερόμενο αντικείμενο.  

(στ) Η παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που επι-

θυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα σε «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», σύμφω-

να με τις ισχύουσες στην Ένωση κανονιστικές διατάξεις, ή να αναπτύξουν συναφείς 

πρωτοβουλίες.  

(ζ) Η παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ακαδημαϊκούς φορείς ή/και σε φορείς της κοι-

νωνίας πολιτών που επιθυμούν να δημιουργήσουν υποστηρικτικούς μηχανισμούς 

προστασίας δικαιωμάτων τα οποία εγγυάται το ενωσιακό δίκαιο («κλινικές δικαιω-

μάτων»).  

(η) Η διάχυση των επιστημονικών αποτελεσμάτων όλων των δράσεων του Κέντρου 

σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια και 

δημοσιεύσεις.  

(θ) Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, για την αυτοδύναμη οικονομικά λειτουρ-

γία του Κέντρου, μέσω, μεταξύ άλλων, της διεκδίκησης ερευνητικών προγραμμάτων 

και δημόσιων χρηματοδοτήσεων, της αποδοχής χορηγιών και κληροδοτημάτων, της 

υλοποίησης έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων καθώς και της διεξαγωγής ερευ-

νών, της κατάρτισης μελετών, της οργάνωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή της 

παροχής εμπειρογνωμοσύνης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.  

(ι) Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση «Δικτύου Νομικών Σχολών της Ευρώ-

πης για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό», στο πλαίσιο του οποίου το Κέντρο θα 

επιδιώκει να προσδώσει προστιθέμενη αξία στις δράσεις του για την προώθηση των 

παραπάνω ειδικών σκοπών.  

(ια) Η διεπιστημονική και διεθνική συγκριτική έρευνα της σχέσης του ενωσιακού 

δικαίου και του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού με άλλα δίκαια και άλλους νομι-

κούς πολιτισμούς.  

(ιβ) Η ανάληψη κάθε άλλης δράσης που κρίνεται αναγκαία για την προώθηση των 

παραπάνω ειδικών σκοπών καθώς του γενικού σκοπού του άρθρου 1 Β. 
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ΧΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Μέσα στο 2018 συνεχίστηκε το πολύτιμο έργο της Βιβλιοθήκης της Σχολής, όπως 

και οι προσπάθειες της Κοσμητείας για την ενίσχυσή του σε κάθε επίπεδο. Ειδικό-

τερα:  

 Βελτιώθηκε μερικώς ο χώρος του Αναγνωστηρίου. 

 Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες μεταφοράς της δωρεάς Αλ. Παπαναστασίου σε ει-

δικούς  χώρους συντήρησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 

 Πραγματοποιήθηκε προμήθεια βιβλίων συνολικού ύψους 18.000 ευρώ. 

 Συνεχίστηκε η προσπάθεια για δημιουργία κοινοπραξίας μεταξύ των νομικών 

βιβλιοθηκών της Ελλάδας για εξοικονόμηση πόρων. 

 Εγκαταστάθηκε νέος εξοπλισμός ελέγχου, μαγνητισμού, απομαγνητισμού του 

βιβλιακού υλικού και του ψηφιακού σαρωτή.   

 Ολοκληρώθηκε η υποδομή δικτυακών φωτοτυπικών- εκτυπωτών- σαρωτών που 

λειτουργούν για το κοινό. Εξασφαλίστηκε η κάλυψη της δαπάνης για την ετήσια 

σύμβαση μίσθωσης.  

 Αναβαθμίστηκε και επεκτάθηκε το ηλεκτρονικό πρόγραμμα βιβλιοθήκης (ενερ-

γοποίηση αυτόματης ενημέρωσης εκπρόθεσμων χρηστών κ.ά).  

 Μεταφέρθηκαν 3.000 τόμοι στο υπόγειο της Νομικής Σχολής (κλειστή συλλογή). 

Τη μεταφορά πραγματοποίησε το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 

 Διατηρήθηκε η απασχόληση δύο βιβλιοθηκονόμων με συμβάσεις επαγγελματι-

κής δαπάνης από έσοδα της  βιβλιοθήκης.  

 Διατηρήθηκε και επεκτάθηκε ο ετήσιος προϋπολογισμός για την αγορά βιβλίων 

και ηλεκτρονικών βάσεων (τακτικός προϋπολογισμός, Έργο νομικής επιτροπής 

και μεταπτυχιακών προγραμμάτων) (3000€ από τακτικό προϋπολογισμό, 

45.000€ από Νομική Επιτροπή, 3000€ από μεταπτυχιακά προγράμματα) 

 Ανανεώθηκαν όλες οι ηλεκτρονικές συνδρομές της βιβλιοθήκης (Dalloz, 

Westlaw, Beck online, nbonline, sakkoulas –online, Heallink) .  

 Ανανεώθηκε η προμήθεια έντυπων νομικών περιοδικών. 

 Πραγματοποιήθηκε βιβλιοδεσία 100 κατεστραμμένων τόμων. 
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Τα στατιστικά στοιχεία  από τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης μέσα στο 2018 είναι ε-

ντυπωσιακά. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν: 

 29.043 νέοι δανεισμοί και  

 4.128 ανανεώσεις. 

Σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνεται ο εσωτερικός δανεισμός (δηλ. τα βιβλία που α-

ναζητά και χρησιμοποιεί ο χρήστης εντός της Βιβλιοθήκης. 

Το σύνολο  νέων τεκμηρίων που καταχωρήθηκαν το 2018 ήταν 1.364 τίτλοι, ενώ 

παραγγέλθηκαν συνολικά 300 νέοι τίτλοι βιβλίων.  

Ο αριθμός των βιβλιογραφικών εγγραφών που προστέθηκαν / τροποποιήθηκαν / 

διαγράφηκαν  ήταν: (προσθήκες) 556, (διαγραφές) 49, (διορθώσεις) 2.643. 

Ο αριθμός καθιερωμένων όρων που προστέθηκαν / τροποποιήθηκαν / διαγράφη-

καν ήταν: (προσθήκες) 635, (διαγραφές) 10, (διορθώσεις) 40. 

Οι νέοι χρήστες της Βιβλιοθήκης για το 2018 ανήλθαν στους 773. 

