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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 

Ι. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2021 

 

 

1. Φοιτητές 

To πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές της Σχολής ήταν όσοι ενεγράφησαν το Φθινόπωρο του 2020. Ειδικότερα, 

ενεγράφησαν 514 νέοι προπτυχιακοί φοιτητές και διεγράφησαν 82. Το σύνολο των εγγεγραμμένων 

προπτυχιακών φοιτητών τον Δεκέμβριο του 2020 ανερχόταν σε 5.214 και από αυτούς οι 2.724 βρίσκο-

νταν σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 12ου.  

Κατά το ίδιο έτος ενεγράφησαν 345 νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και διεγράφησαν 5. Το σύνολο των 

μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής ανήλθε στους 731. 

2. Μέλη ΔΕΠ 

Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής τον Αύγουστο του 2021 είναι συνολικά 76, μετά την αποχώρηση λόγω συντα-

ξιοδότησης επτά μελών ΔΕΠ. Κανένα μέλος ΔΕΠ δεν είναι σε αναστολή.  Εκκρεμεί η ορκωμοσία του νέ-

ου επικούρου καθηγητή ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου Ι. Ναζίρη.  

Μέσα στο 2021 προκηρύχθηκε η μία νέα θέση ΔΕΠ που είχε χορηγηθεί στον Τομέα Εμπορικού και Οι-

κονομικού Δικαίου, καθώς και η νέα θέση ΔΕΠ που είχε χορηγηθεί στον Τομέα Ποινικών και Εγκλημα-

τολογικών Επιστημών.  
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Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν συνολικά ένδεκα διαδικασίες κρίσης για την εξέλιξη 

μελών ΔΕΠ σε επόμενη βαθμίδα. Αφορούσαν τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής: Ρ. Γιοβανόπουλο, Ν. Ελευθεριά-

δη, Α.-Μ. Κώνστα, Ι. Μαθιουδάκη, Α. Μπεχλιβάνη, Κ. Παπακωνσταντίνου, Μ. Σαρηγιαννίδη, Ε. Τζίβα, Γ. 

Ψαρουδάκη. Εκκρεμεί η κατάθεση εισηγητικών εκθέσεων για τους: Α. Καϊδατζή, Ι. Κτενίδη και Κ. Χατζη-

κώστα. Οι προκηρύξεις ήταν όλες ανοικτές.  

Πραγματοποιήθηκαν επίσης τρεις διαδικασίες μονιμοποίησης. Αφορούσαν τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής: Γ. 

Καραβοκύρη, Δ. Λέντζη και Κ. Σαββαΐδου. 

3. Μέλη ΕΔΙΠ / Επιστημονικοί Συνεργάτες/ Λοιπό προσωπικό. 

Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2021 υπηρετούσαν στη Σχολή έξι μέλη ΕΔΙΠ και πέντε επιστημονικοί συ-

νεργάτες. Στη Γραμματεία της Κοσμητείας, στη Γραμματεία του Τμήματος, στους Τομείς και στη Βιβλιο-

θήκη το προσωπικό ανερχόταν σε είκοσι δύο άτομα.  

Παράλληλα, απασχολήθηκαν στη Σχολή πέντε διδάκτορες σε θέσεις ακαδημαϊκής εμπειρίας.  

Με απόφαση της Συγκλήτου δόθηκαν άλλες πέντε θέσεις ακαδημαϊκής εμπειρίας και για το ακαδημαϊ-

κό έτος 2021 – 22, οι οποίες με απόφαση της Συνέλευσης  Τμήματος δόθηκαν στους Τομείς Αστικού, 

Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου, Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Εμπορικού 

και Οικονομικού Δικαίου, Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου και Ποινικών και Ε-

γκληματολογικών Επιστημών. Η κρίσεις για τις θέσεις αυτές έχουν ολοκληρωθεί και σταλεί στον ΕΛΚΕ 

ΑΠΘ.  

Επιπλέον, μετά από αίτημα της κοσμήτορος, διατέθηκε από τη Σύγκλητο στη Σχολή μια επιπλέον θέση 

ακαδημαϊκής εμπειρίας, από εκείνες που δεν θέλησαν άλλες Σχολές να καλύψουν. Η θέση αυτή, με 

απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, δόθηκε στον Τομέα Διεθνών Σπουδών, για να αντιμετωπιστούν οι 

ανάγκες του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.  

Την άνοιξη του 2021 διατέθηκαν τέλος στη Σχολή τρεις θέσεις ενισχυτικής διδασκαλίας που μπορούσαν 

να καλυφθούν από μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες, βάσει συγκεκριμένων κριτη-

ρίων. Οι θέσεις μπορούσαν να χωριστούν σε δύο, κάτι το οποίο αποφάσισε η Συνέλευση Τμήματος, δί-

νοντας από μία θέση σε κάθε Τομέα. Το έργο ολοκληρώνεται στις 30.9.2021.  

 

ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

1. Αξιολόγηση φοιτητών 

Στα τέλη Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων για το χειμερινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021, με βάση το πρότυπο της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ.  Έγινε επίσης η Έκ-

θεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, κατά το πρότυπο πάντα της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ.   

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών στην αξιολόγηση μαθημάτων και δι-

δασκόντων, μετά την συντονισμένη προσπάθεια που έγινε από την πλευρά της Σχολής. Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων φοιτητών σχεδόν τετραπλασιάστηκε από το 2020, ενώ και ο μέσος δείκτης ποιότητας 

ήταν πολύ υψηλός, όπως φαίνεται από τον πίνακα που παρατίθεται στη συνέχεια. Κατά το χειμερινό 



5 

 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού 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 (χειμερι-

νό)_ 

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 

 

2. Διεθνής αξιολόγηση 

Σύμφωνα με τη Διεθνή κατάταξη της QS (QS World University Rankings) ανά θεματικό πεδίο για το 

2018, η Νομική κατετάγη διεθνώς στις θέσεις 251-300, βελτιώνοντας έκτοτε σταδιακά τους δείκτες α-

ξιολόγησής της: 

        2018  52, 5 

        2019  55,4 

        2020  55,84  

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ AΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

1. Διακρίσεις μελών ΔΕΠ Νομικής Σχολής 

Μέσα στο 2021  συνεχίστηκε η παράδοση των τιμητικών διακρίσεων για τα μέλη ΔΕΠ της Νομικής Σχο-

λής. Ειδικότερα, μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ της Σχολής συμμετείχε:  

 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, 

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
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 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. 

 

ΙV. ΔΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Κατά το έτος 2021 συνεχίστηκε η συνεργασία της Νομικής Σχολής: 

 Με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Τουλούζης (μεταπτυχιακό πρόγραμμα) 

 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 σεμινάρια) 

 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 (επ. υπεύθυνη Ε. Συμεωνίδου – Κα-

στανίδου) στο πλαίσιο λειτουργίας του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. 

 

 V. ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Κατά το 2021 συνεχίστηκαν οι συνεργασίες που είχαν θεμελιωθεί στη διάρκεια των προηγούμενων ε-

τών: 

 Με την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Μνημόνιο Συνεργασίας) 

 Με τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (μεταπτυχιακό πρόγραμμα) 

 Με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (Οργάνωση Σεμιναρίου/ Θερινού Σχολείου 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 
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 Με τον Δήμο Θεσσαλονίκης 

 Με την ΕΝοΒΕ. 

 

VΙ. ΕΔΡΕΣ JEAN MONNET 

Κατά το 2021 συνέχισαν τη λειτουργία τους, με σειρά εκδηλώσεων και ανάπτυξη πρωτοβουλιών οι 

τρεις έδρες Jean Monnet της Σχολής:  

 Έδρα Jean Monnet «Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση», με επιστ. 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. Δεληγιάννη – Δημητράκου 

 Έδρα Jean Monnet «Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού», με επ. υπεύθυνη την 

αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Λ. Παπαδοπούλου 

καθώς και το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet  

 “Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία/ες”, με ακαδημαϊκή συντονίστρια την αν. καθηγή-

τρια Λ. Παπαδοπούλου. 

 

VΙΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Στο πρώτο οκτάμηνο του 2021, η Συνέλευση της Σχολής συνεδρίασε δύο φορές, η Κοσμητεία οκτώ, η 

Συνέλευση του Τμήματος συνεδρίασε είκοσι εννέα φορές και το Διοικητικό Συμβούλιο έξι. 

Για την υποστήριξη της λειτουργίας των οργάνων αυτών συνεχίστηκε και κατά το 2021 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  

Τον Ιούνιο του 2021 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου κοσμήτορα. Υπήρξαν δύο 

υποψηφιότητες, των καθηγητών Π. Γκλαβίνη και Ε. Τζίβα. Οι εκλογική διαδικασία διεξήχθη ηλεκτρονι-

κά. Ο κ. Γκλαβίνης έλαβε σαράντα εννέα ψήφους και η κ. Τζίβα δεκαεννέα ψήφους και έτσι ο επόμενος 

κοσμήτορας της Σχολής είναι ο κ. Γκλαβίνης. 

Τον ίδιο μήνα διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη των Διευθυντών των Τομέων, των εκπροσώπων 

των Τομέων στην Συνέλευση του Τμήματος και των μελών ΕΔΙΠ που συμμετέχουν στην Συνέλευση 

Τμήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Κοσμητεία. 
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                                                                             ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 

 

Ι. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

         1. Η προετοιμασία για την πιστοποίηση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών της Σχολής 

Το πρώτο οκτάμηνο του 2021 κυριάρχησε στη Σχολή το θέμα της Πιστοποίησης του προγράμματος των 

προπτυχιακών της σπουδών (ΠΠΣ). Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2021 προετοιμάστηκαν 

προσεκτικά οι ομάδες που θα συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης, δόθηκε σε όλους το υλικό υ-

ποστήριξης  και έγιναν πολλές συναντήσεις για να διευκρινιστούν σημεία της Πρότασης της Σχολής. Συ-

νολικά στη διαδικασία συμμετείχαν – πέραν του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και μελών της 

ΜΟΔΙΠ, είκοσι επτά μέλη ΔΕΠ της Νομικής Σχολής, δώδεκα φοιτητές, δέκα απόφοιτοι της Σχολής και 

δέκα εργοδότες αποφοίτων μας ή εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων.  

Η πρόταση που κατατέθηκε για την Πιστοποίηση του ΠΠΣ, αποτελούμενη από δέκα ενότητες, είχε ως 

εξής: 

1. Λ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΠΣ 

ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ (ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΙ ΚΑΙ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΠΣ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ. 

1. 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (Ν.Ο.Ε.) ιδρύθηκε το 1930 στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλειο Π.Θ. από το 1954), και λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 1930-
1931 (Π.Δ. της 30.7.1930, ΦΕΚ Α΄ 273). Το 1999, η Σχολή Ν.Ο.Ε. διευρύνθηκε με το Τμήμα Πολιτικών Επιστη-
μών και μετονομάσθηκε σε Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ν.Ο.Π.Ε. - Π.Δ. 
203/3.9.1999, ΦΕΚ Α΄ 179). Το Τμήμα μετατράπηκε σε μονοτμηματική Σχολή με το άρθρο 3 παρ. Ι στοιχ. β 
του Π.Δ. 98/5.6.2013 (ΦΕΚ Α΄ 134), σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Ν 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195). 

Σήμερα, η Νομική Σχολή διαθέτει έξι Τομείς, δεκατέσσερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), 
δύο Εργαστήρια, τρεις έδρες Jean Monnet, ενιαία Βιβλιοθήκη, καθώς και το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό 
Νομικό Πολιτισμό. Στη Σχολή υπηρετούν ογδόντα δύο (82) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), 
έξι (6) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), πέντε (5) επιστημονικοί συνεργάτες και είκοσι 
τρείς (23) υπάλληλοι για τη διοικητική υποστήριξη του έργου της Σχολής.  

1.1.1.Δήλωση πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας 

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι 
προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του1 στο επι-
στημονικό πεδίο της Νομικής, αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος 
έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του. Η δέσμευση των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, καθώς και του διοι-
κητικού προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή βελτίωση του διδακτικού-ερευνητικού έργου και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική επιλογή του Τμήματος.  

                                                 
1 Η χρήση του αρσενικού γένους στο κείμενο δεν παραγνωρίζει την ύπαρξη διαφορετικών φύλων. Γίνεται 
μόνο για λόγους οικονομίας του κειμένου.  
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Το όραμα του Τμήματος είναι να συνεχίσει να υπηρετεί στόχους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και ευ-
ρύτερα κοινωνικούς, με προσήλωση στις αρχές της αριστείας, της επιστημονικής δεοντολογίας, της λο-
γοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. 

Το Τμήμα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, η οποία είναι απόλυτα συν-
δεδεμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΑΠΘ και με την ισχύουσα 
νομοθεσία σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης.  

Μέσω της ανασκόπησης, του επανασχεδιασμού και του επαναπροσδιορισμού της πολιτικής ποιότητας, 
το Τμήμα δεσμεύεται να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύ-
ει. Με αυτή τη στρατηγική θα αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, ώστε να συμβάλει στην επι-
δίωξη ολόκληρου του ΑΠΘ για διδακτικά και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας που θα 
βοηθήσουν τη χώρα προς μια σταθερή πορεία γνήσιας ανάπτυξης.  

1.1.2. Σύνδεση της Πολιτικής Διασφάλισης της Ποιότητας του Τμήματος με την Στρατηγική του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη επίσημη 
Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του ΑΠΘ. Στην ανάπτυξη 
και εφαρμογή της πολιτικής αυτής συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, τα Όργανα Διοίκησης, το Διοι-
κητικό Προσωπικό και οι φοιτητές του Τμήματος. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται μέσω της Ομάδας Εσω-
τερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΑΠΘ.  

Για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, κα-
θώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, το Τμήμα συμμορφώνε-
ται με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 2 του Ν 4009/2011. Η πολιτική του υποστηρίζει 
κυρίως: την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας, την ανάληψη των ευθυ-
νών της ηγεσίας του Τμήματος, του διδακτικού και ερευνητικού του προσωπικού, καθώς και των φοι-
τητών του για τη διασφάλιση της ποιότητας, τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, την αποτροπή 
των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας, τη 
συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας, τη διασφάλιση 

ποιότητας του προγράμματος σπουδών και τη συμμόρφωσή του με το ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ, την 
αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών, τη 
διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για την εκτέλεση του προ-
γράμματος σπουδών και την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. 

1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η στρατηγική του Τμήματος προκειμένου να διασφαλίσει την Ποιότητα και το υψηλό επίπεδο του Τίτ-
λου που απονέμει προσδιορίζεται από την πολύπλευρη προσπάθεια κατοχύρωσης της ποιότητας και 
της πληρότητας της διδασκαλίας, κάλυψης των αναγκών νέων επιστημονικών κατευθύνσεων και προ-
βληματισμών, ενίσχυσης του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ, διάχυση της παραγό-
μενης στο Τμήμα γνώσης στην κοινωνία στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του κοινωνικού της ρόλου και 
διάνοιξης συνεργασιών, και μάλιστα διεπιστημονικών και διεθνών, στην υπηρεσία των παραπάνω στό-
χων.   

Οι δράσεις που προγραμματίζονται για την επίτευξη των στόχων του Τμήματος είναι ο εξής: 

1. Συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήμα-
τος. 

2. Ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης κατά τον σχεδιασμό του ΠΠΣ. 

3. Βελτίωση της απόδοσης και της επίδοσης των φοιτητών του Τμήματος. 

4. Μείωση του ποσοστού των φοιτητών που εγκαταλείπουν ή αργούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους. 
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5. Ενίσχυση του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

6. Παραγωγή σημαντικής επίδρασης άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε συλλογι-
κούς τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές. 

7. Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλου του προσωπικού του Τμήματος. 

8. Συμβολή στην επίλυση προβλημάτων υποδομής (π.χ. κτιριακών προβλημάτων). 

9. Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των Τμημάτων του ΑΠΘ σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα σπουδών. 

10. Ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτη-
τών και διδακτικού προσωπικού. 

11. Ενίσχυση συνεργασιών με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, διάχυση και ενίσχυ-
ση ερευνητικών έργων και ευρύτερων συνεργασιών. 

12. Ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Τμήματος. 

13. Προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

14. Συμβολή του Τμήματος στην επιδιωκόμενη συνεργασία του ΑΠΘ με τους συντάκτες των πινάκων 
παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων για την καλύτερη προβολή της ποιότητας του Τμήματος και γε-
νικότερα του Ιδρύματος διεθνώς. 

15. Επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην υλοποίηση του διοικητικού έργου. 

16. Δημιουργία νέων, ιδίως διακλαδικών ή και διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών. 

17. Αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρη-
ματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές). 

18. Βελτίωση της οργάνωσης και παροχής προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. 

19. Συμβολή του Τμήματος στην πολιτική του ΑΠΘ για συνεχή οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτή-
των άμεσης και έμμεσης υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

20. Η αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του Τμήματος, στο πλαίσιο του δικτύου αποφοίτων του ΑΠΘ, 
στην υπηρεσία των ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων του (Για πιο αναλυτικά και επεξηγηματικά 
στοιχεία.   

Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής τεκμηριώνονται στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης και 
στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, στις αναλυτικές πληροφορίες για τη στοχοθεσία 
και τα μαθησιακά τους αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, 
στις θετικές αξιολογήσεις των φοιτητών του ως προς τα μαθήματα, στην πλήρη ευθυγράμμιση με τα 
Ευρωπαϊκά και τα Διεθνή Πρότυπα (σύστημα ECTS), στην ευχερή αποδοχή των αποφοίτων του σε με-
ταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό, αλλά και στην παροχή στους φοιτητές του ου-
σιαστικών και τυπικών εφοδίων για την επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική εξέλιξή τους.  

1.3. ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας άρχισαν να εφαρμόζονται συστηματικά στο ΑΠΘ το 2007, σε 
εφαρμογή του Ν. 3374/2005, με την ίδρυση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας σε επίπεδο Ιδρύμα-
τος και, εν συνεχεία, των ΟΜΕΑ των Τμημάτων. Το Τμήμα Νομικής είναι ένα από τα πρώτα Τμήματα 
του ΑΠΘ που εφάρμοσε τη διαδικασία της αξιολόγησης, σύμφωνα με τον Ν. 3374/2005. Συγκεκριμένα: 

Οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης υποβάλλονται κατ’ έτος στην ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ και αναρτώνται στον 
ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ, όπου μπορεί κανείς να βρει επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με την ποιότητα 
του ΠΠΣ.  
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Η Δήλωση της Πολιτικής Ποιότητας της Σχολής έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό της. 

Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Σχολής αναρτάται επίσης στον ιστότοπο της Σχολής, όπου κανείς 
μπορεί να βρει ήδη την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του 2013: 
https://www.law.auth.gr/el/node/5341. 

Στην ιστοσελίδα της Σχολής αναρτάται τέλος και ο απολογισμός κάθε Κοσμητείας. Στην ακόλουθη δι-
εύθυνση https://www.law.auth.gr/el/node/7286 έχει αναρτηθεί ο απολογισμός της Κοσμητείας για την 
περίοδο 2013-2017, καθώς και ο απολογισμός για το έτος 2018.  

Από το έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν 4485/2017, πριν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Σχολής, ο απολογισμός του κοσμήτορα παρουσιάζεται κατ’ έτος στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και 
εγκρίνεται από αυτή. 

 

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΠΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, 
ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΠΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΤΑ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΠΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ. 

2.1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΣ  

Ο Σχεδιασμός του ισχύοντος ΠΠΣ έγινε με ευθύνη της Κοσμητείας, την περίοδο 2013-14. Για την σύντα-
ξη του προγράμματος είχε προηγηθεί μακρά προετοιμασία που στηρίχθηκε στη μελέτη προγραμμάτων 
προπτυχιακών σπουδών ξένων Νομικών Σχολών, συζητήσεις με όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής, συζητή-
σεις με τους φοιτητές και ανάλυση των δυνατοτήτων της Σχολής σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές. 
Κατά τη φάση σχεδιασμού του ΠΠΣ ελήφθη επίσης υπόψη σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων η 
ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος (ιστορία, επιστημονικό πεδίο, σκοπός, διδακτικό προσωπικό, 
προοπτικές), ο προσανατολισμός του ΠΠΣ (εκπαιδευτικός, επιστημονικός, επαγγελματικός), αλλά και οι 
παρατηρήσεις της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης της Σχολής, που πραγματοποιήθηκε το 2013. 

