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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 

Ι. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2020 

 

 

1. Φοιτητές 

Κατά το έτος 2020 ενεγράφησαν 514 νέοι προπτυχιακοί φοιτητές, διεγράφησαν 82 

και χορηγήθηκαν τίτλοι σπουδών (πτυχίο Νομικής) σε 430. Το σύνολο των εγγε-

γραμμένων προπτυχιακών φοιτητών τον Δεκέμβριο του 2020 ανερχόταν σε 5.214 

και από αυτούς οι 2.724 βρίσκονταν σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 12ου.  

Κατά το ίδιο έτος ενεγράφησαν 345 νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, διεγράφησαν 5 

και χορηγήθηκαν τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό δίπλωμα Νομικής Σχολής) σε 256. 

Το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής ανήλθε στους 731. 

Στο επίπεδο των διδακτορικών σπουδών, κατά το έτος 2020 έγιναν αποδεκτοί 41 

νέοι υποψήφιοι διδάκτορες και διεγράφησαν 24. Χορηγήθηκαν 7 διδακτορικά δι-

πλώματα, ενώ το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων ανήλθε στους 226. 
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2. Μέλη ΔΕΠ 

Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής τον Δεκέμβριο του 2020 ήταν συνολικά 76, μετά την απο-

χώρηση λόγω συνταξιοδότησης επτά μελών ΔΕΠ. Κανένα μέλος ΔΕΠ δεν είναι σε 

αναστολή.   

Μέσα στο 2020 προκηρύχθηκε η μία νέα θέση ΔΕΠ που είχε χορηγηθεί στον Τομέα 

Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, ενώ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παι-

δείας και η προκήρυξη μιας θέσης επίκουρου καθηγητή στον Τομέα του Εμπορικού 

Δικαίου.    

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκε μία κρίση για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ 

στην επόμενη βαθμίδα. Αφορούσε την αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Μ. Αρχιμαν-

δρίτου. Κατά τον ίδιο χρόνο ολοκληρώθηκε η διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης 

Συνταγματικού Δικαίου, με την εκλογή του κ. Γ. Καραβοκύρη, ενώ μονιμοποιήθηκε 

ένα μέλος ΔΕΠ, ο κ. Α. Μπεχλιβάνης. 

Στο τέλος του 2020 υπήρχαν τρεις ακόμα διαδικασίες σε εξέλιξη. Αφορούσαν: εξέλι-

ξη της λέκτορα κ. Α.-Μ. Κώνστα στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, εξέλιξη της 

αναπληρώτριας καθηγήτριας κ. Ε. Τζίβα στη βαθμίδα του καθηγητή και εξέλιξη του 

επίκουρου καθηγητή κ. Γ. Ψαρουδάκη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. 

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 2020 σε 22 άτομα.  

 

ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

1. Αξιολόγηση φοιτητών 

Μέσα στο 2020 πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων για 

το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 και για το χειμερινό εξάμη-

νο του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021, με βάση το πρότυπο της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ.  Έγινε 

επίσης η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, κατά το πρότυπο πάντα της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ.   

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών στην αξιολόγηση 

μαθημάτων και διδασκόντων, μετά την συντονισμένη προσπάθεια που έγινε από 
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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. Κατά το χειμερινό εξάμηνο του α-

καδημαϊκού έτους 2020 – 2021, ο δείκτης ποιότητας των μαθημάτων της Σχολής 

έφθασε στο υψηλότερο μέχρι σήμερα ποσοστό του 77,4 /100 – πολύ υψηλότερα 

από τον μέσο όρο ποιότητας μαθημάτων του ΑΠΘ.  

Σύνοψη Αποτελεσμάτων – Νομική Σχολή ΑΠΘ 

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

2020-2021 (χειμερινό_ 4.627 77,4 

2019-2020 5.660 74,3 

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 2018, η Νομική κατετάγη διεθνώς στις θέσεις 251-300, βελτιώνο-

ντας έκτοτε σταδιακά τους δείκτες αξιολόγησής της: 

        2018  52, 5 

        2019  55,4 

        2020  55,84  

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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ΙΙΙ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ AΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

1. Διακρίσεις μελών ΔΕΠ Νομικής Σχολής 

Μέσα στο 2020  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. 

2. Διακρίσεις φοιτητών Νομικής Σχολής 

Το 2020, παρά τα περιοριστικά μέτρα που ανέτρεψαν τον ρυθμό λειτουργίας της 

Σχολής, συνεχίστηκαν εντούτοις οι διακρίσεις των φοιτητικών ομάδων της Σχολής. 

Ειδικότερα:  

 Τον Φεβρουάριο του 2020, η Νομική Σχολή είχε μια σημαντική διάκριση στον 

Εθνικό Γύρο του Διεθνούς Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης Δημοσίου Διεθνούς Δι-

καίου «Philip C. Jessup International Law Moot Court». Η ομάδα της Νομικής 

Σχολής του ΑΠΘ, αποτελούμενη από τους Χρήστο Ζώη, Ελένη Μπιτζίκα και Αγγε-

λική Τοσούνογλου, κέρδισε τον εθνικό γύρο του διαγωνισμού εικονικής δίκης 

διεθνούς δικαίου, Ph. Jessup International Law Moot Court Competition, απένα-

ντι στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, και θα μεταβεί 

στην Ουάσιγκτον για την τελική φάση του διαγωνισμού, που διεξάγεται από 

12.4 ως 18.4. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό δημοσίου διεθνούς δι-
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καίου στον κόσμο καθώς συμμετέχουν πάνω από 700 πανεπιστήμια από όλη την 

υφήλιο. Η Νομική Σχολή της Θεσσαλονίκης έχει κατ’ επανάληψη διακριθεί (εν-

δεικτικά 1ο βραβείο στο γραπτό σκέλος το 2005 και 3η θέση συνολικά το 2009). 

Την φετινή ομάδα προπονούν οι Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν., Ειδικός Επιστήμονας 

Νομικής Σχολής, και Βασίλης Περγαντής, Επίκουρος Καθηγητής. Ακαδημαϊκοί 

υπεύθυνοι είναι οι Επίκουροι Καθηγητές Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης και Βασίλης 

Περγαντής. 

 Τον Νοέμβριο του 2020 άλλη μια διάκριση φοιτητών της Σχολής. Η ομάδα της 

Νομικής Σχολής ΑΠΘ διέπρεψε στον Διεθνή Διαγωνισμό “International 

Mediation Singapore (IMSG) 2020”. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 48 φοιτητικές 

ομάδες από 31 χώρες και περισσότεροι από 200 φοιτητές. Η ομάδα της Σχολής 

μας κατέλαβε την 1η θέση στην αναμέτρηση για τον καλύτερο Mediator και την 

τρίτη θέση στον διαγωνισμό Mediation Advocacy. 

 

ΙV. ΔΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Κατά το έτος 2020 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) 

 Με τη Νομική Σχολή του Würzburg Γερμανίας 

 Με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (ελληνοελβετικά σεμι-

νάρια) 

 Με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Trier. 

 Με τη Νομική Σχολή της Χαϊδελβέργης. 

 

Επιπλέον συνέχισε τη λειτουργία του με διαδικτυακές συναντήσεις το: 

 Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Ιατρικό Δίκαιο με συμμετοχή καθηγητών από επτά 

χώρες – Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία 
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(επ. υπεύθυνη Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου) στο πλαίσιο λειτουργίας του 

Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. 

 

 V. ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Κατά το 2020 συνεχίστηκαν οι συνεργασίες που είχαν θεμελιωθεί στη διάρκεια των 

προηγούμενων ετών: 

 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/ Θερινού Σχολεί-

ου με το Εργαστήριο Μελέτης ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής) 

 Με το ΚΕΘΕΑ (μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας) 

 Με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (μεταπτυχιακό πρόγραμμα). 

 Με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 

 Με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 Με τον Δήμο Θεσσαλονίκης 

 Με την ΕΝοΒΕ. 

 

VΙ. ΕΔΡΕΣ JEAN MONNET 

Κατά το 2020 συνέχισαν τη λειτουργία τους, με σειρά εκδηλώσεων και ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών οι δύο έδρες Jean Monnet της Σχολής:  

 Έδρα Jean Monnet «Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση», με επι-

στ. υπεύθυνη την επίκουρη καθηγήτρια Α. Σαββαΐδου 

 Έδρα Jean Monnet «Προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στην ΕΕ και 

συγκριτικοί νομικοί πολιτισμοί», με επιστ. υπεύθυνη την καθηγήτρια Χ. Δε-

ληγιάννη - Δημητράκου 
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καθώς και το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet  

 “Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία/ες”, με ακαδημαϊκή συντονί-

στρια την αν. καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου 

 

VΙΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Στη διάρκεια του 2020, η Συνέλευση της Σχολής συνεδρίασε δύο (2) φορές. Την 

πρώτη (21.1.2020) προκειμένου να εγκρίνει τον Απολογισμό Κοσμήτορα για το έτος 

2019, καθώς και τον προγραμματικό σχεδιασμό του έτους 2020 και την δεύτερη 

(23.6.2020) για την εκλογή των πέντε μελών της Κοσμητείας.  

Η Συνέλευση του Τμήματος συνεδρίασε είκοσι τέσσερις (24) φορές, η Κοσμητεία 

εννέα (9) και το Διοικητικό Συμβούλιο δώδεκα (12). 

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

2020 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. 

 

VΙΙΙ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των 

πέντε μελών της Κοσμητείας. Η διαδικασία έγινε με κάλπη στο πλαίσιο ειδικής συ-

νεδρίασης της ολομελούς Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής. Εκλέχτηκαν κατ’ 

αλφαβητική σειρά οι: 

 Καθηγητής Ι. Ιγγλεζάκης 

 Επίκουρος καθηγητής Δ. Λέντζης  

 Καθηγητής Ι. Στεφανίδης  

 Καθηγήτρια Ε. Τζίβα 

 Καθηγήτρια Κ. Φουντεδάκη 

Στην πρώτη συνεδρίαση της Κοσμητείας, ο καθηγητής Ι. Στεφανίδης ορίστηκε ανα-

πληρωτής Κοσμήτορας, έως 31.8.2021.  
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Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για την ανά-

δειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδα-

κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος Νομικής, της 

Νομικής Σχολής. 

Εξελέγησαν οι: 

 Σοφία Αποστολίδου – τακτικό μέλος 

 Ελένη Γιαννίτσιου – αναπληρωματικό μέλος 

Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη των Διευθυντών των 

έξι Τομέων της Σχολής, με ετήσια θητεία από 1.9.2020.   

Εξελέγησαν οι: 

 Στ. Κουμάνης στον Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δι-

καίου 

 Ι. Καμτσίδου στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης 

 Μ. Σαρηγιαννίδης στον Τομέα Διεθνών Σπουδών 

 Ρ. Γιοβανόπουλος στον Τομέα Εμπορικού Δικαίου 

 Κ. Κυριαζόπολος στον Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του 

Δικαίου 

 Μ. Αρχιμανδρίτου στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών. 

 

IΧ. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

1. Στις 15.1.2020, η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής ΑΠΘ εξέδωσε Ψήφισμα για 

την ανάδειξη της ομότιμης καθηγήτριας του ΕΚΠΑ κ. Άννας Ψαρούδα – Μπε-

νάκη στη θέση της Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών. Το Ψήφισμα είχε ως 

εξής: 

«Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 χαιρετίζει την ανάδειξη της διαπρεπούς νομικού, πρώην Προέδρου της Βουλής και ομότι-

μης καθηγήτριας του ΕΚΠΑ Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, στη θέση της Προέδρου της Ακα-

δημίας Αθηνών κατά το έτος 2020 και της εύχεται ολόψυχα ευδόκιμη θητεία και στη θέση 

αυτή για το καλό του δημόσιου βίου μας». 
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2. Στις 5.2.2020, η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής υιοθέτησε Ψήφισμα σχε-

τικά με τη ρύθμιση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών των κολλεγίων με ε-

κείνους των ΑΕΙ. Το Ψήφισμα είχε ως εξής: 

«Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίασή της με αριθμό 152/ 5.2.2020,  αποφάσισε ομόφωνα την 

έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος: 

Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη νομοθετική αλλαγή με την οποία οι 

τίτλοι σπουδών των κολλεγίων αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με εκείνους των ΑΕΙ (άρθρο 50 

ν. 4653/2020), διαπιστώνει ότι η ρύθμιση αυτή βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση προς τη συ-

νταγματική αρχή της ισότητας, καθώς εξομοιώνει προδήλως ανόμοιες καταστάσεις. 