Ο συνολικός αριθμός διαδανεισμών από βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερι-

κού ήταν: 290 τεκμήρια. Οι βεβαιώσεις που πιστοποιούν ότι απόφοιτοι προπτυχια-

κού ή μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών δεν έχουν εκκρεμότητες από όλες τις Βι-

βλιοθήκες του ΑΠΘ ανήλθαν σε 940 (έλεγχοι προστίμων και υπερημερίας δανει-

σμού). Απεστάλησαν, επιπλέον, 112 ευχαριστήριες επιστολές στους δωρητές βιβλί-

ων, περιοδικών και συλλογών. 

Η επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη για το 2018 κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα [Η κα-

ταχώρηση των χρηστών πραγματοποιείται μόνο για την πρώτη είσοδο της μέρας 

(σκανάρισμα barcode ακαδημαϊκής ταυτότητας)]. Ειδικότερα, η κίνηση έχει ως εξής: 

Ιανουάριος - 5100, Φεβρουάριος – 3528, Μάρτιος – 6452, Απρίλιος – 3557, Μάϊος – 

6863, Ιούνιος – 4903, Ιούλιος – 924, Αύγουστος – 781, Σεπτέμβριος – 3752, Οκτώ-

βριος – 5224, Νοέμβριος – 5874, Δεκέμβριος – 4514. 

Ο αριθμός φωτοτυπιών και εκτυπώσεων από τα φωτοτυπικά της Βιβλιοθήκης (20-

12-2017 έως 11-12-2018) ήταν επίσης πολύ υψηλός: Μηχάνημα 101980: 99.794 ε-

κτυπώσεις, Μηχάνημα 101981: 80.186 εκτυπώσεις, Μηχάνημα 101982: 57.953 ε-

κτυπώσεις, Μηχάνημα 101983: 35.622 εκτυπώσεις. Σύνολο: 273.555 εκτυπώσεις 
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ΧΙΙΙ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΎ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ PRO JUSTITIA 

Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού Pro Justitia η οποία αποτελείται από τους  

Μ. Καϊάφα, Χρ. Δεληγιάννη, Ι. Στεφανίδη, Κ. Χατζηκώστα, Κ. Παπαγεωργίου, Τ. Κο-

σμίδη, Γ. Καραβοκύρη, Ρ. Γιοβαννόπουλο , Δ. Μάνου, και Ε. Γιαννίτσιου προσπάθη-

σε κατά το έτος 2018 να επιτύχει την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής έκδοσης του 

περιοδικού της Σχολής μας. Συγκεκριμένα τη χρονιά αυτή:  

 Το περιοδικό εντάχθηκε στην «Προθήκη» του ΑΠΘ, η οποία αποτελεί μέρος των 

συλλογών της Υπηρεσίας ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ. Η 

“Προθήκη” στοχεύει στην παροχή ενός on line περιβάλλοντος και υπηρεσιών τε-

χνικής υποστήριξης για τη φιλοξενία και ελεύθερη διάθεση των περιοδικών που 

εκδίδονται κάτω από τη θεσμική «ομπρέλα» του πανεπιστημίου ή/και με την 

ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του. Φιλοξενεί περιοδικά ανοικτής πρό-

σβασης που εκδίδονται από φορείς του ΑΠΘ, όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Ερ-

γαστήρια, κ.ά. http://www.lib.auth.gr/el 

 Δημιουργήθηκε πρότυπο κατάθεσης δημοσιεύσεων με τη βοήθεια του Κέντρου 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ομάδας εργασίας της «Προθήκης». Όλες οι 

δημοσιεύσεις τροποποιήθηκαν και μορφοποιήθηκαν με βάση το συγκεκριμένο 

πρότυπο από τις κ. Ελένη Γιαννίτσιου, Δ. Μάνου. 

 Οργανώθηκε ο έλεγχος λογοκλοπής των εργασιών καθώς και ο έλεγχος ολοκλη-

ρωμένου πακέτου συναίνεσης των συγγραφέων.  

 Πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση/ διόρθωση των πληροφοριακών κειμένων του 

περιοδικού στην «Προθήκη»  (συντακτική επιτροπή, κατηγορίες υλικού, χρήσι-

μες πληροφορίες, πολιτική δημοσιεύσεων, κ.ά.). Προστέθηκαν οι κατηγορίες 

των μελετών και αναρτήθηκαν οι αντίστοιχες μελέτες –εισηγήσεις  κλπ.  

 Προβλήθηκε το περιοδικό στην ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής  

 Αποφασίστηκε και ακολουθήθηκε συγκεκριμένη πολιτική πρόσκλησης ενδιαφε-

ρόμενων για νέες δημοσιεύσεις. Συνολικά το έτος 2018 συγκεντρώθηκαν και α-

ναρτήθηκαν στο περιοδικό μας 35 ενδιαφέρουσες μελέτες, ελληνικές και ξενό-

γλωσσες, οι οποίες αποτυπώνουν τόσο την πνευματική παραγωγή μελών ΔΕΠ 

του Τμήματος, όσο όμως και προσκεκλημένων αυτού, όπως και μεταπτυχιακών 

φοιτητών (ετήσιο συνέδριο μεταπτυχιακών), υποψηφίων διδακτόρων και μετα-

διδακτόρων αυτού.  

http://www.lib.auth.gr/el
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 Προετοιμάζεται η ανάρτηση του ετήσιου τόμου του 2018 που θα λάβει για πρώ-

τη φορά ISSN, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσει η διαμόρφωση ετήσιων τόμων και 

για τα προηγούμενα έτη κυκλοφορίας του περιοδικού. 

 

ΧΙV. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Από τους πρώτους μήνες του 2018 έγινε μια συστηματική προσπάθεια αναβάθμι-

σης της ιστοσελίδας της Σχολής. Πιο συγκεκριμένα: 

 Δημιουργήθηκε Slider για την καλύτερη προβολή των εκδηλώσεων και των ση-

μαντικών ειδήσεων σχετικά με τη Σχολή. 

  Αναδεικνύεται το συνολικό έργο της Σχολής σε όλα τα επίπεδα. 

 Συστηματοποιήθηκε η ύλη σε ό,τι αφορά προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 

σπουδές. 

 Συμπληρώθηκε η αγγλική σελίδα της Σχολής σε σημαντικό βαθμό. 

 

ΧV. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

H θεσμοθέτηση συνεργασίας με τους κοινωνικούς φορείς της πόλης κρίθηκε ως θέ-

μα πρώτης προτεραιότητας από την Κοσμητεία της Νομικής Σχολής, εφόσον η Νομι-

κή, ως κοινωνική επιστήμη, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ανάγκες της κοινωνίας. 

