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Πρόσκληση προς εκδήλωση ενδιαφέροντος 

 

1. Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής στην συνεδρίασή της με αρ. 

191/15.6.2021, η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. προκηρύσσει πρόγραμμα ενίσχυσης της 

έρευνας των μελών ΔΕΠ αυτής, στην οποία συμμετέχουν και φοιτητές, με τους κατωτέρω 

όρους. Οι προτάσεις των μελών ΔΕΠ της Σχολής, με τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον 

προς συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να υποβληθούν στην Κοσμητεία της Σχολής έως 

την 20.12.2021. 

2. Χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Σχολής δύο προτάσεις, με 2.000 ευρώ 

ανά πρόταση. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται σύμφωνα με την κατανομή που καθορίζεται 

στην πρόταση του αιτούντος μέλους ΔΕΠ. Ειδικότερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

κάλυψη εξοπλισμού, αναλωσίμων, εξόδων μετακίνησης ή προς επιβράβευση του 

συμμετέχοντος προσωπικού. Οπωσδήποτε, τουλάχιστον το ήμισυ της χρηματοδότησης 

προορίζεται για την επιβράβευση των συμμετεχόντων φοιτητών. 

3. Αντικείμενο της πρότασης είναι ερευνητική εργασία που κατατείνει σε δημοσίευση σε 

έγκυρο ελληνικό ή ξένο επιστημονικό περιοδικό, συμπεριλαμβανομένου του 

ηλεκτρονικού περιοδικού της Σχολής Pro Justitia, ή σε πρακτικά ελληνικού ή διεθνούς 

συνεδρίου, σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ της Σχολής. Η 

καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται με τη δημοσίευση ή με την υποβολή στην 

Κοσμητεία βεβαίωσης αποδοχής προς δημοσίευση. 

4. Στην πρόταση πρέπει να προβλέπεται συμμετοχή ενός, δύο ή τριών φοιτητών της Σχολής, 

οποιουδήποτε κύκλου σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να βρίσκονται στο 

τρίτο ή τέταρτο έτος των σπουδών τους κατά την υποβολή της πρότασης. Η συμμετοχή 

αυτή πρέπει να εξειδικεύεται στην πρόταση και μπορεί να συνίσταται στην από κοινού 

σύνταξη της ερευνητικής εργασίας, ή σε άλλη ουσιαστικής φύσεως υποστήριξη των 

φοιτητών προς τον συντάκτη διδάσκοντα, και σε αυτή την περίπτωση με ρητή 

αναγνώριση επί της εργασίας για τη συμβολή των φοιτητών. Αυτή η υποστήριξη μπορεί 
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να συνίσταται σε ουσιαστική βιβλιογραφική έρευνα (όχι απλώς συλλογή εν πολλοίς 

προκαθορισμένου υλικού), σύνταξη επιμέρους τμημάτων του κειμένου, έρευνα 

πεδίου/ερωτηματολόγια ή άλλες αντίστοιχες εργασίες. 

5. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ελέγχονται για τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα 

πρόσκληση από την Κοσμητεία, με σχετική εισήγηση της διαρκούς επιτροπής της Σχολής 

για την προώθηση της έρευνας. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να ζητηθεί η συμπλήρωση / 

τροποποίηση πρότασης ή να αποκλειστεί πρόταση που δεν ανταποκρίνεται στους όρους 

της παρούσας. 

6. Σε περίπτωση που οι υποβληθείσες και μη αποκλειόμενες προτάσεις υπερβαίνουν τις 

δύο, οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν επιλέγονται με κλήρωση που διεξάγεται στην 

Κοσμητεία. 

7. Οι επιλεγόμενες προτάσεις πρέπει να υλοποιούνται, ήτοι να εκπληρώνεται ο όρος από 

τον οποίο εξαρτάται η χρηματοδότηση, εντός έτους από την επιλογή τους, εκτός αν 

προβλεφθεί μακρότερη προθεσμία λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, με απόφαση της 

Κοσμητείας κατόπιν εισήγησης της διαρκούς επιτροπής της Σχολής για την προώθηση 

της έρευνας. Με όμοια απόφαση μπορεί να διατίθεται η χρηματοδότηση σε επιλαχούσα 

πρόταση, αν επιλεγείσα πρόταση δεν υλοποιηθεί εμπρόθεσμα. 

 

 

Η Κοσμήτορας 

της Νομικής Σχολής 
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