Θεωρεί επιπλέον ότι, στο μέτρο που τα κολλέγια δεν υπόκεινται στις αυτές προϋποθέσεις 

ελέγχου και αξιολόγησης με τα ελληνικά ανώτατα ιδρύματα, η συγκεκριμένη εξομοίωση 

παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της αξιοκρατίας. 

Αμφότερες οι αρχές αυτές είναι θεμελιώδεις για την ορθή λειτουργία του κράτους δικαίου, 

και ιδιαίτερα στο πεδίο της εκπαίδευσης». 

 

3. Στις 2.11.2020 η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, με αφορμή τον προπηλα-

κισμό του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, υιοθέτησε ομόφωνα το ακό-

λουθο ψήφισμα: 

«Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίασή της 171/2.11.2020, με αφορμή τον προπηλακισμό του 

Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, εξέδωσε με ομόφωνη απόφασή της το ακόλου-

θο ψήφισμα: 

«Ο βάναυσος προπηλακισμός του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου υπενθυμίζει 

για μια ακόμη φορά την επιτακτική ανάγκη η Πανεπιστημιακή Κοινότητα και η Πολιτεία να 

προστατεύσουν αποτελεσματικά τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και την ανθρώπινη αξιοπρέ-

πεια από τους φορείς της βίας, του σκοταδισμού και του ολοκληρωτισμού. 

Δεν αρκούν λόγοι καταδίκης. Χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα, που αφορούν 

στην επαρκή φύλαξη των πανεπιστημιακών χώρων. Δράσεις και μέτρα που θα υλοποιη-

θούν με ευθύνη των πανεπιστημιακών οργάνων, αλλά θα χρηματοδοτηθούν από μια Πολι-

τεία που κατανοεί τις υποχρεώσεις της και δεν παρακολουθεί αμήχανη». 
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                                                           ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 

 

Ι. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

1. Προτάσεις Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής για αλλαγές στο πρό-

γραμμα των προπτυχιακών σπουδών 

Στις 11.2.2020, η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών κατέθεσε στη Συνέλευση του 

Τμήματος εκτενή αναφορά σχετικά με τις προτάσεις της για επιμέρους βελτιώσεις 

στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. Η Εισήγηση της Επιτροπής είχε ως εξής: 

«Η Επιτροπή ΠΣ συνήλθε  κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020  αρκε-

τές φορές μέχρι τώρα και έλαβε επίσης υπόψιν  τις προτάσεις που υπέβαλαν το 

φθινόπωρο του 2019 δυο Τομείς (Αστικού και Δημοσίου), τις οποίες  εξέτασε σε μια 

από τις συναντήσεις  της . 

Η Επιτροπή έλαβε ως δεδομένες κάποιες διαπιστώσεις της Γενικής Συνέλευσης της 

περασμένης ακαδημαϊκής χρονιάς, που συνοψίζονται  ως εξής:  

Πρώτον, το νέο ΠΣ, όπως τέθηκε σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2015,  ολοκλήρωσε 

το 2019 έναν πρώτο πλήρη κύκλο λειτουργίας, θεωρείται όμως πολύ απαιτητικό. 

Πέραν των άλλων, αύξησε τα μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου από 47 σε 50 (37 

υποχρεωτικά και 13 επιλογής). 

Δεύτερον, το νέο ΠΣ ακολούθησε τις υποδείξεις της πρώτης εξωτερικής αξιολόγη-

σης και τοποθέτησε  αρκετά δύσκολα και κρίσιμα μαθήματα (π.χ. το Διοικητικό Δί-

καιο, το Δίκαιο της Δικαιοπραξίας και το Οικογενειακό Δίκαιο) στα πρώτα εξάμηνα, 

αφήνοντας για τα τελευταία εξάμηνα μόνον τις συνθέσεις και μαθήματα επιλογής.  

Σύμφωνα με τους  συναδέλφους, που διδάσκουν τα μαθήματα αυτά, ιδίως τους συ-

ναδέλφους του Αστικού, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, οι φοιτητές δεν 

προλαβαίνουν να επεξεργασθούν σε βάθος βασικές έννοιες και δυσκολεύονται πε-

ρισσότερο από ό,τι παλαιότερα στα μεγαλύτερα εξάμηνα. Έτσι προκύπτουν από 

τους Τομείς αιτήματα για αύξηση των ωρών διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων, 

διάσπαση μαθημάτων και διδασκαλία ενός τμήματος του μαθήματος σε μεγαλύτε-
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ρο εξάμηνο,  μετακίνηση μαθημάτων σε μεγαλύτερα εξάμηνα ή για προσθήκη νέων 

υποχρεωτικών μαθημάτων.  

Τρίτον, η διάκριση των μαθημάτων επιλογής σε Περιορισμένης Επιλογής (ΠΕ) και 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΛΕ)  και οι κανόνες λειτουργίας του ΠΣ στο σημείο αυτό απο-

δείχθηκαν περίπλοκοι. Ήδη η Γενική Συνέλευση έχει καταργήσει τις οροφές στα μα-

θήματα ΠΕ, κυρίως λόγω τεχνικών δυσκολιών κατά τις δηλώσεις των μαθημάτων.  

Τέταρτον  η κατανομή των διδακτικών μονάδων (ΕCTS) στα διάφορα μαθήματα εμ-

φανίζει μερικές φορές εντυπωσιακές αρρυθμίες : π.χ. όλα τα μαθήματα, που έχουν 

2 ώρες διδασκαλίας, λαμβάνουν από 4 ΕCTS, ενώ μαθήματα με 6 ώρες διδασκαλίας 

λαμβάνουν 7 διδακτικές μονάδες (π.χ. Ενοχικό-γενικό μέρος του 3ου εξαμήνου) ή  

άλλα με 6 ώρες διδασκαλίας λαμβάνουν 5 ECTS (π.χ.  Ποινικό –ειδικό μέρος του 5ου 

εξαμήνου). Η Πολιτική Δικονομία του 4ου  εξαμήνου έχει 7 ΕCTS και η Σύνθεση Πο-

λιτικής Δικονομίας του 8ου εξαμήνου 4 ΕCTS. Η ανωτέρω κατανομή των διδακτικών 

μονάδων δεν φαίνεται να αντιστοιχεί ούτε στο κριτήριο των ωρών διδασκαλίας  ού-

τε στο κριτήριο του βαθμού δυσκολίας των μαθημάτων. Ευχής έργο θα ήταν να 

διορθωθεί η εικόνα αυτή. 

Η Επιτροπή  εξέτασε και συζήτησε διάφορες προτάσεις και κατέληξε να εισηγηθεί 

δυο: 

Ι. Σύμφωνα με την πρώτη πρόταση, μπορούν να επιχειρηθούν κάποιες περιορι-

σμένες  αλλαγές στο ΠΣ,  ως εξής: 

Α. Για το περιεχόμενο του ΠΣ  

 Σε σχέση προς τις προτάσεις των τομέων για  αύξηση των ωρών ορισμένων μα-

θημάτων, τη μετακίνηση μαθημάτων σε μεγαλύτερα εξάμηνα ή και την εισαγω-

γή νέων υποχρεωτικών μαθημάτων η Επιτροπή ομόφωνα  αποφάσισε να μην τις 

εξετάσει. Θεωρεί ότι οποιαδήποτε αύξηση  είτε ωρών, είτε μαθημάτων, κυρίως 

των υποχρεωτικών, έρχεται σε αντίθεση προς τις διαπιστώσεις της Γενικής Συνέ-

λευσης, που μόλις επισημάνθηκαν. 

 Το ημερήσιο πρόγραμμα των φοιτητών είναι πολύ βεβαρημένο. Οι ώρες που 

αναλογούν σε κάθε μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα πρέπει να ενσωμα-

τώνουν και τα φροντιστήρια. Κανένα μάθημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6 ή 

το μέγιστο τις 7 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως, μαζί με τα φροντιστήρια. 
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 Σε μια προσπάθεια ελάφρυνσης του ΠΣ και ως λύση ανάγκης, η Επιτροπή προ-

τείνει την κατάργηση δυο μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής  (ΕΛΕ). Οδηγούμαστε 

έτσι σε σύνολο 48 μαθημάτων (αντί των σημερινών 50), εκ των οποίων τα 11 ε-

πιλογής, αντί των σημερινών 13 μαθημάτων επιλογής. Τα δυο αυτά μαθήματα 

θα μπορούσαν να είναι ένα από το 7ο και ένα από το 8ο εξάμηνο (προς στιγμήν 

διδάσκονται δυο μαθήματα ΠΕ και δυο ΕΛΕ σε κάθε ένα από τα δυο τελευταία 

εξάμηνα). Οι διδακτικές  μονάδες των δυο καταργούμενων μαθημάτων (4 κάθε 

φορά) θα μπορούσαν να κατανεμηθούν ως εξής: Οι 4 μονάδες του  μαθήματος 

ΕΛΕ του 7ου εξαμήνου, που θα καταργηθεί,  να κατανεμηθούν ανά δυο στις δυο 

Συνθέσεις του εξαμήνου (Αστικού και Εμπορικού). Για το 8ο εξάμηνο, οι 4 μονά-

δες του μαθήματος ΕΛΕ, που θα καταργηθεί, να κατανεμηθούν ανά μια στις 

Συνθέσεις Ποινικού και Δημοσίου (6 μονάδες αντί για 5 που είναι σήμερα η κάθε 

μία) και δυο επί πλέον μονάδες να λάβει η Σύνθεση Πολιτικής Δικονομίας, που 

έχει σήμερα 4 διδακτικές μονάδες.  

Σύμφωνα με ένα μέλος της Επιτροπής, το οποίο στο σημείο αυτό μειοψήφησε, η 

κατάργηση μαθημάτων επιλογής, αντί για τη μείωση κάποιων υποχρεωτικών 

μαθημάτων, οδηγεί σε ανισορροπία του προγράμματος, εφόσον αυτό καταλήγει 

σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων.  

Η Επιτροπή  συμμερίζεται τον προβληματισμό του συναδέλφου και τονίζει  ότι 

σκοπός των μεταβολών του ΠΣ δεν είναι η μείωση των  μαθημάτων επιλογής, 

αλλά η μείωση των υποχρεωτικών μαθημάτων. Οι τομείς ωστόσο  δείχνουν με 

τις προτάσεις τους να  κινούνται προς την  ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση  και, 

όπως είναι το σημερινό νομοθετικό καθεστώς, η Επιτροπή δεν έχει περιθώρια 

υποβολής  διαφορετικών  εισηγήσεων. Γι αυτό και υπογραμμίζεται εξαρχής ότι η 

συγκεκριμένη πρόταση  αποτελεί λύση ανάγκης. 

 Η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση των οροφών σε όλα τα μαθήματα επιλο-

γής, δηλαδή και στα ΕΛΕ, καθώς και την ένταξη των δυο διακλαδικών σεμιναρί-

ων του 5ου  και 6ου  εξαμήνου στο σύνολο των μαθημάτων  επιλογής, όπου θα 

συντρέχουν μαζί με όλα τα άλλα μαθήματα. Ειδικά για τα διακλαδικά σεμινάρια 

η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη για σύμπραξη  μικρού  αριθμού διδασκό-

ντων  (το πολύ 3 άτομα) ανά σεμινάριο. Υπενθυμίζει επίσης ότι, όταν εγκρίθηκαν 

οι θεματικές των διακλαδικών σεμιναρίων, είχε δοθεί η διαβεβαίωση ότι τα θέ-
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ματά τους θα άλλαζαν από καιρού εις καιρόν και δεν θα παγιώνονταν μόνον όσα 

εγκρίθηκαν αρχικά.  

 Έχει ήδη αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η δυνατότητα των φοιτητών μας 

να επιλέγουν και από άλλες Σχολές, αποκλειστικά και μόνον Σχολές του ΑΠΘ, 

δυο από τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τον κανονισμό μαθήματα ΕΛΕ. Οι δυνα-

τότητες επιλογής  δεν μπορεί να είναι απεριόριστες. Η Επιτροπή προτείνει τον 

ορισμό ενός μέλους ΔΕΠ ως συντονιστή, ο οποίος θα εξετάζει (εκ των προτέρων) 

και θα εγκρίνει τη συνάφεια του επιλεγόμενου μαθήματος με τη νομική επιστή-

μη. 