Για τον λόγο αυτό μέσα στο 2018 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες: 

1. Σύσταση Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής 

Η Επιτροπή αυτή συστάθηκε με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας των 

ΑΜΕΑ, θεσμοθέτηση της συνεργασίας της Σχολής με κοινωνικούς φορείς της πόλης 

και κινητοποίηση των φοιτητών για συμμετοχή σε κοινές δράσεις ευαισθητοποίη-

σης, όπως λ.χ.  για την κακοποίηση των ανηλίκων, την ενδοοικογενειακή βία, βασα-

νιστήρια κλπ. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίστηκε ο καθηγητής Α. Στεργίου. 

2. Οργάνωση εκδήλωσης για την ευαισθητοποίηση των φοιτητών στον εθελο-

ντισμό 

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής και σε συνεργασία με τη Σχολή πραγματοποιήθηκε 

στις 15.5.2018 εκδήλωση στο Β’  Αμφιθέατρο της Νομικής, στην οποία είχε κληθεί 
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να συμμετάσχει μεγάλος αριθμός Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, σωματείων κλπ, 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εθελοντισμού. 

3. Ενίσχυση της δράσης του Ερυθρού Σταυρού για συλλογή τροφίμων 

Τον Δεκέμβριο του 2018 και συγκεκριμένα από 11- 13/12/2018, η Νομική Σχολή σε 

συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό συγκέντρωσε τρόφιμα για αδύναμες κοινωνικές 

ομάδες. Οι φοιτητές της Σχολής είχαν μάλιστα την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία διανομής των τροφίμων, ενώ η πρωτοβουλία ενισχύθηκε και από τον 

Φοιτητικό Σύλλογο. 

 

 ΧVΙ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Ο Σύλλογος Φοιτητών της Νομικής Σχολής κινητοποιήθηκε επίσης μέσα στο 2018 

για κοινωνική προσφορά. Έτσι, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας και 

τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων,  διοργάνωσε εθελοντική δράση σχετικά με 

την δωρεά μυελού των οστών. Συμμετείχαν 132 άτομα. (Νοέμβριος 2018). 

 

ΧVΙΙ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

1. Απογραφή περιουσιακών στοιχείων της Σχολής 

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2018 έγινε μια λεπτομερής απογραφή των πε-

ριουσιακών στοιχείων της Σχολής – γραφεία, καθίσματα, βιβλιοθήκες κλπ, καθώς 

επί πολλά έτη οι προμήθειες γίνονταν από κάθε Τομέα χωριστά, με αποτέλεσμα – 

κυρίως όταν στο μεταξύ οι γραμματείς των Τομέων συνταξιοδοτούνταν – να μην 

υπάρχει πλήρης γνώση για τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία κάθε Τομέα. 

2. Απογραφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Σχολής  

Τον Δεκέμβριο 2018 έγινε απογραφή και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Σχολής, 

μολονότι ως προς αυτόν υπήρχαν – όπως αποδείχτηκε – πολύ περισσότερα στοιχεί-

α. 
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ΧVΙΙΙ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Το κτίριο όπου στεγάζεται η Νομική Σχολή είναι παλιό και είχε χαρακτηριστεί «κόκ-

κινο» μετά τον σεισμό του 1978. Έτσι το ενδιαφέρον για την ασφάλεια του κτιρίου, 

αλλά και για την καθαριότητα και ευπρεπή εμφάνιση των χώρων είναι αυξημένο. 

Για τον λόγο αυτό έγιναν μέσα στο 2018 οι ακόλουθες ενέργειες: 

1. Συγκρότηση Επιτροπής Κτιρίου 

Από τον Ιανουάριο 2018 συγκροτήθηκε ειδική Επιτροπή Κτιρίου, με πρόεδρο την κ. 

Τζίβα, προκειμένου αφενός να φροντίσει για την λήψη μέτρων ασφαλείας και αφε-

τέρου να επιτηρεί την καθαριότητα του χώρου και να προβαίνει στις αναγκαίες για 

την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων ενέργειες.  

2. Ενέργειες για την ασφάλεια του προσωπικού και των φοιτητών 

Εκτελώντας το έργο που της είχε αναθέσει η Σχολή, η Επιτροπή κτιρίου προχώρησε 

στις ακόλουθες ενέργειες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του κτιρίου: 

 Οργάνωσε από κοινού με τη Σχολή ΟΠΕ 2ωρο εκπαιδευτικό σεμινάριο για το 

προσωπικό της Σχολής στις 18/9/2018, με θέμα: Υγιεινή και Ασφάλεια στους 

Χώρους Εργασίας και  φορέα υλοποίησης το ΕΛΙΝΥΑΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιει-

νής και Ασφάλειας της Εργασίας) 

 Ετοίμασε δύο τεκμηριωμένα αιτήματα σχετικά με την ασφάλεια του κτιρίου 

(στατικότητα αφενός και πυρασφάλεια / αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων αφε-

τέρου), τα οποία υποβλήθηκαν από την Κοσμητεία προς τις πρυτανικές αρχές.  

 Συνέταξε αίτηση προς τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ για την κατά προτεραιότητα πραγ-

ματοποίηση ελέγχου στατικότητας στη Νομική Σχολή, το οποίο υιοθετήθηκε και 

από τις πρυτανικές αρχές, που απέστειλαν το αίτημα για όλα τα κτίρια του ΑΠΘ. 

3. Ενέργειες για την αναβάθμιση του κτιρίου της Νομικής Σχολής 

Οι ενέργειες που έγιναν για την αναβάθμιση του κτιρίου της Νομικής Σχολής κατά 

το έτος 2018 ήταν οι ακόλουθες: 

 Επιδιόρθωση κατεστραμμένων καθισμάτων αμφιθεάτρων και αιθουσών. 

 Προμήθεια μεμβρανών και ρολών σκίασης για αίθουσα 312.  

 Επιδιόρθωση κατεστραμμένων και επικίνδυνων διαδρόμων Μικρού Αμφιθεά-

τρου. 
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 Βάψιμο τοίχων, αλλαγή κατεστραμμένων καλοριφέρ, αλλαγή κατεστραμμένων 

φωτιστικών σωμάτων κλπ.   

