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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 

Ι. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2019 

 

1. Φοιτητές 

Κατά το έτος 2019 ενεγράφησαν 609 νέοι προπτυχιακοί φοιτητές, διεγράφησαν 82 

και χορηγήθηκαν τίτλοι σπουδών (πτυχίο Νομικής) σε 483. Το σύνολο των εγγε-

γραμμένων προπτυχιακών φοιτητών τον Δεκέμβριο του 2019 ανερχόταν σε 5.428 

και από αυτούς οι 2.789 βρίσκονταν σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 12ου.  

Κατά το ίδιο έτος ενεγράφησαν 298 νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, διεγράφησαν 2 

και χορηγήθηκαν τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό δίπλωμα Νομικής Σχολής) σε 168. 

Το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής ανήλθε στους 672. 

Στο επίπεδο των διδακτορικών σπουδών, κατά το έτος 2019 έγιναν αποδεκτοί 29 

νέοι υποψήφιοι διδάκτορες και διεγράφησαν 38. Χορηγήθηκαν 13 διδακτορικά δι-

πλώματα, ενώ το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων ανήλθε στους 202. 

2. Μέλη ΔΕΠ 

Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής ήταν συνολικά 82 από τα οποία τα 5 βρίσκονταν σε ανα-

στολή. Λόγω συνταξιοδότησης αποχώρησαν 2 μέλη ΔΕΠ.  
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Στη Σχολή δόθηκε μέσα στο 2019 μία νέα θέση διδακτικού προσωπικού, η οποία 

βάσει αλγορίθμου που προέκυψε από την εκτίμηση των διδακτικών υποχρεώσεων 

κάθε Τομέα, δόθηκε στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών. Με 

τον ίδιο αλγόριθμο κατανεμήθηκαν και οι δύο θέσεις διδακτικού προσωπικού σε 

αναπλήρωση των θέσεων που κενώθηκαν μέσα στο 2019, οι οποίες δόθηκαν στους 

Τομείς Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου και Ποινικών και Εγκληματολογικών Ε-

πιστημών.  

Μέσα στο 2019 πραγματοποιήθηκαν 10 κρίσεις για εξέλιξη μελών ΔΕΠ στην επόμε-

νη βαθμίδα. Αφορούσαν κατ’ αλφαβητική σειρά τα μέλη ΔΕΠ: Α. Βαλτούδη, Π. 

Γκλαβίνη, Α. Δεσποτίδου, Ι. Ιγγλεζάκη, Τ. Κοσμίδη, Π. Μαντζούφα, Θ. Παπακυριά-

κου, Α. Πιτσελά, Δ. Σιδέρη και Α. Τσαούση. Ο κ. Ρίζος εκλέχτηκε επίσης ως επίκου-

ρος καθηγητής σε νέα θέση ΔΕΠ του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργα-

τικού Δικαίου. 

Κατά τον ίδιο χρόνο μονιμοποιήθηκαν 10 μέλη ΔΕΠ: Κ. Βλάχος , Ε. Ζερβογιάννη, Σ. 

Κουμάνης, Β. Κούρτης, Α.-Μ. Κώνστα, Ι. Μαθιουδάκης, Γ. Νούσκαλης, Κ. Παπακων-

σταντίνου, Α. Τασίκας και Κ. Χατζηκώστας. 

Στο τέλος του 2019 υπήρχαν τρεις ακόμα διαδικασίες σε εξέλιξη. Αφορούσαν: πλή-

ρωση θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο Συνταγματικό Δίκαιο, πλήρωση θέσης Καθη-

γητή Εγκληματολογίας – Σωφρονιστικής, μονιμοποίηση του Επ. Καθηγητή Α. Μπε-

χλιβάνη. 

3. Μέλη ΕΔΙΠ / Επιστημονικοί Συνεργάτες/ Λοιπό προσωπικό. 

Κατά το 2019 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 στα τέλη του 2018 σε 22 άτομα, ενώ μέσα 

στο 2019 αποχώρησε ένας υπάλληλος και το διοικητικό προσωπικό εμπλουτίστηκε 

με 3 επιπλέον άτομα, από τα οποία το ένα τοποθετήθηκε στη Γραμματεία της Κο-

σμητείας, το άλλο στη Γραμματεία του Τμήματος και το τρίτο στην Βιβλιοθήκη. Έτσι 

στο τέλος του 2019, το διοικητικό προσωπικό αριθμούσε 23 άτομα.  
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ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

1. Εσωτερική αξιολόγηση 

Μέσα στο 2019 πραγματοποιήθηκε η εσωτερική αξιολόγηση της Σχολής για το ακα-

δημαϊκό έτος 2018 – 2019, με βάση το πρότυπο της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ. Η Έκθεση Αξιολό-

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

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών στην αξιολόγηση 

μαθημάτων και διδασκόντων, μετά την συντονισμένη προσπάθεια που έγινε από 

την πλευρά της Σχολής. Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών σχεδόν τετραπλα-

σιάστηκε, ενώ και ο μέσος δείκτης ποιότητας ήταν πολύ υψηλός, όπως φαίνεται 

από τον πίνακα που παρατίθεται στη συνέχεια.  

Σύνοψη Αποτελεσμάτων – Νομική Σχολή ΑΠΘ 

Ακαδημαϊκό Έτος Αριθμός Αξιολογήσεων (ν) Δείκτης Ποιότητας (Q) 

2018-2019  3.180 75,3 

2017-2018  775 71,5 

2016-2017  1.668 72,7 

2015-2016  1.534 74,3 

2014-2015  896 75,2 

2013-2014  2.260 74,9 

2012-2013  852 71,0 

 

2. Διεθνής αξιολόγηση 

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

κό πεδίο για το 2019, η Νομική κατετάγη διεθνώς στις θέσεις 251-300 - διατηρώ-

ντας την θέση που είχε και το 2018, ενώ το ΑΠΘ συνολικά κατέβηκε από τις θέσεις 

501 – 550 το 2018, στις θέσεις 561 – 570 το 2019. 

https://qa.auth.gr/el/report/evaluation/results/law/1/2018/0
https://qa.auth.gr/el/report/evaluation/results/law/1/2017/0
https://qa.auth.gr/el/report/evaluation/results/law/1/2016/0
https://qa.auth.gr/el/report/evaluation/results/law/1/2015/0
https://qa.auth.gr/el/report/evaluation/results/law/1/2014/0
https://qa.auth.gr/el/report/evaluation/results/law/1/2013/0
https://qa.auth.gr/el/report/evaluation/results/law/1/2012/0
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 2018 2019 

Global Rank 251-300 251 – 300 

Domestic Rank 2 2 

Overall Score 52,5 55,4 

Academic reputation 54,2 55,3 

Employer reputation 57,5 56,5 

Citations 56,8 64,2 

H-index 35,5 50,6 

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ AΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

1. Διακρίσεις μελών ΔΕΠ Νομικής Σχολής 

Μέσα στο 2019  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. 
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Επιπλέον, στις 19.12.2019, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το βιβλίο του 

μέλους ΔΕΠ της Σχολής μας Π. Γκλαβίνη, με τίτλο «Μηχανισμοί Αναδιάταξης Ισχύος 

στο Διεθνές Οικονομικό Σύστημα». 

2. Διακρίσεις φοιτητών Νομικής Σχολής 

 Τον Μάρτιο του 2019, ομάδα φοιτητών της Σχολής κατέκτησε την 5η θέση πα-

γκοσμίως στον 18ο Διεθνή Διαγωνισμό Διαμεσολάβησης (International Law 

School Mediation Tournament), που διοργάνωσε η Διεθνής Ακαδημία Επίλυσης 

Διαφορών (International Academy of Dispute Resolution – INΑDR). Την προετοι-

μασία της ομάδας  ανέλαβε ο απόφοιτος της Σχολής Χ. Παπαχαρίσης υπό την ε-

πιστημονική ευθύνη του κ. Α. Μπεχλιβάνη. 

 Τον Απρίλιο του 2019, η ομάδα των φοιτητών της Σχολής κατέκτησε την 15η θέ-

ση στα γραπτά, μεταξύ 700 πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, στον Διεθνή Δια-

γωνισμό «Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition», που διε-

ξήχθη στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Την ομάδα προετοίμασαν οι Ι. Ναζίρης και Β. 

Περγαντής, ενώ ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι ήταν τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής: Μ. Σαρη-

γιαννίδης και Β. Περγαντής. 

 Τον Ιούλιο του 2019, η ομάδα των φοιτητών της Σχολής κατέκτησε την 12η θέση 

παγκοσμίως στον Διεθνή Διαγωνισμό Διαπραγματεύσεων (International 

Negotiation Competition), στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Η ομάδα εκπροσώπησε την 

Ελλάδα, αφού επικράτησε στον Εθνικό Διαγωνισμό Διαπραγματεύσεων. Την ε-

πιστημονική ευθύνη είχαν τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής: Κ. Μακρίδου και Δ. Λέντζης. 

 Τον Νοέμβριο του 2019, η ομάδα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ κατέκτησε την 1η θέ-

ση στον Διεθνή Διαγωνισμό Διαπραγμάτευσης στο Ντουμπάι. Την επιστημονική 

ευθύνη είχε το μέλος ΔΕΠ της Σχολής: Δ. Λέντζης.  

 

ΙV. ΔΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Κατά το έτος 2019 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 συνέχισε τη λειτουργία του με συναντήσεις στην Ιταλία και τη Γερμανία 

το: 

 Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Ιατρικό Δίκαιο με συμμετοχή καθηγητών από επτά 

χώρες – Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία (επ. 

υπεύθυνη Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου) στο πλαίσιο λειτουργίας του Εργαστη-

ρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. 

 

 V. ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Κατά το 2019 συνεχίστηκαν οι συνεργασίες που είχαν θεμελιωθεί κατά το προη-

γούμενο έτος: 

 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) 

 Με το ΚΕΘΕΑ (μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας) 

 Με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (μεταπτυχιακό πρόγραμμα). 

Θεμελιώθηκαν επίσης νέες συνεργασίες: 

 Με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 

 Με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 Με τον Δήμο Θεσσαλονίκης 

 Με την ΕΝοΒΕ. 
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VΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Στη διάρκεια του 2019, η Συνέλευση της Σχολής συνεδρίασε τρεις (3) φορές, η Συνέ-

λευση του Τμήματος είκοσι οκτώ (28) φορές, η Κοσμητεία δεκατρείς (13) και το 

Διοικητικό Συμβούλιο ένδεκα (11). 

Για την υποστήριξη της λειτουργίας των οργάνων αυτών συνεχίστηκε και κατά το 

2019 η ηλεκτρονική καταχώριση όλων των εγγράφων τεκμηρίωσης καθώς και των 

Πρακτικών των Συνεδριάσεων στα DOCS (όπως ξεκίνησε στις αρχές του 2018), με 

ελεύθερη πρόσβαση όλων των μελών των επιμέρους οργάνων. 

 

VΙΙ. ΕΠΙΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Εντός του 2019 πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) διαδικασίες αναγόρευσης επίτιμων 

διδακτόρων της Νομικής Σχολής. Επίτιμοι διδάκτορες αναγορεύτηκαν ειδικότερα οι: 

 Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Kahl, Professor für Öffentliches Recht (Juristische 

Fakultät, Universität Heidelberg (Γερμανία), Direktor des Instituts für deutsches 

und europäisches Verwaltungsrecht, Direktor der Forschungsstelle für Nachhal-

tigkeitsrecht. 

 Prof. Hugh Collins, Fellow in law at Brasenose College, Oxford (1976 – 1990), Pro-

fessor of English Law at the London School of Economics (Μ. Βρετανία). 

 Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

VIII. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

1. Στις 10.1.2019, η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής εξέδωσε το ακόλουθο Ψήφι-

σμα: 

 «Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρακολου-

θώντας όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στο χώρο της Δικαιοσύνης, και ειδικότερα όσα έρχο-

νται στο φως της δημοσιότητας, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις κάθε είδους επιθέσεις 

και παρεμβάσεις που θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης. 

Υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναγνωρίσει ως σοβαρή προσβολή της δικαστικής 

ανεξαρτησίας τη δημόσια κριτική που ασκείται από εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας και 

θίγει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο έργο της. 
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Αναγνωρίζει ως εξαιρετικά προβληματική την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, ιδιαί-

τερα σε υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος ή μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Επισημαίνει 

όμως ότι αποτελεί υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας, σε συνεργασία με την Ηγεσία της Δικαι-

οσύνης, να επιλύσει το πρόβλημα με γενικό και θεσμικό τρόπο και όχι με εξωθεσμικές παρεμβά-

σεις που τραυματίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και του κρά-

τους δικαίου. 

Καλεί τους φορείς της πολιτικής εξουσίας και τα μέλη του δικαστικού σώματος να περιφρουρήσουν 

την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης από κάθε είδους εξωγενή ή ενδογενή παρέμβαση στο έργο της, 

σεβόμενοι τις αρχές της διάκρισης των εξουσιών, της νομιμότητας και της ισονομίας των πολιτών. 

Κάθε μορφής παρέκκλιση από τις αρχές αυτές θα έχει αργά ή γρήγορα σοβαρές επιπτώσεις στη 

λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας». 