Όλη η διαδικασία ήταν έγγραφη και διεξήχθη υπό τον έλεγχο της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ, με συγκεκριμένα κριτήρια, 
στη βάση αυστηρών οδηγιών ως προς το περιεχόμενο της πρότασης, το σχετικό πρότυπο και τη διαδικα-
σία. Η πρόταση της Κοσμητείας κατατέθηκε στη ΜΟΔΙΠ η οποία επεσήμανε τις αναγκαίες διορθώσεις. 
Μετά την ενσωμάτωσή τους, η πρόταση εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής 
(ΓΣ19/20.5.2014), και μετά την με αριθ. 35542/4.7.2014 θετική εισήγηση της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ, εγκρίθηκε από 
τη Σύγκλητο στη Συνεδρίαση με αριθ. 2890/7.7.2014, σύμφωνα με όσα όριζε ο Ν 4009/2011. Το ισχύον 
ΠΠΣ άρχισε να λειτουργεί στο Τμήμα Νομικής από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.  

Η θέσπιση του νέου ΠΠΣ αποτέλεσε μια πρόκληση για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήμα-
τος, την οποία αυτό συναισθάνθηκε απολύτως και στην οποία ανταποκρίθηκε αμέσως, θέτοντας ψηλά τον 
πήχη της ποιότητας των παρεχόμενων νομικών σπουδών. Έτσι, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κάλυψαν με 
πλήρη επάρκεια και συνεχίζουν να καλύπτουν, διδακτικά και ερευνητικά, ευρύ φάσμα γνωστικών αντικει-
μένων, στα οποία και είναι εξειδικευμένα. Παρά τη συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού τους, τις αυξανόμε-
νες υποχρεώσεις και τις οικονομικές δυσχέρειες, εμφανίζουν μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα, έχουν 
διεθνή παρουσία και ανταποκρίνονται πλήρως στις σύνθετες διδακτικές απαιτήσεις του ΠΠΣ, προσφέρο-
ντας ταυτόχρονα ικανό αριθμό μαθημάτων και σε άλλα Τμήματα του ΑΠΘ. Στο διδακτικό έργο συνεισφέ-
ρουν μέλη ΕΔΙΠ του Τμήματος, καθώς και, κατά διαστήματα, έκτακτοι διδάσκοντες – που προσλαμβάνονται 
βάσει προκήρυξης στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος για την απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας ή στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων που προσφέρει το ΠΔ 407/1980.   

Ο προσανατολισμός του Τμήματος είναι πρωτίστως εκπαιδευτικός και ερευνητικός, αλλά ταυτόχρονα 
και επαγγελματικός. Οι φοιτητές του αποκτούν γνώσεις γενικές και εξειδικευμένες, καθώς και τα μεθο-

https://www.law.auth.gr/el/node/5341
https://www.law.auth.gr/el/node/7286
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δολογικά-ερευνητικά εργαλεία για την εμβάθυνση στην νομική επιστήμη. Πιο συγκεκριμένα, με το ι-
σχύον ΠΠΣ επιδιώκονται τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα: 

1.Να αποκτήσουν οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής αποδεδειγμένες γνώσεις και δυνατότητα κατανόη-

σης θεμάτων στα γνωστικά πεδία του Δημόσιου, Ιδιωτικού, Ποινικού, Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαί-

ου, καθώς και στα γενικότερα γνωσιολογικά πεδία με τα οποία έρχεται σε διεπιστημονική επαφή η νο-

μική επιστήμη, όπως η Ιστορία, η Φιλοσοφία, η Μεθοδολογία και η Κοινωνιολογία του Δικαίου. Να 

γνωρίζουν, ειδικότερα, το περιεχόμενο και τον τρόπο ερμηνείας και πρακτικής εφαρμογής των βασικών 

νομοθετημάτων, αρχών και θεσμών της ελληνικής και διεθνούς, ιδίως ευρωπαϊκής, έννομης τάξης, τις 

κρατούσες καθώς και τις βασικές αποκλίνουσες θέσεις της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων και 

των δικαστηρίων της ΕΕ στα βασικά ζητήματα των δικαιϊκών κλάδων, την ιστορική, κοινωνική και πολι-

τισμική σημασία των δικαιϊκών φαινομένων, την επιστημονική μεθοδολογία της θεμελίωσης νομικών 

επιχειρημάτων και της τεκμηρίωσης θέσεων επί αμφισβητούμενων νομικών ζητημάτων και να κατανο-

ούν κριτικά τον επιστημονικό διάλογο που αναπτύσσεται προς υποστήριξη ή απόκρουση νομικών θεω-

ριών, θέσεων ή απόψεων, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην απονομή της δικαιοσύνης. 

2.Να χρησιμοποιούν οι απόφοιτοι της Σχολής στην πράξη τις γνώσεις και τη δυνατότητα κατανόησης που 

απέκτησαν, με τρόπο σύμφωνο προς τους ισχύοντες δικονομικούς κανόνες και να διαθέτουν ικανότητες που 

να αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση πρακτικών προβλημά-

των στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου. Να λειτουργούν, ειδικότερα, με επίγνωση και τήρηση των όρων 

του νόμου, ως υπεύθυνοι διαχειριστές δημοσίων πραγμάτων ή ιδιωτικών επιχειρηματικών ζητημάτων, να 

συμμετέχουν, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, σε αρμοδίως οργανωμένα προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης που οδηγούν στην άσκηση νομικών επαγγελμάτων (ασκουμένων δικηγόρων, Εθνικής Σχολής Δικα-

στικών Λειτουργών κλπ), να συντάσσουν αυτοδυνάμως σχέδια δικογράφων και άλλων, νομικής σημασίας, κει-

μένων (συμβάσεων κλπ) επί πραγματικών υποθέσεων νομικού περιεχομένου, και να μετέχουν, προβαίνοντας 

σε σταθμίσεις των συγκρουόμενων συμφερόντων, σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση νομικής σημασίας 

κειμένων ή για τη συμβιβαστική επίλυση νομικής φύσης διαφορών, καθώς και σε οργανωμένα προγράμματα 

εκπαίδευσης για τη λήψη άδειας νομικού διαμεσολαβητή σε τέτοιου είδους διαφορές.  

3. Να έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες για περαιτέρω απόκτηση γνώσεων, οι οποίες είναι αναγκαί-

ες για να προχωρήσουν σε σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου που απαιτούν υψηλό βαθμό αυτόνομης 

μελέτης και έρευνας. Να παρουσιάζουν, ειδικότερα, άρτια, με προφορικό και γραπτό λόγο, νομικές θέ-

σεις και επιχειρήματα, τόσο σε αφηρημένο επίπεδο όσο και ενόψει πραγματικής διαφοράς, να αντικρού-

ουν τυχόν αντίθετα – και όχι πάντοτε προβλέψιμα –επιχειρήματα της άλλης πλευράς, να προσαρμόζουν 

σε πρακτικό επίπεδο τις γνώσεις που απέκτησαν, κάνοντας υπαγωγή συγκεκριμένων πραγματικών περι-

στατικών σε νομικούς κανόνες και υποδεικνύοντας μια ουσιαστικά θεμελιωμένη και δικονομικά παραδε-

κτή πρόταση νομικής αντιμετώπισης περιστατικών και διαφορών σύνθετης πλοκής, και να συμμετέχουν 

στον επιστημονικό διάλογο που αναπτύσσεται προς υποστήριξη ή απόκρουση νομικών θεωριών, θέσεων 

ή απόψεων, κάνοντας χρήση μεθοδολογικά άρτιων και δογματικά θεμελιωμένων νομικών επιχειρημά-

των. 

Για την προώθηση της μαθησιακής του φιλοσοφίας, το ΠΠΣ περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο αυστηρά 
νομικά μαθήματα σε όλους τους κλάδους της Νομικής Επιστήμης, συνοδευόμενα από σειρά μαθημά-
των φιλοσοφίας, ιστορίας, κοινωνιολογίας, οικονομίας, εγκληματολογίας, πολιτειολογίας και πολιτικής 
επιστήμης, ενώ αριθμός μαθημάτων έχει σαφή διεθνή και ευρωπαϊκή διάσταση. Με τον τρόπο αυτό, ο 
φοιτητής διδάσκεται, αφενός, την εσωτερική λογική του κανόνα δικαίου, αφετέρου, τη λειτουργία του 
στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και διεθνές πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται και το οποίο αποσκο-
πεί να ρυθμίσει. 

Ο μαθησιακός στόχος της εξοικείωσης με την εξέλιξη του Δικαίου εξυπηρετείται με την ένταξη στο ΠΠΣ μα-
θημάτων σε αντικείμενα αιχμής, τα οποία προέκυψαν από την πρόοδο της Νομικής Επιστήμης, όπως: Δί-
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καιο και Πληροφορική, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου, Δίκαιο της Ενέργειας, Δί-
καιο του Περιβάλλοντος, Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαί-
τερης σημασίας καινοτόμο εγχείρημα του ισχύοντος ΠΠΣ αποτελεί η εισαγωγή διατομεακών σεμιναρίων, τα 
οποία συνιστούν μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από τη Σχολή κατόπιν συνεργασίας περισσοτέρων 
Τομέων για τη διδασκαλία τους. Αναδεικνύεται έτσι η διεπιστημονικότητα στην προσέγγιση της εξελισσό-
μενης νομικής γνώσης. Με τον τρόπο αυτό, η Σχολή στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας 
του ΠΠΣ, αλλά και στον εμπλουτισμό του με νέα γνωστικά πεδία, που θα προσφέρουν στους φοιτητές της 
επιπλέον επιστημονικές και επαγγελματικές προοπτικές. 

Ο μαθησιακός στόχος της απόκτησης γνώσεων προωθείται με την κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυ-
ψη των βασικών κλάδων του δικαίου από άποψη μεθοδολογίας και ουσίας. Διδάσκονται έτσι τα βασι-
κά γνωστικά αντικείμενα στην ουσιαστική και διαδικαστική τεχνικότητά τους, τα οποία είναι απαραίτη-
το να γνωρίζουν οι αυριανοί επαγγελματίες των τριών βασικών νομικών επαγγελμάτων: των δικηγό-
ρων, των δικαστικών λειτουργών και των συμβολαιογράφων. Αυτά κατανέμονται στους πέντε βασικούς 
κλάδους του δικαίου, δηλαδή (α) του Αστικού και Δικονομικού Δικαίου, (β) του Δικαίου της Επιχείρη-
σης (Εμπορικού Δικαίου, Φορολογικού Δικαίου, Εργατικού Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλι-
σης), (γ) του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας (δ) του Δημοσίου Δικαίου και (ε) του Ευρω-
παϊκού και Διεθνούς Δικαίου. 

Επιτυγχάνοντας τα πιο πάνω μαθησιακά αποτελέσματα, το ΠΠΣ προσφέρει στους αποφοίτους του όλα 
τα απαιτούμενα εφόδια (γνώσεις, μεθοδολογία, ανάπτυξη συνθετικής, κριτικής σκέψης, πολύπλευρη 
μελέτη των πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων) για την επαγγελματική τους αποκατάσταση σε θέ-
σεις δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών ή εισαγγελικών λειτουργών, στελεχών επιχειρήσεων 
δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, μελών του διπλωματικού σώματος κ.ά. 

Το Τμήμα στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας του ΠΠΣ, αλλά και στον εμπλουτισμό του 
με νέα γνωστικά πεδία, που θα προσφέρουν στους φοιτητές του επιπλέον επιστημονικές και επαγγελμα-
τικές προοπτικές. Ο στόχος για την ποιότητα του ΠΠΣ υπηρετείται πλήρως, παρά τον ελάχιστο αριθμό θέ-
σεων ΔΕΠ που έχουν δοθεί την τελευταία δεκαετία (νέων ή προς κάλυψη των θέσεων αποχωρησάντων 
μελών ΔΕΠ) και τις γενικότερες οικονομικές ανεπάρκειες. 

2.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΠΣ  

Η στρατηγική του ΠΠΣ είναι προσανατολισμένη στη συνέχιση της παράδοσης του Τμήματος Νομικής 
ΑΠΘ να διακρίνεται, στην Ελλάδα και διεθνώς, στα πεδία της νομικής εκπαίδευσης και της νομικής και 
κοινωνικής έρευνας. Ακολουθεί γενικές αρχές που διέπουν τη στρατηγική του ΑΠΘ και την εμπλουτί-
ζουν με στοιχεία, που απορρέουν από τη διακριτή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος. Ειδικότερα 
στους στρατηγικούς στόχους του ΠΠΣ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

1. Ενίσχυση του ρόλου του Τμήματος στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω της αξιο-

ποίησης συλλογικών και ατομικών ακαδημαϊκών επιτευγμάτων. 

2 .Διατήρηση του υψηλού διδακτικού επιπέδου και συνεχής προσαρμογή του ΠΠΣ στις σύγχρονες α-

παιτήσεις της επιστήμης, σε σύνδεση και με τις ανάγκες της κοινωνίας. 

3. Διατήρηση του υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου των νυν υπηρετούντων καθηγητών, αλλά και προ-

σέλκυση νέων, αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους καθηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

4. Περαιτέρω ανάπτυξη των διδακτικών συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και διε-

θνώς, στο πλαίσιο προγραμμάτων κινητικότητας διδασκόντων και φοιτητών. 

5. Προώθηση της έρευνας στα επιστημονικά πεδία που καλλιεργεί το Τμήμα. 

6. Περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών συνεργασιών στην Ελλάδα και διεθνώς με αναγνωρισμένα 

Ιδρύματα και Οργανισμούς. 

7. Προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου. 
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8. Επιδίωξη οι απόφοιτοι του Τμήματος να χαίρουν ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης τό-

σο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

9. Συμβολή στη διατήρηση και βελτίωση της διεθνούς αναγνώρισης του Τμήματος στους παγκόσμιους 

καταλόγους κατάταξης συναφών πανεπιστημιακών Τμημάτων. 

10. Ενίσχυση των σχέσεων του Τμήματος με την κοινωνία. 

11. Δημοσιότητα και προβολή των επιτευγμάτων και του έργου (ακαδημαϊκού, ερευνητικού, κοινωνι-

κού), που συντελείται στο Τμήμα, προς τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και την κοινωνία και την 

Πολιτεία, με στόχο την ανάδειξη της σημαντικής, πολυδιάστατης προσφοράς του Τμήματος, στο πλαί-

σιο της προσφοράς του ΑΠΘ. 

2.3.ΓΝΩΜΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Αναφορικά με τον βαθμό επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων ζητήθηκε η γνώμη αποφοίτων, 
συναφών επιστημονικών οργανώσεων και εργοδοτών που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς κλάδους 
ως εξής:  

1.H γνώμη των αποφοίτων ζητήθηκε, κατά κύριο λόγο, με προσωπική επικοινωνία μελών ΔΕΠ του Τμή-

ματος με αποφοίτους του, οι οποίοι, μεταξύ άλλων: (α) ήταν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι 

διδάκτορες των ΠΜΣ ή μεταδιδάκτορες του Τμήματος ή (β) παρακολούθησαν συνέδρια και άλλες επι-

στημονικές δραστηριότητες του Τμήματος. Στο πλαίσιο μάλιστα της αξιολόγησης του ΠΠΣ, η Κοσμητεία 

διαμόρφωσε ερωτηματολόγιο ειδικά για τους αποφοίτους της Σχολής, το οποίο συμπλήρωσαν περίπου 

τριάντα απόφοιτοι της Σχολής. 

2.H γνώμη των συναφών επιστημονικών φορέων (π.χ. Δικηγορικών Συλλόγων/Ενώσεων Δικαστικών 

Λειτουργών) ζητήθηκε από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά τις συχνές συνεργασίες των φορέων αυτών με 

το Τμήμα σε συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις επί γνωστικών αντικειμένων που καλλιερ-

γεί το Τμήμα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Ένωσης Νο-

μικών Βορείου Ελλάδος είχε επίσης σταλεί το ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε για τους αποφοίτους 

της Σχολής. 

3.Η γνώμη των εργοδοτών – κυρίως δικηγόρων που έχουν κοντά τους αποφοίτους της Νομικής Σχολής 

ως ασκούμενους δικηγόρους – έχει επίσης ζητηθεί από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η γνώμη των προϊ-

σταμένων φορέων, όπου οι τελειόφοιτοι της Σχολής πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση, ζητή-

θηκε στο πλαίσιο αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών μας κατά την διάρκεια της πρακτικής τους 

άσκησης. 

2.4. ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΠΣ 

Οι πηγές που χρησιμοποιούνται για να ενσωματώνεται νέα γνώση στο ΠΠΣ είναι κυρίως εκείνες που ανα-
καλύπτει η επιστημονική έρευνα επί των γνωστικών αντικειμένων που το Τμήμα καλλιεργεί. Τα μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος αξιοποιούν την προσωπική τους έρευνα, αλλά και τις διεθνείς ερευνητικές εξελίξεις, στις ο-
ποίες συχνά συμμετέχουν είτε ως μέλη διεθνών ερευνητικών ομάδων είτε μέσω της συστηματικής παρακο-
λούθησης της βιβλιογραφίας και της επικοινωνίας με ομότεχνους συναδέλφους τους.  

Παράλληλα, το Τμήμα ενημερώνεται για τα τεκταινόμενα στον ευρύτερο επιστημονικό και τεχνολογικό 
χώρο, αλλά και τις νέες κοινωνικές πραγματικότητες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στην Ελ-
λάδα και διεθνώς. Ως πηγές και πάλι χρησιμοποιούνται η σχετική βιβλιογραφία, τα πορίσματα επιστη-
μονικών εκδηλώσεων, αλλά και η γνώμη επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, ό-
πως και των αποφοίτων του Τμήματος.  

Απόρροια αυτών είναι, μεταξύ άλλων, η διεύρυνση των γνωστικών αντικειμένων ή η ενσωμάτωση νέων 
επιστημονικών οπτικών και η εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών. Τούτο λ.χ. ισχύει για τη μελέτη των 
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επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης ή της ρομποτικής σε θέματα αστικής ή ποινικής ευθύνης. Συνή-
θως, η νέα γνώση μεταλαμπαδεύεται άμεσα – χωρίς καθυστέρηση – στους φοιτητές, με την οργάνωση 
σχετικών επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων ή σεμιναρίων, στα οποία η πρόσβαση των προπτυχια-
κών φοιτητών είναι κατά κανόνα ελεύθερη. 

2.5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΠΣ 

Στην Ελλάδα, πέραν του ΠΠΣ του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, λειτουργούν δύο ακόμα προπτυχιακά προ-
γράμματα νομικών σπουδών: των Νομικών Σχολών του ΕΚΠΑ και του Δημοκριτείου.  

Το ΠΠΣ του Τμήματος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ περιλαμβάνει, βάσει του σχεδιασμού του, διακριτά γνωστι-
κά αντικείμενα που υπηρετούν: α) τη σφαιρική θεώρηση όλων των κλάδων δικαίου, β) τη μελέτη της ιστο-
ρίας του δικαίου, γ) την εξέταση όχι μόνο του ελληνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού και πτυχών του διε-
θνούς δικαίου, δ) τη διδασκαλία της μεθοδολογίας του δικαίου, ε) τη διεπιστημονική προσέγγιση μέσω των 
διατομεακών σεμιναριακών μαθημάτων, στ) την εμβάθυνση σε σύγχρονα θέματα δικαίου, μέσω των μα-
θημάτων σύνθεσης που περιλαμβάνονται στο ΠΠΣ, και ζ) την παροχή στους φοιτητές επιστημονικών και 
τυπικών εφοδίων και δεξιοτήτων, που συμβάλλουν στη δυνατότητα εργασιακής απασχόλησής τους. Τα 
στοιχεία αυτά δικαιολογούν τη γνώμη ότι το ΠΠΣ του Τμήματος, σε σύγκριση με ομόλογα ΠΠΣ ΑΕΙ του εσω-
τερικού, μπορεί να αξιολογηθεί ως ένα εκ των κορυφαίων.  