 Ανακαίνιση αίθουσας Κωνσταντόπουλου. Η αίθουσα αυτή που στέγασε για 

πολλά χρόνια τα μαθήματα Διεθνούς Δικαίου που οργάνωνε η Σχολή, με συμμε-

τοχή διεθνούς φήμης επιστημόνων είχε βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, 

όπως φαίνεται και από τις σχετικές φωτογραφίες.  
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Αποφασίστηκε για τον λόγο αυτό η πλήρης ανακαίνισή της, η οποία 

πραγματοποιήθηκε κατά τα 2/3 με χρήματα της Σχολής, ενώ το 1/3 της 

δαπάνης περίπου καλύφθηκε από τον ΕΛΚΕ. Στην αίθουσα γκρεμίστηκε η 

ψευδοροφή που υπήρχε και τοποθετήθηκε νέα, τοποθετήθηκε νέο δάπε-

δο και νέα καθίσματα, ενισχύθηκε ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός ώστε να 

μπορεί να γίνεται και εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και τοποθετήθηκαν νέα 

ρολά σκίασης. Έτσι διαμορφώθηκε μια αίθουσα 120 ατόμων, που μπορεί 

πλέον να στεγάζει με επάρκεια πολλές από τις εκδηλώσεις στις οποίες 

συμμετέχει η Σχολή ή οι Τομείς. Η νέα όψη της αίθουσας φαίνεται από τις 

πιο κάτω φωτογραφίες. 
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 Ανάπλαση Βόρειας Εισόδου Νομικής Σχολής. Η βόρεια είσοδος της Σχολής – αυ-

τή που ήδη οδηγεί στην αίθουσα «Κωνσταντόπουλος» ήταν σε άθλια κατάστα-

ση, όπως φαίνεται και από τις πιο κάτω φωτογραφίες.  

 

 

 

Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Σχολής ΟΠΕ 

έκριναν ότι η κατάσταση αυτή δεν άρμοζε στις δύο Σχολές και έτσι με συγχρηματο-

δότηση του ΕΛΚΕ εξασφάλισαν τα αναγκαία κονδύλια για την πλήρη ανάπλαση της 

εισόδου. Αλλάχτηκαν τα μάρμαρα, τα πλακάκια της εισόδου, τα φωτιστικά, τοποθε-
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τήθηκαν γυψοσανίδες, κατασκευάστηκε παγκάκι με παρτέρι γεμάτο με φυτά και 

βάφτηκε όλος ο χώρος και η ράμπα εισόδου. Έτσι η βόρεια είσοδος έχει πλέον την 

μορφή που φαίνεται στις πιο κάτω φωτογραφίες: 
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 Δημιουργία αίθουσας Συνεδριάσεων Κοσμητείας και Επιτροπών της Σχολής. Η 

Κοσμητεία της Σχολής έκρινε ότι δεν υπήρχε ένας χώρος για την πραγματοποίη-

ση των συνεδριάσεών της, καθώς και των συνεδριάσεων των διαρκών Επιτρο-

πών της Σχολής. Καθαρίστηκε λοιπόν ένα γραφείο που υπήρχε ήδη στον χώρο 

της Κοσμητείας, με διάφορα παλιά έπιπλα και μη χρησιμοποιούμενα αντικείμε-

να, βάφτηκε, τοποθετήθηκε προτζέκτορας και Η/Υ, μια μεγάλη τράπεζα συνε-

δριάσεων που υπήρχε στο παλιό γραφείο του κοσμήτορας και σκίαστρα στα πα-

ράθυρα και έτσι διαμορφώθηκε μια πλήρης αίθουσα συνεδριάσεων, για 12 - 13 

ατόμων, όπου τοποθετήθηκε και το φωτοτυπικό μηχάνημα της Κοσμητείας, κα-

θώς και το Φαξ. 

  

 

 Ανάπλαση αίθουσας 313 Νομικής Σχολής.  Η αίθουσα 313 ήταν η παλιά αίθου-

σα συνεδριάσεων του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δι-

καίου, η οποία λειτουργούσε και ως αίθουσα πραγματοποίησης του ΠΜΣ, με λί-

γες θέσεις και αρκετές φθορές, στους τοίχους και στο πάτωμα. Η Κοσμητεία α-

ποφάσισε την πλήρη ανάπλαση της αίθουσας. Για τον σκοπό αυτό ενέταξε την 

προμήθεια γραφείων και καθισμάτων σε ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσε-

ων, ενώ παράλληλα κάλυψε από τα δικά της κονδύλια την προμήθεια πλαστικού 

πατώματος, βάσης για την τοποθέτηση της έδρας, μοκέτας κλπ. Τοποθετήθηκε 
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ακόμα προτζέκτορας, Η/Υ και οθόνη προβολής. Έτσι η αίθουσα πήρε τη μορφή 

που παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 

Με τον τρόπο αυτό, στο τέλος του 2018 η Σχολή διέθετε 15 αίθουσες διδασκαλίας, 

με την ακόλουθη χωρητικότητα: 

 170 ατόμων: 4 αίθουσες (5, 6, 7, 8) 

 150 ατόμων: 1 αίθουσα (312) 

 120 ατόμων: 1 αίθουσα (112) – αιθ. Κωνσταντόπουλος. 

 100 ατόμων: 2 αίθουσες (212, 313) 

  60 ατόμων: 2 αίθουσες (310, 320) 

 45 – 50 ατόμων: 3 αίθουσες (311, 213, 108) 

 30 ατόμων: 2 αίθουσες (109, 110) 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

 

Ι. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΓΚΛΗΜΑ 

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα 

ανέπτυξε κατά το έτος 2018, σύμφωνα με τους στόχους της ίδρυσής του, τις ακό-

λουθες δραστηριότητες: 

1. Διεξαγωγή επιστημονικών ημερίδων-συνεδρίων 

Το Μάιο του 2018 το Εργαστήριο πραγματοποίησε  σε συνεργασία με την Εταιρία 

Δικαστικών Μελετών και το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το δεύτερο πανελ-

λήνιο συνέδριό του, με θέμα: «Η απονομή της δικαιοσύνης ως βασικός πυλώνας της 

ευνομούμενης πολιτείας: Σύγχρονες προκλήσεις βελτίωσης του ελληνικού συστή-

ματος». Το συνέδριο έλαβε χώρα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ-

σαλονίκης, συγκέντρωσε πολυπληθές ακροατήριο και είχε μεγάλη επιτυχία. Τα συ-

μπεράσματά του αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου, ενώ μετά τη δη-

μοσίευση των πρακτικών του συνεδρίου έχει σχεδιαστεί και η παραπέρα παρουσί-

αση των αποτελεσμάτων της σχετικής δράσης σε αρμόδιους φορείς.  