 

2. Στις 22.4.2019 η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής εξέδωσε το ακόλουθο 

Ψήφισμα: 

Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συντάσσεται με 

τις θέσεις που διατύπωσαν στα Ψηφίσματά τους οι Νομικές Σχολές του Δημοκριτείου Πανεπιστη-

μίου Θράκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκφράζει για μια α-

κόμη φορά τη λύπη της για το γεγονός ότι η κυβέρνηση, ενώ μειώνει τη χρηματοδότηση των τριών 

Νομικών Σχολών επικαλούμενη έλλειψη χρημάτων, την ίδια ακριβώς στιγμή ανακοινώνει την ίδρυ-

ση μιας νέας, τέταρτης Νομικής Σχολής, για τη στοιχειωδώς αξιοπρεπή συγκρότηση της οποίας θα 

χρειαστούν πολλαπλάσιες δαπάνες. Και αυτό το πράττει η κυβέρνηση χωρίς να έχει προηγηθεί διά-

λογος με τις υπάρχουσες Νομικές Σχολές και χωρίς να έχει καταρτιστεί μια αξιόπιστη μελέτη σχετι-

κά με τις ανάγκες που θα υπηρετεί η ίδρυση της νέας Νομικής Σχολής σε τόσο μικρή απόσταση από 

την Αθήνα. 

Εάν η πολιτεία ενδιαφέρεται για τη βελτίωση των συνθηκών της έρευνας και της διδασκαλίας, κρί-

νει δε ότι υφίσταται σχετική δημοσιονομική δυνατότητα, επιβάλλεται να μεριμνήσει αμέσως ώστε 

να ενισχυθεί η εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων Σχολών, να προκηρυχθούν νέες θέσεις διδα-

κτικού προσωπικού για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, να 

διασφαλισθούν οι πόροι για την ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών, όπως η ενημέρωση των 

βιβλιοθηκών τους, η καθαριότητα και η φύλαξη, να εξασφαλισθεί η νομιμότητα στο περιβάλλον 

των Σχολών και να θεσπισθεί λειτουργικό πλαίσιο που θα κατοχυρώνει την εξωστρέφεια και την 

αυτονομία τους.       
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 

(όπως εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Συνέλευση του Τμήματος με αρ. 126/5.2.2019) 

 

Ι. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Μετά την απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος 126/15.1.2019 σχετικά με τη διαδι-

κασία που έπρεπε να ακολουθηθεί για την Πιστοποίηση του Προγράμματος Προ-

πτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) της Σχολής, η Επιτροπή Πιστοποίησης έστειλε ερωτημα-

τολόγια σε όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής και συμπληρώθηκαν συνολικά 76 ερωτημα-

τολόγια. Πιο σύντομα ερωτηματολόγια εστάλησαν στους αποφοίτους (υποψήφιους 

διδάκτορες και μεταπτυχιακούς) καθώς και στους προπτυχιακούς φοιτητές του ΣΤ΄ 

και Η΄ εξαμήνου.  

Από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ προέκυψαν 

τα εξής ως προς τα επιμέρους στοιχεία: 

1. Δομή του προγράμματος 

32 μέλη ΔΕΠ δηλώνουν ικανοποιημένα από τη μεταφορά δύσκολων μαθημάτων σε 

μικρά εξάμηνα. 

29 δηλώνουν αντίθετη άποψη. 

15 εν έχουν άποψη. 

2. Υποχρεωτικά μαθήματα 

Η πλειοψηφία δηλώνει ικανοποιημένη από τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα υπο-

χρεωτικά μαθήματα, με διαφορετικά ποσοστά για κάθε μάθημα. 

Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, για το οποίο μόνο 35 μέλη 

(λιγότερα από τα μισά) εκφράζουν την άποψη ότι θα πρέπει να παραμείνει υπο-

χρεωτικό, αλλά υπάρχουν και 16 μέλη ΔΕΠ που δηλώνουν ότι δεν έχουν άποψη. 

3. Διδασκαλία των μαθημάτων Σύνθεσης  

38 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι η χωριστή διδασκαλία Ουσιαστικού και Δικονομικού Δι-
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καίου δεν υπηρετεί τους στόχους των μαθημάτων της Σύνθεσης.  

 

23 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι οι στόχοι του μαθήματος υπηρετούνται. 

 

Ως στόχοι των μαθημάτων Σύνθεσης, από τη συντριπτική πλειοψηφία, καταγράφε-

ται η απόκτηση ολιστικής προσέγγισης των νομικών ζητημάτων με ανάλυση πραγ-

ματικών υποθέσεων, η εμβάθυνση και η σύνδεση με την δικαστηριακή πράξη. 

 

4. Προαπαιτούμενα 

47 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι η εισαγωγή προαπαιτούμενων μαθημάτων στο πρόγραμ-

μα σπουδών έχει βελτιώσει το επίπεδο των φοιτητών στα μαθήματα των Συνθέσε-

ων.  

 

9 μέλη ΔΕΠ έχουν αντίθετη άποψη. 

 

20 εν έχουν άποψη. 

 

5. Διακλαδικά σεμινάρια 

 

32 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι τα διακλαδικά σεμινάρια έχουν πετύχει τον στόχο της 

διακλαδικής προσέγγισης επιμέρους δικαιϊκών κλάδων. 

 

19 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι αυτό δεν συμβαίνει. 

 

25 μέλη ΔΕΠ δηλώνουν ότι δεν έχουν άποψη. 
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51 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι στα σεμινάρια θα πρέπει να συμμετέχουν 2 – 3 διδάσκο-

ντες μόνο.  

 

13 θεωρούν ότι δεν επηρεάζεται η κατανόηση της ύλης από τον μεγάλο αριθμό δι-

δασκόντων. 

 

 

30 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική η επιλογή 2 τουλάχιστον 

διακλαδικών σεμιναρίων.  

 

25 θεωρούν ότι τα διακλαδικά σεμινάρια πρέπει να ενταχθούν στα υπόλοιπα μα-

θήματα επιλογής. 

 

 

50 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι τα σεμινάρια δεν πρέπει να έχουν περισσότερους από 60 

φοιτητές. 

 

15 έλη ΔΕΠ θεωρούν ότι πρέπει να έχουν 150. 

 

6. Μαθήματα Γενικής Επιλογής 

39 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι τα μαθήματα Γενικής Παιδείας πρέπει να παραμείνουν 

ως αυτοτελής κατηγορία από την οποία οφείλει ο φοιτητής να επιλέγει ένα τουλά-

χιστον μάθημα. 

21 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι δεν πρέπει να είναι αυτοτελής κατηγορία. 
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7. Τρόπος διδασκαλίας / επεξεργασία πρακτικών θεμάτων 

52 μέλη ΔΕΠ δηλώνουν ότι εφαρμόζουν πλήρως το άρθρο 7 του Κανονισμού ως 

προς τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων 

12 μέλη ΔΕΠ δηλώνουν ότι το εφαρμόζουν μόνο εν μέρει, επικαλούμενα κυρίως 

ανεπάρκεια χρόνου διδασκαλίας, έλλειψη βοηθητικού προσωπικού ή αδυναμίες 

του ακροατηρίου. 

 

8. Ελεύθερα μαθήματα 

15 μέλη ΔΕΠ δηλώνουν ότι έχουν οργανώσει ελεύθερα μαθήματα για τους φοιτητές 

όπως προβλέπει το άρθρο 7 παρ. 5 του Κανονισμού. 

52 έλη ΔΕΠ δηλώνουν ότι δεν έχουν οργανώσει τέτοια μαθήματα 

 

9. Αξιολόγηση φοιτητών 

64 μέλη ΔΕΠ δηλώνουν ότι λαμβάνουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις των φοιτητών 

στην αξιολόγηση της ΜΟΔΙΠ σχετικά με τον τρόπο της διδασκαλίας και από αυτούς 

45 θεωρούν ότι οι παρατηρήσεις των φοιτητών έχουν βοηθήσει να βελτιώσουν τη 

διδασκαλία τους.  

7 μέλη ΔΕΠ δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις αξιολογήσεις των φοιτητών. 

 

10. Συγγράμματα 

43 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι τα συγγράμματα που προτείνονται προς διανομή στους 

φοιτητές ανταποκρίνονται στις ανάγκες της φοίτησής τους. 

 

19 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι αυτό δεν συμβαίνει.  

 11 από αυτούς υποστηρίζουν ότι τα συγγράμματα είναι ογκώδη και υπερβολικά 

λεπτομερή 
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 2 ότι είναι υπερβολικά εξειδικευμένα 

 2 ότι είναι υπερβολικά θεωρητικά και έχουν μικρή σχέση με την πράξη. 

 

11. Προφορικές εξετάσεις 

57 μέλη ΔΕΠ δήλωσαν ότι προσφέρουν προφορικές εξετάσεις στα μαθήματά τους. 

19 μέλη ΔΕΠ δήλωσαν ότι δεν προσφέρουν, για τους ακόλουθους λόγους: 

 Ισότιμη μεταχείριση φοιτητών 

 Διαφάνεια βαθμολογίας 

 Μεγάλος αριθμός φοιτητών 

 Απαιτήσεις πρακτικού θέματος 

12. Περιεχόμενο εξετάσεων 

10 μέλη ΔΕΠ δήλωσαν ότι οι εξετάσεις των φοιτητών περιλαμβάνουν επίλυση μόνο 

πρακτικών ασκήσεων 

11 μέλη ΔΕΠ δήλωσαν ότι περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικά θέματα 

55 μέλη ΔΕΠ δήλωσαν ότι περιλαμβάνουν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά θέμα-

τα. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ / ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Ι.  Περιορισμένη ικανοποίηση από το υπάρχον ΠΠΣ 

Στην ερώτηση αν το ΠΠΣ ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας των 

Νομικών Σχολών, μόνο 29 μέλη θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει, ενώ 33 δηλώνουν ότι 

δεν συμβαίνει και 14 απαντούν ότι δεν έχουν άποψη.  

 

Στην ερώτηση αν το ΠΠΣ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δικαστηριακής πράξης, 

μόνο 20 μέλη θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει, ενώ 35 δηλώνουν ότι δεν συμβαίνει και 
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21 απαντούν ότι δεν έχουν άποψη. 

 

Στην ερώτηση αν το ΠΠΣ αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα που θα προσδοκούσαν από 

αυτό, 33 μέλη δηλώνουν ικανοποιημένα, ενώ 30 μέλη ΔΕΠ απαντούν αρνητικά και 

13 δεν διατυπώνουν άποψη.  

    Προτάσεις για ανάληψη πρωτοβουλιών 

Ως πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να αναληφθούν προκειμένου το ΠΠΣ να ανταπο-

κρίνεται καλύτερα στα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης των Νομικών Σχολών και 

τις ανάγκες της δικαστηριακής πράξης και να αντιστοιχεί στα αποτελέσματα που 

προσδοκούν από αυτό, τα μέλη ΔΕΠ προτείνουν, κατά σειρά:  

 περισσότερο ευέλικτο πρόγραμμα / μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημά-

των 

 εξάσκηση των φοιτητών στην εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών – νομικών 

κειμένων    

 λιγότερα μαθήματα συνολικά 

 λιγότερα υποχρεωτικά μαθήματα 

 περισσότερα μαθ. επιλογής  

 μικρότερα ακροατήρια    

 εκσυγχρονισμό μεθόδων διδασκαλίας   

 έμφαση στη νομική/δικαστηριακή πράξη    

 ανανέωση περιεχομένου μαθ. & συγγραμμάτων κ.ά. 

 

ΙΙ. Επιμέρους προτάσεις (Μόνο όσες διατυπώνονται κατ’ ελάχιστο από το 

15% των μελών ΔΕΠ) 

(α) Μετατροπή υποχρεωτικών μαθημάτων σε επιλογής  

                                                                                   ή συγχώνευση υποχρεωτικών 

  1. Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου (Α΄ εξάμηνο, 2 ώρες/ εβδομάδα)  20 μέλη 
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ΔΕΠ προτείνουν: (α) να γίνει επιλογής ή (β) να ενοποιηθεί με Μεθοδολογία. 

 

 2. Ιστορία του Δικαίου (Α΄ εξάμηνο, 3 ώρες/εβδομάδα) 19 μέλη ΔΕΠ προτείνουν να 

γίνει επιλογής.  

 

 3. Δίκαιο Δικαιοπραξίας (Β΄ εξάμηνο, 4 ώρες / εβδομάδα) 13 μέλη ΔΕΠ προτείνουν 

να ενοποιηθεί με τις Γενικές Αρχές ή το Γενικό Ενοχικό. 

 

 4. Μεθοδολογία του Δικαίου (Γ΄ εξάμηνο, 2 ώρες/εβδομάδα) 28 μέλη ΔΕΠ προτεί-

νουν: (α) να γίνει επιλογής ή (β) να ενοποιηθεί με Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δι-

καίου. 

 

 5. Θεωρία της Ποινής (Γ΄ εξάμηνο, 4 ώρες/εβδομάδα) 14 μέλη ΔΕΠ προτείνουν: (α) 

να γίνει επιλογής ή (β) να ενοποιηθεί με Γενικό Ποινικό. 

 

 6. Φορολογικό Δίκαιο (Γ΄ εξάμηνο, 2 ώρες/εβδομάδα) 14 μέλη ΔΕΠ προτείνουν να 

γίνει επιλογής. 