 Η Επιτροπή προτείνει επίσης να γίνει δεκτή η δυνατότητα όσων σπουδαστών ε-

πιθυμούν, να επιλέγουν δυο  επί πλέον μαθήματα και να εξετάζονται και σε αυ-

τά, αυξάνοντας τον αριθμό των ΕCTS τους. Οι επιπλέον των υποχρεωτικών 240 

ΕCTS διδακτικές μονάδες θα μπορούν να αναγράφονται σε συμπλήρωμα του 

πτυχίου τους. 

Β. Για το σύστημα των εξετάσεων. 

 Η Επιτροπή θεωρεί ομόφωνα ότι τα σύστημα των προαπαιτούμενων  μαθημά-

των για τις πέντε συνθέσεις είναι σωστό και δεν βλέπει κανέναν λόγο κατάρ-

γησής του. Επισημαίνει ότι, προκειμένου να μην καθυστερούν οι φοιτητές τη 

λήψη του πτυχίου λόγω της κατάργησης των επαναληπτικών εξετάσεων, έχει 

ήδη υιοθετηθεί ένα  σύστημα εμβόλιμων εξεταστικών, υπό τους γνωστούς ό-

ρους, για όσους χρωστούν περιορισμένο αριθμό μαθημάτων. 

 Εξετάσθηκε  η δυνατότητα βελτίωσης του (προβιβάσιμου) βαθμού των σπουδα-

στών και η Επιτροπή κατέληξε να την προτείνει μόνον για δυο ή τρία μαθήματα  

ανά σπουδαστή σε όλη τη διάρκεια των σπουδών και μόνον εάν γίνει αποδεκτό 

ότι καταργείται ο πρώτος βαθμός και διατηρείται ο νέος, όποιος και αν είναι (α-

κόμη και μη προβιβάσιμος). Η διαδικασία αυτή θα επιτρέπεται μόνον μια φορά 

για το κάθε ένα από τα δυο ή τρία μαθήματα.  Προτείνεται επίσης από την Επι-

τροπή η κατάργηση της απαγόρευσης των ρητρών στις εξετάσεις. Οι ρήτρες, ό-

ταν σημειώνονται από τους φοιτητές, δεν δεσμεύουν πάντως τους εξεταστές, οι 

οποίοι θα τις εκτιμούν κατά πλήρη διακριτική τους ευχέρεια. 
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ΙΙ. Η Επιτροπή  εισηγείται πάντως ομόφωνα και μια δεύτερη πρόταση, η οποία 

αποβλέπει στην έναρξη μιας  διαδικασίας για δραστικότερη μεταβολή της  διάρ-

θρωσης και της λογικής  του ΠΣ. 

Η πρόταση αυτή  διατυπώνεται προς στιγμήν σε γενικές γραμμές και θα χρειαστεί 

λεπτομερή επεξεργασία, όχι μόνον στο ουσιαστικό της τμήμα, αλλά και στο θέμα 

των διδακτικών μονάδων, καθώς και στο ζήτημα των μεταβατικών ρυθμίσεων.  Κά-

ποιες  αρχές, οι οποίες θα  μπορούσαν διέπουν τη μεταρρύθμιση αυτήν και υιοθε-

τήθηκαν, άλλες ομόφωνα και άλλες κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή, έχουν ως 

εξής: 

 Το ΠΣ καλό θα ήταν να γίνει πιο ευέλικτο. Η κατανομή των  διδακτικών μονάδων 

πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να αποδίδονται με πιο αντικειμενικό  τρόπο οι 

δυσκολίες του κάθε μαθήματος και να συνυπολογίζονται οι ώρες διδασκαλίας 

και ενασχόλησης του φοιτητή με το αντικείμενο. Προτείνεται πάντως να παρα-

μείνουμε στο σχήμα: 240 διδακτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου, 30 διδα-

κτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. 

 Προτείνεται το σύνολο των μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου να μειωθεί στα 

45.  

 Ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων προτείνεται να μειωθεί σε 30. Κάθε 

Τομέας θα αναλάβει να ιεραρχήσει τα υποχρεωτικά μαθήματά του και να κα-

ταρτίσει έναν κατάλογό τους. Στον κατάλογο θα τοποθετηθούν κατά σειράν,  ε-

κείνα τα μαθήματα, που θεωρούνται από τον Τομέα ως απολύτως αναγκαία 

(«θεμελιώδη» κατά την επιτροπή αξιολόγησης), ώστε να συμπεριληφθούν ο-

πωσδήποτε στα υποχρεωτικά. Κάθε Τομέας θα διευκρινίσει επίσης ποια μαθή-

ματα αποτελούν προαπαιτούμενα άλλων. Η Συνέλευση θα αποφασίσει πώς θα 

κατανεμηθούν τα 30 υποχρεωτικά  μαθήματα  μεταξύ των έξι Τομέων αλλά και 

σε ποιο εξάμηνο θα προσφέρονται κάθε φορά. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορού-

σαν κάποια μαθήματα να μετακινηθούν σε μεγαλύτερα εξάμηνα, σε σχέση με τα 

ισχύοντα σήμερα, προκειμένου να μειωθούν οι δυσκολίες, που έχουν επιση-

μανθεί. (Μειοψήφησε ένα μέλος, που θεωρεί ότι τα 30 μαθήματα θα οδηγή-

σουν σε μεγάλη συρρίκνωση των υποχρεωτικών μαθημάτων). 

 Τα υπόλοιπα 15 μαθήματα θα είναι μαθήματα επιλογής,  εκ των οποίων 1 μά-

θημα θα είναι το υποχρεωτικό Γενικής Παιδείας του πρώτου εξαμήνου (επιλογή 
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μεταξύ 4 προσφερόμενων), όπως ακριβώς ισχύει και σήμερα. Τα 14 μαθήματα 

επιλογής, που απομένουν, μπορούν να κατανεμηθούν ως εξής:   ανά 2 μαθήμα-

τα από κάθε έναν από τους πέντε Τομείς (πλην του Τομέα Ιστορίας,  Φιλοσοφίας 

και Κοινωνιολογίας του Δικαίου)=10 μαθήματα και τα υπόλοιπα 4 κατά ελεύθε-

ρη επιλογή του σπουδαστή από όλα τα προσφερόμενα μαθήματα. (Μειοψήφη-

σε ένα μέλος, το οποίο προτείνει στην κατανομή να πάρει μέρος και ο Τομέας 

Ιστορίας και Φιλοσοφίας. Στην περίπτωση αυτήν τα μαθήματα επιλογής θα γί-

νουν 12 αντί για 10 και θα απομείνουν μόνον 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής 

του φοιτητή).  

 Οι διδάσκοντες, που επιθυμούν, θα μπορούν να προχωρούν στην οργάνωση 

διαθεματικών μαθημάτων επιλογής, τα οποία θα συντρέχουν με όλα τα άλλα 

μαθήματα επιλογής, αλλά  σε συνεργασία μόνον δυο  Τομέων κάθε φορά (δυο 

διδάσκοντες ανά μάθημα, ένας από κάθε Τομέα). 

 Ο περιορισμός του άρθρου 3 παρ. 6 γ του Κανονισμού Προπτυχιακών σπουδών, 

σύμφωνα με τον οποίο ο φοιτητής δεν επιτρέπεται να επιλέγει μαθήματα, τα 

οποία στο πρόγραμμα έπονται χρονικά περισσότερο από 2 εξάμηνα από το εξά-

μηνο που είναι εγγεγραμμένος, προτείνεται να καταργηθεί. 

 Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει αν θα πρέπει να υπάρχει ανώτατος αριθμός   

φοιτητών στα μαθήματα επιλογής ή αν θα καταργηθεί κάθε όριο  σε όλα τα 

προσφερόμενα μαθήματα. 

 Το ανώτατο όριο των μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει ο φοιτητής ανά εξά-

μηνο κανονικής φοίτησης (20 μαθήματα) πρέπει να επανεξετασθεί. 

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι φοιτητές πρέπει να ενθαρρυνθούν να γράφουν 

νομικά κείμενα, κάτι που είχε επισημάνει και η επιτροπή αξιολόγησης. Ο τρόπος 

που θα οργανωθεί η συγγραφή αυτή πρέπει να συζητηθεί λεπτομερώς. Η σκέψη 

για συγγραφή απαλλακτικών ή διπλωματικών εργασιών δεν συγκέντρωσε την 

επιδοκιμασία όλων των μελών  της Επιτροπής και ίσως η σχετική συζήτηση να 

είναι πρόωρη. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλισθούν αυστηροί όροι 

(π.χ. κάθε διδάσκων θα επιβλέπει μόνον πολύ περιορισμένο αριθμό εργασιών)». 

2. Αποφάσεις της Συνέλευσης Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα προπτυχιακών 

σπουδών 



21 

 

Με βάση  τις προτάσεις της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, συνεδρίασε στις 

23.2.2020 και 10.3.2020 η Συνέλευση Τμήματος με συμμετοχή και του ΔΣ του Συλ-

λόγου Φοιτητών Νομικής. Μετά από εκτενή συζήτηση αποφασίστηκαν τα εξής: 

 Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η κατάργηση των οροφών σε όλα τα μαθήματα 

επιλογής σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής ΠΠΣ και του Συλλόγου των 

Φοιτητών της Νομικής Σχολής. 

 Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η διατήρηση της δυνατότητας επιλογής δύο 

μαθημάτων από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, όποια και εάν είναι αυτά, 

χωρίς να αλλάζουν τον αριθμό των ECTS του πτυχίου, αλλά να αναγράφονται 

κανονικά στην αναλυτική βαθμολογία.  

 Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι διδακτικές ώρες στο ημερήσιο πρόγραμμα των 

φοιτητών δεν θα ξεπερνούν τις οκτώ (8) ημερησίως. 

 Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία με τέσσερις λευκές ψήφους ότι δεν θα γίνεται 

κανένα φροντιστηριακό μάθημα, καμία πρακτική άσκηση πέραν των ωρών δι-

δασκαλίας που αναγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. 

 Εκφράστηκε ομόφωνα η ευχή να ενωθούν τα δύο μαθήματα της Σύνθεσης του 

Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου σε ένα μάθημα και 

ο τελικός βαθμός να προκύπτει με αναγωγή στον μέσο όρο. 

 Αποφασίστηκε ομόφωνα να παραμείνουν τα αναγκαία για τη λήψη του πτυχίου  

μαθήματα επιλογής δεκατρία (13). 

 Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία ότι τα Διακλαδικά Σεμινάρια εντάσσονται στα 

μαθήματα ΕΛΕ και επιλέγονται γενικώς οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε, 

χωρίς περιορισμό εξαμήνων. Συνεπώς το ΠΠΣ έχει πλέον μόνο τρεις κατηγορίες 

μαθημάτων ΓΠ, ΠΕ και ΕΛΕ χωρίς οροφή. 

 Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία με δύο λευκές ψήφους η διατήρηση ρητρών 

για τα εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς ο διδάσκων να δεσμεύεται από αυτές.   

 Αποφασίστηκε να δοθεί στους φοιτητές το δικαίωμα βελτίωσης της βαθμολογί-

ας τους σε τρία (3) κατ’ ανώτατο όριο μαθήματα, μία φορά για κάθε μάθημα. Ο 

φοιτητής δικαιούται να υποβάλει σχετικό αίτημα μέχρι την ολοκλήρωση των 

σπουδών του, μέχρι δηλαδή να εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα. Για την 

νέα εξέταση των μαθημάτων υποβάλει σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Τμή-
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ματος, ο υφιστάμενος βαθμός ανακαλείται και πλέον παραμένει ο βαθμός που 

θα λάβει ο φοιτητής στην νέα εξέταση. Σε περίπτωση προαπαιτούμενου που 

ανακαλείται, ο φοιτητής δεν χάνει το θεμελιωμένο δικαίωμά του να εξεταστεί 

στη Σύνθεση. 

 Αποφασίστηκε ομόφωνα, μετά από πρόταση του Τομέα Ποινικών και Εγκλημα-

τολογικών Επιστημών να μειωθούν οι ώρες του μαθήματος του Ειδικού Ποινικού 

Δικαίου από έξι σε πέντε και να αυξηθούν οι ώρες του μαθήματος του Γενικού 

Ποινικού από τέσσερις σε πέντε. 