Τον Μάϊο του 2018 επίσης το Εργαστήριο πραγματοποίησε επιστημονική εκδήλω-

ση, με θέμα: «Offshore Εταιρίες: Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού 

δικαίου». Η εκδήλωση έλαβε χώρα στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. 

Τον Δεκέμβριο του 2018 το Εργαστήριο διοργάνωσε σε συνεργασία με το Δικηγορι-

κό Σύλλογο Πατρών ημερίδα, με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις της Ποινικής Νομολογίας 

του Αρείου Πάγου στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς». Η 

ημερίδα έλαβε χώρα στις 7.12.2018 και συγκέντρωσε πολυπληθές ακροατήριο δι-

κηγόρων και δικαστικών λειτουργών. 

Με τις επιστημονικές εκδηλώσεις του το Εργαστήριο υπηρέτησε τόσο το στόχο της 

συμβολής σε σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας 

του κράτους δικαίου στη χώρα, όσο και αυτόν της παρέμβασής του σε σχέση με ε-

πίκαιρα ζητήματα αιχμής των αντικειμένων που υπηρετεί. 
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2. Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων 

Το Εργαστήριο διεξήγαγε το 2018 δύο επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία διοργα-

νώθηκαν στο πλαίσιο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) ΑΠΘ. Τα επιμορ-

φωτικά σεμινάρια είχαν θέμα «Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις ε-

ταιρίες» δίνοντας έμφαση στην παροχή γνώσης αναφορικά με πρόσφατες νομοθε-

τικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στο σχετικό πεδίο. Το πρώτο σεμινάριο διεξήχθη 

στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη και το 

δεύτερο στο  ΕΚΔΔΑ στην Αθήνα. Και τα δύο σεμινάρια διεξήχθησαν το Νοέμβριο 

του 2018, ενώ απευθύνονταν σε επαγγελματίες του νομικού κλάδου, δικαστικούς 

λειτουργούς, δικηγόρους, υπαλλήλους τραπεζών και επιχειρήσεων. Τα σεμινάρια 

σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία και συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό συμμετοχών (πε-

ρίπου 125 το πρώτο και 100 συμμετοχές το δεύτερο ). 

3. Διεξαγωγή θερινού σχολείου 

Το Εργαστήριο διοργάνωσε τον Ιούλιο του 2018 το καθιερωμένο του πλέον θερινό 

σχολείο με τίτλο: “Recent developments on financial crime, corruption and money 

laundering: European and international perspectives”. Τα μαθήματα πραγματοποιή-

θηκαν στην αγγλική γλώσσα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη (4-12.07.2018). Και αυτή τη χρονιά δίδαξαν πέρα από μέλη 

του Εργαστηρίου διακεκριμένοι καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώ-

πης, καθώς και στέλεχος της νομικής υπηρεσίας της Επιτροπής της ΕΕ. Στο θερινό 

σχολείο συμμετείχαν πενήντα επτά (57) ερευνητές, δικηγόροι και άλλοι επαγγελμα-

τίες από 15 χώρες, ενώ οι εργασίες του ήταν κατά την κρίση των συμμετεχόντων ι-

διαίτερα επιτυχημένες. 

4.  Δημοσιεύσεις 

Το Εργαστήριο συνέχισε και κατά το έτος 2018 να αποτυπώνει το έργο του (επιστη-

μονικές ημερίδες, συνέδρια κ.λπ.) σε σχετικές έντυπες δημοσιεύσεις. Ειδικότερα, το 

φθινόπωρο του 2018 κατέστη εφικτή η έκδοση Σειράς Δημοσιευμάτων του Εργα-

στηρίου από τη Νομική Βιβλιοθήκη. Σε αυτήν κυκλοφόρησαν ήδη δύο τόμοι: Ο 

πρώτος περιέλαβε τα πρακτικά του πρώτου πανελλήνιου συνεδρίου του Εργαστη-

ρίου, με θέμα: «Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και α-

ποτελεσματικής λειτουργίας της πολιτείας», το οποίο διοργανώθηκε από το Εργα-

στήριο σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 28-29.4.2017 στην Αθήνα. Ο δεύτε-

ρος τόμος της σειράς περιέλαβε τα πρακτικά του δεύτερου πανελλήνιου συνεδρίου 

που διοργάνωσε το Εργαστήριο, σε συνεργασία με την Εταιρία Δικαστικών Μελετών 

και το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με θέμα την «Απονομή της δικαιοσύνης 



46 

 

ως βασικό πυλώνα της ευνομούμενης πολιτείας», στις 4-5 Μαΐου 2018 στη Θεσσα-

λονίκη.  

5. Συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και τη Γενική 

Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Μετά την ολοκλήρωση των επιμορφωτικών σεμιναρίων του 2018 εκπονήθηκαν οι 

προτάσεις του Εργαστηρίου για την παραπέρα συνεργασία αυτού με την Εθνική 

Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφ-

θοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

6.  Προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων  

Το Εργαστήριο κατέθεσε το 2018 την αναλυτική ερευνητική του πρόταση για την β΄ 

φάση αξιολόγησης της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενί-

σχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξο-

πλισμού μεγάλης αξίας. Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης της πρότασης, 

που πέρασε επιτυχώς  στη β΄ φάση,  αναμένονται το 2019. 

7.  Διεύρυνση συνεργασιών 

Το Εργαστήριο διευρύνοντας τις συνεργασίες του συνήψε το 2018 μνημόνια συνερ-

γασίας με εθνικούς και αλλοδαπούς φορείς. Συγκεκριμένα:  

Α) Τον Απρίλιο του 2018 υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέ-

ντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του Εργαστηρίου. 

Β) Τον Ιούλιο του 2018 υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Criminal 

Justice Center of the Queen Mary University of London και του Εργαστηρίου . 

8. Πρακτική άσκηση φοιτητών  

Από το 2018, οπότε το Εργαστήριο απέκτησε υποδομή βάσης δεδομένων, άρχισε να 

υλοποιείται και η πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών, μεταξύ άλλων με α-

ποδελτίωση νομολογίας καθώς και συλλογή βιβλιογραφίας και νομολογίας σε γνω-

στικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. 