Σε σύγκριση με προπτυχιακά προγράμματα νομικών σπουδών του εξωτερικού, το επίπεδο του ΠΠΣ της 
Νομικής Σχολής ΑΠΘ είναι υψηλό, όπως πιστοποιούν οι διεθνείς συνεργασίες της Σχολής, η επιτυχής 
φοίτηση φοιτητών της Σχολής σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος κινητι-
κότητας Erasmus και οι υψηλές επιδόσεις των αποφοίτων της Σχολής σε προγράμματα μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών σπουδών στην αλλοδαπή. Σύμφωνα άλλωστε με τη διεθνή κατάταξη της QS (QS 
World University Rankings) ανά θεματικό πεδίο για το 2018,η Νομική ΑΠΘ κατετάγη διεθνώς στις θέ-
σεις 251-300, ενώ κατά τα έτη 2019 και 2020 η Σχολή βελτίωσε σημαντικά τους επιμέρους δείκτες, ό-
πως και τη συνολική αξιολόγησή της. 

Βεβαίως, δεν θα πρέπει να αποσιωπήσει κανείς το γεγονός ότι το ΠΠΣ του Τμήματος υστερεί ως προς 
ΠΠΣ του εξωτερικού σε ζητήματα όπως η δυσαναλογία διδασκόντων-φοιτητών, η υποχρηματοδότηση 
και τα αυξημένα διοικητικά καθήκοντα των μελών, ζητήματα που εξακολουθούν να ανήκουν στην αρ-
μοδιότητα της Πολιτείας. 

2.6. ΔΟΜΗ ΠΠΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Η δομή του ΠΠΣ διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση των φοιτητών στα διάφορα στάδια των προπτυχιακών 
τους σπουδών. Το πρόγραμμα είναι δομημένο στη βάση πενήντα (50) μαθημάτων, από τα οποία τριάντα 
επτά (37) είναι υποχρεωτικά και δεκατρία (13) επιλογής. Τα μαθήματα επιλογής διατίθενται κυρίως στα 
τελευταία εξάμηνα, ώστε να ενθαρρύνεται η ωριμότερη επιλογή των επιθυμητών ειδικών γνώσεων. Το 
ΠΠΣ επιτρέπει την κατ’ επιθυμία του φοιτητή πραγματοποίηση μιας στοιχειώδους ειδίκευσης με πέντε (5) 
μαθήματα επιλογής, χωρίς ωστόσο να καθιερώνει κατευθύνσεις, σταματά την υπέρβαση των διακοσίων 
σαράντα (240) μονάδων με επιπλέον μαθήματα επιλογής (για λόγους ισότητας και συγκρισιμότητας των 
πτυχίων), προσφέρει δε, μεταξύ άλλων, σεμινάρια διατομεακών προσεγγίσεων, δυνατότητα καθιέρωσης 
φοιτητικών εργασιών στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, καθώς και εικοσιτέσσερα (24) ξενόγλωσσα μα-
θήματα επιλογής, από τα οποία δώδεκα (12) αγγλικά, έξι (6) γερμανικά και έξι (6) γαλλικά, για εκείνους 
που θα επιθυμούσαν μια έγκαιρη εξοικείωση με την αλλοδαπή νομική θεωρία, νομολογία και ορολογία. 
Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος εκδίδεται κατ’ έτος σε έντυπη μορ-
φή, σε λίγα αντίτυπα, και αναρτάται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Σχολής 
(https://www.law.auth.gr/el/node/4929). 

Ο συνδυασμός υποχρεωτικών μαθημάτων που καλύπτουν τους βασικούς τομείς όλων των κλάδων δικαίου 
(Αστικού και Αστικού Δικονομικού, Εργατικού, Διεθνούς και Ευρωπαϊκού, Συνταγματικού και Διοικητικού, 
Εμπορικού και Ποινικού)με τη μελέτη υποχρεωτικών μαθημάτων Ιστορίας και Μεθοδολογίας Δικαίου, και 
τη μετάβαση από μαθήματα Κορμού σε μαθήματα Ειδίκευσης/Κατεύθυνσης προσφέρουν διαβαθμισμένα 
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στους φοιτητές γνώσεις γενικές και εξειδικευμένες, καθώς και τα μεθοδολογικά εργαλεία για την εμβάθυν-
ση στους επιστημονικούς αυτούς κλάδους. 

2.7. ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Η ύλη των μαθημάτων είναι κατανεμημένη στα οκτώ(8) εξάμηνα των σπουδών στη Σχολή και βρίσκεται 
σε συμφωνία με όσα προβλέπονται από το σύστημα ECTS, που εφαρμόζεται στο ΑΠΘ από το 2007. Α-
ποσκοπεί στην προαγωγή της μάθησης, στην απόκτηση από τον φοιτητή δεξιοτήτων, γενικών ή εξειδι-
κευμένων ανά μάθημα, και στην επίτευξη των προβλεπόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, λαμβάνει 
υπόψη τον φοιτητικό φόρτο εργασίας και ενσωματώνει σύγχρονες μεθόδους μάθησης και διδασκαλί-
ας. 

Κύριος στόχος των μαθημάτων είναι η σταθερή παρουσία και ενεργός συμμετοχή των φοιτητών, καθώς 
και η υποστήριξη δεξιοτήτων τους, όπως η κριτική σκέψη και ο αναστοχασμός. Λόγω του μεγάλου α-
ριθμού εισερχομένων στη Νομική Σχολή φοιτητών (ικανό μέρος των οποίων μετεγγράφεται στο Τμήμα, 
με απόφαση της Πολιτείας, από άλλα ΑΕΙ της χώρας), ο στόχος αυτός δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί 
εάν κάθε μάθημα διδασκόταν σε ένα μόνο τμήμα. Έτσι ο στόχος επιχειρείται να επιτευχθεί με την πρό-
βλεψη του Κανονισμού ΠΠΣ, ότι όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται σε τρία (3) διαφορετικά 
τμήματα. Στα μαθήματα επιλογής, λόγω του μεγάλου αριθμού τους, τέτοιο πρόβλημα κατ’ αρχήν δεν 
υπάρχει, και όταν ανακύπτει επιλύεται με πρόταση κατάτμησης που καταθέτουν οι Τομείς. 

Τα μαθήματα δομούνται σε δύο επίπεδα. Η θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή Νομικής δεν είναι ικανή 
να του εξασφαλίσει την επιτυχία στις τελικές εξετάσεις. Η Νομική Επιστήμη έχει πρακτικό προσανατο-
λισμό, γι’ αυτό και οι φοιτητές, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο σπουδών, διδάσκονται πώς να επιλύουν 
πρακτικά θέματα, στα οποία κατά κύριο λόγο εξετάζονται στα αυστηρά νομικά μαθήματα του ΠΠΣ, που 
είναι και τα περισσότερα. 

Το ΠΠΣ περιλαμβάνει διακόσιες σαράντα (240) ακαδημαϊκές μονάδες ECTS, που επιμερίζονται ανά 
τριάντα (30) σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Βάση είναι η απόδοση εξήντα (60) ακαδημαϊκών μονάδων 
ανά ακαδημαϊκό έτος πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με τον εκτιμώμενο φόρτο εργασίας που απαιτείται 
προκειμένου να επιτευχθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος. Ο φόρτος εργασίας καθο-
ρίζει και την κατανομή των πιστωτικών μονάδων σε κάθε μάθημα του ΠΠΣ. 

2.8. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Το Τμήμα προσφέρει στους φοιτητές του τη δυνατότητα εργασιακής εμπειρίας, κυρίως μέσω της συμμετο-
χής τους στο, αμειβόμενο για τους φοιτητές, Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ), στο πλαίσιο του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης. Το 
ΠΠΑ έχει ως στόχο την ερευνητική και επαγγελματική εξοικείωση των φοιτητών με το γνωστικό τους αντι-
κείμενο στους φυσικούς χώρους επαγγελματικής τους δραστηριότητας (συμβολαιογραφεία, δικαστικές και 
εισαγγελικές υπηρεσίες κ.ά.). Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να συμβάλει στην έξοδό τους προς την αγορά ερ-
γασίας, χάρη στην εμπειρία που αποκτούν πριν ακόμα από τη λήψη του πτυχίου. Επιπλέον, τους παρέχει 
ένα χρηματικό ποσόν, μικρής μεν κλίμακας, το οποίο όμως προέρχεται από την αξιοποίηση των εξειδικευ-
μένων δεξιοτήτων τους στο πεδίο που εκπαιδεύονται. 

Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ είναι από τις πρώτες σχολές πανελλαδικά που εισήγαγε την Πρακτική Άσκηση στο 
πρόγραμμα σπουδών της. Ήδη, η Σχολή έκλεισε είκοσι χρόνια από το 1999, όταν το πρώτον θεσμοθετήθηκε 
η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών. Σήμερα, οι τελειόφοιτοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν 
δίμηνη πρακτική άσκηση σε ένα φορέα διενέργειας πρακτικής άσκησης κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγου-
στο. Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης είναι προαιρετικό μάθημα του ΠΠΣ και το επιλέγουν έως και ογδό-
ντα (80) τελειόφοιτοι φοιτητές κατ’ έτος. Λόγω της υψηλής κατάρτισης των φοιτητών μας, οι φορείς στους 
οποίους διενεργούν την Πρακτική Άσκησή τους είναι παγίως ικανοποιημένοι από την απόδοσή τους, η ο-
ποία συνίσταται στην εμπλοκή τους στην παραγωγική διαδικασία του εκάστοτε φορέα διενέργειας Πρακτι-
κής Άσκησης, στον οποίο τοποθετούνται (Β4.5). 
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Ωστόσο η εργασιακή εμπειρία δεν αποκτάται μόνο στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης. Η Νομική Σχολή 
έχει παράδοση στη συμμετοχή ομάδων φοιτητών της σε διεθνείς διαγωνισμούς εικονικών δικών και δια-
γωνισμών διαμεσολάβησης, όπου συστηματικά επιτυγχάνει υψηλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και 
πρώτες θέσεις σε παγκόσμιους και δύσκολους διαγωνισμούς. Στους διαγωνισμούς αυτούς οι φοιτητές 
εργάζονται όπως οι πραγματικοί δικηγόροι ή διαμεσολαβητές, που έχουν να υποστηρίξουν συγκεκριμέ-
νες υποθέσεις, προετοιμάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό την επιστημονική εποπτεία μελών 
ΔΕΠ της Σχολής και αποκτούν μια εξαιρετική εμπειρία σχετικά με τη φύση και τις δυσκολίες του λειτουρ-
γήματος του δικηγόρου ή του διαμεσολαβητή. 

2.9. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ 

Η διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα επιτυγχάνεται ως εξής: 

Ως προς τους διδάσκοντες, η έρευνά τους συμβάλλει στη βελτίωση της διδασκαλίας τους και στον ε-
μπλουτισμό της με νέα γνώση και νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

Ως προς τους φοιτητές, βασικός στόχος του ΠΠΣ είναι η εισαγωγή τους στην ερευνητική διαδικασία. 
Προκειμένου να αποκτήσουν οι φοιτητές μια ερευνητική εμπειρία, οι διδάσκοντες υιοθετούν διάφορες 
μεθόδους: α) υποδεικνύουν στο σύνολο των φοιτητών να αναζητούν δικαστικές αποφάσεις δημοσιευ-
μένες σε νομικά περιοδικά ή σε ιστοτόπους δικαστηρίων της χώρας, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταγράφουν το περιε-
χόμενό τους, κάνοντας μια σύντομη δική τους αξιολόγηση· και β) αναθέτουν σε ομάδες φοιτητών να 
εξετάσουν ένα συγκεκριμένο θέμα και να ετοιμάσουν με συλλογική εργασία μια σύντομη εισήγηση, η 
οποία στη συνέχεια παρουσιάζεται στο πλαίσιο μιας φοιτητικής ημερίδας. Η εργασία αυτή αναπτύσσει 
την ικανότητα των φοιτητών να εντοπίζουν τα κρίσιμα σε κάθε περίπτωση ζητήματα, να αναπτύσσουν 
την κριτική τους σκέψη και να τηρούν την ακαδημαϊκή δεοντολογία στο πλαίσιο της συλλογικής εργα-
σίας. Η συμμετοχή πάντως στις ομάδες αυτές είναι εθελοντική, καθώς ο μεγάλος αριθμός φοιτητών, σε 
συνδυασμό με τον αριθμό των διδασκόντων, δεν επιτρέπει την καθοδήγηση του συνόλου των φοιτη-
τών.  

 

3. ΦΟΙΤΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΠΠΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΩΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙ ΝΑ 

ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΝΤΑΙ 

ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. 

Το ΠΠΣ του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη φοιτητοκεντρική μαθησιακή διαδι-
κασία, και προσπαθεί με ποικίλους τρόπους να την ενισχύσει σε όλα τα επίπεδα της μάθησης, διδα-
σκαλίας και αξιολόγησης.  

3.1. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Με βάση τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ, η διδασκαλία των μαθημάτων έχει σκοπό 
να βοηθά τους φοιτητές να εξοικειώνονται με τη νομική σκέψη και τη μεθοδολογία της νομικής επιστή-
μης, να τους καθοδηγεί ώστε να συμπληρώνουν τις γνώσεις τους με προσωπική μελέτη και να τους παρέ-
χει τη δυνατότητα να εξασκούνται στην επεξεργασία νομολογίας και την ανάπτυξη νομικής επιχειρημα-
τολογίας. Ακόμα και στα ακραιφνώς θεωρητικά μαθήματα, όπως για παράδειγμα στα μαθήματα Ιστορίας 
του Δικαίου, διοργανώνονται κατά καιρούς διαγωνισμοί εικονικών δικών, προσομειώσεις αρχαίων δικών, 
Ανοιχτά Μαθήματα για Ιστορικές Δίκες με υλικό προσβάσιμο και στο διαδίκτυο (βλ. π.χ., 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8343) και γενικότερα εκδηλώσεις που παρέχουν στους 
φοιτητές τη δυνατότητα, μέσω της έμπρακτης συμμετοχής με αγορεύσεις, εισηγήσεις, σχολιασμό κτλ., να 
εμπεδώσουν πληρέστερα την παρεχόμενη γνώση. 

Η διδασκαλία των νομικών μαθημάτων που εμφανίζουν πρακτική εφαρμογή περιλαμβάνει υποχρεωτι-
κά και την εξάσκηση των φοιτητών στην επίλυση πρακτικών υποθέσεων, παρόμοιων σε βαρύτητα με 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8343
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αυτές στις οποίες πρόκειται να εξετασθούν. Η διάρκεια της εξάσκησης αυτής των φοιτητών δεν επιτρέ-
πεται, σύμφωνα με το7οάρθρο του Κανονισμού(Β4.1), να υπολείπεται του ενός τρίτου (1/3) – και στα 
μαθήματα Σύνθεσης του ενός δευτέρου (1/2) – του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας του μα-
θήματος, με ελεύθερη κατανομή τους από τους διδάσκοντες στο σύνολο των ημερών και ωρών της δι-
δασκαλίας. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων Σύνθεσης, ειδικότερα, με βάση τη δειγματική επιλογή ορισμένων κάθε 
φορά θεμάτων για εμβάθυνση, αποβλέπει στην ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των 
φοιτητών με τη βοήθεια μέσων, όπως: πολυπλοκότερες πρακτικές ασκήσεις, κριτική ανάλυση της νο-
μολογίας, επεξεργασία δικογράφων, εκπόνηση και ανάπτυξη εργασιών σε θεωρητικά θέματα, και ορ-
γάνωση εικονικών δικών, ώστε αυτοί να γίνουν ικανοί να εφαρμόζουν στην πράξη τη νομική μεθοδο-
λογία που διδάχθηκαν, να διατυπώνουν νομικά δοκίμια και δικόγραφα της νομικής πρακτικής και να 
χειρίζονται άνετα τον προφορικό νομικό λόγο. Επίσης, σε συγκεκριμένα μαθήματα, όπως για παράδειγ-
μα στο υποχρεωτικό μάθημα Υ25 «Διοικητική Δικονομία», αλλά και σε αρκετά άλλα, παρέχονται, εκτός 
από τις παραδόσεις, και φροντιστηριακά μαθήματα για την εμπέδωση της παραδοθείσας ύλης και την 
άσκηση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων. 

Για τη συμπλήρωση του διδακτικού έργου, κάθε Τομέας οργανώνει, μόνος ή σε συνεργασία με άλλον ή 
άλλους Τομείς ή και με εξωπανεπιστημιακούς επιστημονικούς, κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς, 
ελεύθερα μαθήματα, χωρίς απόδοση πιστωτικών μονάδων, υπό τύπο σεμιναρίων πάνω σε συγκεκριμένο 
κάθε φορά επιστημονικό θέμα, με τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών, οι οποίοι κα-
τανέμονται σε ομάδες εργασίας, με ελεύθερη ανταλλαγή θέσεων στο πλαίσιο διαλογικής συζήτησης, ό-
πως για παράδειγμα τα Ανοιχτά Μαθήματα για «Ιστορικές Δίκες» που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διε-
τία 2015-17, τα Σεμινάρια για το προσφυγικό ζήτημα που διεξάγονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 
2019-20, κ.ά. Να σημειωθεί ότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ελεύθερα και όλα 
τα συνέδρια ή ημερίδες που διοργανώνει η Σχολή. 

Οι τρόποι παράδοσης στο σύνολό τους αξιολογούνται κάθε εξάμηνο από τους φοιτητές, ενώ σε διαρκή 
βάση αξιολογούνται από την Διαρκή Επιτροπή ΠΠΣ που έχει συσταθεί στη Σχολή με απόφαση της Συνέ-
λευσης Τμήματος. Προβλήματα που παρουσιάζονται στη διάρκεια των εξαμήνων, καθώς και πιθανά 
παράπονα των φοιτητών αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον κοσμήτορα ή το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Τμήματος.  

Τέλος, για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών, το άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισμού, προβλέπει 
τη δυνατότητα μερικής φοίτησης, για ένα τουλάχιστον ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος, ύστερα από αίτηση 
των φοιτητών, οι οποίοι πλέον ακολουθούν το ειδικό πρόγραμμα σπουδών μερικής φοίτησης της Σχο-
λής (Β4.1). 

3.2 ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΚΑΙ Ε-ΤΑΞΗ 

Όλες οι αίθουσες και τα αμφιθέατρα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ είναι πλέον εξοπλισμένες/-α με σύγχρο-
νο εξοπλισμό Η/Υ, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, βιντεοπροβολείς κλπ, ώστε να διευκολύνεται και να 
εμπλουτίζεται η διδασκαλία με σύγχρονους διαδραστικούς τρόπους που μπορεί να περιλαμβάνουν την 
προβολή διαφανειών, βιντεοδιαλέξεων, διαδραστικών ασκήσεων, διαγραμμάτων, πινάκων με νομολο-
γιακό υλικό, στατιστικών δεδομένων, κ.ά. που διευκολύνουν την παρακολούθηση της παράδοσης και 
την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος. 

Σε πολλά μαθήματα, όπως λ.χ. στο μάθημα Υ3 «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο», οι φοιτητές καλούνται να 
χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως η westlaw και η jstor, και να αντλήσουν πλη-
ροφορίες από την ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών και του Διαρκούς Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύ-
νης (https://qa.auth.gr/el/class/1/600143233). Στις παραδόσεις της συντριπτικής πλειονότητας των μα-
θημάτων (πάνω από 90%) χρησιμοποιούνται προβολές αρχείων power point με εικόνες, χάρτες, δια-
γράμματα κλπ. 