         3.Υλοποίηση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών στη διάρκεια της 

πανδημίας 

Στα μέσα Φεβρουαρίου 2020 υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση τα πρώτα περιορι-

στικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Αμέσως η Σχολή 

ανακοίνωσε την διακοπή της διδασκαλία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων. Την 

επόμενη ημέρα συγκλήθηκε η Κοσμητεία της Σχολής και συζήτησε εναλλακτικές 

προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ σε τρεις ημέρες συγκλήθη-

κε και η Συνέλευση του Τμήματος, όπου, αξιολογώντας και τις προτάσεις που κατέ-

θεσαν οι πρυτανικές αρχές, αποφασίστηκε ομόφωνα η διαδικτυακή πραγματοποίη-

ση όλων των μαθημάτων χωρίς παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, 

η πραγματοποίηση δηλαδή όλων των μαθημάτων στη διάρκεια 13 εβδομάδων. Ου-

σιαστικά υπήρχε καθυστέρηση μόνο μιας εβδομάδας. 

Για την διαδικτυακή πραγματοποίηση των μαθημάτων χρησιμοποιήθηκε αρχικά η 

προσφερόμενη από το πανεπιστήμιο πλατφόρμα Skype for Business, η οποία όμως 

δημιουργούσε πολλά προβλήματα και αποδείχθηκε ανεπαρκής για την υποστήριξη 

των μαθημάτων. Ήδη την επόμενη εβδομάδα έγινε από τη Σχολή έρευνα αγοράς και 

αγοράστηκε από τη Νομική η πλατφόρμα ΖΟΟΜ με 10 αίθουσες διδασκαλίας. Έτσι 

τα μαθήματα μπορούσαν να διεξαχθούν πια χωρίς προβλήματα και η διδασκαλία 

ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου.  

Οι εξετάσεις μεταφέρθηκαν λίγο πιο αργά, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων κατά 

την παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές.  

Για τις εξετάσεις υιοθετήθηκαν τρεις ουσιαστικά επιλογές: 

 Προφορική εξέταση μικρών ομάδων 5 – 6 φοιτητών, στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ, 

ένας τρόπος που κρίθηκε ως ο πλέον ασφαλής, είχε όμως αδυναμίες όταν το 
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φοιτητικό ακροατήριο αριθμούσε περισσότερους από 250 φοιτητές ανά δι-

δάσκοντα, όπως συνέβαινε σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, πλην Συνθέ-

σεων. 

 Γραπτή εξέταση μέσω e-learning με μικρές ερωτήσεις πολλαπλών απαντή-

σεων ή ανοικτές ερωτήσεις ανάπτυξης. 

 Γραπτή εξέταση με συνδυασμό μικρών ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων 

και ανοικτών ερωτήσεων ανάπτυξης, με ταυτόχρονη κατανομή των φοιτητών 

σε διαδικτυακές αίθουσες και επιτήρηση μέσω ΖΟΟΜ.  

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, αξιολογήθηκαν από τη Σχολή τα στοιχεία 

που προέκυψαν και αποφασίστηκε να αποκλειστεί ο δεύτερος τρόπος εξέτασης ως 

ο πλέον ανασφαλής ως προς το αδιάβλητο των εξετάσεων.  

Έτσι στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 υιοθετήθηκε μόνο ο πρώτος και τρίτος 

τρόπος εξέτασης.  

       4.Παρουσίαση της αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές και κατά-

θεση προτάσεων 

Στην συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής με αρ. 166/25.8.2020 ε-

φαρμόστηκε για πρώτη φορά το σύστημα αξιολόγησης των κρίσεων των φοιτητών 

για τα μαθήματα και τους διδάσκοντες, όπως αυτό είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα 

σπουδών στις αλλαγές που υιοθετήθηκαν το 2019. Την παρουσίαση έκανε ο συντο-

νιστής ΟΜΕΑ, αναπληρωτής καθηγητής κ. Θ. Παπακυριάκου, τονίζοντας τις διαφο-

ρές που υπάρχουν στις αξιολογήσεις μεταξύ επιμέρους μαθημάτων, αλλά και τους 

θετικούς μέσους όρους των αξιολογήσεων, που κινούνται σε υψηλά επίπεδα.  

Ο κ. Παπακυριάκου τόνισε ότι υπήρξε πολύ σημαντική πρόοδος στη συμμετοχή 

στην αξιολόγηση, ένας πολύ καλός μεσοσταθμικός δείκτης, ο οποίος μπορεί να βελ-

τιωθεί περαιτέρω. Επίσης ικανοποιητική θεωρήθηκε η αύξηση στους δείκτες ποιό-

τητας μαθημάτων και διδασκόντων στη διάρκεια της πανδημίας, κάτι που δείχνει 

ότι το μοντέλο που ακολουθήθηκε ήταν πετυχημένο, ενώ βελτίωση θα μπορούσε να 

υπάρξει κυρίως αν αυξανόταν η έκταση του υποστηρικτικού υλικού στο e-learning.  

Στη Συνέλευση αποφασίστηκε να κινείται συγκεκριμένη διαδικασία στις περιπτώ-

σεις που ο δείκτης ποιότητας ενός μαθήματος έχει μια απόκλιση προς τα κάτω από  

τον  μεσοσταθμικό δείκτη κατά 20%. Η διαφορά πρέπει να αναδεικνύεται και να α-
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ντιμετωπίζεται, με διαδικασία μέσα στον Τομέα ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, με 

παρέμβαση της Κοσμητείας.     

          5.Κατατακτήριες εξετάσεις 

Στις 14.1.2020, η Επιτροπή Διεξαγωγής των Κατατακτηρίων Εξετάσεων Πτυχιούχων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, μετά την παράδοση των βαθμολογιών από τους Α’ και Β’ βαθμολο-

γητές, συγκεντρώθηκε και αποκάλυψε ενώπιον της Κοσμήτορος τα ονόματα των ε-

ξετασθέντων στα τρία μαθήματα των παραπάνω εξετάσεων (124 διαγωνισθέντων 

στην «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου», 128 διαγωνισθέντων στο «Δημόσιο 

Διεθνές Δίκαιο» και 123 διαγωνισθέντων στο «Συνταγματικό Δίκαιο»). 

Διαπιστώθηκε ότι δυνάμει της με αριθ. πρωτ. Φ.253.1/80988/Α5/22-05-2019 Υ.Α. 

(ΦΕΚ 1867 τ.Β΄ (27-05-2019)) ο αριθμός εισακτέων στη Νομική Σχολή ΑΠΘ για το 

ακαδ. έτος 2019/20 ανέρχεται σε 371. Επ’ αυτού βάσει του άρθρου 1 παρ.1 της με 

αριθ. Φ.1/192329/Β3/13.12.2013 ΥΑ (ΦΕΚ 3185Β’/16.12.2013) το ποσοστό των ει-

σακτέων με κατατακτήριες εξετάσεις ανέρχεται στο ποσοστό του 12%, δηλαδή 

371*12%=45.  

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αριθ. Φ.1/192329/Β3/13.12.2013 ΥΑ (ΦΕΚ 

3185Β’/16.12.2013) η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροι-

σμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περι-

λαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα 

(30) μονάδων και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες 

τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Επί τη βάσει αυτών για το ακαδημα-

ϊκό έτος 2019-2020 εισάγονται 31 άτομα που συγκέντρωσαν τις παραπάνω προϋ-

ποθέσεις. 

Σε εφαρμογή του άρθρου 74 παρ.3 του Ν.4485(ΦΕΚ114΄τ.Α’/2017) θέσεις εισακτέ-

ων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις 2019/20 καλύπτονται μέ-

χρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων (υπόλοιπο αριθμού ει-

σακτέων είναι 14 (45-31=14), με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά 

φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα 

(30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα. 

Κατόπιν τούτου, η Συνέλευση του Τμήματος ενέκρινε την εγγραφή των 45 ατόμων 

που πρότεινε η Επιτροπή στους καταλόγους των φοιτητών της Νομικής Σχολής. 
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            6.Μετεγγραφές φοιτητών  

Από 22 έως 29.1.2020, η Γραμματεία του Τμήματος δέχθηκε τις αιτήσεις φοιτητών 

που είχαν επιλεγεί για μετεγγραφή για λόγους υγείας κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2019 – 2020. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν, αφού καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα, να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδο-

τημένο πρόσωπο στην Γραμματεία του Τμήματος, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

κατά νόμο δικαιολογητικά.   

Κατόπιν τούτου, η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής, στη συνεδρίασή της αρ. 

152/05-02-2020, ενέκρινε τη μετεγγραφή όλων των φοιτητών της παραπάνω κατη-

γορίας που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για έλεγχο στη Γραμματεία του Τμή-

ματος. 

           7.Ορκωμοσίες  

Στις 6.2.2020 ανακοινώθηκαν οι ορκωμοσίες των νέων πτυχιούχων για τις 18.3.2020 

και 20.3.2020 και κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.  

Τελικώς, μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 

διάδοσης του ιού COVID-19, οι δύο τελετές αναβλήθηκαν.   

Το θέμα ρυθμίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ και τροποποίηση του Ε-

σωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος. Με βάση την απόφαση αυτή, οι φοιτητές 

μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα πτυχίου με την ένδειξη "έλαβε πτυχίο στις 

………..". Οι τελετές ορκωμοσίας δύναται να πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη των 

μέτρων, ενώ όσοι επιθυμούν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σ' αυτές παρόλο που 

θα έχουν λάβει αντίγραφα πτυχίου. Θα ακολουθήσει τότε σχετική ανακοίνωση για 

την υποβολή αίτησης. Αν κάποιοι από τους παραπάνω δικαιούχους πτυχίου δεν θε-

λήσουν να παραλάβουν αντίγραφα πτυχίου και επιθυμούν να ορκιστούν με φυσική 

παρουσία, όταν αυτό είναι εφικτό, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το αντίγραφο πτυχί-

ου τους θα αναγράφει "ορκίστηκε στις (ημερομηνία μελλοντικής ορκωμοσίας)" και 

πρέπει να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν δεν παραληφθεί η παραπάνω 

υπεύθυνη δήλωση από τη Γραμματεία μαζί με τα δικαιολογητικά που θα αποστα-

λούν, τα αντίγραφα πτυχίου θα εκδοθούν κανονικά όπως περιγράφεται στην παρά-

γραφο 1. 
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ΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Ενόψει των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι ΕΔΕ των 

προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, στα οποία η εισαγωγή των φοιτητών γι-

νόταν με εξετάσεις, ζήτησαν αλλαγή του τρόπου  εισαγωγής προκειμένου να επιλε-

γούν οι φοιτητές μέσω της υποβολής φακέλου. Το αίτημα εγκρίθηκε από τη Συνέ-

λευση του Τμήματος, την Επιτροπή ΠΜΣ του ΑΠΘ και στη συνέχεια από τη Σύγκλητο 

και η Σχολή προχώρησε στην κατάθεση τροποποίησης του Κανονισμού των ΠΜΣ, 

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Έτσι, το 2020, η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών σε όλα τα ΠΜΣ του Τμήματος Νομικής έγινε με αξιολόγηση των προσόντων των 

υποψηφίων και όχι με εξετάσεις. 

 Εξαίρεση αποτέλεσε το ΠΜΣ του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, 

που πραγματοποίησε εξετάσεις.  

Μέσα στο 2020 ολοκληρώθηκε και η επεξεργασία της πρότασης για την ίδρυση ενός 

διατομεακού αγγλόφωνου ΠΜΣ, με τίτλο: «European Business and Economic Law”. 