9. Επέκταση / συντήρηση υποδομών 

 Α) Ιστοσελίδα: Το φθινόπωρο του 2018 μεταφέρθηκε στην υποδομή της ιστοσελί-

δας του Εργαστηρίου το περιεχόμενο βάσης δεδομένων για «Το οικονομικό έγκλη-

μα και τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα», η οποία είχε δημιουργηθεί στο πλαίσιο 

προγράμματος Αριστείας που εκτελέστηκε κατά τα έτη 2012-2015 υπό την εποπτεία 

της καθηγήτριας κας Καϊάφα. Έκτοτε η βάση δεδομένων διευρύνεται με νομοθετικό, 

νομολογιακό και βιβλιογραφικό υλικό που επιμελούνται μεταδιδάκτορες και μετα-

πτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι συνεργάζονται με ή κάνουν πρακτική άσκηση αντί-
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στοιχα στο εργαστήριο. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, που περιέχει χρήσιμες 

πληροφορίες για τον σκοπό Ίδρυσης του Εργαστηρίου, την οργάνωσή του, τα μέλη 

και τις δράσεις του, όπως και τις δημοσιεύσεις του, επικαιροποιείται διαρκώς. Τέ-

λος, έχει ήδη γίνει σχεδιασμός για το περιοδικό του Εργαστηρίου, για το οποίο η ι-

στοσελίδα διαθέτει σχετική υποδομή. 

Β) Εξοπλισμός: Το 2018 παραχωρήθηκε για χρήση  από το Εργαστήριο μια μεταχει-

ρισμένη οθόνη τηλεόρασης από τον κο Ρήγα Γιοβανόπουλο, μέλος του Εργαστηρί-

ου. Με την οθόνη αυτή μπορεί πλέον να προβάλλονται και στον χώρο αναμονής του 

Εργαστηρίου οι παρουσιάσεις που γίνονται στην αίθουσα συναντήσεων αυτού με 

το σύστημα προβολών που διαθέτει. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξυπηρετού-

νται πλέον ανάγκες και λίγο μεγαλύτερου  ακροατηρίου από αυτό της αίθουσας συ-

ναντήσεων που έχει πολύ περιορισμένη χωρητικότητα.  

Γ) Χώρος στέγασης: Τον Οκτώβριο του 2018 ολοκληρώθηκαν εργασίες αποκατάστα-

σης βλαβών του χώρου του Εργαστηρίου, τις οποίες αυτό υπέστη το καλοκαίρι του 

2018 (σοβαρές ζημιές από  βλάβη στους κεντρικούς σωλήνες της θέρμανσης του 

κτιρίου της Νομικής και σχετική διαρροή, με αποτέλεσμα να χρειαστούν εκτεταμμέ-

νες εργασίες αντικατάστασης των σωλήνων, αποκατάστασης του δαπέδου και ελαι-

οχρωματισμού των χώρων).   

 

 

ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

Το Εργαστήριο καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες -τόσο σε προπτυ-

χιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο- της Νομικής Σχολής στα αντικείμενα του 

Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής, όπως και τις συναφείς ανάγκες της Ιατρικής, 

Οδοντιατρικής και Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Σκοπός του, ήδη από την ίδρυσή 

του, είναι η προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας των νομικών και ηθικών ζητη-

μάτων που δημιουργούν οι εφαρμογές της ιατρικής επιστήμης και οι ραγδαίες εξε-

λίξεις της βιοϊατρικής. Στο πλαίσιο αυτό το Εργαστήριο πραγματοποίησε κατά το 

2018 τις ακόλουθες δράσεις: 

1. Διοργάνωση συνεδρίων / ημερίδων 

Στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2018, το Εργαστήριο συνδιοργάνωσε με την Ελληνική Εται-

ρία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών και την Εταιρία Νομικών Βορείου 

Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλο-

νίκης (Τσιμισκή 29) συνέδριο, με θέμα: «Τεχνολογία και Ιατρικώς Υποβοηθούμενη 

Αναπαραγωγή». Το συνέδριο είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς στο πλαίσιο των εργα-
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σιών του αποτυπώθηκε, μέσα από τον διεπιστημονικό διάλογο, η ανάγκη αναθεώ-

ρησης της ελληνικής νομοθεσίας για την ΙΥΑ με βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές 

προκλήσεις στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.  

2. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων  

Α) To Εργαστήριο και η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (ΕΕΒ) προσέφεραν το 2018 μια 

εξαιρετική ευκαιρία γνωριμίας με το αντικείμενο της σύγχρονης Βιοηθικής. Ύστερα 

από μια επιτυχή πορεία πέντε ετών του αντίστοιχου σεμιναρίου της ΕΕΒ, για πρώτη 

χρονιά συνδιοργάνωσαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων σε «Κρίσιμα ζητή-

ματα Βιοηθικής», που κάλυψε ένα μεγάλο εύρος σημαντικών και αμφισβητούμε-

νων θεμάτων, όπως οι εφαρμογές της γενετικής, οι κλινικές μελέτες φαρμάκων, η 

ευθανασία, η «βελτίωση»  φυσικών και νοητικών ικανοτήτων κ.λπ. Το πρόγραμμα 

των σεμιναρίων περιελάμβανε δεκατρείς (13) εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν, 

από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2018, στην έδρα της ΕΕΒ (Αθήνα) και, ταυτό-

χρονα, σε ειδική αίθουσα τηλεδιασκέψεων του ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη). Οι συναντήσεις 

ήταν δίωρες, ενώ στο τέλος κάθε εισήγησης πραγματοποιούνταν συζήτηση, με βά-

ση και σχετικό βιβλιογραφικό υλικό που είχε διανεμηθεί προ των συναντήσεων 

στους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες, είχαν τη δυνατότητα εκπόνησης εργασιών 

εμβάθυνσης σε θέματα της Βιοηθικής. Οι εργασίες παρουσιάσθηκαν στις δύο τε-

λευταίες συναντήσεις του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου. Μετά την ολοκλήρωση του 

Κύκλου των συναντήσεων, χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης, με προϋπόθε-

ση την ελάχιστη παρουσία σε δέκα (10) συναντήσεις. Επί πλέον, το πρόγραμμα είχε 

ενταχθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μά-

θησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ, εξασφαλίζοντας τη χορήγηση διδακτικών μονάδων 

(ECTS) στους συμμετέχοντες. Η επιτυχία του σεμιναρίου ήταν κατά γενική ομολογία 

πολύ μεγάλη.  