 

 7. Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Ανταγωνισμού (Δ΄ εξάμηνο, 2 ώρες/εβδομάδα) 17 

μέλη ΔΕΠ προτείνουν: (α) να γίνει επιλογής ή (β) να ενοποιηθεί με άλλο μάθημα 

 

 8. Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Δ΄ εξάμηνο, 2 ώ-

ρες/εβδομάδα) 24 μέλη ΔΕΠ προτείνουν: (α) να γίνει επιλογής ή (β) να ενοποιηθεί 

με άλλο μάθημα. 

 

 9. Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο (Ε΄ εξάμηνο, 4 ώρες/εβδομάδα) 25 μέλη ΔΕΠ προτεί-

νουν να γίνει επιλογής ή να ενοποιηθεί με Ατομικό Εργατικό. 
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 10. Πτωχευτικό Δίκαιο (Στ΄ εξάμηνο, 3  ώρες/εβδομάδα) 14 μέλη ΔΕΠ προτείνουν να 

γίνει επιλογής ή να ενοποιηθεί με άλλο μάθημα. 

 

 11. Σύνθεση Πολιτικής Δικονομίας (Ζ΄ εξάμηνο, 4 ώρες/εβδομάδα) 22 μέλη ΔΕΠ 

προτείνουν να ενοποιηθεί με τη Σύνθεση Αστικού. 

 

 

(β) Διδασκαλία Συνθέσεων 

38 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι η χωριστή διδασκαλία Ουσιαστικού και Δικονομικού Δι-

καίου δεν υπηρετεί τους στόχους των μαθημάτων της Σύνθεσης.  

 

23 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι οι στόχοι του μαθήματος υπηρετούνται. 

 

 

Ως στόχοι των μαθημάτων Σύνθεσης, από τη συντριπτική πλειοψηφία καταγράφε-

ται η απόκτηση ολιστικής προσέγγισης των νομικών ζητημάτων με ανάλυση πραγ-

ματικών υποθέσεων, η εμβάθυνση και η σύνδεση με την δικαστηριακή πράξη. 

 

 

(γ) Μείωση ωρών διδασκαλίας υποχρεωτικών μαθημάτων 

 Συνταγματικό Δίκαιο – α΄ εξάμηνο – 6 ώρες (12 μέλη ΔΕΠ). 

 

 Διοικητική Δικονομία – ε΄ εξάμηνο – 7 ώρες (14 μέλη ΔΕΠ) 

 

 Ποινική Δικονομία – στ’ εξάμηνο – 7 ώρες (14 μέλη ΔΕΠ) 
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(δ) Μείωση ωρών διδασκαλίας ή αλλαγή τρόπου διδασκαλίας υποχρεωτι-

κών μαθημάτων 

 Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος – β΄ εξάμηνο – 6 ώρες (12 μέλη ΔΕΠ ζητούν μείωση 

ωρών διδασκαλίας ή αλλαγή περιεχομένου διδασκαλίας. Από αυτά: 10 μέλη ΔΕΠ 

ζητούν μείωση ωρών διδασκαλίας, 2 ζητούν η διδασκαλία να γίνεται 4 ώρες και 2 

ώρες φροντιστήρια) 

 

 Πολιτική Δικονομία, Απόδειξη – δ΄ εξάμηνο – 6 ώρες (13 μέλη ΔΕΠ ζητούν μείωση 

ωρών διδασκαλίας ή αλλαγή περιεχομένου διδασκαλίας. Από αυτά: 5 μέλη ΔΕΠ ζη-

τούν μείωση ωρών διδασκαλίας, 5 μείωση ωρών διδασκαλίας και ύλης και 3 μείω-

ση διδασκαλίας σε 4 ώρες και 2 ώρες φροντιστήρια). 

 

 Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος – ε΄ εξάμηνο – 6 ώρες (12 μέλη ΔΕΠ ζητούν μείωση 

ωρών διδασκαλίας ή αλλαγή περιεχομένου διδασκαλίας. Από αυτά: 10 μέλη ΔΕΠ 

ζητούν μείωση ωρών διδασκαλίας, 2 μείωση διδασκαλίας σε 4 ώρες και 2 ώρες 

φροντιστήρια). 

 

 Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών – ε΄ εξάμηνο – 6 ώρες (12 μέλη ΔΕΠ ζητούν 

μείωση ωρών διδασκαλίας ή αλλαγή περιεχομένου διδασκαλίας. Από αυτά: 11 μέ-

λη ΔΕΠ ζητούν μείωση ωρών διδασκαλίας, 1 μείωση διδασκαλίας σε 4 ώρες και 2 

ώρες φροντιστήρια). 

 

 Πολιτική Δικονομία, Ένδικα Μέσα – ζ΄ εξάμηνο – 6 ώρες (15 μέλη ΔΕΠ ζητούν μείω-

ση ωρών διδασκαλίας ή αλλαγή περιεχομένου διδασκαλίας. Από αυτά: 13 μέλη ΔΕΠ 

ζητούν μείωση ωρών διδασκαλίας, 2 μείωση διδασκαλίας σε 4 ώρες και 2 ώρες 

φροντιστήρια). 
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(ε) Μετακινήσεις μαθημάτων σε άλλα εξάμηνα 

Υπάρχουν πολλές επιμέρους προτάσεις για μετακίνηση μαθημάτων σε άλλα εξάμη-

να, αλλά καμία δεν συγκεντρώνει ποσοστά άνω των 15% των μελών ΔΕΠ. 

 

Εκτός ερωτηματολογίου, πολλά μέλη ΔΕΠ υποστηρίζουν ότι η αφομοίωση της ύλης 

είναι δυσχερής στο εξάμηνο όπου διδάσκεται το μάθημα.  

 

 

(στ) Σύνδεση του προγράμματος σπουδών με τη δικαστηριακή πράξη 

20 μέλη ΔΕΠ ζητούν να προβλεφθεί η σύνδεση με την δικαστηριακή πράξη στα μα-

θήματα του ΠΠΣ. 

  

 

(ζ) Κατάργηση μαθημάτων επιλογής Γενικής Παιδείας 

 Γενική Κοινωνιολογία (19 μέλη ΔΕΠ) 

 

 Δίκαιο και Οικονομία (9 μέλη ΔΕΠ και η διδάσκουσα) 

 

(η) Μαθήματα περιορισμένης και ελεύθερης επιλογής  

Υπάρχει σημαντικός κατάλογος μαθημάτων επιλογής που προτείνεται να κα-

ταργηθούν ή αντίστροφα να προστεθούν, αλλά το καθένα προτείνεται από 

δύο ή τρία το πολύ μέλη ΔΕΠ. 

 

Εκτός ερωτηματολογίου, υπάρχουν προτάσεις του Τομέα ΙΦΚΔ για προσθήκη 

3 μαθημάτων ΕΛΕ. 
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(θ) Ελεύθερη αξιολόγηση 

Από τα 28 μέλη ΔΕΠ που διατυπώνουν προτάσεις στο πλαίσιο της ελεύθερης 

αξιολόγησης, 5 μέλη ΔΕΠ δηλώνουν ότι διαφωνούν με το ερωτηματολόγιο 

και 6 ότι διαφωνούν με οποιαδήποτε αναθεώρηση του ΠΠΣ. 

 

16 μέλη ΔΕΠ προτείνουν: 

 ένα πρόγραμμα πιο ευέλικτο, 

 με λιγότερα υποχρεωτικά μαθήματα, 

 με λιγότερα μαθήματα συνολικά, 

 με μεγαλύτερη επαφή προς τη δικαστηριακή πράξη, 

 με αύξηση των δυνατοτήτων επιλογής μαθημάτων, 

 με ενίσχυση της έρευνας και απεξάρτηση από το ένα σύγγραμμα 

κλπ. 

 

Εκτός ερωτηματολογίου, πολλά μέλη ΔΕΠ θέτουν ζήτημα επανεξέτασης των 

ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα. 

  

Μετά την αξιολόγηση των ερωτηματολογίων συνεδρίασε η Συνέλευση της Σχολής 

για την συζήτηση των ευρημάτων που προέκυψαν από αυτά και στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε και δεύτερη συνεδρίαση της Συνέλευσης, με παρουσία και των 

μελών του ΔΣ του Συλλόγου φοιτητών, όπου πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση 

σχετικά με το ΠΠΣ και τον Κανονισμό Σπουδών.  

Βάσει κάποιων από τις παρατηρήσεις που έγιναν στις συνεδριάσεις αυτές, συνεδρί-

ασε η Συνέλευση Τμήματος, η οποία υιοθέτησε σειρά αλλαγών στο ΠΠΣ και τον Κα-

νονισμό Σπουδών, οι οποίες και εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο στη συνεδρίασή της 

3000/ 30.8.2019.  

Οι αλλαγές στο ΠΠΣ ήταν οι ακόλουθες:  

1. Κατάργηση του μαθήματος ΕΛΕ44 «THEORIE DU DROIT». 
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2. Μεταφορά του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Δίκαιο και Οικονομία» στα μαθή-

ματα Ελεύθερης Επιλογής, στο 7ο εξάμηνο. 

3. Οργάνωση ελεύθερου μαθήματος από την επίκουρη καθηγήτρια κ. Α. Σαββαΐ-

δου, με αντικείμενο: Φορολογική συνείδηση και φορολογική συμμόρφωση 

(πρόκειται για μάθημα χωρίς απόδοση πιστωτικών μονάδων, ούτε βαθμό, υπό 

τύπου σεμιναρίου). 

4. Υιοθέτηση συγκεκριμένου συστήματος αξιολόγησης του ΠΠΣ, σύμφωνα με το 

οποίο πέραν των δελτίων της ΜΟΔΙΠ για την αξιολόγηση του Προγράμματος που 

συμπληρώνονται κάθε έτος, θα πρέπει σε ετήσια βάση, σε συνεδρίαση της Συ-

νέλευσης του Τμήματος κατά τον μήνα Μάιο, να συζητούνται οι αξιολογήσεις 

των φοιτητών επί όλων των μαθημάτων, παρουσία του ΔΣ των φοιτητών, και να 

εξετάζεται ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν επι-

σημανθεί. Έτσι οι φοιτητές θα αντιλαμβάνονται ότι συμμετέχουν σε μία αξιολό-

γηση που λαμβάνεται υπόψη και μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση στη Σχο-

λή.  

Επιπλέον, κάθε τέσσερα έτη, ενόψει της πιστοποίησης του ΠΠΣ, θα πρέπει να 

πραγματοποιείται σε βάθος αξιολόγηση όλων των πτυχών του προγράμματος με 

τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, στο πρότυπο αυτών που συμπληρώθηκαν 

ενόψει της πιστοποίησης του προγράμματος κατά το τρέχον έτος. Τα ερωτημα-

τολόγια συμπληρώνονται από όλα τα μέλη ΔΕΠ, αποφοίτους της Σχολής και φοι-

τητές μεγάλων εξαμήνων. Μετά την καταγραφή των αποτελεσμάτων που προ-

κύπτουν από τα ερωτηματολόγια, πραγματοποιείται ευρεία συζήτηση επ’ αυ-

τών, σε συνάρτηση με τις παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί  κατά τη διαδι-

κασία πιστοποίησης, στο πλαίσιο ολομελών συνελεύσεων, παρουσία του ΔΣ των 

φοιτητών, οι οποίοι, όπως αποδείχθηκε από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε 

προσφάτως, διατυπώνουν ενδιαφέρουσες και απολύτως υλοποιήσιμες προτά-

σεις. Οι προτάσεις που υιοθετούνται μετά από αυτή την αξιολόγηση, παρουσιά-

ζονται στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και αποφασίζει τεκμηριωμένα για 

την πιθανή υιοθέτησή τους.  

Οι αλλαγές στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών ήταν οι ακόλουθες:  

1. Σε όλο τον Κανονισμό Σπουδών γίνεται αλλαγή της φράσης «Γενική Συνέλευση 

Σχολής» σε «Συνέλευση Τμήματος». 



25 

 

2. Στο άρθρο 1 παρ. 4, προστίθεται  διάταξη, βάσει της οποίας, φοιτητές που έχουν 

εξεταστεί επιτυχώς στα προαπαιτούμενα μαθήματα κατά την εξεταστική περίο-

δο του Ιουνίου, μπορούν να εξεταστούν στο μάθημα της Σύνθεσης, χωρίς προη-

γούμενη δήλωση, κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.  

3. Στο άρθρο 3 παρ. 2 καταργείται το ανώτατο όριο των 150 φοιτητών στα μαθήμα-

τα περιορισμένης επιλογής. Η κατάργηση αποτελούσε πάγιο αίτημα των φοιτη-

τών, το οποίο αποδέχθηκε η Συνέλευση του Τμήματος, καθώς κρίθηκε ότι κάθε 

φοιτητής πρέπει να μπορεί να επιλέγει το μάθημα που τον ενδιαφέρει. Είναι ευ-

θύνη του Τομέα στη συνέχεια να εξασφαλίζει τους βέλτιστους όρους διεξαγωγής 

του μαθήματος.  

4. Στο άρθρο 3 παρ. 6 προστίθεται πρόβλεψη, βάσει της οποίας ο φοιτητής δεν ε-

πιτρέπεται να δηλώνει ανά εξάμηνο μαθήματα που δεν έχει ήδη διδαχθεί τα 

οποία να υπερβαίνουν συνολικά τα τριάντα (30) ECTS (με απόκλιση +/- 2 ECTS). 