Όλα τα μαθήματα της Νομικής Σχολής υποστηρίζονται από την πλατφόρμα moodle ηλεκτρονικής τάξης. 
Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού αξιοποιούν πολλά από τα εργαλεία της συγκεκριμένης πλατφόρμας, 

https://qa.auth.gr/el/class/1/600143233
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όπως: α) Forum ανακοινώσεων, για αποστολή ανακοινώσεων σε όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές, 
β) Έγγραφα, όπου αναρτούν σημειώσεις, εικόνες, άρθρα, βιβλιογραφία κλπ, γ) Συνδέσμους που παραπέ-
μπουν για παράδειγμα σε ιστοσελίδες σχετικές με το μάθημα, καθώς και σε ηλεκτρονικά συγγράμματα, 
πίνακες βιβλιογραφία κλπ, δ) Ημερολόγιο, όπου δίνεται ο τίτλος ή/και η σύντομη περιγραφή κάθε Παρά-
δοσης και δημοσιοποιείται ο χώρος και ο χρόνος εκδηλώσεων ή διάφορες προθεσμίες π.χ. παράδοσης 
εργασιών, ε) Πολυμέσα, όπου υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης αρχείων εικόνας και ήχου σχετικά με το 
μάθημα και τις παρουσιάσεις power point που γίνονται στην τάξη, πρακτικά θέματα και προτεινόμενες 
λύσεις, παλαιότερα θέματα εξετάσεων, οδηγίες κλπ.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό της χρήσης των ΤΠΕ και του moodle έχει αυξηθεί σημαντικά τα 
τελευταία δέκα (10) χρόνια και πλέον σχεδόν όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού αξιοποιούν τις 
δυνατότητες που παρέχουν στα μαθήματά τους αυτές οι τεχνολογίες. 

3.3. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία και την ελευθερία επιλογών των φοιτητών. Η προτει-
νόμενη στον Οδηγό Σπουδών κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεω-
τική για τον φοιτητή, ο οποίος μπορεί να συνδυάσει ελεύθερα τα μαθήματα που θέλει να παρακολου-
θήσει, ακόμα και μέρος από τα υποχρεωτικά.  

Επίσης, το 26% των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου είναι επιλεγόμενα (Γενικής Παι-
δείας, Περιορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων, Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων και Διακλαδικά 
Σεμινάρια), τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα προσφερόμενων μαθημά-
των. Το εύρος της επιλογής είναι μεγάλο, αφού προσφέρονται συνολικά ενενήντα τρία (93) μαθήματα 
επιλογής. Η αυτονομία και η ελευθερία επιλογών των φοιτητών ενισχύεται μάλιστα ακόμα περισσότερο 
εξαιτίας του τρόπου διεξαγωγής των μαθημάτων επιλογής, καθώς σε πολλά από αυτά δίνονται εργασίες 
και οι φοιτητές συμμετέχουν με την καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού στη διαμόρφωση του ειδι-
κότερου θέματος της εργασίας που θα εκπονήσουν.  

Στον Κανονισμό (άρθρο 4 παρ. 3δ) προβλέπεται επιπλέον δικαίωμα του φοιτητή να δηλώσει, ως μάθη-
μα Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων, ένα (1) μάθημα ανά εξάμηνο (συνολικά δύο (2) μαθήματα) 
από τα προβλεπόμενα ως υποχρεωτικά ή επιλογής στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών άλλων 
Τμημάτων του ΑΠΘ.  

Βεβαίως η επιλογή των μαθημάτων που παρακολουθεί ένας φοιτητής σε κάθε εξάμηνο δεν είναι απολύτως 
ελεύθερη, αφού με βάση το άρθρο 3 παρ. 6 του Κανονισμού, ο φοιτητής δεν επιτρέπεται να επιλέξει μαθή-
ματα που στο πρόγραμμα σπουδών προβλέπονται για εξάμηνο το οποίο έπεται χρονικά περισσότερο από 
δύο (2) εξάμηνα από αυτό στο οποίο είναι εγγεγραμμένος (π.χ. αν είναι εγγεγραμμένος στο 3ο εξάμηνο 
μπορεί να επιλέξει μαθήματα μέχρι και του 5ου εξαμήνου, αν είναι εγγεγραμμένος στο 4ο εξάμηνο μπορεί 
να επιλέξει μαθήματα μέχρι και του 6ου εξαμήνου κ.ο.κ). Επιπλέον, τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Ειδι-
κών Γνώσεων προσφέρονται στην πλειοψηφία τους στο 7ο και 8οεξάμηνο, επειδή κρίθηκε ότι οι φοιτητές 
που έχουν παρακολουθήσει όλα τα υποχρεωτικά προπτυχιακά μαθήματα μπορούν να εκδηλώσουν τις προ-
τιμήσεις του με επίγνωση των κλίσεων και των δυνατοτήτων τους, ενώ και τα διακλαδικά σεμινάρια προ-
σφέρονται μόνο στο 5ο και 6ο εξάμηνο.  

Στο πλαίσιο αυτό, επαφίεται πάντως στον φοιτητή να κρίνει εάν θα συγκεντρώσει τις επιλογές του σε 
συγκεκριμένα πεδία ή θα προτιμήσει την ισόρροπη ενασχόλησή του με όλους τους κλάδους του δικαί-
ου. Αυτό επιτρέπει στους φοιτητές να διαμορφώσουν τελικά ένα πρόγραμμα σπουδών που ταιριάζει 
περισσότερο στα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα άτυπο 
είδος εξειδίκευσης στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. 

3.4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Για την ενημέρωση των φοιτητών όλων των εξαμήνων σχετικά με το σύστημα σπουδών που καθιερώ-
νεται από το ΠΠΣ της Σχολής και τις βασικές αρχές του, το περιεχόμενο και τη σημασία των υποχρεωτι-
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κών μαθημάτων, των μαθημάτων επιλογής των επιμέρους κατηγοριών και των διακλαδικών σεμιναρί-
ων, το σύστημα ελέγχου των γνώσεων που καθιερώνεται από τον νόμο και από τον Κανονισμό, καθώς 
και για την καθοδήγησή τους σε όλα τα προβλήματα των σπουδών τους, ο Διευθυντής κάθε Τομέα εί-
ναι υποχρεωμένος, βάσει του άρθρου 5 του Κανονισμού, να δέχεται τους φοιτητές και τους ορισμένους 
εκπροσώπους τους στον Τομέα σε ακρόαση τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, επί μία ώρα. 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, αλλά και κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, όλα τα μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος ορίζουν τουλάχιστον δύο (2) ώρες (κατά κανόνα όμως τέσσερις) γραφείου την εβδομάδα, οι 
οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και κατά τις οποίες είναι στη διάθεση των φοιτητών 
για εκπαιδευτικά θέματα. Παράλληλα, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τους διδάσκο-
ντες με ηλεκτρονικά μηνύματα είτε απευθείας είτε μέσω της πλατφόρμας moodle. 

Πρόσφατα, η Συνέλευση του Τμήματος (αριθ.145/8.10.2019),μετά από εισήγηση της Κοσμητείας, απο-
φάσισε να εισαγάγει στη Σχολή τον θεσμό του καθηγητή-μέντορα για τους πρωτοετείς φοιτητές, ο ο-
ποίος πρόκειται να εφαρμοστεί από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Στη Νομική Σχολή ΑΠΘ λειτουργεί επιπλέον Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτική που ιδρύθηκε με 
απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος με αριθ. 97/19.12.2017, που έχει ως κύριο στόχο να συνδράμει 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ορισμένες κατηγορίες φοι-
τητών της Νομικής, όπως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλοδαποί, μειονοτι-
κοί και ομογενείς, LGBT, αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ατόμων, που κατά τη διάρκεια της φοί-
τησής τους αντιμετωπίζουν κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα. Στους 
στόχους της Επιτροπής ανήκει επίσης η ενίσχυση του εθελοντισμού, σε συνεργασία  με την Επιτροπή 
Εθελοντισμού του πανεπιστημίου, καθώς και η επεξεργασία προτάσεων για τη θεμελίωση συνεργασίας 
με κοινωνικούς φορείς της πόλης, όπως λ.χ. την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, την Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες κ.ά. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω στόχων της, η Επιτροπή συνεργάζε-
ται στενά τόσο με το Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ, όσο και με 
την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του ΑΠΘκαι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής 
Υποστήριξης (ΚΕΣΥΨΥ) του ΑΠΘ. 

3.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Από το 2012, το Τμήμα ακολουθεί το σύστημα αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές μέσω 
ηλεκτρονικών ψηφιακών ερωτηματολογίων που έχει διαμορφώσει η ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ (προηγουμένως, η 
διαδικασία αυτή γινόταν με έντυπα ερωτηματολόγια). Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από την ειδική 
πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ (http://qa.auth.gr) στην οποία έχουν πρόσβαση οι φοιτητές. Σύμφωνα με τις 
οδηγίες της ΑΔΙΠ και της ΜΟΔΙΠ, και με τον συντονισμό της ΟΜΕΑ, η πλατφόρμα ανοίγει μετά τη συ-
μπλήρωση οκτώ (8) εβδομάδων μαθημάτων. 

Το ψηφιακό ερωτηματολόγιο ακολουθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου πρότυπο ερωτηματολόγιο της ΑΔΙΠ, με 
μικρές προσαρμογές και προσθήκες. Περιλαμβάνει ερωτήματα για τα ακόλουθα θέματα: (1) το μάθημα 
(στόχοι, οργάνωση ύλης, ποιότητα διδακτικών εγχειριδίων, επίπεδο δυσκολίας), (2) τις εργασίες (θέμα, 
σχόλια και καθοδήγηση διδάσκοντα), (3) τις παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, (4) την η-Τάξη 
(οργάνωση και χρησιμότητα περιεχομένου), (5) τη χρήση ΤΠΕ στην παράδοση, και (6) τον διδάσκοντα 
(οργάνωση και τρόπος παράδοσης, απάντηση αποριών, συνέπεια στην επικοινωνία). 

Για την υποχρέωσή τους να αξιολογήσουν τα διδασκόμενα μαθήματα ενημερώνονται οι φοιτητές επα-
νειλημμένα, τόσο από τους διδάσκοντες των μαθημάτων δια ζώσης όσο και από την Κοσμητεία μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται στους ιδρυματικούς τους λογαριασμούς.  

Παρά τις προσπάθειες, η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση παρέμενε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 λ.χ. το ποσοστό συμμετοχής ήταν 5,3% (προτελευταίοι μεταξύ όλων 
των τμημάτων του ΑΠΘ). Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, και με στόχο την αύξηση του αριθμού των 
φοιτητών που αξιολογούν τα μαθήματα, αποφασίστηκε να ζητείται από τους φοιτητές να προβαίνουν 
επιτόπου στην ηλεκτρονική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του μαθήματός τους. Η τακτική αυτή έχει οδη-
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γήσει στην αύξηση του αριθμού των αξιολογήσεων σε ποσοστό 28,3%. Ως αποτέλεσμα, η Νομική Σχολή 
κατέλαβε τη δεύτερη θέση μεταξύ όλων των τμημάτων του ΑΠΘ σε συμμετοχή στην αξιολόγηση μαθήμα-
τος ανά διδάσκοντα (https://qa.auth.gr/el/report/evaluation/ results/law/1/longitudinal/0). Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 συμμετείχαν στην αξιολόγηση μόλις επτακόσιοι ε-
βδομήντα πέντε (775) φοιτητές, το έτος 2018-19 συμμετείχαν τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (3.180) φοι-
τητές. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας του εκάστοτε μαθήματος, αλλά και για τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με το 
σύστημα αξιολόγησης που έχει ενταχθεί στο ΠΠΣ του Τμήματος, με απόφαση της Συνέλευσης Τμήμα-
τος (αριθ. 139/9.7.2019) και έγκριση της Συγκλήτου. 

3.6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Ο τρόπος αξιολόγησης των επιδόσεων των φοιτητών ορίζεται αναλυτικά στα άρθρα 11 έως 14 του Κα-
νονισμού (Β4.1). Με βάση τα άρθρα αυτά, η αξιολόγηση γίνεται βάσει τελικής εξέτασης μετά τη λήξη 
κάθε εξαμήνου και αφορά στα μαθήματα που διδάχθηκαν σε κάθε εξάμηνο. Οι φοιτητές δικαιούνται 
να εξεταστούν στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων μόνο στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. 
Κατ’ εξαίρεση, φοιτητές που βρίσκονται από το ένατο (9ο) ως το δωδέκατο (12ο) εξάμηνο των σπου-
δών τους και οφείλουν μαθήματα που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα τριάντα (30) ECTS δικαιούνται να 
εξετάζονται στα δηλωθέντα εκ μέρους τους μαθήματα και των δύο εξαμήνων σε όλες τις εξεταστικές 
περιόδους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει τη δυνατότητα αυτή και σε φοιτητές μεγαλύ-
τερων εξαμήνων εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος και δεν οφείλουν περισσότερα από τρία (3) μαθή-
ματα. 

Οι εξετάσεις είναι κατ’ αρχήν γραπτές, αλλά οι διδάσκοντες μπορούν, με ανακοίνωση που αναρτούν 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του μαθήματος κατά την έναρξη των παραδόσεων, να προσφέρουν 
προφορικές εξετάσεις για όσους φοιτητές υποβάλλουν σχετική έγγραφη δήλωση κατά το πέρας των 
παραδόσεων. Προφορικές εξετάσεις προσφέρονται σε κάθε περίπτωση σε φοιτητές με αποδεδειγμένη 
δυσλεξία, με σοβαρά κινητικά προβλήματα ή με προβλήματα όρασης που δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη 
συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις. 

Οι διδάσκοντες ενημερώνουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου τους φοιτητές για τον τρόπο εξέτασης 
(προφορικά, γραπτά ή και με εκπόνηση εργασίας), το είδος και τη μορφή των ερωτήσεων και τα κριτή-
ρια της αξιολόγησης. Η ενημέρωση γίνεται μέσω του Δελτίου Περιγραφής Μαθήματος Μ1 στον ιστο-
χώρο της ΜΟΔΙΠ, κατά τη διάρκεια της παράδοσης, ενώ οι λεπτομέρειες για τον τρόπο, τόπο και χρόνο 
κάθε εξέτασης δίνονται μέσω ανακοινώσεων στο moodle. 

Για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών χρησιμοποιείται προ-
καθορισμένη λεπτομερής βαθμολογία για κάθε επιμέρους ζήτημα που αφορά τα πρακτικά και θεωρη-
τικά θέματα των εξετάσεων, καθώς και τα θέματα των σεμιναριακών εργασιών, στα οποία εξετάζονται 
και βαθμολογούνται οι φοιτητές.  

Η τελική εξέταση κάθε μαθήματος, γραπτή ή προφορική, αποβλέπει κατά κύριο λόγο στον έλεγχο της 
κριτικής ικανότητας του εξεταζομένου και όχι της ικανότητάς του να απομνημονεύει. Η τελική εξέταση 
των νομικών μαθημάτων που εμφανίζουν πρακτική εφαρμογή συνίσταται υποχρεωτικά στην επίλυση 
πρακτικών ασκήσεων, ενδεχομένως δε και στην απάντηση σε θεωρητικές ερωτήσεις κρίσης. Στην περί-
πτωση που υπάρχουν θεωρητικές ερωτήσεις, οι απαντήσεις στα πρακτικά θέματα βαρύνουν κατά την α-
ξιολόγηση της συνολικής επίδοσης του φοιτητή κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%).  

Ειδικά για τις γραπτές εξετάσεις πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται οι ακόλουθοι κυρίως κανόνες:α) Η 
γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος διαρκεί δύο (2) ώρες, και ειδικά για τα μαθήματα Σύνθεσης δύο και 
μισή (2 ½) ώρες, μετά τη διανομή των θεμάτων. β) Όταν ένα μάθημα διδάσκεται σε περισσότερα του ενός 
τμήματα, οι διδάσκοντες λαμβάνουν μέριμνα για την ομοιομορφία της εξέτασης από την άποψη της βα-
ρύτητας των θεμάτων και των κριτηρίων αξιολόγησης των φοιτητών. Ακόμα, οι διδάσκοντες οφείλουν να 

https://qa.auth.gr/el/report/evaluation/%20results/law/1/longitudinal/0
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διαμορφώνουν τέτοια θέματα εξετάσεων, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αντιγραφής ή φαλκίδευ-
σης του αποτελέσματος της εξεταστικής διαδικασίας με τεχνολογικά μέσα. Τέλος, οι διδάσκοντες οφεί-
λουν να είναι συνεχώς παρόντες στους χώρους των εξετάσεων, να ασκούν εποπτεία για την απρόσκοπτη 
και αδιάβλητη διεξαγωγή τους και να λαμβάνουν τα αναγκαία για το σκοπό αυτό μέτρα. γ) Μετά τη συ-
γκέντρωση των γραπτών, οι επιτηρητές καταμετρούν τα γραπτά που έχουν παραλάβει και ένας από αυ-
τούς βεβαιώνει τον αριθμό των γραπτών που έχουν παραληφθεί. 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. δ) Οι απαντήσεις στα θέματα των γραπτών εξετάσεων, 
πρακτικά και θεωρητικά, συζητούνται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από τους διδάσκοντες με 
τους ενδιαφερόμενους φοιτητές σε ειδικά καθορισμένες ώρες, οι δε φοιτητές έχουν δικαίωμα να βλέ-
πουν το γραπτό τους και να ζητούν εξηγήσεις για τον τρόπο που αυτό αξιολογήθηκε. 

Οι διδάσκοντες οφείλουν να παραδίδουν στη Γραμματεία της Σχολής τα αποτελέσματα των τελικών ε-
ξετάσεων όλων των φοιτητών, ανεξαρτήτως του τρόπου εξέτασής τους, το αργότερο εντός είκοσι πέντε 
(25) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης.  

Ως προς τις φοιτητικές ενστάσεις, το Τμήμα εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία, κατά την οποία, σύμ-
φωνα με το άρθρο 33, παρ. 10 Ν. 4009/11, «αν οι φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε 
ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή 
καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον 
κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων». 

 

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΣΤΑΔΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ / 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΑΔΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ). 

4.1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Το Τμήμα έχει θεσπίσει ημέρα υποδοχής για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, κατά την οποία ο Κο-
σμήτορας της Σχολής, οι Διευθυντές των Τομέων, ο υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης, ένας εκπρόσωπος του 
Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και υπάλληλοι της Γραμματείας τους υποδέχονται και τους ενη-
μερώνουν για το πρόγραμμα σπουδών και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, ενώ παράλληλα τους υποδει-
κνύεται η μελέτη του αναρτημένου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδηγού Σπουδών του έ-
τους(https://www.law.auth.gr/sites/default/files/odigos).  

Επίσης, ενημερώσεις και ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Τέλος, σύντομες 
ενημερώσεις και παρουσιάσεις της οργάνωσης του ΠΠΣ γίνονται στις πρώτες παραδόσεις των μαθημά-
των του πρώτου εξαμήνου.  

Επιπλέον, πρόσφατα, η Συνέλευση του Τμήματος με αριθ. 145/8.10.2019, μετά από εισήγηση της Κο-
σμητείας, αποφάσισε να εισαγάγει στη Σχολή τον θεσμό του καθηγητή-μέντορα για τους πρωτοετείς 
φοιτητές, ο οποίος πρόκειται να εφαρμοστεί από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προκειμέ-
νου να βοηθήσει τους φοιτητές που έχουν δυσκολίες κατανόησης του τρόπου με τον οποίο διαμορφώ-
νονται οι νομικοί συλλογισμοί. 

4.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Η πρόοδος των φοιτητών παρακολουθείται μέσω στοιχείων που παρέχονται κατ’ έτος από τη Γραμμα-
τεία του Τμήματος και καταγράφονται στις ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησης, αναρτώνται στην 
πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ και είναι επίσης στη διάθεση των διδασκόντων. 

Το Τμήμα, στο πλαίσιο της φροντίδας για την επιβεβαίωση του φοιτητοκεντρικού χαρακτήρα του ΠΠΣ, 
ελέγχει επίσης κατ’ έτος τους δείκτες ποιότητας της ΜΟΔΙΠ, όπως ο ρυθμός αποφοίτησης και οι επιδό-
σεις των φοιτητών.  

https://www.law.auth.gr/sites/default/files/odigos
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Το Τμήμα προβληματίζεται σχετικά με τον ρυθμό αποφοίτησης και ειδικότερα σχετικά με το γεγονός 
ότι, ενώ ο αριθμός των εισερχόμενων φοιτητών παραμένει περίπου ο ίδιος, αυξάνεται διαρκώς ο αριθ-
μός εκείνων που βρίσκονται στη Σχολή για περισσότερα από δώδεκα εξάμηνα. Χαρακτηριστικά μπορεί 
να διαπιστώσει κανείς από τον πίνακα της ΜΟΔΙΠ ότι, ενώ το 2001-02 ο αριθμός των φοιτητών αυτών 
ανερχόταν σε χίλιους επτακόσιους ενενήντα τρεις (1.793), το 2019-20 ανέρχεται σε δύο χιλιάδες τρια-
κόσιους τρεις (2.303). 