To ΠΜΣ εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΠΜΣ του ΑΠΘ και τη Σύγκλητο και η ίδρυση 

του δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. Υποδοχή και ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών  

Τον Νοέμβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η τελετή υποδοχής 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. Στην εκ-
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δήλωση μίλησαν η κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, οι Διευθυντές των έξι Τομέων 

της Σχολής που ενημέρωσαν για τα μαθήματα και τις εκδηλώσεις κάθε Τομέα, εκ-

πρόσωπος του ΚΗΔ που ενημέρωσε για τον τρόπο πρόσβασης στις ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες του ΑΠΘ, η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, που ενη-

μέρωσε σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στα βιβλία, τα περιοδικά και τις βάσεις 

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

2. Επιστημονικές εκδηλώσεις και σεμινάρια της Σχολής  

 Κατά το έτος 2020 είχαν προγραμματιστεί πολλές εκδηλώσεις, ανάλογες σε αριθμό 

με εκείνες του προηγούμενου έτους. Λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε 

η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κάποιες από αυτές ματαιώθη-

καν ή αναβλήθηκαν, ενώ αρκετές πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Οργανώθηκαν 

ειδικότερα οι ακόλουθες 23 επιστημονικές εκδηλώσεις: 

 8.1.2020 – 30.6.2020: : Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής / 

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

βιοηθικής», (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 

 27.1.2020: Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Νομικής Σχολής 

ΑΠΘ, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μαθημάτων, Δημόσια συζήτηση με θέμα: 

«Ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και αναθεώρηση του Συντάγματος - Συνο-

λική αξιολόγηση της δεκαετίας 2009-2019» 

 26.2.2020: Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Νομικής Σχολής 

ΑΠΘ: Ημερίδα με θέμα: «Βιώσιμες, ανθεκτικές και ευφυείς πόλεις - Παρουσίαση 

αποτελεσμάτων ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Βιωσιμότητα – Ανθεκτι-

κότητα – Προσαρμοστικότητα: Ο ρόλος του δικαίου στις νέες μορφές πόλεων 

στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου αστικού κόσμου» 

 6.5.2020: ΠΜΣ Θεωρίας Δικαίου και Διεπιστημονικών Νομικών Σπουδών της 

Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαδικτυακό 

debate με τίτλο: “Δικαιώματα και Δημοκρατία στα χρόνια του Covid-19”: Ζωή, 

Υγεία, Ασφάλεια: Η επιστροφή των συνταγματικών αξιών;» 

 15.5.2020: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής 

Σχολής ΑΠΘ, Webinar με τίτλο: «Η άσκηση της ιατρικής στην εποχή της πανδη-

μίας» 
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 10.6.2020: ΠΜΣ Θεωρίας Δικαίου και Διεπιστημονικών Νομικών Σπουδών της 

Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 3ο Διαδι-

κτυακό debate «Δηµοκρατία και Δικαιώµατα στα χρόνια του covid-19» - Απα-

σχόληση και κοινωνική πολιτική στα χρόνια του Covid-19 

 12.6.2020: ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών Νομικής Σχολής 

ΑΠΘ, Διαδικτυακή διεξαγωγή εικονικής διεθνούς εμπορικής διαιτησίας 

 5 – 11.7.2020: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής / Εθνική Επι-

τροπή Βιοηθικής, Online θερινό σχολείο με θέμα: «HUMAN RIGHTS IN HEALTH» 

 6 – 11.7.2020: Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικο-

νομικό Έγκλημα, Online θερινό σχολείο με τίτλο: “Recent developments on 

financial crime, corruption and money laundering: European and international 

perspectives”. 

 26 – 27.9.2020: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής / Εθνική 

Επιτροπή Βιοηθικής, Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα: «Η δική μου Βιοηθική», 

στο πλαίσιο του οποίου παρουσίασαν υβριδικά στη Θεσσαλονίκη το έργο τους 

20 μαθητικές ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα, από τις οποίες βραβεύθηκαν οι 3 

καλύτερες.   

 3 - 4.10.2020: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής / Εθνική Επι-

τροπή Βιοηθικής, Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα: «Η δική μου Βιοηθική», στο 

πλαίσιο του οποίου παρουσίασαν διαδικτυακά το έργο τους 25 μαθητικές ομά-

δες από τη Νότια Ελλάδα, από τις οποίες βραβεύθηκαν οι 3 καλύτερες.   

 5 – 9.10.2020: 15ο Ελληνοελβετικό-γερμανικό Σεμινάριο (Ζυρίχη) που διοργα-

νώνουν από κοινού με τη Σχολή μας η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυ-

ρίχης και (πλέον, από το 2015) η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βύρ-

τζμπουργκ (Würzburg) της Γερμανίας. Κεντρικό θέμα του Σεμιναρίου:  «Ζητήμα-

τα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από την τήρηση αρχείων».  

 14.10.2020: Νομική Σχολή ΑΠΘ, διάλεξη ομότιμου καθηγητή (Prof. Dr. em.) Isaak 

Meier, της Νομική Σχολής του παν/μίου της Ζυρίχης, της Ελβετίας, με θέμα: 

«Πολιτική Δικονομία και κίνδυνος»(“Zivilverfahrensrecht und Risiko”) 

 15 – 17.10.2020: Νομική Σχολή ΑΠΘ, Συνέδριο για τα 90 χρόνια λειτουργίας της 

Σχολής με θέμα: «Δίκαιο και Τεχνολογία στην Κοινωνία Διακινδύνευσης»  
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 23.10 – 10.12.2020: Νομική Σχολή ΑΠΘ / UNCHR, Σεμινάρια προσφυγικού δικαί-

ου. 

 5.11.2020: Ερευνητική Ομάδα Δικαίου και Πληροφορικής / Εργαστήριο Μελέτης 

για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, διαδικτυακή επι-

στημονική εκδήλωση με θέμα: «Οι Οδηγίες 2019/770/ΕΕ και 2019/771/ΕΕ για τις 

ψηφιακές συμβάσεις και η επίδρασή τους στην εσωτερική έννομη τάξη».  

 13 – 14.11.2020: Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οι-

κονομικό Έγκλημα, Online επιστημονικό σεμινάριο για τη Βόρεια Ελλάδα με θέ-

μα: «Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμε-

τώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή 

του» 

 19.11.2020: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής  / Εργαστήριο Με-

λέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής 

Σχολής ΑΠΘ, Διαδικτυακή Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: "Η διαφθορά στο 

χώρο της υγείας" 

 20.11.2020 – 5.6.2021: Ερευνητική Ομάδας Νομικής Σχολής ΑΠΘ «Ψηφιακή Οι-

κονομία και Ιδιωτικό Δίκαιο», 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

 22.11.2020: Ρητορικός Όμιλος Φοιτητών Νομικής Σχολής ΑΠΘ ΘΑΡΣΥΝ υπό την 

αιγίδα της Νομικής Σχολής,  επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η στέρηση πολι-

τικών δικαιωμάτων από πολιτικά πρόσωπα». 

 27 – 28.11.2020: Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οι-

κονομικό Έγκλημα, Online επιστημονικό σεμινάριο για τη Νότια Ελλάδα με θέμα: 

«Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώ-

πισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή 

του» 

 3 – 4.12.2020: ΚΕΝΟΠ / Νομική Σχολή / ΕΕΔΑ / ΔΣΘ / Δήμος Θεσσαλονίκης / Πε-

ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2ο FORUM Θεσσαλονίκης για τα Ανθρώπινα Δι-

καιώματα:  Έµφυλες Ανισότητες και ∆ικαιώµατα των Γυναικών στη σηµερινή Ελ-

λάδα 

 8 – 9.12.2020: Νομική  Σχολή ΑΠΘ, 6ο Συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών Νομι-

κής Σχολής, με θέμα: «Δίκαιο και Επανάσταση του 1821» 
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3. Άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους φοιτητές 

 4.6.2020: Νομική Σχολή ΑΠΘ, Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για την Πρα-

κτική Άσκηση.  

 

ΙV. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Ερευνητικά προγράμματα 

Κατά το 2020 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 2020 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-

τοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις για την ολοκλήρωση της κοινής έρευνάς 

τους επί της νομοθεσίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα.  

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

τοποίησε εντός του 2020 τον τρίτο κύκλο σεμιναρίων στο αντικείμενο που πραγμα-

τεύεται.  

 

V. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Μέσα στο 2020 εφαρμόστηκαν στη Σχολή πέντε συνολικά προγράμματα δια βίου 

εκπαίδευσης: 

 Σεμινάριο Βιοηθικής, από Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθι-

κής και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (8.1 – 30.6.2020) 

http://www.law.auth.gr/
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 5ο Θερινό Σχολείο Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής / 

Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής με θέμα: «HUMAN RIGHTS IN HEALTH» (5 – 

11.7.2020) 

 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” 

(6 – 11.7.2019).  

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

μα και τη Διαφθορά για τη Βόρεια Ελλάδα με θέμα: «Οικονομικό έγκλημα και 

διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψή-

φιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του» (13 – 

14.11.2020) 

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

μα και τη Διαφθορά για τη Νότια Ελλάδα με θέμα: «Οικονομικό έγκλημα και 

διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψή-

φιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του» (27 - 28.11.2020) 

 

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 2020: 

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. Μέσα στο 2020 όλες οι 

εκδηλώσεις από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, 

κατά κανόνα μέσω ΖΟΟΜ και ταυτόχρονη μετάδοση live streaming.  

Ιδιαίτερη σημασία κατά το 2020 είχαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις: 
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 Ο Μαθητικός Διαγωνισμός που προκηρύχθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης Ια-

τρικού Δικαίου και Βιοηθικής και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, με θέμα: «Η 

δική μου Βιοηθική», στο πλαίσιο του οποίου παρουσίασαν το έργο τους 45 μα-

θητικές ομάδες, υβριδικά στη Θεσσαλονίκη και διαδικτυακά στην Αθήνα (27 – 

28.9.2020 και 3 – 4.10.2020 αντίστοιχα). 

 Το 15ο Ελληνοελβετικό-γερμανικό Σεμινάριο (Ζυρίχη) που διοργανώνουν από 

κοινού με τη Σχολή μας η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και 

(πλέον, από το 2015) η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βύρτζμπουργκ 

(Würzburg) της Γερμανίας. Κεντρικό θέμα του Σεμιναρίου:  «Ζητήματα ουσιαστι-

κού και δικονομικού δικαίου από την τήρηση αρχείων» (5 – 9.10.2020).  

 Το τριήμερο επετειακό συνέδριο για τα 90 χρόνια λειτουργίας της Νομικής Σχο-

λής με θέμα: «Δίκαιο και Τεχνολογία στην Κοινωνία Διακινδύνευσης» (15 – 

17.10.2020)  

 Τα σεμινάρια προσφυγικού δικαίου που πραγματοποίησε η Σχολή σε συνεργα-

σία με την Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες (23.10 – 10.12.2020)  

 Το 2ο FORUM Θεσσαλονίκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:  Έµφυλες Ανισότη-

τες και ∆ικαιώµατα των Γυναικών στη σηµερινή Ελλάδα που συνδιοργάνωσαν το 

ΚΕΝΟΠ, η Νομική Σχολή, η ΕΕΔΑ, ο ΔΣΘ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Περιφέ-

ρεια Κεντρικής Μακεδονίας (3 – 4.12.2020)  

 Το 6ο Συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων της Νομι-

κής Σχολής, με θέμα: «Δίκαιο και Επανάσταση του 1821 (8 – 9.12.2020) 

2. Διατύπωση Γνωμών / έκδοση Ψηφισμάτων 

Στη διάρκεια του 2020: 

 Η Κοσμητεία της Σχολής εξέδωσε τον Ιανουάριο Ψήφισμα σχετικά με την α-

νάδειξη της ομότιμης καθηγήτριας του ΕΚΠΑ στη θέση της Προέδρου της Α-

καδημίας Αθηνών για το έτος 2020. 

 Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής 

εξέδωσε την 3η κατά σειρά Γνώμη των μελών του αναφορικά με την επικαι-

ροποίηση της νομοθεσίας για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Η 

Γνώμη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Σχολής και του Εργαστηρίου και α-

πεστάλη στην Βουλή και στα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης. 
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Παράλληλα εστάλη Δελτίο Τύπου στα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης 

(10.2.2020).  

3. Ενίσχυση του προγράμματος ERASMUS 

Από τον Φεβρουάριο του 2020 το πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών και διδασκό-

ντων στο πλαίσιο του ERASMUS περιορίστηκε σημαντικά, καθώς πολλοί Έλληνες 

φοιτητές επέστρεψαν στην Ελλάδα, ενώ και οι ξένοι αναζήτησαν τον δρόμο της επι-

στροφής στις πατρίδες τους. Τα προγράμματα ολοκληρώθηκαν εντούτοις μέσω της 

διαδικτυακής διδασκαλίας.     

Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, το πρόγραμμα ξεκίνησε δυναμικά. Οι ει-

σερχόμενοι φοιτητές ανήλθαν στους 79, ενώ οι Έλληνες φοιτητές φάνηκαν πιο δι-

στακτικοί. Οι εξερχόμενοι φοιτητές για το 2020-21 ήταν 45. Τα μαθήματα πραγμα-

τοποιούνται όλα διαδικτυακά και το ίδιο ισχύει και για τις εξετάσεις.  

4. Επένδυση στα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης  

Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο μάθημα πρακτικής άσκη-

σης των φοιτητών για το 2020 έγινε στις 13.5.2020, ενώ η πρακτική άσκηση πραγ-

ματοποιήθηκε κατά το διάστημα από 3.8.2020 – 30.9.2020. Υπέβαλαν αίτηση 65 

φοιτητές και τελικώς εγκρίθηκε η συμμετοχή 48 φοιτητών.  

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 και 3 στο Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και 

Βιοηθικής. 