5. Στο άρθρο 4,  παρ. 3α, ο αριθμός μαθημάτων επιλογής Γενικής Παιδείας γίνεται 

συνολικά «τέσσερα (4)» και ο κωδικός ΓΠ (1-4). Στο ίδιο άρθρο στην παρ. 3β 

προστίθεται πρόβλεψη, βάσει της οποίας, η διδασκαλία των διαθεματικών σεμι-

ναρίων γίνεται από δύο (2) έως τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ, καθώς, όπως προέκυψε 

από τα ερωτηματολόγια, τόσο τα μέλη ΔΕΠ όσο και οι φοιτητές κρίνουν ότι ο με-

γάλος αριθμός διδασκόντων καταλύει τη συνοχή των σεμιναρίων. Στο ίδιο άρ-

θρο, στην παρ. 3δ προβλέπεται ότι ο φοιτητής μπορεί να δηλώνει μαθήματα ε-

λεύθερης επιλογής και από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ, δυνατότητα που δεν υπήρ-

χε στον Κανονισμό Σπουδών. Τα ECTS που θα συγκεντρώνει για τα μαθήματα 

αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα για τα ΕΛΕ του τμήματος 

Νομικής.  

6. Στο άρθρο 6 διαγράφεται η παρ. 3 και δίδεται πλέον η ευχέρεια διδασκαλίας 

των μαθημάτων επιλογής σε περισσότερα τμήματα.  

7. Στο άρθρο 11,  μετά από σχετική πρόταση των φοιτητών και θετική εισήγηση του 

Τομέα Δημοσίου Δικαίου, δίδεται η δυνατότητα εξέτασης του μαθήματος της 

Διοικητικής Δικονομίας στις τρεις εξεταστικές περιόδους, όπως ισχύει για το μά-

θημα της Ποινικής Δικονομίας.  

8. Στο ίδιο άρθρο, προβλέπεται ότι φοιτητές που βρίσκονται από το ένατο (9ο) ως 

το δωδέκατο (12ο) εξάμηνο των σπουδών τους και οφείλουν μαθήματα που δεν 
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υπερβαίνουν συνολικά τα τριάντα (30) ECTS δικαιούνται να εξετάζονται στα δη-

λωθέντα εκ μέρους τους μαθήματα και των δύο εξαμήνων σε όλες τις εξεταστι-

κές περιόδους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει τη δυνατότητα αυ-

τή και σε φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος και 

δεν οφείλουν περισσότερα από τρία (3) μαθήματα. 

9. Στο άρθρο 12, στην παρ. 2, ο ελάχιστος αριθμός των εξεταζόμενων προφορικά 

φοιτητών ορίζεται σε δύο (2), αντί των τριών (3), εφόσον δεν υπάρχει λόγος α-

ποκλεισμού της προφορικής εξέτασης στην περίπτωση αυτή, ενώ προβλέπεται 

ακόμα ότι αν ζητά προφορική εξέταση ένας (1) μόνο φοιτητής, κατά την εξέταση 

πρέπει να είναι παρόν και κάποιο άλλο μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Τομέα και αν αυτό 

δεν είναι εφικτό, πρέπει να παρευρίσκεται ο εκάστοτε γραμματέας του Τομέα. Η 

συμμετοχή του φοιτητή σε προφορική εξέταση, ανεξάρτητα από την τυχόν επι-

τυχία ή αποτυχία του σε αυτήν, αποκλείει τον φοιτητή οριστικά από τη συμμετο-

χή στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος για το ίδιο εξάμηνο. Στην περίπτωση 

αυτή, τυχόν αυθαίρετη συμμετοχή του φοιτητή στις γραπτές εξετάσεις δεν λαμ-

βάνεται υπόψη ούτε ανακοινώνεται γι’ αυτήν βαθμός. Αντίθετα, ο αποκλεισμός 

αυτός δεν θεωρείται δικαιολογημένος όταν απλώς ο φοιτητής έχει δηλώσει την 

επιθυμία του να εξεταστεί προφορικά, αλλά δεν έχει προσέλθει σε προφορική 

εξέταση, γι’ αυτό και διαγράφεται η σχετική πρόβλεψη.  

10.  Στο άρθρο 13 περ. Ε, διαγράφεται η προϋπόθεση αρίθμησης των γραπτών κατά 

τις εξετάσεις, και αντίθετα περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολου-

θείται για την βεβαίωση του αριθμού των γραπτών, που έχει ως εξής: Μετά τη 

συγκέντρωση των γραπτών, οι επιτηρητές καταμετρούν τα γραπτά που έχουν 

παραλάβει και ένας από αυτούς βεβαιώνει τον αριθμό τους. Στη συνέχεια τα 

γραπτά παραδίδονται στον διδάσκοντα, ο οποίος τα καταμετρά και βεβαιώνει 

με την υπογραφή του ενώπιον του επιτηρητή τον αριθμό των γραπτών που έχει 

παραλάβει.  

11. Στο άρθρο 14, στην παρ. 7 λαμβάνεται μέριμνα για τους φοιτητές που εισέρχο-

νται στη Σχολή με κατατακτήριες εξετάσεις και προβλέπεται ειδικότερα ότι ανα-

λόγως των ECTS των μαθημάτων που αναγνωρίζει ο φοιτητής, μειώνεται αντί-

στοιχα ο αριθμός των εξαμήνων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 

σπουδών του, αντιστοιχώντας τριάντα 30 ECTS για κάθε εξάμηνο. 
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Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2019, η Επιτροπή Πιστοποίησης του ΠΠΣ, που 

είχε οριστεί στην Συνέλευση 126/15.1.2019, ολοκλήρωσε την πρόταση Πιστοποίη-

σης του ΠΠΣ της Σχολής, η τελική διατύπωση της οποίας έγινε από τον Αναπληρωτή 

Κοσμήτορα Γ. Στεφανίδη. Η πρόταση κατατέθηκε στην ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ τον Δεκέμβριο 

του 2019.  

Σημεία προβληματισμού, αποτελούν: 

1. Το γεγονός ότι ο αριθμός των φοιτητών που βρίσκονται σε μεγαλύτερο του 

12ου εξάμηνο αυξάνει σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ενώ το 2010 – 11 ο α-

ριθμός αυτός ανερχόταν σε 1793 φοιτητές, το έτος 2019 – 20 ανέρχεται σε 

2.303. 

2. Το γεγονός ότι μειώνεται σταδιακά το ποσοστό εκείνων που παίρνουν άριστα 

στο πτυχίο τους. Ενώ το 2010 – 11 το ποσοστό ήταν 3% ήδη κατά το έτος 

2018 – 19 το ποσοστό έπεσε στο 1,46%.  

 

ΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Την άνοιξη του 2019 προκηρύχθηκε το νέο διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών 

σπουδών «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» που υλοποιείται σε συνεργασία με την Νο-

μική Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τα μαθήματα ξεκίνησαν 

με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2019.  

Παράλληλα συνέχισαν τη λειτουργία τους τα 13 προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών που είχαν ιδρυθεί ή επανιδρυθεί εντός του 2018. 

Τέλος, μέσα στο 2019 έγιναν 2 συναντήσεις της Ομάδας που συνέστησε η Συνέλευ-

ση του Τμήματος, με πρόεδρο την κ. Κουτούπα, για να επεξεργαστεί την ίδρυση ε-

νός διατομεακού αγγλόφωνου ΠΜΣ, χωρίς όμως ακόμα να έχει προχωρήσει η δια-

μόρφωση σχετικής πρότασης. Η προσπάθεια συνεχίζεται. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. Υποδοχή και ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών  
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Τον Οκτώβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστη-

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

εκδήλωση αυτή οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές ενημερώθηκαν λεπτομερώς για το 

Πρόγραμμα Σπουδών, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και για τους 

τρόπους 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 2019 πραγματοποιήθηκε σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων σε σύγ-

χρονα θέματα του Δικαίου (47 συνολικά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, διελέξεις), 

τις οποίες μπορούσαν να παρακολουθήσουν ελεύθερα οι φοιτητές (προπτυχιακοί 

και μεταπτυχιακοί) και οι υποψήφιοι διδάκτορες. Οργανώθηκαν ειδικότερα οι ακό-

λουθες επιστημονικές εκδηλώσεις: 

 8.1 – 30.6.2019: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής / Εθνι-

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

βιοηθικής», (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 

 10.1.2019: Τομέας Δημοσίου Δικαίου, ομιλία του καθηγητή Fabrice 

ΜELLERAY, καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στη Σχολή Sciences Po (Ecole de 

Droit), Παρίσι, με θέμα: Droit civil et droit administratif : un même modèle 

doctrinal?  

 24.1.2019: ΠΜΣ Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Νομικής 

Σχολής ΑΠΘ / έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και 

Διοίκηση, διάλεξη αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κυρίας 

Μαίρης Ειρήνης Σαρπ, με θέμα "Η νομολογία του ΣτΕ αναφορικά με το ζήτη-

μα της παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου".    
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 29.1.2019: ΠΜΣ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών / Εργαστήριο 

Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, εκδή-

λωση με θέμα:  «Ηλεκτρονικό Έγκλημα». 

 7.2.2019: Νομική Σχολή / Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ, εκδήλωση τιμής για τον 

Α. Μανιτάκη, με θέμα «Η αναθεώρηση του Συντάγματος». 

 21.2.2019: Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και 

Διοίκηση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, 1η Ημερίδα Φορολογίας Μεταπτυ-

χιακών Φοιτητών και Αποφοίτων του ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής 

Σχολής του ΑΠΘ με θέμα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ BEPS ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΚΑΙ Η ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ Φ.Π.Α.». 

 1.3.2019: Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου, Ομι-

λία Anatol Dutta, Καθηγητή Πανεπιστημίου Μονάχου με τίτλο: 

Multiparentality - A new concept of family law? 

 2.3.2019: ΔΠΜΣ "Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις", Συνέδριο με θέμα: «Τα Δι-

καστήρια Θεραπείας από τα Ναρκωτικά (ΔΘΝ): Η θεραπεία του εξαρτημένου 

από τα ναρκωτικά δράστη» 

 8.3 – 17.5.2019: 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Ερευνητικής Ομάδας 

Νομικής Σχολής ΑΠΘ «Ψηφιακή Οικονομία και Ιδιωτικό Δίκαιο» 

 19.3.2019: Π.Μ.Σ. Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης / έδρα 

Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Ομιλία 

Προέδρου Τμήματος Ι του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου & Αντιπροέ-

δρου Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Μηλιώνη με θέμα: «Ο έλεγχος των 

ομότιμων στα Ελεγκτικά Συνέδρια (Peer Review)».    

 30.3.2019: Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και 

Θρησκεία / Όμιλος Αριστόβουλος Μάνεσης, Επιστημονική εκδήλωση –

συζήτηση με θέμα: «Θρησκευτική ελευθερία, εκκλησία και Σύνταγμα: στη 

συγκυρία της συνταγματικής αναθεώρησης».  

 11.4.2019: ΔΠΜΣ «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθι-

κή Διασταση» / Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Επιστημονι-

κή Εκδήλωση με θέμα: «Δικαιώματα των ασθενών – Σύγχρονες Προκλήσεις». 
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 12.4.2019: Έδρα Jean Monnet Νομικής Σχολής ΑΠΘ / Ελληνογαλλικό Μετα-

πτυχιακό Νομικής Σχολής ΑΠΘ / Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομι-

κού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)  / εκδόσεις «Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου», ημερίδα 

με θέμα: «Ένα Μανιφέστο για το Εργατικό Δίκαιο: προς μια συνολική αναθε-

ώρηση των εργασιακών δικαιωμάτων» 

 18/4/2019: Έδρα Jean Monnet Νομικής Σχολής ΑΠΘ / Ελληνογαλλικό Μετα-

πτυχιακό Νομικής Σχολής ΑΠΘ, διάλεξη Sophie Robin Olivier, Professeur à l'E-

cole de droit de la Sorbonne (Paris 1),  Directrice du Master de droit anglo-

américain des affaires, Directrice du programme JD/Master (Paris 1-

ColumbiaCornell), με θέμα: «ΕU Social Policy absorbed by the Economic and 

Monetary Union» 

 19.4.2019: Νομική Σχολή ΑΠΘ / Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό 

(ΚΕΝοΠ), Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: 'Η Ευρώπη εκ των έσω' 

 7.5.2019: Έδρα Jean Monnet Νομικής Σχολής ΑΠΘ / Ελληνογαλλικό Μεταπτυ-

χιακό Νομικής Σχολής ΑΠΘ / Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: "Τα θεμελιώδη δικαιώ-

ματα στην Ευρώπη: σκέψεις για το μέλλον της προστασίας τους". 

 9.5.2019: Νομική Σχολή ΑΠΘ / Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό, 

εκδήλωση με θέμα: «Για τι ψηφίζουμε; Το διακύβευμα των Ευρωεκλογών». 

 10 – 11.5.2019: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Σεμι-

νάριο στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα: «Νομικά και ηθικά ζητήματα στην αρχή 

και στο τέλος της ζωής» 

 14.5 – 12.12.2019: Νομική Σχολή ΑΠΘ / Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυ-

γες, Σεμινάρια προσφυγικού δικαίου. 