Το Τμήμα προβληματίζεται ακόμα για την πολύ χαμηλή βαθμολογία που συγκεντρώνουν οι φοιτητές 
στο πτυχίο τους. Όπως επίσης προκύπτει από τα στοιχεία της ΜΟΔΙΠ, το ποσοστό των φοιτητών που 
αριστεύουν στο πτυχίο τους κυμαίνεται από ενάμισι (1,5) έως τεσσεράμισι (4,5%) στους εκατό, μολο-
νότι η βάση εισαγωγής στη Σχολή είναι εξαιρετικά υψηλή και επομένως προσελκύει νέους που ως μα-
θητές είχαν επιδόσεις άνω του μετρίου. 

Ως προς τα αίτια των φαινομένων αυτών, το Τμήμα έχει εντοπίσει το πρόβλημα κυρίως στα ακόλουθα 
σημεία: Πρώτον, ο αριθμός των πενήντα (50) μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου είναι υψηλός για 
τους φοιτητές. Δεύτερον, η ύπαρξη δίωρων υποχρεωτικών μαθημάτων αντιστρατεύεται τη λογική της 
διάκρισης υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν. Τρίτον, ενώ κατά κανόνα, οι ώρες διδασκαλίας αντανακλώ-
νται και στον αριθμό των πιστωτικών μονάδων κάθε μαθήματος, έχουν επέλθει στρεβλώσεις στις πι-
στωτικές μονάδες ορισμένων μαθημάτων. Τέταρτον, η ύλη πολλών μαθημάτων φαίνεται να είναι υ-
περβολικά μεγάλη σε σχέση με τις ώρες διδασκαλίας. 

Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, η Επιτροπή ΠΠΣ έχει προτείνει μείωση του αριθμού των 
μαθημάτων και συνακολούθως του φόρτου εργασίας των φοιτητών, στο πλαίσιο ενός μερικού επανα-
σχεδιασμού του ΠΠΣ, χωρίς όμως να θιγεί κατ’ ελάχιστον η ποιότητα του ΠΠΣ ούτε να δημιουργηθούν 
προβλήματα σε όσους ήδη παρακολουθούν το πρόγραμμα. Εν προκειμένω, επαναλαμβάνεται ότι την 
αρμοδιότητα της σχετικής εισήγησης έχουν οι Τομείς. Η Σχολή επιχειρεί πάντως τώρα να αποκαταστή-
σει το πρόβλημα με τις πιστωτικές μονάδες, ώστε ο αριθμός των τριάντα (30) μονάδων, με τις οποίες 
πιστώνεται ο φοιτητής για καθένα από τα οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών του, να αντιστοιχεί στον πραγμα-
τικό φόρτο εργασίας που απαιτείται για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθεί και στα οποία εξετάζε-
ται. 

4.3. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής (ΓΣ 4/12.3.2013), θεσμοθετήθηκε να δίνεται 
κάθε έτος χρηματικό βραβείο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε τελειόφοιτο του Τμήματος Νομικής, στη 
μνήμη του Δημητρίου Καραντώνη, Δρ. Δικαίου (Dr. iur) πτυχιούχου αντιστοίχως της Σχολής Νομικών 
Επιστημών και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Tübingen) και στη μνήμη του 
καθηγητή του ΑΠΘ Ηλία Καραντώνη (https://www.law.auth.gr/el/node/4227). 

Επιπλέον, υπάρχουν οι θεσμοθετημένες στο πλαίσιο του ΑΠΘ υποτροφίες. Ειδικότερα, το ΑΠΘ χορηγεί 
κάθε χρόνο, μέσω του Τμήματος Σπουδών: α) υποτροφίες κοινωνικής μέριμνας – ανταποδοτικές σε 
προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ, β) υποτροφίες σε αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς, προπτυ-
χιακούς και μεταπτυχιακούς, φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού για την παρακολούθηση του Θε-
ρινού Εντατικού Προγράμματος του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Υποτροφία θερινού ΣΝΕΓ).  

Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ χορηγεί υποτροφίες και χρηματικά βραβεία, ανάλογα με τις επι-
ταγές επιμέρους κληροδοτημάτων (http://www.klirodotimata.web.auth.gr/node/26). 

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ παρέχει τη δυνατότητα σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο των Συμφωνιών 
Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ, σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθή-
σουν μηνιαία θερινά μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
Η υποτροφία λειτουργεί σε πλαίσιο αμοιβαιότητας και καλύπτει τα τέλη φοίτησης, τα έξοδα διαμονής 
και μερικές από αυτές προβλέπουν και δραστηριότητες πολιτισμικού χαρακτήρα. Παράλληλα, το Τμή-
μα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας μέσω των προ-
γραμμάτων ERASMUS+ και International. 

https://www.law.auth.gr/el/node/4227
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4.4. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

H Noμική Σχολή ΑΠΘ συμμετέχει στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+, έχοντας αναπτύξει συνεργα-
σίες με εκατό είκοσι πέντε (125) ευρωπαϊκά πανεπιστήμια από πολλές διαφορετικές χώρες. 

Σε ό,τι αφορά τους εξερχόμενους φοιτητές, ο αριθμός τους κυμαίνεται ανά εξάμηνο από εβδομήντα 
πέντε (75) έως περίπου εκατό (100), με κύριους προορισμούς πανεπιστήμια της Γερμανίας, Γαλλίας, 
Ολλανδίας, Βελγίου, Ισπανίας.  

Ο αριθμός φοιτητών που υποδέχεται η Σχολή ανά εξάμηνο κυμαίνεται μεταξύ ογδόντα (80) και εκατόν 
είκοσι (120), κυρίως από Νομικές Σχολές της Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ολλανδίας, 
Αυστρίας, Σκανδιναβικές χώρες κ.ά. Μέσω του Erasmus plus International δεχτήκαμε επίσης φοιτητές 
από Αυστραλία, Γεωργία, Ιορδανία, Κίνα, Λευκορωσία, Τουρκία, Τυνησία. 

Για τους ξένους φοιτητές, η Σχολή παρέχει πρόγραμμα πενήντα πέντε (55) μαθημάτων στην αγγλική, 
γαλλική και γερμανική γλώσσα, μέσω των οποίων μπορούν να συμπληρώσουν τα τριάντα (30) ECTS ε-
νός πλήρους ακαδημαϊκού εξαμήνου (https://www.law.auth.gr/en/erasmus_courses). Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΑΠΘ, η 
Νομική Σχολή είναι πρώτη μεταξύ των Τμημάτων του ΑΠΘ σε αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων 
φοιτητών. 

Στη Σχολή λειτουργεί Γραφείο Erasmus,ενώ οι φοιτητές ενημερώνονται για τα υπάρχοντα προγράμμα-
τα ανταλλαγών όχι μόνο από την πιο πάνω ιστοσελίδα, αλλά και από τον Οδηγό Σπουδών. Οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής ορίζονται κεντρικά από το ΑΠΘ 
(https://eurep.auth.gr/sites/default/files/informative-material/EL-Erasmus%2B_Student_Charter.pdf). Υπάρχει 
επίσης ο Χάρτης Φοιτητή Erasmus, σε: https://www.law.auth.gr/el/node/8225.  

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου 
σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής. Τα μαθήματα που διδάσκονται στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια α-
ναγνωρίζονται βαθμολογικά, με βάση την αντιστοιχία γνωστικού αντικειμένου, είτε πρόκειται για υπο-
χρεωτικά είτε για μαθήματα επιλογής του δικού μας προγράμματος σπουδών. 

Επιπλέον, η Νομική Σχολή συμμετέχει σε πλήθος συμφωνιών μεταξύ του ΑΠΘ και αλλοδαπών πανεπι-
στημίων από περισσότερες από είκοσι (20) χώρες. Η ειδικότερη μορφή της συνεργασίας μεταξύ των 
πανεπιστημίων στο πλαίσιο των ανωτέρω συμφωνιών ποικίλλει ανάλογα με τη συμφωνία, οι περισσό-
τερες όμως προβλέπουν κινητικότητα διδακτικού προσωπικού και ορισμένες και φοιτητών. 

Η Νομική Σχολή έχει επίσης αναπτύξει συνεργασίες με άλλες Νομικές Σχολές, στο πλαίσιο των οποίων 
πραγματοποιούνται φοιτητικά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με συμμετοχή και καθηγητών των 
συνεργαζόμενων Σχολών. Πρόκειται για τις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου Julius-Maximilian του 
Würzburg, του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και του Πανεπιστημίου της Trier. 

Η κινητικότητα των φοιτητών ενισχύεται τέλος με την υποστήριξη της συμμετοχής τους σε διεθνείς δια-
γωνισμούς εικονικών δικών και διαμεσολάβησης. Πέραν της ακαδημαϊκής υποστήριξης που προσφέρεται 
από μέλη του διδακτικού προσωπικού, η Σχολή ενισχύει και οικονομικά τους φοιτητές, καλύπτοντας τα 
έξοδα μετάβασης και διαμονής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητικές ομάδες της Σχολής έχουν λά-
βει σημαντικές διακρίσεις σε πολλούς από τους διαγωνισμούς αυτούς, επιβεβαιώνοντας το σημαντικό 
έργο που πραγματοποιείται εδώ, αλλά και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της. 

4.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

Το Τμήμα εκδίδει αυτόματα για όλους τους πτυχιούχους του ΠΠΣ Παράρτημα Διπλώματος (Diploma 
Supplement), στο οποίο δίνεται μια πλέον εξειδικευμένη εικόνα των σπουδών του κάθε φοιτητή και 
της κάθε φοιτήτριας εντός του ΠΠΣ. 

4.6. ΠΤΥΧΙΑΚΗ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

https://www.law.auth.gr/en/erasmus_courses
https://eurep.auth.gr/sites/default/files/informative-material/EL-Erasmus%2B_Student_Charter.pdf
https://www.law.auth.gr/el/node/8225


26 

 

Το Τμήμα δεν έχει υιοθετήσει τον θεσμό της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας. Η επανεξέταση του 
ζητήματος προϋποθέτει τη σημαντική μείωση του πολύ υψηλού ετήσιου αριθμού των εισερχόμενων 
φοιτητών. 

4.7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

Η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική μεθοδολογία και δεοντολογία αποτελεί κεντρικό στόχο 
του ΠΠΣ. Εκτός από τις προσεγγίσεις επιμέρους ζητημάτων μεθοδολογίας και δεοντολογίας σε όλα 
σχεδόν τα μαθήματα του ΠΠΣ, υπάρχουν και μαθήματα, κυρίως ελεύθερης επιλογής (ΕΛΕ), τα οποία 
υπηρετούν αυτόν τον σκοπό. 

Σε πολλά μαθήματα οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ερευνητική μεθοδολογία, τη χρήση εργαλείων βι-
βλιογραφικής αναζήτησης, τον εντοπισμό θεμάτων με ερευνητικό ενδιαφέρον και την κριτική τοποθέ-
τηση απέναντι στο θέμα που εξετάζεται. Επίσης, παρέχεται σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές σεμι-
νάριο νομικής βιβλιογραφικής έρευνας και πληροφοριακής παιδείας. Το σεμινάριο διεξάγουν τα μέλη 
ΕΔΙΠ της Βιβλιοθήκης του Τμήματος. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου αυτού, το θεωρητικό μέρος 
του οποίου λαμβάνει χώρα στην αίθουσα πολυμέσων της Νομικής Σχολής σε μικρές ομάδες των δεκα-
πέντε ατόμων και το πρακτικό στους χώρους της Βιβλιοθήκης, είναι υποχρεωτική. 

Επιπλέον, κάθε χρόνο διοργανώνεται επιστημονικό Συνέδριο της Νομικής Σχολής που απευθύνεται 
πρωτίστως στους φοιτητές της Σχολής, οι οποίοι συμμετέχουν και παρακολουθούν μαζικά. Ήδη διορ-
γανώνεται το 5ο Συνέδριο της Σχολής, για τον Μάιο του 2020, που έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς 
τον Μάϊο συμπληρώνει η Σχολή ενενήντα (90) χρόνια διαρκούς λειτουργίας. Οι φοιτητές καλούνται ε-
πίσης να παρακολουθήσουν το ετήσιο Συνέδριο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών της Σχολής, όπου πα-
ρουσιάζεται η πραγματοποιούμενη στη Σχολή μεταπτυχιακή έρευνα, αλλά και τις πολυάριθμες επιστη-
μονικές εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει η Σχολή για την εξέταση σύγχρονων νομικών προβλημά-
των, στις οποίες η συμμετοχή των φοιτητών είναι ελεύθερη. 

4.8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική μεθοδολογία και δεοντολογία επιτυγχάνεται και με τη 
συμμετοχή τους σε ερευνητικά έργα. Όλα τα μέλη ΔΕΠ με ερευνητικά προγράμματα δέχονται φοιτητές 
στα ερευνητικά τους προγράμματα. Η συμμετοχή των φοιτητώνσυνίσταται κυρίως στην εθελοντική 
πρακτική τους άσκηση. 

Στη Νομική Σχολή ΑΠΘ αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη τα εξής ερευνητικά προγράμματα 
(https://www.law.auth.gr/el/node/9835): α) Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα "Risksharing in the 
euroarea", β) JUD-IT: Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και ηλεκτρονικά δεδομένα στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση: Διασφάλιση της αποτελεσματικής διασυνοριακής συνεργασίας και της αμοιβαίας ε-
μπιστοσύνης, γ) RE-JUSTICEγια έρευνα στην αποκαταστατική δικαιοσύνη, δ) Νομικά ζητήματα από τη 
συλλογή και επεξεργασία Μεγαδεδομένων Υγείας (Big Health Data) υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 679/2016 (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), ε) Νομικά ζητήματα ανά-
πτυξης, διάθεσης και χρήσης εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile applications). 

Λειτουργούν επίσης οι Ερευνητικές Ομάδες α) για την Ψηφιακή Οικονομία και το Ιδιωτικό Δίκαιο και β) 
Δικαίου & Πληροφορικής (https://www.law.auth.gr/el/node/9822). 

Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε στην Ενότητα 3, στη Νομική Σχολή λειτουργούν δύο Εργαστήρια, το Ερ-
γαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, και το Εργαστήριο Με-
λέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής(https://www.law.auth.gr/el/research), στο πλαίσιο των οποίων 
διοργανώνονται θερινά μαθήματα, σεμινάρια, επιστημονικές εκδηλώσεις κλπ. Λειτουργεί επίσης το 
Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό, με αντίστοιχες δράσεις (http://celc.web.auth.gr). 

4.9. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

https://www.law.auth.gr/el/node/9835
https://www.law.auth.gr/el/node/9822
https://www.law.auth.gr/el/research
http://celc.web.auth.gr/
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Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών γίνεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και αποσκοπεί να συνδέσει τη διδασκαλία 
με την πράξη, παρέχοντας τη δυνατότητα σε περίπου ογδόντα (80) τελειόφοιτους φοιτητές κατ’ έτος να 
διενεργήσουν για δύο (2) μήνες πρακτική άσκηση σε φορείς όπως γραμματείες δικαστηρίων, συμβο-
λαιογραφεία, υποθηκοφυλακεία, τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού το-
μέα, και όχι σε δικηγορικά γραφεία, προκειμένου, αφενός, να εξοικειωθούν με την πρακτική του αντι-
κειμένου των σπουδών τους στους φυσικούς χώρους παροχής νομικών υπηρεσιών και, αφετέρου, να 
αποκτήσουν ερεθίσματα εναλλακτικών οδών επαγγελματικής αποκατάστασης σε σχέση με το δικηγο-
ρικό επάγγελμα, στο οποίο κατά κύριο λόγο προσανατολίζονται μετά την αποφοίτησή τους.  

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί προαιρετικό μάθημα του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών της Νομικής 
Σχολής του ΑΠΘ, το οποίο πιστώνεται με τέσσερις (4) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και διεξάγεται σε 
γνωστικές ενότητες που καλύπτουν όλους τους κλάδους του Δικαίου. Η διαδικασία επιλογής των φοι-
τητών που προτίθενται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινείται μετά την έναρξη του εαρινού εξαμή-
νου κάθε ακαδημαϊκού έτους, με δημόσια πρόσκληση, και η επιλογή πραγματοποιείται με απολύτως 
αντικειμενικά κριτήρια.  

Με στόχο την επιτυχή λειτουργία του Προγράμματος, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του προγράμματος, 
που ορίζονται από το Τμήμα, βρίσκονται σε επαφή με τους φορείς εκπόνησης της πρακτικής άσκησης, 
την οποία παρακολουθούν και ελέγχουν. Ο έλεγχος γίνεται μέσω της υποβολής έντυπων βεβαιώσεων 
πραγματοποίησης της άσκησης και αξιολόγησης των φοιτητών εκ μέρους των φορέων, αλλά και αξιο-
λόγησης των φορέων και των συντελεστών του προγράμματος εκ μέρους των φοιτητών. Επιπλέον, οι 
φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο του προγράμματος σε περίπτωση αθέτησης των 
όρων της σύμβασης.  

Τα αποτελέσματα της συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης κρίνονται ι-
διαιτέρως ικανοποιητικά σε τρία κυρίως επίπεδα: α) στο επίπεδο της πρακτικής εξοικείωσης των φοι-
τητών με το γνωστικό τους αντικείμενο, β) στο επίπεδο προσπορισμού χρημάτων, μικρής μεν κλίμακας 
αλλά που προέρχονται από την αξιοποίηση των εξειδικευμένων δεξιοτήτων τους, στις οποίες εκπαι-
δεύονται, πράγμα που λειτούργησε πολύ ενθαρρυντικά, σε σχέση με την ενασχόληση με την επιστήμη 
τους, αντί για την χαμηλά αμειβόμενη ετεροαπασχόληση στην οποία συχνά αναγκαστικώς κατευθύνο-
νται, και γ) στο επίπεδο της εξόδου προς την αγορά εργασίας και της εμπειρίας που απέκτησαν πριν 
ακόμα από την απόκτηση του πτυχίου. Στο μεγαλύτερο μέρος του το πρόγραμμα της πρακτικής άσκη-
σης είναι επομένως επιτυχές. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες φοιτητών αλλά και ε-
μπλεκόμενων φορέων, οι υπεύθυνοι των διάφορων φορέων εκτίμησαν τις γνώσεις και τις ικανότητες 
των φοιτητών και τους προέκριναν σε θέσεις μονιμότερης εργασίας. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η 
πρακτική άσκηση μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις και ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση 
των πτυχιούχων. 

 

5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΑ ΑΕΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 

5.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 

Η εκλογή των μελών ΔΕΠ γίνεται με απόλυτη διαφάνεια: Κατά τις εκλογές των μελών ΔΕΠ (είτε σε νέες 
θέσεις είτε σε θέσεις που προκύπτουν μετά από αίτηση εξέλιξης ήδη υπηρετούντων μελών σε ανώτε-
ρες βαθμίδες) τηρούνται αυστηρότατα οι διαδικασίες και εφαρμόζονται τα κριτήρια που προβλέπει ο 
εκάστοτε ισχύων νόμος για την εκλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ, όπως φαίνεται και από τα 
σχετικά έγγραφα τα οποία αναρτώνται στο σύστημα ΑΠΕΛΑ, ενώ ορισμένα από αυτά αναρτώνται υπο-
χρεωτικά και στη «Διαύγεια».  