Β) Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, 

το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής οργάνωσε επιμορφωτικό 

σεμινάριο με τίτλο: «Πολιτικές και Πρακτικές γύρω από το φάρμακο». Το σεμινά-

ριο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23-24/11/2018. 

Γ) Αντίστοιχο σεμινάριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαί-

ου και Βιοηθικής σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και τον 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (EPLO) στην Αθήνα στις 30/11/2018 – 

1/12/2018. Τόσο αυτό, όσο και το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης στηρίχτηκαν κατά 

βάση σε ανάλυση υποθέσεων (case study) από καθηγητές της Νομικής, Φαρμακευ-

τικής και της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ σε θεματικές ενότητες όπως: Εμπόριο φαρμάκων 

– Ενωσιακή και εθνική νομοθεσία – Ανάλυση ειδικών ρυθμίσεων / Κλινικές δοκιμές 

φαρμάκων, η προβληματική τους, ιδιαιτερότητες, προστασία συμμετεχόντων, ευ-
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θύνη εμπλεκομένων φορέων, ασφάλιση ευθύνης / Διανομή φαρμάκων μέσω χον-

δρεμπόρων ή συνεταιρισμών σε φαρμακεία / Κώδικας φαρμακευτικής δεοντολογί-

ας / Ζητήματα αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού στον τομέα παραγωγής και 

εμπορίας φαρμάκων – Νομοθετικές προσεγγίσεις / Η απελευθέρωση του φαρμα-

κευτικού επαγγέλματος / Η ευθύνη του φαρμακοποιού / Ο καταναλωτής – χρήστης 

φαρμάκων / Διαφημίσεις φαρμάκων – Διακρίσεις – Νομολογιακές προσεγγίσεις / 

Αστική ευθύνη από ελαττωματικά φάρμακα / Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων / 

Καινοτόμα φάρμακα και νέες βιοτεχνολογικές μέθοδοι / Εθνικοί και Διεθνείς ρυθμι-

στικοί οργανισμοί. 

3. Οργάνωση Διεθνούς Θερινού Σχολείου  

Μετά την εξαιρετική ανταπόκριση στο 1ο και στο 2ο Θερινό Σχολείο, το Εργαστήριο 

συνδιοργάνωσε εκ νέου με την ELSA Θεσσαλονίκης το 3ο Διεθνές Θερινό Σχολείο 

στη Θεσσαλονίκη από 5 – 11 Ιουλίου 2018, με θέμα «Assisted Reproduction and Al-

ternative Family Forms». Στο Θερινό Σχολείο, το οποίο διεξήχθη στην αγγλική 

γλώσσα, δίδαξαν, εκτός των μελών του Εργαστηρίου, διακεκριμένοι καθηγητές από 

άλλα ελληνικά πανεπιστήμια, από πανεπιστήμια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς 

και εξειδικευμένοι νομικοί και ιατροί. Στο θερινό σχολείο συμμετείχαν εκατόν δέκα 

(110) ερευνητές, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες 

και είχε μεγάλη επιτυχία. 

4. Δημοσιεύσεις 

Μέσα στο 2018 εκδόθηκε ο πρώτος τόμος της Σειράς Δημοσιευμάτων του Εργαστη-

ρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, από τη Νομική Βιβλιοθήκη, με τίτλο 

Ιατρική Δίκαιο και Διαδίκτυο.  

Στον τόμο αυτό των 380 σελίδων περιλαμβάνονται τα Πρακτικά από το Διεθνές Συ-

νέδριο που πραγματοποίησε το Εργαστήριο το 2017, στη Θεσσαλονίκη, σε συνερ-

γασία με τον Ιατρικό και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.  

5. Διεύρυνση Εθνικών Συνεργασιών 

Κατά το έτος 2018, το Εργαστήριο μετά την επιτυχημένη συνεργασία του με τον Ια-

τρικό και Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για την πραγματοποίηση Διεθνούς Συ-

νεδρίου σε θέματα Ιατρικού Δικαίου κάθε δύο έτη, διεύρυνε τις συνεργασίες του με 

εθνικούς φορείς.   

Ειδικότερα συνήψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής για 

την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα Βιοηθικής, με στόχο τα 

σεμινάρια να πραγματοποιούνται από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο κάθε έτους 

ταυτόχρονα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
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6. Διεύρυνση Διεθνών Συνεργασιών 

Το Εργαστήριο, στο πλαίσιο της προσπάθειας των μελών του να αναδειχθεί η Θεσ-

σαλονίκη και το Α.Π.Θ. σε πόλο έλξης για την επιστημονική επεξεργασία και ανάδει-

ξη θεμάτων ιατρικού δικαίου και βιοηθικής, αποφάσισε να προχωρήσει στην οργά-

νωση ακαδημαϊκού Δικτύου, με τίτλο: EUROPEAN NETWORK ON MEDICAL LAW AND 

BIOETHICS. Στο Δίκτυο συμμετέχουν επιστήμονες από επτά (7) Ευρωπαϊκές χώρες 

και ειδικότερα οι: 1. P. Mistretta, Prof. de Droit privé et Sciences criminelles, Univer-

sité Jean Moulin - Lyon 3, Center for Criminal Law (FRANCE), 2. J. Taupitz, Prof., Uni-

versität Mannheim / Direktor des Instituts für Medizinrecht der Universitäten Hei-

delberg und Mannheim und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates 

(GERMANY), 3. E. Symeonidou – Kastanidou, A. Fountedaki, Ch. Sardeli, Prof. Aristo-

tle University of Thessaloniki (GREECE), 4. J. Cayon De Las Cuevas, Prof., Universidad 

de Cantabria ( SPAIN), 5. C. Colapietro, Prof., Dipartimento di Giurisprudenza – Roma 

III / Direttore centro CRISPEL, G. Fares, Ricercatore di diritto amministrativo e docen-

te di diritto sanitario – Roma III (ITALY). 6. T. Hervey, Jean Monnet Professor of Euro-

pean Union Law, University of Sheffield (THE UNITED KINGDOM), 7. A.den Exter, Lec-

turer in Health law at the Institute of Health Policy and Management, Erasmus Uni-

versity Rotterdam (THE NETHERLANDS). 