 20.5.2019: Ανοικτό Μάθημα Αρχαίου Ελληνικού Δικαίου, Ομιλητής καθ. Emi-

liano Buis, Law School – Classics, University of Buenos Aires, Argentina, με θέ-

μα: «Satirizing Dike: Comic Reflections of Trials in Ancient Athens» 

 6.6.2019: ΠΜΣ 'Θεωρία του Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές, 

Διάλεξη κ. Αλίκης Λαβράνου καθηγήτριας του τμ. Κοινωνιολογίας του Πανε-

πιστημίου Κρήτης με θέμα: «Λαϊκό Πνέυμα και Νομική Επιστήμη». 
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 12.6.2019: Έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου & Πολιτι-

σμού  Νομικής Σχολής ΑΠΘ / Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ / Κέντρο Αριστείας Jean 

Monnet του ΠΑΜΑΚ, Εκδήλωση με θέμα: «Η Ευρώπη μετά τις εκλογές – Νέες 

προκλήσεις και αβεβαιότητες» 

 21 – 22.6.2019: Νομική Σχολή ΑΠΘ / Society of European Contract Law 

(SECOLA), Συνέδριο με θέμα: «European Contract Law and Sustainability» 

 26.6 – 6.7.2019: Ίδρυμα Κούφα υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής, Διεθνές 

summer school με θέμα: «ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - 

Το Διεθνές Οικονομικό Σύστημα σε Κρίση» 

 3 – 11.7.2019: Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το 

Οικονομικό Έγκλημα, θερινό σχολείο με θέμα “Current developments on 

financial crime, corruption and money laundering: European and international 

perspectives”. 

 7 – 13.7.2019: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής / ELSA 

Θεσσαλονίκης, 4ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής με 

θέμα: «Ιατρικό Δίκαιο και Διαδίκτυο». 

 11.9.2019: ΠΜΣ "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές" του Τομέα Διε-

θνών Σπουδών της Νομικής Σχολής ΑΠΘ / Αμερικανική Εταιρία Διεθνούς Δι-

καίου (American Society of International Law) / Δίκτυο Glawcal (Global Law 

Initiatives for Sustainable Development), επιστημονική ημερίδα με τίτλο:  

«States, Corporations and Commons - Dissonance and Accord».  

 19 – 20.9.2019: Νομική Σχολή ΑΠΘ / European Federation of Therapeutic 

Communities / ΚΕΘΕΑ / Αργώ / Σείριος, Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: ‘Every-

thing Flows: Change in the Therapeutic Communities for Addiction» 

 4 – 5.10.2019: : Έδρα Jean Monnet Νομικής Σχολής ΑΠΘ / ΕΣΔΙ / Κέντρο Διε-

θνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), ETUI, ΔΣΘ: Διεθνές Συ-

νέδριο με θέμα: «Η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη 

και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 

 7 – 11.10.2019: 14ο Ελληνο-ελβετικο-γερμανικό σεμινάριο που συνδιοργα-

νώνεται από τις Νομικές Σχολές του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης 

(Zürich) της Ελβετίας συνεχώς από το 1992, και πλέον από το 2015, και με τη 
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συμμετοχή ομάδας φοιτητών και καθηγητών από τη Νομική Σχολή του πανε-

πιστημίου του Βίρτζμπουργκ (Würzburg) της Γερμανίας (με την οποία η Νομι-

κή Σχολή του ΑΠΘ έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας). Το 14ο σεμινάριο 

έλαβε χώρα στην πόλη του Würzburg. 

 11.10.2019: Επιτροπή Φύλου και Ισότητας Νομικής Σχολής ΑΠΘ / Εθνικό Κέ-

ντρο Κοινωνικών Ερευνών, Εκδήλωση με θέμα: «ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ». 

 18 – 19.10.2019: Ελληνο-γερμανικό Συνέδριο με θέμα: «Λόγοι και όρια των 

αναγκαίων περιορισμών του ποινικού δικαίου».  

 1 – 2.11.2019: Νομική Σχολή ΑΠΘ / ΚΕΝΟΠ / ΕΕΔΑ / ΔΣΘ / Δήμος Θεσσαλονί-

κης / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 1ο FORUM Θεσσαλονίκης για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα – Τα δικαιώματα του παιδιού.  

 1 – 22.11.2019: Δεύτερος Κύκλος Σεμιναριακών Διαλέξεων της Ερευνητικής 

Ομάδας για την Ψηφιακή Οικονομία και το Ιδιωτικό Δίκαιο 

 7.11.2019: Jean Monnet Centre of Excellence European Constitutionalism and 

Religion(s) Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Ομιλία Bernhard Hadank, Research and 

teaching assistant, Department of Law, Freie Universität Berlin, με θέμα: «The 

protection of religious freedom in German constitutional law» 

 8.11.2019: Νομική Σχολή ΑΠΘ / UNCHR, Παρουσίαση της Νομικής Κλινικής 

για Πρόσφυγες της Νομικής Σχολής του Βερολίνου, με τίτλο: «Refugee Law 

Clinics in Europe: Access to justice through civil engagement». 

 14 – 16.11.2019: Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, το Οικονομικό Έ-

γκλημα και τη Διαφθορά, Σεμινάριο με θέμα : «Η δημιουργική επιχείρηση» 

(σήμα, ανταγωνισμός, πνευματική ιδιοκτησία), Θεσσαλονίκη.  

 18.11.2019: ΠΜΣ Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Δημόσια 

συζήτηση με θέμα : Brexit - συνταγματικές και πολιτικές διαστάσεις. 

 18 – 20.11.2019: Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, το Οικονομικό Έ-

γκλημα και τη Διαφθορά, σεμινάριο με θέμα : «Η δημιουργική επιχείρηση» 

(σήμα, ανταγωνισμός, πνευματική ιδιοκτησία), Αθήνα. 

 21 – 22.11.2019: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής / Δικη-

γορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης / Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Διεθνές 
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Συνέδριο με θέμα: «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΙΑΤΡΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ & 

ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ» 

 27.11.2019: Jean Monnet Centre of Excellence European Constitutionalism 

and Reli-gion(s) Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Ομιλία prof. A. Sperti, “Antidiscrimina-

tion vs. new claims of conscientious objection and religious freedom”. 

 4.12.2019: ΔΠΜΣ «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθι-

κή Διασταση» / Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Επιστημονι-

κή Εκδήλωση με θέμα: «Γενετικές Παρεμβάσεις στα γεννητικά κύτταρα και 

στα έμβρυα». 

 5.12.2019: Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και 

Διοίκηση της Νομικής Σχολής ΑΠΘ / Ένωση Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων 

Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔΙΘ) / ELSA Thessaloniki, Ημερίδα με θέμα: «Επίκαιρα Ζη-

τήματα Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου: Η αντιμετώπιση της φοροαπο-

φυγής, κρατικές ενισχύσεις και Tax Rulings». 

 12.12.2019: Νομική Σχολή ΑΠΘ / Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος 

(Ε.Νο.Β.Ε.) / Εταιρεία Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Δ.Ε.Κ.Α.), επε-

τειακή επιστημονική εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Διε-

θνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.). 

 16.12.2019: ΠΜΣ Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαί-

ου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ομιλία Καθηγητή Ιδιωτικού Δικαίου στη Νομική Σχο-

λή του Julius-Maximilians-Universität Würzburg, της Γερμανίας Prof. Dr. M. 

Sonnentag, με θέμα: «Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του επιζώντος 

συζύγου: ζητήματα νομικού χαρακτηρισμού στο Ιδ.Δ.Δ. - Η απόφαση ΔΕΚ C-

558/16 (Mahnkopf)» 

 19.12.2019: Jean Monnet Centre of Excellence European Constitutionalism 

and Religion(s) Νομικής Σχολής ΑΠΘ, επιστημονική εκδήλωση με συμμετοχή 

νέων ερευνητών και θέμα: «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ στο πλαίσιο του πολυε-

πίπεδου ευρωπαϊκού συνταγματισμού». 

 20.12.2019: Jean Monnet Centre of Excellence European Constitutionalism 

and Religion(s) Νομικής Σχολής ΑΠΘ / Κύκλος Ιδεών για την εθνική ανασυ-

γκρότηση, επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Θρησκεία, Εκκλησία και Σύνταγ-

μα» 
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3. Άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους φοιτητές 

 22.3.2019: Ενημερωτικό Event διάδρασης σχετικά με την αναπηρία, με 

θέμα: «Περπατώ στη Σχολή μου».  

 15.10.2019: Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής Νομικής Σχολής ΑΠΘ / Επι-

τροπή Φοιτητικής Μέριμνας και ΑμΕΑ Σχολής Θετικών Επιστημών / Κέ-

ντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), Εκδήλωση για την 

Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού ΑΠΘ. 

 

ΙV. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Ερευνητικά προγράμματα 

Κατά το 2019 συνεχίστηκε η συμμετοχή μελών ΔΕΠ της Σχολής σε ερευνητικά προ-

γράμματα με Leaders άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής. Πε-

ρισσότερες πληροφορίες για τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στη 

Σχολή βλ. στην Ιστοσελίδα της Σχολής (www.law.auth.gr  Έρευνα) 

2. Λειτουργία ερευνητικών ομάδων 

Κατά το 2019 συνεχίστηκε επίσης η δράση των δύο ερευνητικών ομάδων που ιδρύ-

θηκαν στη Σχολή το 2018.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Δικτύου για το Ιατρικό Δίκαιο», που απο-

τελείται από καθηγητές προερχόμενους από πανεπιστήμια επτά ευρωπαϊκών χω-

ρών – Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μ. Βρετανία και Ολλανδία - και  

οργανώθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής πραγμα-

τοποιήθηκε συνάντηση στο Mannheim της Γερμανίας από 25 έως 28.8.2019. Αντι-

κείμενο της κοινής έρευνας είναι η νομοθεσία για τα Καινοτόμα Φάρμακα, με στόχο 

τη συγγραφή συγκριτικής μελέτης. 

Η δεύτερη ερευνητική ομάδα «Ψηφιακή Οικονομία και Ιδιωτικό Δίκαιο», πραγμα-

τοποίησε εντός του 2019 δύο κύκλους σεμιναρίων στο αντικείμενο που πραγματεύ-

εται.  

V. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Μέσα στο 2019 εφαρμόστηκαν στη Σχολή έξι συνολικά προγράμματα δια βίου εκ-

παίδευσης: 

http://www.law.auth.gr/


35 

 

1. Σεμινάριο Βιοηθικής, από Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθι-

κής και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (8.1 – 30.6.2019) 

2. Σεμινάριο από Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής στο Ηρά-

κλειο Κρήτης «Νομικά και ηθικά ζητήματα στην αρχή και στο τέλος της ζωής» 

(10 - 11.5.2019) 

3. Θερινό Σχολείο Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, το Οικονομικό Έ-

γκλημα και τη Διαφθορά με θέμα : “Recent developments on financial crime, 

corruption and money laundering: European and international perspectives” 

(3 – 11.7.2019).  

4. 4ο Θερινό Σχολείο Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, με 

θέμα «Ιατρικό Δίκαιο και Διαδίκτυο» (7 – 12.7.2019) 

5. Σεμινάριο από Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, το Οικονομικό Έγκλη-

μα και τη Διαφθορά με θέμα : «Η δημιουργική επιχείρηση» (σήμα, ανταγω-

νισμός, πνευματική ιδιοκτησία), Θεσσαλονίκη (14 – 16.11.2019)  

6. Σεμινάριο από Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, το Οικονομικό Έγκλη-

μα και τη Διαφθορά με θέμα : «Η δημιουργική επιχείρηση» (σήμα, ανταγω-

νισμός, πνευματική ιδιοκτησία), Αθήνα (18 – 20.11.2019) 

 

VΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Σταθερός είναι ο προσανατολισμός της Σχολής στην εξωστρέφεια, που εξασφαλίζε-

ται με διεθνείς και εθνικές συνεργασίες, με παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα δι-

καίου ή δικαιοσύνης, με ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών στο πλαίσιο του 

προγράμματος ERASMUS  και με επένδυση στην Πρακτική Άσκηση. Στο πλαίσιο αυ-

τό, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις μέσα στο 2019: 

1. Συνέδρια ανοικτά στο ευρύ κοινό 

Οι περισσότερες από τις εκδηλώσεις που οργανώνει ή συνδιοργανώνει η Σχολή (ό-

πως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω), όπως και όλα τα σεμινάρια που οργανώνονται 

στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, είναι ανοικτά στο κοινό. Μάλιστα κάποια από 

αυτά πραγματοποιούνται όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις, ό-

πως στην Αθήνα ή το Ηράκλειο Κρήτης. Ιδιαίτερη σημασία κατά το 2019 είχαν τα 

ακόλουθα συνέδρια: 
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 Το Διεθνές Συνέδριο που συνδιοργάνωσε η Σχολή στο Μέγαρο Μουσικής Θεσ-

σαλονίκης, με τίτλο: «Everything Flows: Change in the Therapeutic 

Communities for Addiction». Το συνέδριο διοργανώθηκε από κοινού με τους: 

European Federation of Therapeutic Communities, ΚΕΘΕΑ, Αργώ και Σείριος 

(18- 20.9.2019) 

 Το 14ο Έλληνο - Ελβετικό – Γερμανικό Σεμινάριο με θέμα: «Το πρόσωπο στην 

ψηφιακή εποχή» (“Die Person im digitalen Zeitalter“) που συνδιοργάνωσαν οι 

Νομικές Σχολές ΑΠΘ, Πανεπιστημίου Ζυρίχης και Πανεπιστημίου Würzburg, 

στο Würzburg της Γερμανίας (7 – 11.10.2019).  