Το Τμήμα ζητεί την προκήρυξη νέων θέσεων (συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν από συνταξιο-
δοτήσεις) με γνώμονα την ισόρροπη στελέχωση όλων των επιμέρους γνωστικών του πεδίων, μετά από 
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ενδελεχείς συζητήσεις στις Συνελεύσεις του. Τα εκλεκτορικά σώματα συγκροτούνται με ιδιαίτερη προ-
σοχή, ώστε τα μέλη τους να εμπίπτουν όχι μόνο τυπικά αλλά και ουσιαστικά (με βάση το έργο και τη 
διδασκαλία τους) στο γνωστικό αντικείμενο της εκάστοτε θέσης, ώστε εν συνεχεία να μπορούν να κα-
τατάξουν τους υποψηφίους με κριτήρια αξιοκρατικά, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό συνάφειας της 
υποψηφιότητας με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, την ποιότητα και το εύρος των δημοσιεύσεων 
κάθε υποψηφίου, την ερευνητική και διδακτική εμπειρία, καθώς και τη διεθνή παρουσία του.  

Το διδακτικό έργο ενισχύεται συστηματικά με συμβασιούχους διδάσκοντες στο πλαίσιο του θεσμού 
απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας ή του Π.Δ. 407/1980 (πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), για την επιλογή των οποίων τη-
ρούνται επίσης αυστηρότατα οι διαδικασίες και εφαρμόζονται τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος. 
Όπως και στην περίπτωση της εκλογής μελών ΔΕΠ, οι θέσεις προσδιορίζονται με γνώμονα την ισόρρο-
πη κάλυψη των αναγκών του Τμήματος και των γνωστικών πεδίων στο εσωτερικό τους. Για την επιλογή 
λαμβάνονται υπόψη τόσο η συνάφεια του έργου των νέων επιστημόνων με το γνωστικό αντικείμενο το 
οποίο θα πρέπει να υπηρετηθεί, όσο και το ερευνητικό έργο και οι δημοσιεύσεις των υποψηφίων, αλ-
λά και ο ευρωπαϊκός /διεθνής προσανατολισμός τους. 

5.2.ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 

Όπως έχει προαναφερθεί, το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ καλύπτει ένα ευρύ φά-
σμα επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, εξυπηρετώντας ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών (περίπου 5.400 
εγγεγραμμένοι φοιτητές). Για να είναι αποδοτική η εκπαίδευση τόσο πολλών φοιτητών, όλα τα υπο-
χρεωτικά μαθήματα διδάσκονται σε τρία (3) διαφορετικά τμήματα, στα οποία εντάσσονται οι φοιτητές 
ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.  

Ως εκ τούτου ο φόρτος εργασίας των μελών ΔΕΠ εμφανίζεται αυξημένος. Ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος 
διδακτικού έργου για κάθε μέλος ΔΕΠ ανέρχεται στις είκοσι πέντε (25) περίπου ώρες εβδομαδιαίως και 
κυμαίνεται, ανάλογα με το είδος του μαθήματος, από είκοσι (20) έως τριάντα (30) ώρες. Σε αυτές περι-
λαμβάνονται έξι (6) κατά κανόνα ώρες διδασκαλίας, τουλάχιστον δέκα (10) ώρες προετοιμασίας για τα 
μαθήματα, τέσσερις (4) κατά κανόνα ώρες υποδοχής φοιτητών και πέντε (5) περίπου ώρες αφιερωμένες 
στη διόρθωση εργασιών, στη διεξαγωγή προφορικών ή/ και γραπτών εξετάσεων, στη διόρθωση γραπτών 
και στην επίδειξη των γραπτών στους ενδιαφερόμενους φοιτητές.  

Σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν πολλές ώρες – ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί επακριβώς να υ-
πολογιστεί – προσφοράς διοικητικού έργου, καθώς το διοικητικό προσωπικό δεν επαρκεί για την εκτέ-
λεση του έργου αυτού. Σχεδόν όλα τα μέλη της Νομικής είναι επιφορτισμένα με συμμετοχή στη Νομική 
Επιτροπή ή σε κάποια άλλη από τις Επιτροπές του ΑΠΘ ή τις Διαρκείς Επιτροπές της Νομικής Σχολής. 
Στις ώρες αυτές θα πρέπει επιπλέον να προστεθούν οι ώρες διδασκαλίας σε ΠΜΣ χωρίς αμοιβή, η πα-
ρακολούθηση διπλωματικών εργασιών, η παρακολούθηση διδακτορικών διατριβών κ.ά. 

Παρά τον φόρτο εργασίας, ο μέσος δείκτης αξιολόγησης της ποιότητας των μαθημάτων της Σχολής εί-
ναι υψηλός, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΜΟΔΙΠ, κυμαινόμενος κατά την τελευταία επταετία 
από εξήντα οκτώ (68) έως εβδομήντα πέντε περίπου (75,2%). 

 

5.3.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Από το 2012, στη Νομική Σχολή ακολουθείται συστηματική αξιολόγηση των μαθημάτων μέσω ηλεκτρο-
νικών ερωτηματολογίων.  

Με γνώμονα τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του εκάστοτε μαθήματος αλλά και για τη βελ-
τίωση του προγράμματος σπουδών, τα γενικά συμπεράσματα από τα στοιχεία της αξιολόγησης κοινο-
ποιούνται στους διευθυντές των Τομέων. Για τα στοιχεία αυτά, ενημερώνονται οι εκπρόσωποι των φοι-
τητών, σε συνάντηση του κοσμήτορα με το ΔΣ του Συλλόγου τους, τον Μάιο κάθε έτους. Με βάση το 
σύστημα αξιολόγησης που υιοθετήθηκε στη Συνέλευση Τμήματος (αριθ. 139/9.7.2019) και εντάχθηκε 
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στο ΠΠΣ, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, παρουσιά-
ζονται από τον κοσμήτορα οι παρατηρήσεις των φοιτητών σχετικά με τα μαθήματα ή/και τις εξετάσεις, 
πραγματοποιείται συζήτηση και υιοθετούνται από τη Συνέλευση προτάσεις για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων. Εάν είναι αναγκαίο, τροποποιείται το ΠΠΣ ή/και ο Κανονισμός του ΠΠΣ και η τροποποί-
ηση εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. 

5.4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Το Τμήμα ενθαρρύνει έμπρακτα την επιστημονική ενημέρωση και εξέλιξη του διδακτικού του προσω-
πικού καθώς και την ανάπτυξη των διδακτικών του δεξιοτήτων, εγκρίνοντας τακτικά τη χορήγηση επι-
στημονικών και/ή διδακτικών ολιγόμηνων ή πολύμηνων αδειών σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, σύμφωνα με το 
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και αδειών συμμετοχής τους σε επιστημονικά συνέδρια και 
ευρύτερα σε επιστημονικές εκδηλώσεις. Συγχρόνως όμως φροντίζει ώστε οι άδειες να κατανέμονται 
ορθολογικά, ώστε (και με την απασχόληση διδασκόντων στο πλαίσιο προγραμμάτων ακαδημαϊκής ε-
μπειρίας ή στο πλαίσιο του ΠΔ 407/1980) να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του προγράμματος.  

Το Τμήμα ενισχύει επίσης παγίως τη συμμετοχή μελών του διδακτικού και ερευνητικού του δυναμικού 
σε Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Ακαδημαϊκά Δίκτυα, καλύπτοντας οικονομικά τα έξοδα μετακίνησης και διαμο-
νής στο εξωτερικό, ενώ ενισχύει με μικρά ποσά και τη συμμετοχή σε συνέδρια με ομιλίες ή παρεμβά-
σεις. Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής αξιοποιούν όμως παράλληλα και τυχόν χρηματοδότηση και κάλυψη των 
εξόδων τους από άλλους φορείς, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν αξιοσημείωτη κινητικότητα και πα-
ρουσία στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες και 
διαλέξεις στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. 

5.5.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Νομική Σχολή ενθαρρύνει τη διασύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας και, παράλληλα, προωθεί ερευ-
νητικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένα πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 
ιδρύσει δύο Εργαστήρια, και πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Κέντρου του ΑΠΘ για τον Ευρωπαϊκό Νο-
μικό Πολιτισμό, που είναι οργανικά συνδεδεμένο με τη Σχολή και στεγάζεται σε αυτή. Ειδικότερα:  

α) Το «Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα» 
(Ε.Μ.Δ.Δ.Ο.Ε.), που ιδρύθηκε το 2016, έχει σκοπό να υπηρετεί, πέρα από τις διδακτικές και ερευνητικές 
ανάγκες της Νομικής Σχολής και των άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ, τον σχεδιασμό της θεσμικής ανασυ-
γκρότησης της χώρας προς την κατεύθυνση της προώθησης της διαφάνειας και της πιο αποτελεσματι-
κής και δικαιοκρατικής αντιμετώπισης της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος. Για τον σκοπό 
αυτό το Εργαστήριο αναπτύσσει δράσεις που προωθούν έμπρακτα τους συγκεκριμένους στόχους και 
ενισχύουν τη συνείδηση των οργάνων της Πολιτείας και της κοινωνίας των Πολιτών για τη σπουδαιότη-
τα της επίτευξής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εργαστήριο αυτονοήτως σκοπό έχει να υπηρετεί όλους 
εκείνους των θεσμών που συμβάλλουν γενικότερα στη δικαιοκρατική λειτουργία της πολιτείας, και ι-
διαίτερα στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης (https://www.law.auth.gr/el/anti-corruption/lab). 

β) Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, που ιδρύθηκε το 2016, έχει ως αποστολή: 
την κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο γνωστικό αντικείμενο του Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής και σε 
θέματα όπως: ιατρική ευθύνη, ιατρική δεοντολογία, αρχή της ανθρώπινης ζωής, έννοια του θανάτου, 
ευθανασία, διαθήκες ζωής, υποβοηθούμενη αυτοκτονία, μεταμοσχεύσεις, αισθητικές επεμβάσεις, αλ-
λαγή φύλου, εμπορία οργάνων του σώματος, ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, γενετικές εξετά-
σεις, γονιδιακή θεραπεία, κλωνοποίηση, τεχνητή διακοπή της κύησης, πειράματα στον άνθρωπο, αντι-
μετώπιση του πόνου των ασθενών, έρευνα στα βλαστοκύτταρα, επιλογή φύλου παιδιών, γενετικά τρο-
ποποιημένοι οργανισμοί, κλινικές μελέτες στον άνθρωπο, ανάλυση DNA κ.ά. Μεταξύ των σκοπών του 
Εργαστηρίου είναι η συνεργασία με άλλα ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ε-
ρευνών, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με 

https://www.law.auth.gr/el/anti-corruption/lab
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εκείνους του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας. Επίσης, η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώ-
σεων, η δημοσίευση επιστημονικού έργου, η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρι-
σμένου κύρους, η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, υπηρεσίες και επιστημονικούς φορείς, με α-
πώτερο στόχο τη μελέτη και υποβολή προτάσεων χάραξης πολιτικής. Το Εργαστήριο στοχεύει και στην 
παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κλπ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστικού του αντικειμένου, 
τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων στο πεδίο του Ιατρικού Δικαίου και της 
Βιοηθικής, την ανάληψη συμβουλευτικών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών 
της κοινωνίας, τη διατήρηση ιστοσελίδας και την έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού 
(http://medlawlab.web.auth.gr/).  

(γ) Η Νομική Σχολή έχει συστήσει το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ), το οποίο 
αποτελεί μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), υπό την εποπτεία της Συ-
γκλήτου. Είναι συνδεδεμένο λειτουργικά με τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. και στεγάζεται σε χώρο της 
Σχολής. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και επικουρείται, σε ό,τι αφορά την επιστημο-
νική και λοιπή δράση του, από πολυμελές, διεπιστημονικά συγκροτημένο, Επιστημονικό Συμβούλιο. 
Είναι κατά βάση αυτοχρηματοδοτούμενο, αντλώντας πόρους από ερευνητικά προγράμματα εντός ή 
εκτός της ΕΕ, από επιχορηγήσεις, από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών αξιολό-
γησης, από τις πωλήσεις δημοσιευμάτων έντυπης ή ψηφιακής μορφής, καθώς και από δίδακτρα στο 
πλαίσιο της οργάνωσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης ή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμι-
ναρίων (http://celc.web.auth.gr/).  

Επιπλέον η Νομική Σχολή συνεργάζεται με διάφορους φορείς και ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, και στηρίζει και προωθεί εθνικές και διεθνείς συνεργασίες. Έχει διαρκή συνεργασία με φορείς 
όπως η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, το Κέντρο Θε-
ραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τη Νομική 
Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας (https://www.law.auth.gr/el/node/9166). 

Συνεργάζεται επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη Ενότητα, με ΑΕΙ του εξωτερικού αλλά και 
διεθνείς οργανισμούς (https://www.law.auth.gr/el/node/8215).Μέσω της συνεργασίας αυτής προωθεί-
ται σε σημαντικό βαθμό η κινητικότητα καθηγητών από και προς τη Σχολή.  

5.6. ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό διακρίσεων, αναδεικνύοντας με το έργο 
τους την προσφορά της Σχολής στη νομική επιστήμη, αλλά και στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τό-
που. Ειδικότερα, σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ της Σχολής συμμετέχει: 

* στη διδασκαλία μαθημάτων και διεξαγωγή σεμιναρίων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, 
κατόπιν επιλογής από τα αρμόδια όργανα της Σχολής,  

* σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, για ιδιαιτέρως σημαντικά νομοσχέδια (ή και έχει διατελέσει 
Πρόεδρος τέτοιων επιτροπών), 

* στη διδασκαλία μαθημάτων σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής,  

* στη σύνθεση ανώτατων δικαστηρίων που προβλέπονται 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 Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), 

http://medlawlab.web.auth.gr/
http://celc.web.auth.gr/
https://www.law.auth.gr/el/node/9166
https://www.law.auth.gr/el/node/8215
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*  στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματι-
κότητας των Ανηλίκων (ΚΕΣΑΘΕΑ), που λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

*στo Διοικητικό Συμβούλιο της European Agency for Fundamental Rights, 

* στα διοικητικά συμβούλια επιστημονικών ενώσεων. 

Μέλη της Σχολής έχουν καταλάβει υπουργικά αξιώματα, έχουν διατελέσει μέλη του Εθνικού και Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου ή έχουν αναλάβει τη διοίκηση σημαντικών Οργανισμών. 

Επίσης, μέλη της Σχολής έχουν επιλεγεί για την κάλυψη θέσεων Ανώτατων Δικαστικών Λειτουργών. 

Τέλος, μέλη της Σχολής και ειδικότερα ο καθηγητής Π. Γκλαβίνης και η επ. καθηγήτρια Αικ. Σαββαΐδου 
βραβεύθηκαν από την Ακαδημία Αθηνών για το συγγραφικό τους έργο (Δεκέμβριος 2019). Η αν. καθη-
γήτρια Ι. Καμτσίδου τιμήθηκε από τον Πρωθυπουργό της Γαλλικής Δημοκρατίας αναγορευόμενη σε Ιπ-
πότη του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα της Γαλλικής Δημοκρατίας (Ιούλιος 2018), ενώ η αν. κα-
θηγήτρια Α. Τσαούση έχει καταταγεί στο 10% των καλύτερων συγγραφέων του Δικτύου SSRN στις κοι-
νωνικές επιστήμες παγκοσμίως, βάσει των παραπομπών σε επιλεγμένες δημοσιεύσεις της (1.2.2017). 

 

6. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΠΑΡΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΑΦΕΝΟΣ ΜΕΝ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΔΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ 

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Σ’ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (Π.Χ. ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΣΙΤΙΣΗ, ΣΤΕΓΑΣΗ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Κ.ΛΠ.). 

6.1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ περιλαμβάνει (Δεκέμβριος 2019), εκτός από τα ογδόντα δύο 
(82) μέλη ΔΕΠ, έξι (6) ΕΔΙΠ, πέντε (5) επιστημονικούς συνεργάτες και είκοσι τρεις (23) υπαλλήλους για την 
υποστήριξη του διοικητικού έργου της Σχολής, κατανεμημένους στη Γραμματεία της Κοσμητείας, τη 
Γραμματεία του Τμήματος, τις Γραμματείες των Τομέων και τη Βιβλιοθήκη. Το ανθρώπινο δυναμικό του 
Τμήματος υποστηρίζει επαρκώς τη μάθηση και την ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Η αναλογία διδασκό-
ντων και διδασκομένων στο Τμήμα εμφανίζεται σχετικά χαμηλή (1:66), με βάση τον συνολικό αριθμό 
φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας (5.428). Ωστόσο, αν α-
φαιρεθούν οι «λιμνάζοντες» φοιτητές και ληφθούν υπόψη μόνο οι ενεργοί, δηλαδή αυτοί που υπο-
βάλλουν δήλωση μαθημάτων (2.639), η αναλογία διδασκόντων προς διδασκομένους διαμορφώνεται 
στο μάλλον ικανοποιητικό 1:32,18. Προκειμένου να διατηρηθεί η αναλογία αυτή, επιβάλλεται η κάλυ-
ψη των κενών που δημιουργεί η αφυπηρέτηση σημαντικού αριθμού διδασκόντων κάθε χρόνο. 

Σε διοικητικό επίπεδο το Τμήμα υποστηρίζεται συνολικά από Γραμματεία, στελεχωμένη με τη Γραμμα-
τέα του Τμήματος και οκτώ (8) υπαλλήλους, η οποία στεγάζεται σε δικά της γραφεία. Η Σχολή έχει επί-
σης συστήσει Γραμματεία για την υποστήριξη των έξι αυτοχρηματοδοτούμενων ΠΜΣ που προσφέρει. 
Επιπλέον, κάθε Τομέας υποστηρίζεται διοικητικά από δική του Γραμματεία, που στεγάζεται σε δικό της 
χώρο. 

Όσον αφορά τις υποδομές της, η Νομική Σχολή διαθέτει: τέσσερις (4) αμφιθεατρικές αίθουσες διδα-
σκαλίας χωρητικότητας εκατόν εξήντα (160) περίπου ατόμων η καθεμία, μία αίθουσα χωρητικότητας 
εκατόν σαράντα (140) ατόμων, μία (1) αίθουσα χωρητικότητας εκατόν είκοσι (120) ατόμων, δύο (2) αί-
θουσες των εκατό (100) ατόμων, δύο (2) αίθουσες χωρητικότητας εξήντα (60) ατόμων, τέσσερις (4) αί-
θουσες χωρητικότητας πενήντα (50) περίπου ατόμων και δύο (2) αίθουσες χωρητικότητας τριάντα (30) 
ατόμων. Επιπλέον, μοιράζεται με τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών δύο (2) μεγάλα αμ-
φιθέατρα, μία (1) αίθουσα χωρητικότητας εκατό (100) περίπου ατόμων καθώς και την αίθουσα συνε-
δριάσεων της Σχολής. Με τα δεδομένα αυτά, σήμερα, η διαθεσιμότητα χώρου διδασκαλίας κρίνεται 
επαρκής, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των φοιτητών που παρακολουθούν δεν θα αυξηθεί. 
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Πέραν των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας, στο πλαίσιο του ΠΠΣ, οι αίθουσες και τα αμφιθέα-
τρα χρησιμοποιούνται συχνά για ομιλίες, ελεύθερα σεμινάρια, αναπληρώσεις μαθημάτων και γενικό-
τερα έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλα τα αμφιθέατρα και όλες οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέ-
τουν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο (Wi-Fi), καθώς και προβολικό (projector), ώστε η τεχνολογία να 
μπορεί να ενσωματώνεται στη διδασκαλία, παρά τα προβλήματα συντήρησης και εκσυγχρονισμού του 
υπάρχοντος εξοπλισμού που ανακύπτουν. Οι μικρές αίθουσες διαθέτουν επίσης σταθερό υπολογιστή ή 
laptop. 