5. Εορταστικές εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια λειτουργίας της Νομικής Σχολής  

Εντός του 2020 ολοκληρώθηκε η έκδοση του Λευκώματος που είχε αποφασίσει η 

Σχολή τον προηγούμενο χρόνο. Πρόκειται για μια καλαίσθητη έκδοση, την οποία 

επιμελήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή ο ομότιμος καθηγητής κ. Α. Κουτσουράδης, επι-

κουρούμενος από την διδάκτορα της Σχολής κ. Κ. Κηπουρίδου. Το κόστος της έκδο-

σης καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με ευγενική χορηγία της ομότιμης καθηγήτριας Ε. Α-

λεξανδρίδου. 
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Σε ό,τι αφορά το τριήμερο επετειακό συνέδριο της Σχολής, που είχε αρχικά προ-

γραμματιστεί να γίνει στις 14 – 16.5.2020 με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Τελε-

τών ΑΠΘ, η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε να αναβληθεί. Τελικώς, πραγμα-

τοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2020, με υβριδική μορφή στον ίδιο χώρο, με παροχή 

δυνατότητας φυσικής ή διαδικτυακής παρουσίας των εισηγητών και μετάδοση των 

εργασιών του μέσω live streaming.  

 

VΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Το 2020 ξεκίνησε με έναν αριθμό «ρεκόρ» σε ό,τι αφορά τους χρήστες της Βιβλιο-

θήκης της Σχολής. Η Βιβλιοθήκη εξυπηρέτησε μέσα στον Ιανουάριο 5.379 χρήστες, 

έναντι 5.069 τον Ιανουάριο του 2019, 5.100 τον Ιανουάριο του 2018 και 4.037, τον 

Ιανουάριο του 2017. Ο αριθμός των χρηστών αρχίζει ωστόσο να μειώνεται τον αμέ-

σως επόμενο μήνα, με την έναρξη των περιοριστικών μέτρων, και επιδεινώνεται 

όσο τα μέτρα γίνονται αυστηρότερα. Η εικόνα ανά μήνα έχει ως εξής: 

2020 Χρήστες 

Ιαν 5379 

Φεβ 4017 

Μαρ 1624 

Ιουν 140 

Ιουλ 339 

Αυγ 92 

Σεπ 329 

Οκτ 451 

Νοε 313 

Δεκ 284 

Γενικό Άθροισμα 12968 

  

Αντίστοιχα περιορίστηκε η δανειστική δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης. Έναντι 

28.111 δανεισμών το 2019, πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2020 μόλις 10.898: 

2019 28.211 

2020 10.898 

 

Κατά τα λοιπά, η Βιβλιοθήκη εξυπηρέτησε 136 αιτήματα διαδανεισμού από άλλες 

βιβλιοθήκες, και 15 διαδικτυακά σεμινάρια για 580 φοιτητές, στο πλαίσιο του  ερ-
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γαστηριακού μαθήματος «Νομική Βιβλιογραφική Έρευνα και πληροφοριακή Παι-

δεία».   

Η Βιβλιοθήκη προμηθεύτηκε κατά το 2020 τις ακόλουθες συνδρομητικές ψηφιακές 

νομικές βάσεις:  

Beck online premium 

Dalloz 

HeinOnline Academic Core and Kluwer Law International Journal Library 

IAReporter. Investment Arbitration Report 

JURIS Zusatzmodul Hochschulen, BGB Staudinger Online 

Manz Online-Dienste 

Nbonline 

Nomos 

Oxford Public International Law 

Sakkoulas - Online (εκδ. Σάκκουλας)  

Westlaw 

Π.Ν.Σάκκουλας 

Παρέλαβε επίσης συνολικά 676 νέα βιβλία από παραγγελίες και 87 βιβλία από δω-

ρεές. Πολλές παραγγελίες καθυστέρησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας. 

Από τα στατιστικά στοιχεία της υπηρεσίας ηλεκτρονικών μαθημάτων (elearning) 

προέκυψε ότι το πλήθος των ενεργών χρηστών των μαθημάτων ήταν 3.750, ενώ τα 

μαθήματα ήταν 398. 

Τέλος, λόγω των μειωμένων εσόδων της Βιβλιοθήκης, χρειάστηκε η ενίσχυση της 

Σχολής, με ένα ποσό 7.000 ευρώ, προκειμένου να παραμείνει στην Βιβλιοθήκη ένας 

βιβλιοθηκονόμος, αναγκαίος για την καλή λειτουργία της.  

 

VΙIΙ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Το 2020 η Σχολή ανανέωσε μεγάλο μέρος του ηλεκτρονικού της εξοπλισμού, προ-

μηθευόμενη 30 νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 15 πολυμηχανήματα, 5 προβολι-

κά και 1 σκάνερ.  

Επίσης, μετά την απαγόρευση της δια ζώσης πραγματοποίησης των μαθημάτων, η 

Σχολή προμηθεύτηκε με δική της δαπάνη μια 6μηνη άδεια zoom, για 10 χρήστες 

(χωρίς χρονικό περιορισμό και μέχρι 300 συμμετέχοντες), γιατί η πλατφόρμα Skype 
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for Business που διέθετε το ΑΠΘ αποδείχθηκε απολύτως ακατάλληλη για την διαδι-

κτυακή διδασκαλία των μαθημάτων. 

 

ΙΧ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Στη διάρκεια του 2020 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες για την αναβάθμιση των χώ-

ρων της Νομικής Σχολής 

 Τοποθέτηση μοκέτας στο Αναγνωστήριο της Σχολής, ώστε να μην ενοχλούνται οι 

φοιτητές που μελετούν στον χώρο. 

 Βαφή του προαύλιου χώρου, γραφείων μελών ΔΕΠ της Σχολής, και αιθουσών 5, 

6, 7, 8 κ.λπ. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση 30 απολυμαντικών και dispenser σε διάφορους χώ-

ρους της Σχολής.   

 Προμήθεια διαφανών διαχωριστικών για την Γραμματεία του Τμήματος και την 

Βιβλιοθήκη, στους χώρους υποδοχής του κοινού. 

 Προμήθεια 2 διαφανών διαχωριστικών ανά αίθουσα, για τις αίθουσες 5, 6, 7 και 

8, καθώς και για την αίθουσα 112, για την αποτροπή μετάδοσης του ιού.   

 Προμήθεια 20 νέων κάδων απορριμμάτων, στο πλαίσιο της τήρησης των μέτρων 

για την αποτροπή μετάδοσης του ιού. 

 Καθαρισμός και απολύμανση όλων των κλιματιστικών μονάδων τύπου (split-

unit), (τεχνικό συνεργείο) 

 Συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων από εργολαβία του AUTH 

(αμφιθέατρα) 

 Προμήθεια γλαστρών και φυτών για τον εξωραϊσμό της Βιβλιοθήκης, του φουα-

γιέ του 3ου ορόφου, και του διαδρόμου του 2ου ορόφου. 

 Αντικατάσταση παρωχημένων φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα 

τύπου LED (4 ΦΣ τομέας Δημοσίου) 

 Αντικατάσταση 100 συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού από LED από την Τεχνι-

κή Υπηρεσία. 

 Προμήθεια και αντικατάσταση 150 συμβατικών λαμπτήρων. 
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 Αντικατάσταση της γυάλινης οροφής στο κλιμακοστάσιο της νέας πτέρυγας του 

κτιρίου. 

 Αναβάθμιση της αίθουσας 320 της Νομικής Σχολής, με νέα έδρανα. 
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 Αναβάθμιση της αίθουσας 212 της Σχολής, στην οποία τοποθετήθηκε νέο πάτω-

μα άλλαξαν όλα τα έδρανα, τοποθετήθηκαν σκίαστρα, και άλλαξε ο ηλεκτρολο-

γικός και ηλεκτρονικός της εξοπλισμός. 
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 Αναβάθμιση της αίθουσας 309 της Σχολής, με νέα έδρανα και καθίσματα. 
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 Ανάπλαση των φοιτητικών WC του 3ου ορόφου, με προσθήκη και WC AMEA 
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 Ανάπλαση των WC των Αμφιθεάτρων 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

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

ΕΓΚΛΗΜΑ 

Το έτος 2020 υπήρξε μια εντελώς ιδιαίτερη χρονιά εξαιτίας των δυσκολιών που σή-

μαινε για όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής της χώρας η πανδημία του κορωνοϊού. 

Παρόλα αυτά το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικο-

νομικό Έγκλημα, με την αμέριστη συμβολή όλων των μελών του, όχι μόνο δεν στα-

μάτησε τις δραστηριότητές του αλλά προσπάθησε να υλοποιήσει το σύνολο σχεδόν 

των σχεδιασμένων δράσεών του. Ειδικότερα, το Εργαστήριο ανέπτυξε κατά το έτος 

2020, σύμφωνα με τους στόχους της ίδρυσής του, τις ακόλουθες δράσεις: 

1. Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων 

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

(ΚΕΔΙΒΙΜ) Α.Π.Θ. ήδη από τις αρχές του έτους 2020 πρόταση για τη διεξαγωγή επι-

μορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θε-

σμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και 

η νομολογιακή εφαρμογή του». Η θεματική επελέγη ως ιδιαίτερης σημασίας για την 

επιμορφωτική δραστηριότητα του Εργαστηρίου ενόψει της πρόσφατης (Ιούλιος 

2019) θέσης σε ισχύ των νέων Ποινικών Κωδίκων. Η πρόταση εγκρίθηκε την άνοιξη, 

αλλά ενόψει της πανδημίας αποφασίστηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο να διεξα-

χθεί διαδικτυακά προς το τέλος του έτους για την περίπτωση που θα καθίστατο ε-

φικτή τροποποίηση της σχετικής απόφασης και η διά ζώσης διεξαγωγή του. Τελικά 

το σεμινάριο διεξήχθη διαδικτυακά στις 13-14 Νοεμβρίου 2020 για συμμετέχοντες 

από τη Βόρεια Ελλάδα (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής 

Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Βορείου 

Αιγαίου) και στις 27-28 Νοεμβρίου 2020 για συμμετέχοντες από τη Νότια Ελλάδα 

(Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Νοτίου 

Αιγαίου και Κρήτης). Τα σεμινάρια συγκέντρωσαν 44 και 66 συμμετοχές αντίστοιχα, 

από Δικαστικούς Λειτουργούς, Δικηγόρους, Ασκούμενους Δικηγόρους και επαγγελ-

ματίες συναφών αντικειμένων. Η αξιολόγηση και των δύο επιμορφωτικών σεμινα-
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ρίων υπήρξε άριστη τόσο ως προς τους διδάσκοντες, όσο και ως προς το διδακτικό 

υλικό και την οργάνωση. 

2. Διεξαγωγή θερινού σχολείου 

Το Εργαστήριο διοργάνωσε από τις 6 έως τις 11 Ιουλίου 2020 το καθιερωμένο του 

πλέον διεθνές θερινό σχολείο με τίτλο «Recent developments on financial crime, 

corruption and money laundering: European and international perspectives». Τα 

μαθήματα, λόγω της ανακύψασας πανδημίας του κορονοϊού και των περιορισμών 

στις μετακινήσεις, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά στην αγγλική γλώσσα. To θερι-

νό σχολείο συγκέντρωσε 52 συμμετοχές, ενώ από αυτές οι 20 ήταν από ξένες χώ-

ρες, μεταξύ των οποίων από Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιθουανία, Κο-

λομβία, κ.λπ. Δεν έλειψαν επίσης συμμετοχές ακόμη και εργαζόμενων στην Επιτρο-

πή της ΕΕ. Η διοργάνωση του θερινού σχολείου στέφθηκε και αυτή τη χρονιά από 

εξαιρετική επιτυχία, όπως προκύπτει από την αξιολόγησή του από όσους συμμετεί-

χαν. 

3. Διεξαγωγή επιστημονικών ημερίδων 

Το Εργαστήριο αξιοποιώντας τις δυνατότητες της διαδικτυακής διεξαγωγής επιστη-

μονικών εκδηλώσεων υλοποίησε τις ακόλουθες σχετικές δράσεις: 

 Στις 5 Νοεμβρίου 2020, σε συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα Δικαίου & 

Πληροφορικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. το Εργαστήριο πραγματοποίησε 

διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Οι οδηγίες 2019/770/ΕΕ και 

2019/771/ΕΕ για τις ψηφιακές συμβάσεις και η επίδρασή τους στην εσωτερική 

έννομη τάξη». Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και την παρακολούθησαν 200 

περίπου συμμετέχοντες. 