 Το 1ο FORUM Θεσσαλονίκης για τα Δικαιώματα: «Τα δικαιώματα των παιδιών: 

προστασία παιδιών και εφήβων με έμφαση στα παιδιά σε κίνδυνο», που ορ-

γανώθηκε από τη Νομική Σχολή ΑΠΘ, το ΚΕΝοΠ, την ΕΕΔΑ, τον Δήμο Θεσσα-

λονίκης, τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας (1 – 2.11.2019) 

2. Διατύπωση Γνωμών / έκδοση Ψηφισμάτων 

Στη διάρκεια του 2019, η Σχολή: 

 Εξέδωσε Ψήφισμα σχετικά με τις παρεμβάσεις ή τοποθετήσεις Υπουργών 

που θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης (10.1.2019). 

 Εξέδωσε Ψήφισμα, σύμφωνο κατά περιεχόμενο με ψηφίσματα των Νομικών 

Σχολών ΕΚΠΑ και ΔΠΘ σχετικά με την ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής (22.4.2019).  

3. Ενίσχυση του προγράμματος ERASMUS 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 η Νομική Σχολή συνέχισε να κατέχει την 

πρώτη θέση μεταξύ των Σχολών του ΑΠΘ σε ό,τι αφορά την κινητικότητα των φοιτη-

τών στο πρόγραμμα ERASMUS. Ειδικότερα 85 αλλοδαποί φοιτητές παρακολούθη-

σαν μαθήματα στη Σχολή μας, ενώ 63 φοιτητές της Νομικής Σχολής ΑΠΘ παρακο-

λούθησαν μαθήματα σε άλλες ευρωπαϊκές Νομικές Σχολές.  

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της κινητικότητας μάλιστα, διαμορφώθηκε  με ευθύνη 

της Κοσμητείας ενημερωτικό φυλλάδιο της Σχολής στην αγγλική γλώσσα, το οποίο 

απεστάλη σε όλες τις Νομικές Σχολές με τις οποίες συνεργάζεται η Σχολή μας, με 

αναφορά στα 55 ερασμιακά μαθήματα που διδάσκονται στα αγγλικά, γερμανικά και 
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γαλλικά, έτσι ώστε κάθε αλλοδαπός φοιτητής να μπορεί να συγκεντρώσει τα 30 

ECTS ενός πλήρους εξαμήνου στη Νομική Σχολή ΑΠΘ.     

4. Επένδυση στα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης  

Ως μάθημα επιλογής, η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Ιουλίου – 

Αυγούστου. Συμμετείχαν 86 φοιτητές – ολοκλήρωσαν 85. Έκαναν άσκηση σε 58 φο-

ρείς του Δημοσίου και 27 Ιδιωτικούς. Οι γνώσεις των φοιτητών κρίθηκαν επαρκείς. 

5 φοιτητές ανέφεραν μάλιστα ότι τους έγινε πρόταση πρόσληψης από τον φορέα 

όπου έκαναν την πρακτική. 

Παράλληλα, 9 ξένοι φοιτητές έκαναν πρακτική άσκηση διάρκειας ενός μηνός στο 

Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. 1 ξένος φοιτητής έκανε πρα-

κτική άσκηση στο Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, το Οικονομικό Έγκλημα 

και τη Διαφθορά. 2 Έλληνες φοιτητές έκαναν πρακτική άσκηση στο Κέντρο για τον 

Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό. 

5. Προετοιμασία εορταστικών εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια λειτουργίας της 

Νομικής Σχολής  

Εντός του 2019, η Σχολή αποφάσισε να εορτάσει το 2020 τη συμπλήρωση των 90 

χρόνων διαρκούς λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτό: 

 Κατασκευάστηκε το σήμα των 90 χρόνων της Σχολής που αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα της. 

 Ανατέθηκε σε επιτροπή, με πρόεδρο τον καθηγητή Α. Κουτσουράδη, η προε-

τοιμασία Λευκώματος της Νομικής Σχολής. 

 Αποφασίστηκε η διοργάνωση 3ήμερου επιστημονικού επετειακού συνεδρίου 

της Σχολής στα μέσα Μαΐου 2020 και ανατέθηκε η οργάνωσή του στην Επι-

τροπή Εκδηλώσεων της Σχολής.  

 

VΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Μέσα στο 2019 συνεχίστηκε το πολύτιμο έργο της Βιβλιοθήκης της Σχολής, όπως 

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

τερα:  
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 Μετακινήθηκε μεγάλος αριθμός βιβλίων, περιοδικών και επίπλων από το ανα-

γνωστήριο, τη σπάνια και την κύρια συλλογή στο υπόγειο του κτιρίου της Νομι-

κής Σχολής  και των αμφιθεάτρων (~10.000 βιβλία).  

 Μεταφέρθηκε η συλλογή του Αλέξανδρου Παπαναστασίου (~6000 τεκμήρια) 

στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (μετά από σχετικό αίτημα έγινε η επιστροφή και επα-

ναφορά της δωρεάς στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ( αρχική κληροδόχο). Κόστος με-

ταφοράς (~3500€). 

 Καλύφθηκε από τη Σχολή η αμοιβή μιας βιβλιοθηκονόμου (2.000 ευρώ) που 

ήταν αναγκαία για την καταλογογράφηση. 

 Πραγματοποιήθηκε προμήθεια έντυπων βιβλίων συνολικού ύψους περίπου 

78.000 ευρώ (Μεταπτυχιακά: 50.000€, Ελληνοελβετικό πρόγραμμα:18.000€, Τα-

κτικός προϋπολογισμός: 10.000€). 

 Προμηθεύτηκε η Σχολή νέες ψηφιακές βάσεις συνολικού ύψους 34.000 ευρώ, 

από τα οποία τα μισά καλύφθηκαν από ΕΛΚΕ. Έτσι, οι βάσεις που έχει η Σχολή 

είναι οι: Westlaw, Westlaw.UC, New Westlaw International, NBonline, Nomos, 

Dalloz, IAReporter. Investment Arbitrator Report,  Beck online Premium,  Sakkou-

las Online, JURIS Zusatzmodul Hochschulen, BGB Staudinger Online , Hein Online 

Academic Core and Kluwer Law International Journal Library (με VPN σύνδεση), 

Oxford Public International Law (με VPN σύνδεση), Manz Verlang, Mohr Siebeck.   

 

VΙIΙ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

1. Εγκατάσταση WI-FI 

Το 2019 έγινε μια προσπάθεια ώστε να καλυφθούν με Wi-Fi όλες οι αίθουσες διδα-

σκαλίας της Σχολής. Ειδικότερα αγοράστηκαν 4 κεραίες Wi-Fi για τις αίθουσες 5 – 8 

της Σχολής, καθώς και 1 κεραία για την κάλυψη των αναγκών της αίθουσας του 

ΚΕΝΟΠ και της αίθουσας διδασκαλίας 313. 

 

ΙΧ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

1. Ενέργειες για την ασφάλεια του προσωπικού και των φοιτητών 
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Εκτελώντας το έργο που της είχε αναθέσει η Σχολή, η Επιτροπή κτιρίου προχώρησε 

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

 Με φροντίδα της Προέδρου της Επιτροπής κ. Ε. Τζίβα, οργανώθηκε στις 

28.3.2019 σε αίθουσα της Σχολής επίδειξη μέτρων πυρασφάλειας και αντιμετώ-

πισης πυρκαγιάς και άλλων φυσικών καταστροφών από αξιωματικό της Πυρο-

σβεστικής Υπηρεσίας. 

 Δύο σχετικά αιτήματα υποβλήθηκαν εκ νέου προς τις πρυτανικές αρχές, αφενός 

για την διεξαγωγή ενημερωτικού σεμιναρίου σχετικά με την αντίδραση φοιτη-

τών και προσωπικού σε περίπτωση σεισμού και αφετέρου σχετικά με τον έλεγχο 

στατικότητας του κτιρίου. 

 Η Επιτροπή 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 Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας) 

2. Ενέργειες για την αναβάθμιση του κτιρίου της Νομικής Σχολής 

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

το έτος 2019 ήταν οι ακόλουθες: 

 Επιδιόρθωση κατεστραμμένων καθισμάτων αμφιθεάτρων και αιθουσών. 

 Βάψιμο συνθημάτων εντός και εκτός Σχολής.  

 Επιδιόρθωση διαδρόμου αίθουσας 213.  

 Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στις τέσσερις βασικές εισόδους της Σχο-

λής 
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 Ανάπλαση αίθουσας 313 

Εντός του 2019 ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της αίθουσας 313, που είχε ξεκινήσει 

στο τέλος του 2018. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2019 αντικαταστάθηκαν όλα τα 

παλιά εξωτερικά κουφώματα της αίθουσας και τοποθετήθηκαν σύγχρονα σκίαστρα. 

Η δαπάνη καλύφθηκε από την πρυτανεία, μετά από σχετικό αίτημα της Σχολής. 

  

 

 Οργάνωση γραφείων ομοτίμων 

Μετά την απόφαση της Συγκλήτου, να εφαρμόσει τον κανόνα ότι κανένας ομότιμος 

δεν διατηρεί γραφείο, και την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ότι κάθε Το-

μέας διαμορφώνει γραφείο ομοτίμων, η Κοσμητεία έχει ξεκινήσει ενέργειες στα-

διακής αναβάθμισης και εξασφάλισης ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα γραφεία αυτά. 

 

 Στέγαση του Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό 

Το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλή-

του, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση που κατέθεσε η Νομική Σχολή. Αποτελεί μο-

νάδα του ΑΠΘ, ελεγχόμενη από τη Σύγκλητο. Είναι συνδεδεμένο λειτουργικά με τη 

Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και επι-

κουρείται, σε ό,τι αφορά την επιστημονική και λοιπή δράση του, από πολυμελές, 

διεπιστημονικά συγκροτημένο, Επιστημονικό Συμβούλιο. Είναι κατά βάση αυτοχρη-

ματοδοτούμενο, αντλώντας πόρους από ερευνητικά προγράμματα εντός ή εκτός της 
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ΕΕ, από επιχορηγήσεις, από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

αξιολόγησης, από τις πωλήσεις δημοσιευμάτων έντυπης ή ψηφιακής μορφής καθώς 

και από δίδακτρα στο πλαίσιο της οργάνωσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης ή 

εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων.  

Για τη στέγαση του ΚΕΝοΠ παραχωρήθηκε από την Κοσμητεία της Νομικής Σχολής 

ένας χώρος στον τρίτο όροφο του κτιρίου, ο οποίος και διαμορφώθηκε κατάλληλα, 

ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Κέντρου.  
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 Στέγαση Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, παραχωρήθηκε στο Εργαστήριο 

Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ένας μικρός χώρος, στον 4ο όροφο της 

Σχολής, προκειμένου να στεγαστεί το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και 

Βιοηθικής. Ο χώρος διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί 

τις συνεδριάσεις των μελών του Εργαστηρίου, αλλά και των σεμιναρίων που 

διοργανώνει κάθε χρόνο, όπως και της πρακτικής άσκησης που  πραγματοποιείται 

σε αυτό. 
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 Ανακαίνιση Αναγνωστηρίου και Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης 

Η πιο σημαντική και μεγάλης έκτασης παρέμβαση στη Σχολή κατά το 2019 ήταν η 

πλήρης ανακαίνιση του Αναγνωστηρίου. Από τον χώρο αφαιρέθηκαν παλιές Βιβλιο-

θήκες και όλα τα παλιά τραπέζια και καρέκλες.  

 

 

Αντικαταστάθηκαν τα παλιά κουφώματα στον διάδρομο, στο αναγνωστήριο και στο 

αίθριο της Βιβλιοθήκης. Η δαπάνη καλύφθηκε από την πρυτανεία, μετά από σχετικό 
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αίτημα της Σχολής και διαγωνισμό για την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμά-

των με σύγχρονα ενεργειακά ώστε να εξασφαλιστεί η στεγάνωση, θερμομόνωση και 

ηχομόνωση των χώρων.   

Αφαιρέθηκε το πλαστικό πάτωμα και γυαλίστηκε το μωσαϊκό και μάρμαρο που υ-

πήρχε στον χώρο. Τοποθετήθηκαν νέα κλιματιστικά και σκίαστρα στα παράθυρα, 

χρωματίστηκαν οι τοίχοι.  

Τέλος, τοποθετήθηκε νέος εξοπλισμός αναγνωστηρίου (τραπέζια αναγνωστηρίου 

και καρέκλες) και εγκαταστάθηκαν ενσωματωμένες πρίζες σε κάθε θέση εργασίας.  

 

Παράλληλα, παραγγέλθηκαν και τοποθετήθηκαν νέα έπιπλα ξύλινων βιβλιοθηκών 

στον χώρο του Τομέα Δημοσίου Δικαίου.  
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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 2019, σύμφωνα με τους στόχους της ίδρυσής του, τις ακό-

λουθες δραστηριότητες: 

1. Διεξαγωγή επιστημονικών ημερίδων-διημερίδων 

Την 16η Ιανουαρίου 2019 το Εργαστήριο πραγματοποίησε σε συνεργασία με το 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών 

Επιστημών επιστημονική εκδήλωση με θέμα : «Ηλεκτρονικό Έγκλημα».  Η εκδήλωση 

έλαβε χώρα στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και την παρακολούθησαν πέρα από μετα-

πτυχιακοί φοιτητές, διδάκτορες, καθηγητές, δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί. 