Η Νομική Σχολή διαθέτει επιπλέον Αίθουσα Πολυμέσων εξοπλισμένη με σταθερούς υπολογιστές συν-
δεδεμένους στο διαδίκτυο. Η Αίθουσα Πολυμέσων διαθέτει TV, video, προβολικό συνδεδεμένο παράλ-
ληλα με δύο master-stations και ηχεία. Είναι προσβάσιμη σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος Νομι-
κής, περιλαμβανομένων των φοιτητών Erasmus. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες, η αίθουσα λει-
τουργεί για την παράδοση μαθημάτων μεταπτυχιακού κυρίως επιπέδου, στα οποία η διδασκαλία γίνε-
ται με τη χρήση πολυμέσων. Η ίδια αίθουσα χρησιμοποιείται και για τη διεξαγωγή σεμιναρίων και προ-
γραμμάτων κατάρτισης και στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων από ερευνητικές ομάδες της Σχο-
λής. Τέλος, υπό το ισχύον, αναθεωρημένο ΠΠΣ, η εν λόγω αίθουσα προορίζεται και για την καθημερινή 
διενέργεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων νομικής πληροφορικής (πρόσβαση στις βάσεις νομικών δε-
δομένων). 

Η Νομική Σχολή διαθέτει τέλος μια σύγχρονη και πλούσια σε υλικό Βιβλιοθήκη, τη μεγαλύτερη του 
ΑΠΘ. H Βιβλιοθήκη του Τμήματος Νομικής «Ιωάννης Δεληγιάννης» είναι στελεχωμένη με τέσσερις (4) 
βιβλιοθηκονόμους ΕΔΙΠ και πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες εκ-
παίδευσης χρηστών, υπηρεσίες διαδανεισμού από άλλες βιβλιοθήκες, υπηρεσίες επιστροφής συγ-
γραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ κ. ά. Διαθέτει μία συλλογή με περισσότερους από εκατό χιλιάδες (100.000) τό-
μους βιβλίων και περιοδικών (99.192 τόμοι καταχωρισμένοι στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα και 20.000 
τόμοι από δωρεές και παλαιές εκδόσεις που τελούν υπό επεξεργασία). Η οργάνωσή της γίνεται σύμφω-
να με τα διεθνή βιβλιογραφικά πρότυπα, ακολουθώντας το ταξινομικό σύστημα της βιβλιοθήκης του Κο-
γκρέσου, τους κανόνες καταλογογράφησης AACR2 και τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης. Τα 
τρέχοντα περιοδικά φτάνουν τους 434 τίτλους ή 2.600 τεύχη ετησίως). Από τους Η/Υ της Βιβλιοθήκης εί-
ναι δυνατή η πρόσβαση σε σημαντικές βιβλιογραφικές βάσεις με νομικό περιεχόμενο, όπως οι Beck-
online Premium, Dalloz, Westlaw International, The Making of Modern Law: Legal Treatises 1800-1926, η 
ηλεκτρονική νομική έκδοση Αρμενόπουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Ισοκράτης, Τράπε-
ζα νομικών πληροφοριών Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, NOMOS, Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη: 
nbonline.gr. Η Βιβλιοθήκη Νομικής αντλεί και δικά της έσοδα τα οποία διαθέτει για την κάλυψη μέρους 
των αναγκών της. 

6.2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Το Τμήμα χρηματοδοτείται από τους οικονομικούς πόρους που κατανέμονται αφενός από τις κεντρικές 
υπηρεσίες του ΑΠΘ, αφετέρου από τον ΕΛΚΕ. Μετά το 2010, οι διαθέσιμοι πόροι από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό υπέστησαν δραστική μείωση, με συνέπεια το Τμήμα να αναζητήσει πρόσθετους πόρους, 
από ερευνητικά προγράμματα, όπως προγράμματα ΕΛΙΔΕΚ ή ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και από 
αυτοχρηματοδοτούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα. Τα έσοδα από τα ΠΜΣ διατίθενται κυρίως για 
την υποστήριξη των αιθουσών διδασκαλίας και της Βιβλιοθήκης. 

Στο παρελθόν κάθε Τομέας διαχειριζόταν τα κονδύλια που του αναλογούσαν, όμως πλέον έχει ενοποι-
ηθεί η διαχείριση και συνεπώς μειώθηκαν και τα συνολικά έξοδα της Σχολής.  

Υπάρχουν δυο κατηγορίες κονδυλίων τις οποίες διαχειρίζονται αντιστοίχως η Κοσμητεία της Σχολής και 
το Τμήμα Νομικής, ενώ έχει συσταθεί αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών, η οποία και προβαίνει σε προ-
τάσεις για τη διαχείριση των διατιθέμενων κονδυλίων. Οι προτάσεις της Επιτροπής εγκρίνονται από την 
Κοσμητεία ή τη Συνέλευση του Τμήματος αντιστοίχως. 

6.3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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Οι φοιτητές της Νομικής έχουν στη διάθεσή τους όλες τις δομές στήριξης φοιτητών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, 
το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τη Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ που φροντίζει για τη σίτιση των 
φοιτητών, το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας κ.ά (https://www.auth.gr/services). 

Επιπρόσθετα, το ΑΠΘ έχει αναπτύξει – και αναπτύσσει συνεχώς – διαδικασίες και υπηρεσίες οι οποίες 
υπερκαλύπτουν τις βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία και προσανατολίζεται στη 
συνεχή βελτίωση και αύξηση των παροχών προς τους φοιτητές και το προσωπικό του, παρά τους συνε-
χώς συρρικνούμενους πόρους. Έτσι οι φοιτητές και το προσωπικό του ΑΠΘ μπορούν να χρησιμοποιούν 
τις εγκαταστάσεις και τα προγράμματα του πανεπιστημιακού γυμναστηρίου, της πανεπιστημιακής κα-
τασκήνωσης στην Καλλάνδρα της Χαλκιδικής, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης κ.ά. Απολαμβάνουν 
επίσης σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω ειδικών applications του Ιδρύματος, και μέσω κινητού 
τηλεφώνου, έχουν πρόσβαση σε όλες τις Βιβλιοθήκες του ΑΠΘ και σε online Βιβλιοθήκες, μπορούν να 
χρησιμοποιούν το μεγάλο αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ και να συμμετέχουν σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες δράσεις που οργανώνει το Ίδρυμα.  

Το ΑΠΘ έχει οργανώσει επίσης Επιτροπές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που 
μπορεί να αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
συστάθηκαν και λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές: 

* Διεπιστημονική Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων κατά των Ναρκωτικών, 

* Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρατηρητηρίου Φοιτητών, 

* Επιτροπή Υγείας, 

* Επιτροπή Προσβασιμότητας. 

Συστάθηκαν επίσης και λειτουργούν το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης 
(ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και βοήθειας στους φοιτητές, καθώς και το Γρα-
φείο Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, με στόχο, ό,τι κατασκευάζεται πλέον στους χώρους ευθύνης του ΑΠΘ να 
ελέγχεται ως προς τις προδιαγραφές προσβασιμότητας στο στάδιο της μελέτης, της κατασκευής και της 
παράδοσης-παραλαβής. 

Τέλος, το ΑΠΘ προσφέρει στους φοιτητές του σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τόσο μέσω των Υπη-
ρεσιών ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών ΚΗΔ / Διεύθυνσης ΤΠΕ (φοιτητολόγιο) 
(https://sis.auth.gr/) όσο και μέσω της πλατφόρμας moodle του E-Learning και από λογαριασμό στο 
Facebook.  

Επιπλέον υπηρεσίες προσφέρει στους φοιτητές της η Νομική Σχολή: Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη της 
Σχολής, καθώς και σε ένα πρόσφατα πλήρως ανακαινισμένο αναγνωστήριο εκατό (100) ατόμων. Όλοι 
οι χώροι διαθέτουν ασύρματη σύνδεση Wi-Fi, ενώ στους φοιτητές παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
μέσω του ιστοχώρου της Σχολής (https://www.law.auth.gr/). 

Στο κτίριο όπου στεγάζεται η Νομική Σχολή υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την εξασφάλιση προσβασιμό-
τητας των ατόμων με κινητικά προβλήματα σε όλους τους ορόφους και τους χώρους γραφείων, αιθου-
σών και βιβλιοθήκης. Επιπλέον, η Σχολή έχει συστήσει Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, με διττό ρόλο. 
Αφενός να φροντίζει για την ανάπτυξη του εθελοντισμού, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εθελοντι-
σμού του ΑΠΘ, καθώς και για την παρακολούθηση της πραγματικής προσβασιμότητας της Σχολής σε 
ΑΜΕΑ. Αφετέρου να επεξεργάζεται προτάσεις για τη θεμελίωση συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς 
της πόλης, όπως λ.χ. την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρό-
σφυγες κ.λπ.  

Παράλληλα, η Σχολή στηρίζει και προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού 
της, διευκολύνοντας το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της να συμμετέχει σε σεμινάρια επι-
μόρφωσης, σε επιστημονικά έργα και συνέδρια. Υποστηρίζει επίσης πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν 
φοιτητικές ομάδες, όπως ο προσφάτως συσταθείς Όμιλος Ρητορικής, αλλά και η European Law 
Students Association, παρέχοντας χώρους συναντήσεων και διευκολύνοντας τη συνεργασία φοιτητών 

https://www.auth.gr/services
https://sis.auth.gr/
https://www.law.auth.gr/
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και ακαδημαϊκού προσωπικού. Η Σχολή υποστηρίζει ακόμα τη διοργάνωση του ετήσιου Συνεδρίου Με-
ταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων, η παρακολούθηση του οποίου, όπως και όλων 
των άλλων συνεδρίων που οργανώνει ή συνδιοργανώνει η Σχολή, είναι ελεύθερη για όλους τους φοι-
τητές.  

Τέλος, προωθείται και υποστηρίζεται έμπρακτα η συμμετοχή ομάδων φοιτητών της Σχολής σε διαγωνι-
σμούς εικονικής δίκης και διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Σχολή συμμετέχει πάντα 
στην οικονομική υποστήριξη μέρους των εξόδων των φοιτητών και βέβαια διαθέτει χώρο και προσωπι-
κό για τις προπονήσεις των ομάδων (https://www.law.auth.gr/el/node/8302). 

Για όλες αυτές τις υπηρεσίες, οι φοιτητές ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους στη Σχολή, στην ειδι-
κή εκδήλωση υποδοχής τους. Ενημερώνονται επίσης σε διαρκή βάση από την κεντρική ιστοσελίδα του 
ΑΠΘ (https://www.auth.gr/services), από την ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής 
(https://www.law.auth.gr/el), καθώς και με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ιδρυματικούς 
τους λογαριασμούς.  

 

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΤΑ ΑΕΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΠΣ ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΝΙΑΙΟ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ. 

7.1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η Γραμματεία του Τμήματος Νομικής φροντίζει να καταγράφει ηλεκτρονικά, να διαχειρίζεται και να 
παρακολουθεί τα δεδομένα των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού, της δομής και της οργάνωσης 
των μαθημάτων, της διδασκαλίας και της παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή 
κοινότητα.  

Η καταγραφή των δεδομένων των φοιτητών γίνεται κατά την εγγραφή τους στη Νομική (μέσω πανελ-
ληνίων ή κατατακτηρίων εξετάσεων, μετεγγραφών ή με άλλο τρόπο) και ο φάκελός τους συμπληρώνε-
ται με την καταγραφή των επιδόσεών τους στις εξετάσεις, μέχρι και την λήψη του πτυχίου τους. Στο 
σύστημα φαίνεται ο χρόνος των σπουδών τους, οι βαθμοί που έχουν λάβει σε κάθε μάθημα, ο αριθμός 
των προσπαθειών για να το περάσουν, καθώς και άλλα στοιχεία που μπορεί να έχουν σχέση με πιθανές 
ασθένειες, οι οποίες επηρεάζουν τη φοίτησή τους (όπως λ.χ. η δυσλεξία ή η ύπαρξη προβλημάτων ό-
ρασης).  

Η Γραμματεία τηρεί επίσης φακέλους με τα ατομικά στοιχεία και το έργο όλων των μελών του διδακτι-
κού και ερευνητικού προσωπικού της Σχολής, βάσει των στοιχείων που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι 
για να καταλάβουν μια θέση στο Ίδρυμα. Τηρεί επίσης ηλεκτρονικά όλα τα Πρακτικά των συνεδριάσε-
ων των Συνελεύσεων του Τμήματος, ενώ τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Κοσμητείας και του Διοι-
κητικού Συμβουλίου τηρούνται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία της Κοσμητείας.  

Στοιχεία που σχετίζονται με τη δομή και την οργάνωση των μαθημάτων και της διδασκαλίας τηρούνται 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ – ΑΠΘ. Στην ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα συλλέγονται αυ-
τομάτως και στοιχεία που αντλούνται από τις πληροφορίες που έχει καταγράψει η Γραμματεία, με α-
ποτέλεσμα να προσφέρονται στο Τμήμα εξαιρετικά χρήσιμες τελικά επεξεργασμένες πληροφορίες, 
όπως για παράδειγμα τα ποσοστά ενεργών και ανενεργών φοιτητών, ποσοστά φοιτητών ανά φύλο, κα-
ταγωγή κ.ά. Οι δείκτες των επιδόσεων και της πορείας φοίτησης αξιολογούνται από τη Σχολή και λαμ-
βάνονται υπόψη τόσο κατά την υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας του προτεινόμενου αριθμού εισα-
κτέων όσο και κατά τη διαμόρφωση του ΠΠΣ. 

Σε ό,τι αφορά τους αποφοίτους, η Γραμματεία καταχωρεί κατά την αποφοίτησή τους τα νέα στοιχεία 
επικοινωνίας μαζί τους και απευθύνεται σε αυτούς προκειμένου να ενημερώσει για εκδηλώσεις ή να 
ζητήσει την γνώμη τους για το πρόγραμμα σπουδών, όπως έγινε προσφάτως με το σχετικό ερωτηματο-
λόγιο. Με τον ίδιο τρόπο η Σχολή αποφάσισε να ενημερώνεται για την πορεία τους, καταχωρώντας τις 
προσφερόμενες πληροφορίες σε αυτοτελή βάση δεδομένων.  

https://www.law.auth.gr/el/node/8302
https://www.auth.gr/services
https://www.law.auth.gr/el
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7.2.ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Το βασικό εργαλείο για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών είναι το πληροφοριακό σύστημα της 
ΜΟΔΙΠ - ΑΠΘ, μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση των δεδομένων που απαιτούνται από την εφαρμο-
γή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος. Πρόκειται για ένα συνεχώς εξε-
λισσόμενο πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) (https://qa.auth.gr/), το οποίο είναι 
διασυνδεδεμένο με τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του ΑΠΘ, και εμπλουτίζεται με πληροφορίες 
που εισάγονται από το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, αλλά και από εσωτερικούς χρήστες του 
ΑΠΘ υπό την ευθύνη της ΜΟΔΙΠ. Οι παντός είδους πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή αναφορών και δεικτών που αφορούν το προσωπικό και τους φοιτητές, καθώς και τις 
εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές διαδικασίες του Ιδρύματος, επιτρέποντας τη διαχρονική 
τους παρακολούθηση και αξιολόγηση. Η αυτόματη άντληση στοιχειών από τις υπηρεσίες του ΑΠΘ (Κε-
ντρική Διοίκηση, Τμήματα, Κεντρική Βιβλιοθήκη, Επιτροπή Ερευνών), αλλά και από αξιόπιστες διεθνείς 
βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, εξασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων και των παραγόμενων 
αναφορών και δεικτών. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ είναι επίσης διασυνδεδεμένο με τη βιβλιογραφική βάση 
δεδομένων SCOPUS απ’ όπου αντλούνται οι δημοσιεύσεις και οι βιβλιομετρικοί δείκτες των μελών του 
Ιδρύματος. Ωστόσο, η πλημμελής τροφοδότηση της βάσης με στοιχεία από τα μέλη ΔΕΠ, κυρίως όμως 
οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής νομικής επιστημονικής παραγωγής (σε πολλά γνωστικά αντικείμενα το 
συγγραφικό έργο πραγματεύεται ελληνικά θέματα και απευθύνεται στην εγχώρια κοινότητα των νομι-
κών), περιορίζουν την εμβέλεια των εν λόγω δεικτών. 

Δεδομένα ποιότητας, εκτός από τα παραπάνω συστήματα, καταγράφονται και αντλούνται και από το 
ίδιο το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ. Το ΣΔΠ έχει αναπτυχθεί από τη ΜΟΔΙΠ σε συνερ-
γασία με το ΚΗΔ με εφαρμογές ανοικτού κώδικα και βασίζεται στην υποδομή του ΚΗΔ / Διεύθυνσης 
ΤΠΕ.  

Εκτός από το ΣΔΠ που αποτελεί το βασικό εργαλείο για την άντληση, καταχώρηση και ανάλυση των δε-
δομένων ποιότητας, το ΑΠΘ διαθέτει μια σειρά από πληροφοριακά συστήματα (εργαλεία) για την εξυ-
πηρέτηση των χρηστών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό) τα 
οποία χρησιμοποιούνται επίσης για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων σχετικών με 
άλλες λειτουργίες και δραστηριότητές του. Τα συστήματα αυτά αφορούν τις παρακάτω λειτουργίες / 
δραστηριότητες: Διεύθυνση Προσωπικού για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του Ιδρύματος, 
διαχείριση του προϋπολογισμού, της μισθοδοσίας, των παγίων και των οικονομικών συναλλαγών, α-
ξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος (http://eadp.ad.auth.gr/), διαχείριση 
των τεχνικών έργων, διαχείρισης βλαβών ή δυσλειτουργιών των υποδομών (http://sintirisi.ad.auth.gr), 
ηλεκτρονική γραμματεία φοιτητών για δηλώσεις μαθημάτων και παρακολούθηση βαθμών ηλεκτρονικά 
για τους φοιτητές του ΑΠΘ (https://sis.auth.gr), ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων 
(https://docs.auth.gr/), καταγραφή του δημοσιευμένου έργου των μελών του Ιδρύματος 
(http://ikee.lib.auth.gr), ηλεκτρονικά μαθήματα για τους φοιτητές του Ιδρύματος 
(http://elearning.auth.gr/) κ.ά.  

Τα συστήματα αυτά τροφοδοτούν, κατά περίπτωση, συστήματα που λειτουργούν σε εθνικό/κεντρικό 
επίπεδο, όπως είναι το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ για τη διανομή συγγραμμάτων, οι ακαδημαϊκές ταυτότητες, 
κλπ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατή και η διασταύρωση στοιχείων μεταξύ διαφορετικών συ-
στημάτων και εφαρμογών (π.χ. του φοιτητολογίου) ως επιπλέον μέτρο διασφάλισης της αξιοπιστίας 
των στοιχείων. 

Σημαντικά στοιχεία για το ΠΠΣ της Νομικής Σχολής αντλήθηκαν τέλος και από τα ανώνυμα ερωτηματο-
λόγια, τα οποία ενόψει της Πρότασης για την Πιστοποίηση του ΠΠΣ συμπληρώθηκαν από μέλη ΔΕΠ, 
αποφοίτους και φοιτητές μεγάλων εξαμήνων, μια διαδικασία που αποδείχτηκε ιδιαίτερα επωφελής και 
προγραμματίζουμε να την καθιερώσουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

https://qa.auth.gr/
http://eadp.ad.auth.gr/
http://sintirisi.ad.auth.gr/
https://sis.auth.gr/
https://docs.auth.gr/
http://ikee.lib.auth.gr/
http://elearning.auth.gr/
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7.3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Οι πληροφορίες που αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ αποτελούν πολύτιμη 
βάση για τον εντοπισμό προβλημάτων στο ΠΠΣ και την έναρξη διαβούλευσης για την αναζήτηση των 
καλύτερων λύσεων. Η Κοσμητεία της Σχολής τις αξιοποιεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια ώ-
στε να υιοθετηθούν οι βελτιώσεις που απαιτούνται στο ΠΠΣ. 

Τα πιο σημαντικά στοιχεία που έχουν αξιοποιηθεί ως βάση διαβούλευσης για την υιοθέτηση βελτιωτι-
κών παρεμβάσεων είναι: 

(α) Ο χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών. Από τα στοιχεία της ΜΟΔΙΠ προκύπτει ότι ο αριθμός των 
φοιτητών που παραμένουν στη Σχολή για περισσότερα από δώδεκα (12) εξάμηνα – ν+2 –αυξάνεται 
διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Από χίλιους επτακόσιους ενενήντα τρεις (1.793) φοιτητές το 2001-2002, 
αυξήθηκε σε δύο χιλιάδες τριακόσιους τρεις (2.303) το 2019-2020. Την ίδια στιγμή μειώνεται σημαντι-
κά ο αριθμός των φοιτητών που παίρνουν το πτυχίο τους τελειώνοντας το όγδοο (8) εξάμηνο των 
σπουδών τους. 