Σκοποί ίδρυσης του δικτύου ορίστηκαν: η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων ιατρικού 

δικαίου μέσω ανακοινώσεων / ημερίδων / σεμιναρίων / θερινών σχολείων κλπ., η 

σύνταξη και δημοσίευση κοινών Γνωμών, η διαμόρφωση νομοθετικών προτάσεων 

που θα υποβάλλονται στην ΕΕ ή στα αρμόδια υπουργεία, η οργάνωση κοινών ερευ-

νών, η πραγματοποίηση κοινών δημοσιεύσεων, η συλλογή, επεξεργασία, αποθή-

κευση και διάθεση δεδομένων στο πεδίο του Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής, 

κάθε άλλη επιστημονική, ερευνητική και επιμορφωτική πρωτοβουλία ή δραστηριό-

τητα που εμπίπτει στο πιο πάνω γνωστικό αντικείμενο. Η πρώτη ιδρυτική συνάντη-

ση του Δικτύου έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2018.  

Μέσα στο 2018, και ειδικότερα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκε και η 

δεύτερη συνάντηση των μελών του του European Network on Health, Law & 

Bioethics (HeaLab EuroNet), αυτή τη φορά στη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια των εργα-

σιών εξετάστηκαν υπό τη μορφή εισηγήσεων και συζήτησης οι εξής θεματικές: Πο-

λιτικές υγείας γύρω από τα καινοτόμα φάρμακα και δημογραφικές αλλαγές, Η επί-

δραση του φαινομένου της μετανάστευσης στην αύξηση του πληθυσμού και οι συ-

νέπειες για τα συστήματα υγείας,  Γήρανση πληθυσμού και βιωσιμότητα συστήμα-

τος υγείας: μαθήματα από το ιταλικό παράδειγμα. Στην ίδια συνάντηση αποφασί-

στηκε η κατάρτιση ενός κοινού ερωτηματολογίου στη βάση του οποίου οι εκπρό-

σωποι των επιμέρους χωρών του Δικτύου θα ετοιμάσουν εθνικές εκθέσεις αναφο-
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ρικά με τη νομοθεσία για τα καινοτόμα φάρμακα. Οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος Απριλίου του 2019, ώστε εν συνεχεία να διαμορ-

φωθεί μια συγκριτική μελέτη που θα οδηγήσει στη διατύπωση κοινής γνώμης – 

πρότασης για το συγκεκριμένο θέμα.  

7. Κατάθεση ερευνητικών προτάσεων 

Το Εργαστήριο συμμετείχε στην κατάθεση τριών ερευνητικών προτάσεων μέσα στο 

2018: Η πρώτη ετοιμάστηκε κυρίως από συναδέλφους προερχόμενους από τα πα-

νεπιστήμια - μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής από την 

Αγγλία και την Ισπανία, στο πλαίσιο προγράμματος COST με θέμα «Legal & 

Bioethical dimensions of demographic changes & implications for resourcing health 

in Europe». Στην πρόταση εκτός των επτά (7) συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και 

ινστιτούτων στο πλαίσιο του Δικτύου, συμμετείχαν ακόμα πανεπιστήμια από την 

Κύπρο, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία, συνολικά δέκα (10) εταίροι.  

Τη δεύτερη πρόταση την ετοίμασε το Εργαστήριο σε συνεργασία με όλους τους ε-

ταίρους του προγράμματος COST, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΗΟΡΙΖΟΝ 2020,  

με τίτλο: «MATERNAL AND NEWBORN HEALTH: LEGAL AND MEDICAL CHALLENGES 

AND PROSPECTIVES» (MATERNE). 

Τέλος, το Εργαστήριο κατέθεσε μέσα στο 2018 ερευνητική πρόταση για την β΄ φάση 

αξιολόγησης της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 

των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 

μεγάλης αξίας. Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης της πρότασης, που πέρα-

σε επιτυχώς  στη β΄ φάση,  αναμένονται το 2019. 

8. Πρακτική Άσκηση 

Το Εργαστήριο προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές όλων των επιπέδων να πραγ-

ματοποιήσουν πρακτική άσκηση. Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο δέχεται φοιτη-

τές για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ 

ή της ELSA. Η δραστηριότητα τους συνίσταται στη συλλογή, επεξεργασία και αξιο-

λόγηση αποφάσεων ιατρικού δικαίου του ΕΔΔΑ, του ΔΕΕ, των εθνικών δικαστηρίων 

των χωρών προέλευσης των ασκουμένων, στη συλλογή νέων ιατρικού δικαίου για 

τη δημιουργία ενημερωτικού δελτίου σχετικά με το ιατρικό δίκαιο και τη βιοηθική, 

στη συνδρομή στη διοργάνωση του θερινού σχολείου κ.λπ.. Μέσα στο 2018 συμμε-

τείχαν στην Πρακτική Άσκηση 3 φοιτητές προερχόμενοι από την Ιταλία, την Φινλαν-

δία και την Πολωνία.  
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9. Εσωτερική λειτουργία / υποδομές  

Α) Τα μέλη του Εργαστηρίου συναντήθηκαν πέντε (5) φορές στη διάρκεια του 2018. 

Για κάθε συνάντηση τηρήθηκαν Πρακτικά, τα οποία ηλεκτρονικά κοινοποιήθηκαν σε 

όλα τα μέλη. 

Β) Μετά τη συνάντηση του Δικτύου στη Ρώμη, τα μέλη του Εργαστηρίου διατύπω-

σαν το ερωτηματολόγιο για τη νομοθεσία και τις πολιτικές επί των καινοτόμων 

φαρμάκων, το οποίο περί το τέλος του έτους εστάλη σε όλα τα μέλη του Δικτύου 

για τις δικές τους παρατηρήσεις. 

Γ) Μέσα στο 2018 κατασκευάστηκε νέα ιστοσελίδα του Εργαστηρίου, όπου φιλοξε-

νείται και βάση δεδομένων σχετικά με τις νομοθεσίες σε θέματα ιατρικού δικαίου 

και βιοηθικής, υπάρχοντα διεθνή κείμενα, βιβλιογραφία και νομολογία του ΕΔΔΑ, 

του ΔΕΕ και ανώτατων εθνικών δικαστηρίων. Τα μέλη του Εργαστηρίου φροντίζουν 

για την τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας με την ανάρτηση 

ανακοινώσεων και ειδήσεων σχετικών με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου. 

Δ) Στην  ιστοσελίδα διαμορφώθηκε επίσης ειδική ενότητα για το περιοδικό του Ερ-

γαστηρίου, οι εργασίες για την έκδοση του οποίου ξεκίνησαν μέσα στο 2018. 
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