Tην 23η Ιανουαρίου 2019 το Εργαστήριο πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Δι-

κηγορικό Σύλλογο Λάρισας επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις της 

ποινικής νομολογίας στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς». Η 

ημερίδα έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας 

και συγκέντρωσε πολυπληθές ακροατήριο, δικηγόρων, δικαστικών λειτουργών και 

εισαγγελέων.  

Στις 1 -2 Φεβρουαρίου 2019 το Εργαστήριο πραγματοποίησε σε συνεργασία με το 

Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας επιστημονική διημερίδα με θέμα : «Επίκαιρα ζητήμα-

τα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες». Η διημερίδα έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο 

ΙΜΑΡΕΤ Καβάλας και ως ομιλητές σ’ αυτήν συμμετείχαν μέλη του Εργαστηρίου από 

διαφορετικούς τομείς της Νομικής Σχολής. Την εκδήλωση παρακολούθησε πολυ-

πληθές ακροατήριο δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων, ενώ παρευρέθηκαν επί-

σης και βουλευτές ανταλλάσσοντας απόψεις για επικείμενες αναγκαίες αλλαγές του 

ΠΚ. 

Την 8η Απριλίου 2019 το Εργαστήριο πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Πρό-

γραμμα των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών 

Επιστημών επιστημονική εκδήλωση με θέμα : «Η ανώνυμη εταιρεία στο Επίκεντρο 
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της μάχης κατά της διαφθοράς : Η στρατηγική της FCPA στις ΗΠΑ». Προσκεκλημένος 

ομιλητής ήταν ο κ. Γκαντίνης Σταύρος, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Berkeley της Καλιφόρνια.  

2.Το 3ο ετήσιο συνέδριο του Εργαστηρίου 

Στις 12 και 13 Απριλίου 2019 το Εργαστήριο πραγματοποίησε σε συνεργασία με το 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης το τρίτο πανελλήνιο συνέ-

δριό του με θέμα :«Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις 

υπέρβασής τους». Το συνέδριο έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο ΕΚΔΔΑ και σημείωσε 

εξαιρετική επιτυχία. Το κοινό που παρακολούθησε αποτελούνταν από δικαστικούς 

λειτουργούς του ΣτΕ, υψηλόβαθμα στελέχη της Διοίκησης (Γενικούς Γραμματείς Υ-

πουργείων), στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών της διοίκησης, δημόσιους υπαλ-

λήλους διάφορων φορέων κ.α. Ενδεικτικό της επιτυχίας του υπήρξε το γεγονός ότι 

λόγω της μεγάλης συμμετοχής ενδιαφερομένων που συγκέντρωσε χρειάστηκε να 

χρησιμοποιηθούν και τα δύο συνεδριακά αμφιθέατρα του ΕΚΔΔΑ. Τα πρακτικά του 

συνεδρίου με τις εισηγήσεις και τα συμπεράσματα αυτού εκδόθηκαν τον Ιούλιο 

στον 3ο τόμο της σειράς δημοσιευμάτων του Εργαστηρίου. 

3. Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων 

Το Εργαστήριο σχεδίασε και υπέβαλε προς έγκριση στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 

(ΚΕΔΙΒΙΜ) ΑΠΘ πρόταση για τη διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα : «Η 

δημιουργική επιχείρηση» (σήμα, ανταγωνισμός, πνευματική ιδιοκτησία) Η πρόταση 

εγκρίθηκε και το επιμορφωτικό σεμινάριο διεξήχθη τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και 

στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2019, με μεγάλη επιτυχία συγκεντρώνοντας 72 και 70 

συμμετοχές αντίστοιχα. Η αξιολόγηση και των δύο επιμορφωτικών σεμιναρίων υ-

πήρξε άριστη τόσο ως προς τους διδάσκοντες, όσο και ως προς το διδακτικό υλικό 

και την οργάνωση. 

4. Διεξαγωγή θερινού σχολείου 

Το Εργαστήριο διοργάνωσε τον Ιούλιο του 2019 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 (3-11.07.2018). Και αυτή τη χρονιά δίδαξαν, πέρα από μέλη 

του Εργαστηρίου, διακεκριμένοι καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώ-
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πης, και ειδικότερα από τις Νομικές Σχολές του Μονάχου, της Κοπεγχάγης, της Μα-

δρίτης, της Κοϊμπρα, του Queen Mary του Λονδίνου, καθώς και στέλεχος της νομι-

κής υπηρεσίας της Επιτροπής της ΕΕ. Το θερινό σχολείο συγκέντρωσε 72 συμμετο-

χές από τις οποίες οι 24 ήταν από ξένες χώρες. Ενδεικτικό της εξάπλωσης της φήμης 

του υπήρξε ότι τη φετινή χρονιά είχε μεταξύ άλλων συμμετοχές από τις ΗΠΑ , το 

Πακιστάν, την Κένυα κ.α. Η αξιολόγηση του θερινού σχολείου από τους συμμετέχο-

ντες υπήρξε άριστη τόσο ως προς την οργάνωση, όσο και ως προς το περιεχόμενο 

των εισηγήσεων, το επίπεδο των εισηγητών και το υλικό που διανεμήθηκε στους 

συμμετέχοντες. 

5. Δημοσιεύσεις 

Το Εργαστήριο συνέχισε και το έτος 2019 να αποτυπώνει το έργο του (επιστημονι-

κές ημερίδες, συνέδρια κ.λπ.) σε σχετικές έντυπες δημοσιεύσεις. Ειδικότερα, εκδό-

θηκε ο τρίτος τόμος της Σειράς Δημοσιευμάτων του Εργαστηρίου από τη Νομική Βι-

βλιοθήκη που συμπεριέλαβε τα πρακτικά του τρίτου πανελληνίου συνεδρίου του, 

το οποίο διοργανώθηκε, όπως σημειώθηκε ήδη, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ και εί-

χε ως θέμα : «Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρ-

βασής τους». 

6. Προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων 

Το Εργαστήριο λαμβάνοντας το 2019 το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της β΄ φάσης 

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, αναφορικά με την ερευνητική πρόταση που είχε καταθέσει με αντι-

κείμενο «Η διαφάνεια ως μέσο προστασίας του ασθενεστέρου, ωφέλειες και προ-

βλήματα», κατέθεσε ένσταση ενόψει παραβίασης της αρχής της αιτιολογημένης α-

ξιολόγησης και της αρχής της αναλογικότητας ως προς τα εφαρμοσθέντα κριτήρια. 

Η ένσταση έγινε εν μέρει δεκτή ως προς την παραβίαση της αρχής της αναλογικότη-

τας, αλλά το ερευνητικό πρόγραμμα παρά την ιδιαίτερα υψηλή βαθμολόγησή του 

δεν έλαβε τελικά χρηματοδότηση ενόψει της ύπαρξης άλλων, με πολύ μικρή διαφο-

ρά υψηλότερης βαθμολόγησης, που απορρόφησαν το σύνολο του προς διάθεση 

ποσού. 

7. Πρακτική άσκηση φοιτητών 
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Το Εργαστήριο υπέγραψε συμφωνία με την ELSA International για υποδοχή δύο αλ-

λοδαπών φοιτητών για πρακτική άσκηση δύο μηνών στο πλαίσιο του προγράμματος 

STEP. H άσκηση αφορά αποδελτίωση νομολογίας του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ σε θεματι-

κές ενδιαφερόντων του εργαστηρίου. Επελέγησαν οι ασκούμενοι, και ήδη κατά τη 

διάρκεια του φθινοπώρου ολοκλήρωσε την άσκησή της ασκούμενη από τη Φιλαν-

δία. 

Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση δύο μεταπτυχιακών φοιτητών με 

αντικείμενο την αποδελτίωση νομολογίας, βιβλιογραφίας και νομοθεσίας. 

Τέλος, το Εργαστήριο εκπόνησε το 2019 μοντέλο πρακτικής άσκησης στα ελληνικά 

και αγγλικά, οριοθετώντας με ευκρίνεια το σχετικό πλαίσιο άσκησης. Αυτό το πλαί-

σιο γνωστοποιείται με την έναρξη της πρακτικής άσκησης στους ασκούμενους, ενώ 

υπογράφεται και σχετικό συμφωνητικό . 

8. Εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων 

Εμπλουτίστηκε η βάση δεδομένων του Εργαστηρίου από μεταδιδάκτορες, συνεργα-

ζόμενα μέλη του Εργαστηρίου σε θεματικές σχετικές με το ευρωπαϊκό ποινικό δί-

καιο, τις εξωχώριες εταιρίες, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστη-

ριότητες, καθώς και σε θέματα φοροδιαφυγής, χειραγώγησης της αγοράς και ηλε-

κτρονικού εγκλήματος, όπως και σε θέματα δράσεων διεθνών οργανισμών αναφο-

ρικά με αντικείμενα ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου. 

Η βάση δεδομένων εμπλουτίζεται εξάλλου σε θεματικές των ενδιαφερόντων του 

Εργαστηρίου και στο πλαίσιο της σύμβασης έργου που συνήφθη με εξωτερικό συ-

νεργάτη για σχετική νομοθετική, βιβλιογραφική και νομολογιακή έρευνα. 

9. Ανάθεση ερευνητικού έργου σε συνεργάτη με σύμβαση έργου 

Το Εργαστήριο ανέθεσε με σύμβαση έργου διάρκειας εννέα μηνών το έργο της νο-

μοθετικής, βιβλιογραφικής και νομολογιακής έρευνας και της σχετικής αποδελτίω-

σης σε θεματικές του Εργαστηρίου σε διδάκτορα του ποινικού δικαίου, με σκοπό, 

μεταξύ άλλων και, την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων, καθώς και της ιστο-

σελίδας του Εργαστηρίου. 

10. Συνεργασία με την έδρα Jean Monnet για τη φορολογική πολιτική και διοίκηση 

Το Εργαστήριο συνήψε συνεργασία με την έδρα Jean Monnet για τη φορολογική 

πολιτική και διοίκηση, υπεύθυνη της οποίας είναι το μέλος του Εργαστηρίου κ. 
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Σαββαΐδου. Μετά από πρόταση της έδρας σε συνεργασία με το Εργαστήριο και έ-

γκριση της ΓΣ της Νομικής Σχολής καθιερώθηκε ελεύθερο μάθημα στη Σχολή για την 

προώθηση της φορολογικής συνείδησης . Στο πλαίσιο αυτό καθιερώθηκε εξάλλου 

και σειρά θεματικών εκδηλώσεων με επιφανείς ομιλητές σε θέματα διαφάνειας, οι 

οποίες ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2019. 

11. Ενημέρωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-

καιωμάτων για αναγκαίες παρεμβάσεις στο πεδίο καλής νομοθέτησης και της α-

πονομής της ποινικής δικαιοσύνης. 

Τον Ιανουάριο του 2019, και συγκεκριμένα την 13.1.2019, η Διευθύντρια του Εργα-

στηρίου είχε συνάντηση με τον Υπουργό και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους ενημέρωσε για τις 

προτάσεις που το Εργαστήριο θεωρεί αναγκαίες 1) για τη στήριξη της καλής νομο-

θέτησης και 2) για την βελτίωση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. 

Ειδικότερα, αναφορικά με το υπό 1 θέμα η Διευθύντρια του Εργαστηρίου παρουσί-

ασε πρότασή του για ένα μηχανισμό αξιολόγησης της παραγόμενης νομοθεσίας στο 

πεδίο εφαρμογής της με άνοιγμα στην κοινωνία των πολιτών. 

Αναφορικά με το υπό 2 θέμα η Διευθύντρια του Εργαστηρίου ενημέρωσε τον Υ-

πουργό και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για πρόταση υποστήριξης του 

έργου απονομής, ιδίως της ποινικής, δικαιοσύνης με ένα μηχανισμό ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης της πορείας όλων των ποινικών υποθέσεων και μία Στατιστική 

Υπηρεσία Ποινικής Δικαιοσύνης, και αφετέρου για τη σημασία της δημιουργίας ενός 

συντονιστικού οργάνου της ποινικής δικαιοσύνης κατά το πρότυπο της Γενικής Επι-

τροπείας της Διοικητικής Δικαιοσύνης. 

Ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας ζήτησαν και έλαβαν σχετικές δημοσιεύσεις 

τεκμηρίωσης των προτάσεων προς αξιοποίηση των σχετικών ιδεών. 

12. Σχεδιασμός και προετοιμασία του ενημερωτικού δελτίου του Εργαστηρίου 

Το Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η προετοιμασία του τριμηνιαίου ε-

νημερωτικού δελτίου του Εργαστηρίου. Το πρώτο τεύχος του, το οποίο καλύπτει 

ύλη για όλο το έτος του 2019, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2020. 
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ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ανέπτυξε κατά το έτος 

2019, σύμφωνα με τους στόχους της ίδρυσής του, τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

1. Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου 

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ΑΠΘ, ο Δικηγορικός Σύλλο-

γος Θεσσαλονίκης και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν την Πέμπτη 

& την Παρασκευή 21 – 22/11/2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς Θεσ-

σαλονίκης, Κατούνη 12-14 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ 

ΥΓΕΙΑ: ΙΑΤΡΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ & ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ».  