 Στις 19 Νοεμβρίου 2020, το Εργαστήριο πραγματοποίησε σε συνεργασία με τον 

Όμιλο Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με 

θέμα «Η διαφθορά στο χώρο της υγείας». Και η εκδήλωση αυτή στέφθηκε από 

εξαιρετική επιτυχία συγκεντρώνοντας ένα διαδικτυακό κοινό 320 ατόμων. 

 Τονώνοντας την εξωστρέφεια των δράσεών του, το Εργαστήριο επανέλαβε στις 

3 Δεκεμβρίου 2020 τη διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Οι οδηγίες 

2019/770/ΕΕ και 2019/771/ΕΕ για τις ψηφιακές συμβάσεις και η επίδρασή τους 

στην εσωτερική έννομη τάξη», αυτή τη φορά διευρυμένη, σε συνεργασία με τη 

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας Κύπρου. Η εκδήλωση εντάχθη-
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κε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο ο-

ποίος την πιστοποίησε με 3 διδακτικές μονάδες CPD.  

4. Διεύρυνση συνεργασιών 

Το Εργαστήριο διευρύνοντας τις συνεργασίες του συνήψε τον Απρίλιο του 2020 από 

κοινού με την Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκη-

ση μνημόνιο συνεργασίας με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδας με αντικείμενο την α-

ντιμετώπιση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας. 

Το Εργαστήριο στήριξε επίσης έμπρακτα την έρευνα που πραγματοποιείται από Ερ-

γαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών Συστημάτων με Διευθυντή το Νικόλαο Πι-

τσιάνη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-

νικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΠΘ, παρέχοντας πρόσβαση στη βάση δεδομέ-

νων δικαστικών αποφάσεων που διαθέτει και ενημερώνοντας το Διευθυντή για το 

σύνολο των διαδικτυακών βάσεων αναζήτησης νομολογίας που υπάρχουν στην Ελ-

λάδα. Σκοπός της έρευνας είναι πώς η τεχνητή ευφυΐα μπορεί να βρει εφαρμογή 

στη νομική πράξη. 

5. Πρακτική άσκηση φοιτητών 

Το Εργαστήριο υπέγραψε συμφωνία με την ELSA International για υποδοχή δύο αλ-

λοδαπών φοιτητών για πρακτική άσκηση δύο μηνών, δηλαδή για αποδελτίωση νο-

μολογίας του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ σε θεματικές ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου. 

Μάλιστα, το Εργαστήριο επικαιροποίησε το 2020 το εκπονηθέν το 2019 μοντέλο 

πρακτικής άσκησης στα ελληνικά και αγγλικά, προκειμένου να προσαρμοστεί στις 

νέες συνθήκες λόγω του κορονοϊού. Αυτό το πλαίσιο γνωστοποιείται με την έναρξη 

της πρακτικής άσκησης στους επιλεγέντες ασκούμενους, ενώ υπογράφεται και σχε-

τικό συμφωνητικό. 

Τον Μάρτιο-Απρίλιο 2020 ήρθε στη Θεσσαλονίκη και ολοκλήρωσε εξ αποστάσεως 

λόγω της πανδημίας την άσκησή του ο ασκούμενος από την Ιταλία Lucas Pinelli. 

Στη συνέχεια, κατά το χρονικό διάστημα, Μαΐου-Ιουνίου, πραγματοποίησε την ά-

σκησή της εξ αποστάσεως η ιταλικής καταγωγής ασκούμενη, με σπουδές στο Πανε-

πιστήμιο Groningen της Ολλανδίας, Sylvia Ottinetti. Η άσκησή της επικεντρώθηκε 

στην αποδελτίωση νομολογίας του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ σε θεματικές ενδιαφερόντων 

του Εργαστηρίου. 
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Παράλληλα, πέρα από την πρακτική άσκηση που γίνεται σε συνεργασία με την ELSA 

International, το Εργαστήριο δέχτηκε τον Οκτώβριο του 2020 την κα Σοφία Σιδερί-

δου, ασκούμενη δικηγόρο με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στην Εγκλημα-

τολογία, ως ασκούμενη, η οποία πραγματοποιεί βιβλιογραφική έρευνα για εγκλη-

ματολογικές προεκτάσεις του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς. 

6. Ανάθεση ερευνητικού έργου σε συνεργάτη με σύμβαση έργου και εμπλουτι-

σμός της βάσης δεδομένων 

Το Εργαστήριο ανέθεσε με δύο τρίμηνες συμβάσεις έργου το έργο της νομοθετικής, 

βιβλιογραφικής και νομολογιακής έρευνας και της σχετικής αποδελτίωσης και επε-

ξεργασίας σε θεματικές του Εργαστηρίου σε υποψήφιο διδάκτορα του ποινικού δι-

καίου κο Μ. Μαρτίνη με σκοπό την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων και της 

ιστοσελίδας του Εργαστηρίου. 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε αναλυτική αποδελτίωση της νομολογίας της 

πενταετίας 2015-2019 στις θεματικές: α) των εγκλημάτων διαφθοράς, β) ευρωαπά-

της, γ) λαθρεμπορίας, δ) φοροδιαφυγής στο πεδίο του ΦΠΑ και ε) επιεικέστερου 

νόμου, για το διάστημα από τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα έως το 

Μάιο 2020. Παράλληλα, συγκεντρώθηκε το σύνολο της βιβλιογραφίας και αρθρο-

γραφίας που έχει δημοσιευτεί στις παραπάνω θεματικές έως το Μάιο του 2020. 

7. Σχεδιασμός και έκδοση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου του Εργαστη-

ρίου 

Εντός του 2020 εκδόθηκαν τέσσερα τεύχη του ενημερωτικού δελτίου του Εργαστη-

ρίου. Το 1ο κάλυπτε την ύλη του έτους 2019, το 2ο το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτί-

ου 2020, το 3ο το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2020 και το 4ο το τρίμηνο Ιουλίου – 

Σεπτεμβρίου 2020. Ήδη ετοιμάζεται η έκδοση του 5ου κατά σειρά δελτίου που θα 

καλύπτει την ύλη του τελευταίου τριμήνου του 2020 (Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου). Το 

ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζει σε καθένα από τα δημοσιευμένα τεύχη του τις 

σημαντικότερες εξελίξεις που εμπίπτουν στα αντικείμενα δράσης του Εργαστηρίου 

και έχουν λάβει χώρα στο τρίμηνο αναφοράς κάθε τεύχους σε εθνικό, ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, παρουσιάζονται και κατά περίπτωση σχολιάζονται 

διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα, κανονισμοί και οδηγίες της ΕΕ, ελληνική νο-

μοθεσία, θεσμικά κείμενα διεθνών και ελληνικών αρχών, καθώς και νομολογία του 

ΕΔΔΑ, του ΔΕΕ και ελληνικών δικαστηρίων, με παράθεση συνδέσμων στα πρωτότυ-
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πα κείμενα και σε σχετικά αναγνώσματα, ενώ, στο 4ο τεύχος του, το ενημερωτικό 

δελτίο φιλοξένησε για πρώτη φορά και σχετική με την ύλη του αρθρογραφία. Τα 

τεύχη αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου και αποστέλλονται μεταξύ άλ-

λων στις τρεις νομικές σχολές της χώρας, σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους 

και στις γραμματείες των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο, το 

ενημερωτικό δελτίο αποσκοπεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο έγκαιρης ενη-

μέρωσης των όλων των νομικών στα πεδία του ποινικού, φορολογικού, αστικού και 

εμπορικού δικαίου, αλλά και βήμα έκφρασης επιστημονικών θέσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τη διάχυσή του την οποία διενεργεί το Εργαστή-

ριο το ενημερωτικό μας δελτίο λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει διαχέεται 

και από τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος. 

8. Προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων 

Το Εργαστήριο υπέβαλε προς έγκριση τρία συνολικά ερευνητικά προγράμματα. Το 

πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα τη διαφάνεια και την προστασία του ασθε-

νέστερου στο δίκαιο υπεβλήθη στο ΕΛΙΔΕΚ με επιστημονικώς υπεύθυνη τη Δ/ντρια 

του Εργαστηρίου και μέλη της ερευνητικής ομάδας τους κους Α. Βαλτούδη, Θ. Πα-

πακυριάκου, και Γ. Ψαρουδάκη. Το δεύτερο υπεβλήθη επίσης στο ΕΛΙΔΕΚ με επι-

στημονικώς υπεύθυνη την κα Ι. Καμτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής 

Σχολής Α.Π.Θ., και συμμετέχοντες την κα Α. Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια της 

Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και τον κο Κ. Χατζηκώστα, Λέκτορα της Νομικής Σχολής 

Α.Π.Θ. με θέμα «Καταστάσεις διαφθοράς σε κρατικές επιχειρήσεις», και το τρίτο, με 

επιστημονικά υπεύθυνη την κα Α. Σαββαΐδου και θέμα «Οι οικονομικές και κοινω-

νικές συνέπειες της πανδημίας: Φορολογικές και δημοσιονομικές πτυχές». 

9. Το 4ο ετήσιο συνέδριο του Εργαστηρίου 

Το Εργαστήριο είχε προγραμματίσει για τις 27 και 28 Μαρτίου 2020 σε συνεργασία 

με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Δικηγορικό Σύλ-

λογο Θεσσαλονίκης το τέταρτο Πανελλήνιο Συνέδριο του με θέμα «Η ενδυνάμωση 

του κράτους δικαίου στις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και στην Ελλάδα». Το συνέ-

δριο αναβλήθηκε μετά την ανακοίνωση των μέτρων του Υπουργείου Υγείας αναφο-

ρικά με την πρόληψη εξάπλωσης του κορονοϊού καθώς και τη σχετική απόφαση των 

Πρυτανικών Αρχών του Α.Π.Θ. 
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Το Εργαστήριο προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες που προέκυψαν λόγω του κορο-

νοϊού αποφάσισε όμως το συγκεκριμένο συνέδριο λόγω της σημασίας του να μην 

το υλοποιήσει σε διαδικτυακή μορφή. Το συγκεκριμένο συνέδριο σχεδιάζεται να 

υλοποιηθεί εντός του 2021, εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες της 

χώρας. Ωστόσο με τις λοιπές διαδικτυακές εκδηλώσεις του εντός του 2020 το Εργα-

στήριο προσπάθησε να υπηρετήσει τόσο το στόχο της συμβολής σε σημαντικές θε-

σμικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους δικαίου στη χώ-

ρα, όσο και αυτόν της παρέμβασής του σε σχέση με επίκαιρα ζητήματα αιχμής των 

αντικειμένων που υπηρετεί. 

10. Σχεδιαζόμενες δράσεις για το έτος 2021 

Πέραν από την υλοποίηση του ετήσιου συνεδρίου του Εργαστηρίου το 2021 έχει 

σχεδιαστεί να υλοποιηθούν όλες οι υπόλοιπες δράσεις που αναβλήθηκαν λόγω της 

πανδημίας.  

11.Απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων 

Το Εργαστήριο διέθεσε χρηματικό ποσό που απέκτησε από τα έσοδα του θερινού 

σχολείου προμηθεύτηκε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, συνολικής αξίας χιλίων τριακοσίων 

οκτώ ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (1.308,83 €), απαραίτητο για την ομαλή διε-

ξαγωγή του θερινού σχολείου, αλλά και των λοιπών του δράσεων, διαδικτυακά. Συ-

γκεκριμένα προμηθεύτηκε: α) φορητό υπολογιστή (laptop) Dell Inspiron 5593-8340 

i7/16GB, β) Web Camera Turbo-X FHD 110, γ) Headset Razer Kraken X Lite, δ) 

Headset Gembird Glossy Stereo, ε) Ηχεία 2.1 Turbo-X Nemesis, ε) εξωτερικό δίσκο 

HDD WD Elements Portable 1 TB, στ) Καλώδιο HDMI2.0 Turbo-X 10 μέτρων. 