Στο συνέδριο συμμετείχαν ως ομιλητές διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένοι επιστή-

μονες και ερευνητές στο πεδίο των βιολογικών επιστημών, του δικαίου, των νέων 

τεχνολογιών και της βιοηθικής. Στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδειχθούν τα ζη-

τήματα που δημιουργούνται από τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στο χώρο 

της υγείας. Η επιτυχία του συνεδρίου ήταν μεγάλη και αναπτύχθηκε γόνιμος επι-

στημονικός διάλογος. 

2. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων 

Α) To Εργαστήριο και η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής στο πλαίσιο της συνεργασίας 

που έχουν αναπτύξει και ύστερα από την επιτυχή πορεία των προηγούμενων ετών 

συνδιοργάνωσαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων σε «Κρίσιμα ζητήματα 

Βιοηθικής», που κάλυψε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως η ευθανασία, η υπο-

βοηθούμενη αναπαραγωγή, οι βιοτράπεζες και οι τράπεζες γενετικών αποτυπωμά-

των, η ενήμερη συναίνεση στις σχέσεις ασθενούς/ιατρού κ.λπ. 

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων περιελάμβανε 12 εισηγήσεις που πραγματοποιήθη-

καν, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2019, στην έδρα της Επιτροπής (Αθήνα) 

και, ταυτόχρονα, σε ειδική αίθουσα τηλεδιασκέψεων του ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη). Οι 

συναντήσεις ήταν δίωρες, ημέρα Πέμπτη και ώρες 12.00-14.00. Στο τέλος κάθε ει-

σήγησης ακολουθούσε ελεύθερη συζήτηση, με βάση και σχετικό βιβλιογραφικό υ-

λικό που είχε διανεμηθεί προ των συναντήσεων στους συμμετέχοντες. 

Οι συμμετέχοντες, είχαν τη δυνατότητα εκπόνησης εργασιών εμβάθυνσης σε θέμα-

τα της Βιοηθικής. Οι εργασίες παρουσιάσθηκαν στην τελευταία συνάντηση του Εκ-

παιδευτικού Σεμιναρίου. 
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Μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου, χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης με 

προϋπόθεση την ελάχιστη παρουσία σε 10 συναντήσεις. Επί πλέον, το πρόγραμμα 

είχε ενταχθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου 

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

(ECTS) στους συμμετέχοντες. 

Η επιτυχία του προγράμματος ήταν μεγάλη και αποφασίστηκε η επανάληψή του το 

έτος 2020. 

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

το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής σε συνεργασία με το Δικη-

γορικό Σύλλογο Ηρακλείου οργάνωσαν στο Ηράκλειο Κρήτης στις 10-11/5/2019 ε-

πιμορφωτικό σεμινάριό με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητή-

ματα στην αρχή και στο τέλος της ζωής». 

Στο σεμινάριο αυτό των είκοσι ωρών, που στηρίζεται κατά βάση σε ανάλυση υπο-

θέσεων (case study), αναλύθηκαν θεματικές ενότητες όπως: Η αρχή της ζωής στην 

ιατρική / Εισαγωγή στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ): η διάσταση 

της υπογονιμότητας και οι προκλήσεις από τις νέες εξελίξεις στην ΙΥΑ / Νομικά ζη-

τήματα σχετιζόμενα με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: νομική φύση 

γεννητικού υλικού, όρια ηλικίας γονέων, ιατρικοί έλεγχοι δοτών, αριθμός μεταφε-

ρομένων εμβρύων, παρένθετη μητρότητα, προεμφυτευτική διάγνωση / Σωματική 

βλάβη της γυναίκας στο πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 

Νομολογία ΕΔΔΑ σχετική με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή / Προγεν-

νητικός έλεγχος: Ευθύνη του γιατρού σε περίπτωση εσφαλμένης διάγνωσης / Δια-

κοπή της κύησης – Διάκριση εμβρύου-ανθρώπου / Διαφήμιση μέσων ή υπηρεσιών 

διακοπής της κύησης / Εσφαλμένοι χειρισμοί των γιατρών κατά τη διάρκεια του το-

κετού / Πότε παύει να υπάρχει ο άνθρωπος (ιατρική, ηθική και νομική προσέγγιση) 

/ Δικαίωμα στο θάνατο; Η σημασία των επιλογών του ασθενούς στο τέλος της ζωής 

/ Ενεργητική ευθανασία: Ιατρική, ηθική και νομική προσέγγιση / Παθητική ευθανα-

σία. Η υποχρέωση των γιατρών να λαμβάνουν μέτρα παράτασης της ζωής: περιεχό-

μενο και όρια / «Ευθανασία» νεογνών / Ζητήματα συναίνεσης σε ιατρικές πράξεις 

σε ασθενείς σε κώμα /Διαθήκες ζωής. 
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3. Οργάνωση 4ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου  

Μετά την εξαιρετική ανταπόκριση στο 1ο, 2ο και 3ο Θερινό Σχολείο, το Εργαστήριο 

συνδιοργάνωσε εκ νέου μαζί με την ELSA Θεσσαλονίκης το 4ο του Διεθνές Θερινό 

Σχολείο στη Θεσσαλονίκη από 7 – 13 Ιουλίου 2019, με θέμα «Ιατρικό Δίκαιο και 

Διαδίκτυο».  

Στο Θερινό Σχολείο, το οποίο διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα, δίδαξαν μέλη ΔΕΠ και 

διδάκτορες του ΑΠΘ και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του 

εξωτερικού, καθώς και εξειδικευμένοι νομικοί και γιατροί. Το σχολείο συγκέντρωσε 

σπουδαστές από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και είχε μεγάλη επιτυχία. 

Ως θέμα του επόμενου θερινού σχολείου, κατόπιν αξιολόγησης των προτιμήσεων 

των συμμετεχόντων, επελέγη το «Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Υγεία». Το επόμενο 

θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθι-

κής κατά την περίοδο 5-11/7/2020 στη Νομική Σχολή ΑΠΘ. 

4. Δημοσιεύσεις 

Α) Δεύτερος Τόμος της Σειράς: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής 

Μέσα στο 2019 εκδόθηκε ο δεύτερος τόμος της Σειράς Δημοσιευμάτων του Εργα-

στηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, από τη Νομική Βιβλιοθήκη, με 

τίτλο «Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και Τεχνολογία». 

Στον τόμο αυτό των 200 σελίδων περιλαμβάνονται τα Πρακτικά από το Συνέδριο 

που πραγματοποίησε το Εργαστήριο το 2018, στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με 

την ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και την ΕΝοΒΕ.  

Β) 1ο τεύχος ηλεκτρονικού περιοδικού του Εργαστηρίου με τίτλο: «ΒΙΟ – ΝΟΜΙΚΑ» 

Μέσα στο 2019 εκδόθηκε το 1ο τεύχος του peer-reviewed ηλεκτρονικού περιοδικού 

του Εργαστηρίου με τίτλο «ΒΙΟ – ΝΟΜΙΚΑ», που ως αντικείμενο θα έχει τη Βιοηθική 

και το Ιατρικό Δίκαιο.  

Το πρώτο τεύχος ήταν αφιερωμένο στη Σύμβαση του Οβιέδο και συγκέντρωσε επι-

καιροποιημένα άρθρα ομιλητών από το Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το 2017 

το Εργαστήριο με τίτλο «20 years after Oviedo Convention on Human Rights and 

Biomedicine». 

Ο προγραμματισμός είναι κάθε έτος να εκδίδονται δύο τεύχη: τον Ιούνιο και το Δε-

κέμβριο κάθε έτους. 
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5. Συμμετοχή στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαίου και Βιοηθικής / 

European Network on Health, Law & Bioethics (HeaLab EuroNet) 

Α) Συνάντηση στο Mannheim της Γερμανίας 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαίου και Βιοηθικής / European 

Network on Health, Law & Bioethics (HeaLab EuroNet) και ύστερα από πρόσκληση 

του Καθηγητή Jochen Taupitz, η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ελισάβετ Συμεωνί-

δου-Καστανίδου και τα μέλη Μαρία Μηλαπίδου, Χρυσάνθη Σαρδέλη, Ευμορφία 

Τζίβα και Θεόδωρος Τροκάνας μετέβησαν στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ, όπου 

έλαβε χώρα από τις 25 ως τις 28 Αυγούστου 2019 το 3ο HealLab-Meeting με αντι-

κείμενο τα Καινοτόμα Φάρμακα και συμμετοχές από αντίστοιχες Μονάδες Μελέτης 

Ιατρικού Δικαίου και Bιοηθικής από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία. Στο 

meeting αποφασίστηκε να ξεκινήσει η συγγραφή μιας συγκριτικής μελέτης πάνω 

στο αντικείμενο, να επεκταθεί το Δίκτυο στη Βουλγαρία και στην Κύπρο και να λά-

βει χώρα η επόμενη συνάντηση του Δικτύου στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 

2019. 

Β) Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη 

Το Νοέμβριο του 2019 συναντήθηκαν εκ νέου τα μέλη του Δικτύου στη Θεσσαλονί-

κη- στο πλαίσιο του Διεθνούς συνεδρίου που διοργάνωσε το Εργαστήριο στις 21-

22/11/2019- όπου και συζήτησαν επί του σχεδίου της συγκριτικής μελέτης για τα 

Καινοτόμα Φάρμακα που είχε προετοιμαστεί και κατέληξαν στο ότι η κ. Σαρδέλη θα 

ετοιμάσει ένα κείμενο προτάσεων το οποίο θα επεξεργαστούν όλοι από κοινού και 

θα καταλήξουν σε μια Γνώμη στην επόμενη συνάντηση του Δικτύου που θα λάβει 

χώρα τον Ιούλιο (14/7/2020) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. 

Αποφασίστηκε επίσης να υποβληθεί εκ νέου με τροποποιήσεις η πρόταση COST, 

δηλαδή η πρόταση για την ίδρυση ενός COST Network, που ως σκοπό θα έχει την 

προσέγγιση επιστημόνων διαφορετικών κλάδων και ειδικοτήτων από διάφορες χώ-

ρες προκειμένου να προαχθεί η έρευνα στην θεματική «Legal and bioethical 

implications for resourcing health in Europe in the context of current demographic 

changes». 

6. Πρακτική Άσκηση 

Το Εργαστήριο προσέφερε και το 2019 τη δυνατότητα σε φοιτητές όλων των επιπέ-

δων να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση. Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο δέ-
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χεται για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση τόσο φοιτητές από την Ελλάδα 

όσο και φοιτητές μέσω του προγράμματος Erasmus+ ή της ELSA. Η δραστηριότητα 

τους συνίσταται στη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση αποφάσεων ιατρικού 

δικαίου του ΕΔΔΑ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, των εθνικών δικαστηρίων των χω-

ρών προέλευσης των ασκουμένων, στη συλλογή νέων ιατρικού δικαίου για τη δη-

μιουργία ενημερωτικού δελτίου σχετικά με το ιατρικό δίκαιο και τη βιοηθική, στη 

συνδρομή στη διοργάνωση του θερινού σχολείου, στη συνδρομή στη διοργάνωση 

συνεδρίων του Εργαστηρίου κ.λπ..  

Στο πλαίσιο αυτό κατά τη δεύτερη χρονιά που «έτρεξε» ο θεσμός της πρακτικής ά-

σκηση στο Εργαστήριο για τους παραπάνω σκοπούς συμμετείχαν οι: 

Mathilde Quémin: από 25η Φεβρουαρίου έως 31η Μαρτίου 2019 (Γαλλία) 

Başak Anman: από 18η Μαρτίου έως 19η Απριλίου 2019 (Τουρκία) 

Teresa Andreani: από 17η Ιουνίου έως 12η Ιουλίου 2019 (Ιταλία) 

Νεφέλη-Ευθυμία Λιμπαντούδη: από 1η έως 31η Ιουλίου 2019 (Ελλάδα) 

Αλεξάνδρα Λοβασσά: από 2η έως 30ή Σεπτεμβρίου 2019 (Ελλάδα) 

Anna Berlingieri: από 1η έως 31η Οκτωβρίου 2019 (Ιταλία) 

Viktoria Omelchenko: από 1η έως 13η Οκτωβρίου 2019 (Ρωσία) 

Anouk Verhulst (Erasmus): από 1η Οκτωβρίου έως 2η Δεκεμβρίου 2019 (Βέλγιο) 

Marie-Noëlle Lippens-de Cerf: από 1η έως 29η Νοεμβρίου 2019 (Βέλγιο) 

Δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση, αναμένεται ο θε-

σμός να λειτουργήσει και το επόμενο έτος. 

7. Εσωτερική λειτουργία / υποδομές  

Α) Συνεδριάσεις μελών του Εργαστηρίου 

Τα μέλη του Εργαστηρίου συναντήθηκαν 4 φορές στη διάρκεια του του 2019. Για 

κάθε συνάντηση τηρήθηκαν Πρακτικά, τα οποία ηλεκτρονικά κοινοποιήθηκαν σε 

όλα τα μέλη.    

Β) Έδρα Εργαστηρίου 
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Στα μέσα του 2019 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον χώρο που στεγάζει το Εργα-

στήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής (αίθουσα 416., 4ος όροφος Νομικής 

Σχολής ΑΠΘ). 

Γ) Ιστοσελίδα  

Από το 2018 λειτουργεί η ανανεωμένη νέα ιστοσελίδα του Εργαστηρίου, όπου φιλο-

ξενείται 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. Στην 

ιστοσελίδα διαμορφώθηκε επίσης ειδική ενότητα για το περιοδικό του Εργαστηρί-

ου.  
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