Παράλληλα, εκ μέρους του Εργαστηρίου η Διευθύντρια παρέλαβε ένα ακόμη φορη-

τό υπολογιστή μάρκας HP από τη Γραμματεία της Νομικής Σχολής, μετά από αίτηση 

που είχε υποβληθεί από το Εργαστήριο πριν δύο περίπου χρόνια για ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό (προέλευση τακτικός προϋπολογισμός Α.Π 

 

 

ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ανέπτυξε κατά το έτος 

2020, σύμφωνα με τους στόχους της ίδρυσής του, τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
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1. Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου 

To Εργαστήριο, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στο πλαίσιο της 

συνεργασίας που έχουν αναπτύξει και ύστερα από την επιτυχή πορεία των προη-

γούμενων ετών, συνδιοργάνωσαν εκπαιδευτικό σεμινάριο σε «Κρίσιμα ζητήματα 

Βιοηθικής», που κάλυψε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως η ενήμερη συναίνεση 

και τα δικαιώματα των ασθενών, η αυτονομία των παιδιών, οι νέες εφαρμογές στη 

Γενετική, η ευγονική, οι ευρεσιτεχνίες στη βιοτεχνολογία, κ.λπ. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε 12 εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκε, από τον Ια-

νουάριο έως τον Ιούνιο του 2020, στην έδρα της Επιτροπής (Αθήνα) και, ταυτόχρο-

να, σε ειδική αίθουσα τηλεδιασκέψεων της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (Θεσσαλονί-

κη). Οι συναντήσεις ήταν δίωρες, ημέρα Πέμπτη και ώρες 12.00-14.00. Ο αριθμός 

των συμμετεχόντων είχε οριστεί σε 30 άτομα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άνε-

της συζήτησης. Στο τέλος κάθε εισήγησης ακολουθούσε ελεύθερη συζήτηση, με βά-

ση και σχετικό βιβλιογραφικό υλικό που είχε διανεμηθεί πριν από τις συναντήσεις 

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. 

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 2021. 

2. Διοργάνωση επιστημονικής διαδικτυακής εκδήλωσης 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία στον τομέα πα-

ροχής υπηρεσιών υγείας και τα διλήμματα που έχει να αντιμετωπίσει σε καθημερι-

νή βάση το ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό, το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δι-

καίου και Βιοηθικής διοργάνωσε μέσω της πλατφόρμας ZOOM την Παρασκευή 

15.05.2020 και ώρα 19:00 Webinar με τίτλο: «Η άσκηση της ιατρικής στην εποχή της 

πανδημίας». 
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Στο σεμινάριο συμμετείχαν ως εισηγητές και παρεμβαίνοντες οι: Ελένη Ρεθυμιωτά-

κη, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής 

ΕΚΠΑ, Χρυσάνθη Σαρδέλη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστη-

μών Υγείας ΑΠΘ, Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Αθηνά 

Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Νικόλαος Μπιτζιλέκης, Καθηγητής 

Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Κοσμήτορας Νομικής Σχο-

λής ΑΠΘ, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Διευθύντρια Εργαστηρίου Μελέτης Ια-

τρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Έφη Τζίβα, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ 

Tην εκδήλωση συντόνισε ο κος Βασίλης Ταρλατζής, Ομότιμος Καθηγητής του Τμή-

ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ. 

3. Διοργάνωση Μαθητικού Διαγωνισμού «Η δική μου Βιοηθική» 

Το Εργαστήριo και η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής προκήρυξαν στα τέλη του 2019  

πανελλήνιο διαγωνισμό για μαθητές Λυκείων, με αντικείμενο τη Βιοηθική. Το θέμα 

του διαγωνισμού ήταν «Η δική μου Βιοηθική». 

Στο διαγωνισμό μπορούσαν να συμμετέχουν όλα τα σχολεία της Χώρας, με ομάδες 

3 – 5 μαθητών, που θα αναλάμβαναν να εκπονήσουν εργασία ή δρώμενο για θέμα-

τα Βιοηθικής της επιλογής τους. Ενδεικτικά, οι ενότητες στις οποίες μπορούσαν να 

εντάσσονται τα θέματα ήταν: 

- Γενετική του ανθρώπου.  

- Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. 

- Ευθανασία. 

- Μεταμοσχεύσεις. 

- Σχέσεις ασθενούς/ιατρού. 

- Έρευνα σε βιολογικό υλικό. 

- Βλαστοκύτταρα. 

- Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. 

- Μεταχείριση ζώων. 

- Βιοποικιλότητα/βιοασφάλεια. 
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Κάθε σχολείο είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει με μία ομάδα μαθητών. Η εργα-

σία μπορούσε να έχει τη μορφή γραπτής ανάπτυξης του θέματος ή την παρουσίαση 

powerpoint ή την δραματοποιημένη παρουσίαση του θέματος σε video ή θεατρικό 

παιχνίδι ή την παρουσίασή του σε αγώνα ρητορικής (ανταλλαγή επιχειρημάτων και 

αντεπιχειρημάτων) ή τη μορφή εικαστικής έκφρασης του θέματος (poster, ζωγρα-

φική, κολλάζ, κ.λπ.) ή άλλη μορφή που θα επέτρεπε την κατανόηση του νοήματος 

και την επικοινωνία με το κοινό.  

Συμμετείχαν συνολικά 60 σχολεία, αλλά λόγω των έκτακτων συνθηκών που δη-

μιούργησε η πανδημία COVID-19 κάποια από αυτά αποχώρησαν. Στην τελική φάση 

έφθασαν 45 σχολεία. Εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών η παρουσίαση των μαθητι-

κών εργασιών πραγματοποιήθηκε σε δύο χωριστές εκδηλώσεις, μία στην Αθήνα (3 

– 4.10.2020) και μια στη Θεσσαλονίκη (26 – 27.9.2020). Η εκδήλωση της Αθήνας 

πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, ενώ στη Θεσσαλονίκη όσες από τις 

ομάδες το επιθυμούσαν μπορούσαν να συμμετέχουν δια ζώσης. Οι υπόλοιπες ομά-

δες παρουσίασαν τις εργασίες τους διαδικτυακά. Βραβεύτηκαν οι τρεις καλύτερες 

παρουσιάσεις στην Αθήνα και οι τρεις στη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε ομάδα απονεμή-

θηκε ειδική τιμητική πλακέτα και σε κάθε συμμετέχοντα ειδικός τιμητικός έπαινος. 

4. Οργάνωση 5ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου  

Μετά την εξαιρετική ανταπόκριση στο 1ο, 2ο, 3ο  και 4ο Θερινό Σχολείο, το Εργα-

στήριο διοργάνωσε σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής το 5ο του 

Διεθνές Θερινό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη από 5 έως 11 Ιουλίου 2020, με θέμα 

“Human Rights in Health“. 

Στο Θερινό Σχολείο, το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά λόγω της πανδημίας Covid-19 

στην αγγλική γλώσσα, δίδαξαν μέλη ΔΕΠ και διδάκτορες του ΑΠΘ και άλλων πανε-

πιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

Το σχολείο παρακολούθησαν 59 συνολικά νέοι επιστήμονες, προερχόμενοι από 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες και συγκέντρωσε εξαιρετικές αξιολογήσεις.  

Ως θέμα του επόμενου θερινού σχολείου επελέγη το "AUTONOMY AND HEALTH 

CARE IN THE (POST)PANDEMIC ERA". Το επόμενο θερινό σχολείο θα πραγματοποιη-

θεί επίσης σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, κατά την περίοδο 11-

17.7.2021 διαδικτυακά. 
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5. Δημοσιεύσεις 

 Μέσα στο 2020 εκδόθηκαν το 2ο και 3ο τεύχος του peer-reviewed ηλεκτρονικού 

περιοδικού του Εργαστηρίου με τίτλο «ΒΙΟ – ΝΟΜΙΚΑ», που ως αντικείμενο έχει 

τη Βιοηθική και το Ιατρικό Δίκαιο. Ο προγραμματισμός είναι κάθε έτος να εκδί-

δονται δύο τεύχη: τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο κάθε έτους. 

 Τον Οκτώβριο του 2020 εκδόθηκε επίσης το 1ο τεύχος του τριμηνιαίου 

newsletter του Εργαστηρίου, με αντικείμενο τη Βιοηθική και το Ιατρικό Δίκαιο. 

6. Νέα Γνώμη του Εργαστηρίου 

Μετά τις δύο Γνώμες που είχε διατυπώσει το Εργαστήριο σχετικά με τις λεγόμενες 

«διαθήκες ευθανασίας» και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να 

αντιμετωπιστούν διλήμματα των γιατρών σχετικά με τη λήψη μέτρων παράτασης 

της ζωής όταν η βελτίωση της υγείας του ασθενούς δεν είναι εφικτή, το Εργαστήριο 

δημοσίευσε στις αρχές του 2020 την 3η Γνώμη του, η οποία αναφέρεται στην ανά-

γκη τροποποίησης της νομοθεσίας για την ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.   

Η νομοθεσία αυτή ήταν πραγματικά πρωτοποριακή για την εποχή που δημιουργή-

θηκε, ήδη όμως οι εξελίξεις της τεχνολογίας αφενός και η στροφή που παρατηρεί-

ται στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ιατρικής μεθόδου από την κοινωνία επι-

βάλλουν την τροποποίησή της. Τα μέλη του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου 

και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

– κατόπιν ενδελεχών συζητήσεων – κατέληξαν στην συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρί-

ου 2019 σε σειρά προτάσεων, οι οποίες περιέχονται στην 3η Γνώμη του Εργαστηρί-

ου που δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2020. Η Γνώμη κατατέθηκε στους αρμόδιους 

φορείς και απεστάλη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

7.Συμμετοχή στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαίου και Βιοηθικής / 

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

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαίου και Βιοηθικής / European 

Network on Health, Law & Bioethics (HeaLab EuroNet) συνεχίστηκε η συγγραφή της 

συγκριτικής μελέτης πάνω αντικείμενο των Καινοτόμων Φαρμάκων και κατατέθηκε 

προς συζήτηση και επεξεργασία το κείμενο των προτάσεων που ετοίμασε η κ. Σαρ-

δέλη. 
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Η προγραμματισμένη συνάντηση του Δικτύου που θα λάμβανε χώρα τον Ιούλιο 

(14/7/2020) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας. 

8. Πρακτική Άσκηση 

Το Εργαστήριο προσέφερε και το 2020 τη δυνατότητα σε φοιτητές όλων των επιπέ-

δων να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση. Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο δέ-

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 

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, στη συνδρομή στη διοργάνωση 

συνεδρίων του Εργαστηρίου κ.λπ..  

Στο πλαίσιο αυτό κατά το έτος 2020, παρά τα περιοριστικά μέτρα, πραγματοποίη-

σαν πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο δύο άτομα:  

Lauranne Finney, από 10η Σεπτεμβρίου έως 10η Οκτωβρίου 2020 

Emanuela Rassu, από 5η Οκτωβρίου έως 5η Νοεμβρίου 2020 

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

σμός να λειτουργήσει και το επόμενο έτος. 

9. Εσωτερική λειτουργία   

Τα μέλη του Εργαστηρίου συναντήθηκαν τρεις φορές στη διάρκεια του 2020, για να 

προετοιμάσουν το Διεθνές Συνέδριο που οργανώνει κάθε δύο έτη το Εργαστήριο σε 

συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και τον Ιατρικό Σύλλογο 

Θεσσαλονίκης. Σκοπός του Εργαστηρίου ήταν εξαρχής να αποτελέσει το συνέδριο 

αυτό έναν θεσμό για την πόλη της Θεσσαλονίκης και αυτό φαίνεται να έχει επιτευ-

χθεί.  

Το επόμενο 3ο συνέδριο αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί από 11 έως 13 Νοεμ-

βρίου 2021, με θέμα: «ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19: ΙΑΤΡΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ». Θα καλύψει τις ενότητες: (α) Πανδημία Covid-19: μέτρα για τη δημό-

σια υγεία και ατομικές ελευθερίες, (β) Παροχή υπηρεσιών υγείας σε καιρό πανδη-

μίας, (γ) Ιατρική Ευθύνη σε περιόδους πανδημίας-φυσικής καταστροφής, (δ) Διαδι-
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κασίες ανάπτυξης και αδειοδότησης νέων φαρμάκων και εμβολίων, (ε) Social media 

και πανδημία, (στ) Τουρισμός, επιχειρηματική δραστηριότητα και πανδημία και (ζ) 

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο και πανδημία 

10. Ιστοσελίδα  

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

λοξενείται και βάση δεδομένων σχετικά με τις νομοθεσίες σε θέματα ιατρικού δι-

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

ΕΔΔΑ, του ΔΕΕ και ανώτατων εθνικών δικαστηρίων. Τα μέλη του Εργαστηρίου φρο-

ντίζουν για την τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας με την α-

νάρτηση ανακοινώσεων και ειδήσεων σχετικών με τις δραστηριότητες του Εργα-

στηρίου. Στην ιστοσελίδα διαμορφώθηκε επίσης ειδική ενότητα για το περιοδικό 

του Εργαστηρίου, όπως επίσης και για το τριμηνιαίο newsletter, με αντικείμενο τη 

Βιοηθική και το Ιατρικό Δίκαιο 
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