(β) Ο βαθμός του πτυχίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νομική είναι μια Σχολή με πολύ υψηλή βάση ει-
σαγωγής και συγκεντρώνει επομένως φοιτητές με επιδόσεις άνω του μετρίου. Όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία της ΜΟΔΙΠ, διαχρονικά μόνο ένα ποσοστό 1,5-4,5% των φοιτητών της Σχολής έχουν στο πτυ-
χίο τους άριστα. Ιδιαίτερα ανησυχητικό κρίθηκε μάλιστα το γεγονός ότι το μικρότερο ποσοστό (1,46) 
σημειώθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, κατά το οποίο αποφοίτησαν οι πρώτοι φοιτητές 
στους οποίους ίσχυσε το αναμορφωμένο ΠΠΣ. 

(γ) Οι αξιολογήσεις των φοιτητών για τα μαθήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση του μαθή-
ματος συναρτάται αναπόσπαστα και με το πρόσωπο του διδάσκοντα, ακόμα και όταν ο φοιτητής δεν 
εκφράζεται αρνητικά γι’ αυτόν. Από τα στοιχεία της ΜΟΔΙΠ, προέκυψε ότι ο μέσος δείκτης ποιότητας 
των μαθημάτων της Σχολής κατά την τελευταία επταετία είναι υψηλός (72,5/100), ενώ υψηλός είναι 
και ο βαθμός ικανοποίησης των φοιτητών από τα μαθήματα, ο οποίος κατά μέσο όρο φθάνει το 
66/100. Εντούτοις, από την ανάγνωση των επιμέρους αξιολογήσεων προκύπτουν σημαντικές αποκλί-
σεις μεταξύ των μαθημάτων, γεγονός που επιβάλλει συζήτηση στο πλαίσιο της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος. 

 

8. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΤΑ ΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΤΡΟΠΟ. ΟΙ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ. 

Η Νομική Σχολή διαθέτει έναν άρτια οργανωμένο ιστοχώρο (https://www.law.auth.gr), ο οποίος έχει 
δημιουργηθεί και υποστηρίζεται τεχνικά από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ. 
Μέσω του ιστοχώρου παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο έγκυρη πληροφόρηση, μεταξύ άλλων, για τη 
διοικητική δομή της Σχολής, τους Τομείς που την απαρτίζουν, τα εργαστήρια, τα κέντρα και τις έδρες 
Jean Monnet που λειτουργούν στο πλαίσιό της, τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν σε αυτή (γνωστικό αντι-
κείμενο, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με έμφαση στο συγγραφικό και ερευνητικό έργο, αριθμός 
γραφείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώρες ακρόασης φοιτητών 
κ.ά.), τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει και τις εθνικές και διεθνείς συνεργασίες που έχει ανα-
πτύξει. Υπάρχει επίσης σύνδεσμος για τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης της Σχολής, ενώ μέσω της ιστοσε-
λίδας γνωστοποιείται στους φοιτητές και ενημερωτικό υλικό φορέων πρόληψης ή αντιμετώπισης της 
χρήσης ναρκωτικών ουσιών. 

Ειδικά ως προς το ΠΠΣ, στον ιστοχώρο της Σχολής μπορεί κανείς να βρει τον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος 
ενημερώνεται κάθε χρόνο. Πέρα από τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΠΣ, ο Οδηγός περιλαμβάνει μια 
συνοπτική και εύληπτη παρουσίαση της δομής και των στόχων του προγράμματος, καθώς και το ενδει-

https://www.law.auth.gr/
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κτικό πρόγραμμα και την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων, το πρόγραμμα διδασκαλίας τους για 
το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος και τα προτεινόμενα για το καθένα διδακτικά συγγράμματα. 

Στη διευκόλυνση ιδίως των φοιτητών του ΠΠΣ αποβλέπει και η παροχή πληροφοριών για τη διαδικασία 
εγγραφής στη Σχολή, τα φοιτητικά επιδόματα, τις διαθέσιμες υποτροφίες και τα βραβεία, τις διαδικα-
σίες έκδοσης πιστοποιητικών και τις δυνατότητες διενέργειας πρακτικής άσκησης και συμμετοχής σε 
διεθνείς διαγωνισμούς, εικονικές δίκες και λοιπές παρόμοιου τύπου δραστηριότητες. Παρατίθενται, 
επίσης, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με την Κοσμητεία της Σχολής, τη Γραμματεία του Τμήματος, τις 
Γραμματείες των Τομέων και το Παρατηρητήριο Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων. Στον ιστοχώρο της 
Σχολής δημοσιεύονται εξ άλλου ο απολογισμός του εκάστοτε Κοσμήτορα, οι περιοδικές εκθέσεις εσω-
τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της Σχολής και τα σχετικά με την εκλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ 
μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών. Οι σημαντικότερες από τις ανωτέρω πληροφορίες παρέχο-
νται και στην αγγλική γλώσσα. 

Στον ιστοχώρο της Νομικής Σχολής αναρτώνται σε καθημερινή βάση από τη Γραμματεία της Κοσμητεί-
ας ανακοινώσεις, χωρισμένες σε έξι κατηγορίες (Κοσμητείας, Τμήματος, Υποτροφίες, Προκηρύξεις, Νέα 
από Τρίτους, Βαθμολόγια). Για τις διάφορες εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες, ανοικτά μαθή-
ματα, θερινά μαθήματα κ.λπ.) και τα σεμινάρια δια βίου μάθησης που διοργανώνονται από τη Νομική 
Σχολή (ή με την υποστήριξή της), από τους Τομείς ή από μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ, εκτός από την ανάρ-
τηση σχετικής ανακοίνωσης στον ιστοχώρο, αποστέλλονται και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στους ιδρυματικούς λογαριασμούς των μελών ΔΕΠ, των μελών του διοικητικού προσωπικού και των 
φοιτητών, ενώ, αναλόγως της περίστασης, τυπώνονται και αφίσες, προσκλήσεις και φυλλάδια, η διακί-
νηση των οποίων δεν περιορίζεται στους χώρους της Σχολής, αλλά επεκτείνεται στα δικαστήρια, στα 
γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου, στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, στις εγκαταστά-
σεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, στα ερευνητικά ινστιτούτα της πόλης και αλλού. Προ-
βολή των κυριότερων από τις εκδηλώσεις αυτές γίνεται, στο μέτρο του δυνατού, και μέσω των τοπικών 
έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

Ένας σημαντικός αριθμός μαθημάτων του ΠΠΣ (συμπεριλαμβανομένων όλων των υποχρεωτικών) υπο-
στηρίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα E-Learning, η οποία επιτρέπει τη γνωστοποίηση της δομής 
και της ροής των μαθημάτων, την πρόσβαση σε σχετικά με τα μαθήματα κείμενα εργασίας (π.χ. δικα-
στικές αποφάσεις) και στις τυχόν σημειώσεις του διδάσκοντος και την επικοινωνία με τους εγγεγραμ-
μένους χρήστες. 

Για την ταχύτερη διάδοση των πληροφοριών και την καλύτερη προβολή του έργου της, η Σχολή διαθέ-
τει από τον Απρίλιο του 2019 λογαριασμό στο Facebook, τον οποίο ήδη «ακολουθούν» χίλια (1000) πε-
ρίπου άτομα και παρέχει δυνατότητα επαφής με τους αποφοίτους μας. Ξεχωριστούς λογαριασμούς 
στο Facebook διατηρούν από τον Σεπτέμβριο του 2017 το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και 
Βιοηθικής με πάνω από χίλιους (1000) «ακολουθούντες», από τον Φεβρουάριο του 2018 η Βιβλιοθήκη 
της Σχολής, από τον Οκτώβριο του 2018 το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το 
Οικονομικό Έγκλημα και από τον Ιούνιο του 2019 το νεοϊδρυθέν Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πο-
λιτισμό (ΚΕΝοΠ), με εξακόσιους (600) περίπου «ακολουθούντες» έκαστος. 

Η ενημέρωση των φοιτητών του ΠΠΣ για τις ευκαιρίες συμμετοχής στα προγράμματα ανταλλαγών 
Erasmus+ και Erasmus+ International και τη διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων μετά την επιστροφή 
τους διασφαλίζεται από το ομώνυμο γραφείο της Σχολής, το οποίο λειτουργεί σε καθημερινή βάση. 
Σχετικές πληροφορίες (αν και, προφανώς, όχι εξατομικευμένες) παρέχονται φυσικά και στον ιστοχώρο 
της Σχολής. Στη Σχολή λειτουργεί Γραφείο Erasmus το οποίο εξυπηρετεί και τους εισερχόμενους φοιτη-
τές των εν λόγω προγραμμάτων. 

Το Τμήμα Νομικής συμμετέχει σε εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, 
κατά τις οποίες οι φοιτητές ενημερώνονται για τις εργασιακές δυνατότητες που τους παρέχονται μετά 
την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετέχουν αναγνωρισμένοι λειτουργοί 
και επαγγελματίες (δικαστές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μέλη του διπλωματικού σώματος, μέλη του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ.ο.κ). 
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Τέλος, ας σημειωθεί ότι τη Σχολή επισκέπτεται οργανωμένα κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός μαθητών της 
δευτέρας και τρίτης λυκείου από σχολεία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, συνοδεία των 
καθηγητών τους. Οι μαθητές ξεναγούνται στους χώρους της Σχολής από μέλη ΔΕΠ, τα οποία τους μι-
λούν για τον ρόλο του νομικού στη σύγχρονη κοινωνία, τους παρουσιάζουν τα βασικά σημεία του ΠΠΣ 
και τους ενημερώνουν για τους προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους μετά την αποφοίτηση. Αν 
υποβληθεί σχετικό αίτημα, οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν και την παράδοση κάποιου 
προπτυχιακού μαθήματος.  

 

9. ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΠΣ 

ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ, ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΘΕΙ, ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ. 

9.1. ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) της Νομικής Σχολής αξιολογεί την ποιότητα του Προπτυχια-
κού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) και καταθέτει τις ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης της 
ΜΟΔΙΠ, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Ν 3374/2005. Το έργο της συμπληρώνει επομένως το έργο της 
Διαρκούς Επιτροπής ΠΠΣ της Νομικής Σχολής, η οποία σε διαρκή βάση αξιολογεί τη δομή και το περιε-
χόμενο του ΠΠΣ, τον τρόπο εφαρμογής του, εντοπίζει προβλήματα και προτείνει στη Συνέλευση Τμή-
ματος τρόπους για την αντιμετώπισή τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επικαιροποίηση και προ-
σαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τις εξελίξεις της νομικής επιστήμης, του νομικού πλαισίου 
λειτουργίας των ΑΕΙ, των καλών πρακτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και των κοινωνικών 
συνθηκών, με έμφαση στις ανάγκες των φοιτητών. 

Η πρώτη εσωτερική αξιολόγηση στη Νομική Σχολή για τα έτη 2004-2009 πραγματοποιήθηκε σε έντυπη 
μορφή. Ακολούθησαν δύο (2) απογραφικές εκθέσεις για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2012. Από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2013-2014, Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης υποβάλλονται ετησίως στη ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ. Αυ-
τές περιλαμβάνουν τα κριτήρια της ΑΔΙΠ, σε εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τη δια-
σφάλιση Ποιότητας (ESG), γεγονός που έχει συμβάλει θετικά στην αυτογνωσία μας, στον εντοπισμό 
των δυνατών και των αδύνατων σημείων μας, στην κατάρτιση του προγραμματισμού μας και στη συνε-
χή βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχουμε.  

Στο νέο αυτό πλαίσιο, κατά το τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, η ΟΜΕΑ συλλέγει από τα μέλη ΔΕΠ δελ-
τία, στα οποία αποτυπώνονται τα εξής στοιχεία: (α) η ερευνητική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους, (β) η συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, (γ) 
οι δημοσιεύσεις τους, (δ) η συμμετοχή σε διεθνή ή ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά δίκτυα, (ε) οι διακρίσεις 
τους, (στ) προβλήματα που εντόπισαν στο ΠΠΣ και (ζ) πιθανές προτάσεις αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων. Πολλά από τα στοιχεία αυτά υπάρχουν ήδη στη βάση της ΜΟΔΙΠ από την αυτόματη άντληση 
που επιχειρείται από άλλες ηλεκτρονικές βάσεις και η συμπλήρωση των δελτίων αποσκοπεί στην επα-
λήθευση και συμπλήρωσή τους, καθώς πολλές φορές παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις. Τα στοιχεία 
για τη διδακτική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ αντλούνται από την βάση της Γραμματείας. 

Στη συνέχεια η ΟΜΕΑ προβαίνει στην αξιολόγηση των στοιχείων και στην υποβολή των σχετικών Εκθέ-
σεων στην ηλεκτρονική βάση της ΜΟΔΙΠ (https://qa.auth.gr/el/se/law/100000024/2018). 

Επιπλέον, η ΟMΕΑ έχει τον συντονισμό για τις αξιολογήσεις των μαθημάτων του ΠΠΣ από τους φοιτητές 
μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας της ΜΟΔΙΠ. Oι αξιολογήσεις αυτές είναι προσβάσιμες τόσο σε 
κάθε μέλος ΔΕΠ, σε ό,τι αφορά τα δικά του μαθήματα, όσο και στην ΟΜΕΑ, σε ό,τι αφορά το σύνολο των 
μαθημάτων, μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας των φοιτητών. Τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί ανα-
λύονται, έτσι ώστε να κριθεί ο βαθμός ικανοποίησης των φοιτητικών προσδοκιών και αναγκών από το 
πρόγραμμα σπουδών τους και του μαθησιακού περιβάλλοντος. Με βάση το σύστημα εσωτερικής αξιολό-
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γησης που υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος (139/9.7.2019) και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο 
στη συνεδρίασή της με αριθ. 3000/30.8.2019, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους και με ευθύνη του κο-
σμήτορα, η ΟΜΕΑ παρουσιάζει τα στοιχεία των φοιτητικών αξιολογήσεων στη Συνέλευση του Τμήματος, 
επισημαίνοντας πιθανά προβλήματα, τα οποία συζητούνται στη Συνέλευση και αποφασίζονται τρόποι 
επίλυσης. 

Παράλληλα, ελέγχεται και η αποτελεσματικότητα της ίδιας της διαδικασίας αξιολόγησης του ΠΠΣ από 
τους φοιτητές. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της ΟΜΕΑ και 
τις παροτρύνσεις των διδασκόντων του Τμήματος προς τους φοιτητές, με ηλεκτρονικά μηνύματα και 
προφορικές προτροπές, η συμμετοχή ήταν εξαιρετικά χαμηλή τα προηγούμενα έτη. Από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, δοκιμάστηκε η διάθεση δεκαπέντε (15) λεπτών μιας διδακτικής ώρας, ώστε οι φοιτη-
τές να συμπληρώνουν την αξιολόγησή τους εντός της αίθουσας. Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου 
ήταν εντυπωσιακά, όπως ήδη αναφέρθηκε, και για τον λόγο αυτό υιοθετήθηκε και κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020. 

Πλέον, με την πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΑΠΘ (ΕΣΔΠ-ΑΠΘ), η οποία 
ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, η ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ συνεχίζει τις μέχρι τώρα διαδικασίες διασφάλισης ποιό-
τητας, διεξάγοντας ετησίως εσωτερική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις ειδικότερες, πρόσφατες κατευθύνσεις της 
ΑΔΙΠ, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόταση Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ-ΑΠΘ, στο κεφ. 5 
(https://qa.auth.gr/documents/accreditation/auth/A1. Πρόταση Πιστοποίησης ΕΣΔΠ ΑΠΘ.pdf). Δεδομέ-
νου ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται για πρώτη φορά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, τα ευ-
ρήματα της ΜΟΔΙΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (βλ. Β8 Αποτελέσματα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΠΣ από 
τη ΜΟΔΙΠ) θα συζητηθούν το συντομότερο δυνατό στα Όργανα του Τμήματος για τη λήψη των καταλληλότερων 
μέτρων και θα συζητηθούν εκ νέου με τη ΜΟΔΙΠ στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης του ακαδημαϊκού έ-
τους 2019-2020 ή νωρίτερα, εφόσον κριθεί απαραίτητο". 

9.2. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΠΣ 

Η Νομική Σχολή έχει επιλέξει να ελέγχει σε διαρκή βάση το ΠΠΣ και τον συνδεόμενο με αυτό Κανονισμό 
Σπουδών της, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πολιτική ποιό-
τητας και αριστείας που ακολουθεί η Σχολή, αλλά και στις ανάγκες των φοιτητών της.  

Για τον λόγο αυτό, ήδη ένα χρόνο μετά την έναρξη εφαρμογής του ισχύοντος ΠΠΣ, κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2015-2016 (βλ. πιο πάνω, Ενότητα 2.2.1), η Γενική Συνέλευση της Σχολής υιοθέτησε ορισμένες μι-
κρής έκτασης αλλαγές, κυρίως ως προς την κατανομή των μαθημάτων στο ΠΠΣ. Οι αλλαγές τέθηκαν σε 
ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 

Τον Δεκέμβριο του 2017, αποφασίστηκε η αναμόρφωση του ΠΠΣ να γίνεται περιοδικά και συστηματικά, 
και για τον λόγο αυτό, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με αριθ.97/19.12.2017, συγκροτήθηκε 
Διαρκής Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, η οποία έχει αναλάβει τη διαρκή παρακολού-
θηση και αξιολόγηση του ΠΠΣ, καθώς και την κατάθεση προτάσεων προς τη Συνέλευση του Τμήματος, 
προκειμένου να γίνονται κατά διαστήματα οι αναγκαίες αλλαγές. Η ίδια Επιτροπή παρακολουθεί τις επι-
δόσεις των φοιτητών και τη διακύμανση του μέσου όρου βαθμολογίας πτυχίου, καθώς και του μέσου 
όρου των εξαμήνων αποφοίτησης, ώστε να διαμορφώνει προτάσεις για τη βελτίωση των συγκεκριμένων 
δεικτών. Επιδιώκεται η συμμετοχή στη διαδικασία των φοιτητών, μέσω ερωτηματολογίων, συναντήσεων 
της Κοσμητείας και της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών με τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών, 
καθώς και την παρουσίαση των απόψεών τους σε επίπεδο Συνέλευσης Τμήματος, προκειμένου να εξετα-
στούν τυχόν αλλαγές στο ΠΠΣ.  

Στη συνέχεια, η Συνέλευση Τμήματος με αριθ. 102/27.2.2018, μετά από συγκριτική ανάλυση των ΠΠΣ 
των Νομικών Σχολών Θεσσαλονίκης και Αθήνας, αποφάσισε ομόφωνα, προς διευκόλυνση του έργου 
της Επιτροπής ΠΠΣ, ορισμένες κατευθύνσεις που θα έπρεπε να ακολουθεί το ΠΠΣ. Η συζήτηση δεν 
προχώρησε όμως, γιατί στο μεταξύ, με τον Ν. 4521/18 (ΦΕΚ-38 Α/2-3-18), προβλέφθηκε ότι «το περιε-
χόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση του Τομέα και 
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σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης Τμήματος» και κανένας Τομέας δεν κατέθεσε σχετική εισήγηση αλλα-
γών.  

Εντούτοις, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2018-2019), και με αφορμή την προετοιμασία του Τμήμα-
τος για την πιστοποίηση του ΠΠΣ του, μετά από εξωτερική αξιολόγηση, η Συνέλευση αποφάσισε τη σε 
βάθος αξιολόγηση του ΠΠΣ από τα μέλη ΔΕΠ, αποφοίτους της Σχολής και φοιτητές, διαμορφώνοντας α-
ντίστοιχα τρία ανώνυμα ερωτηματολόγια, με τα οποία καταγράφηκαν σημαντικές παρατηρήσεις για το 
ΠΠΣ. Βάσει των παρατηρήσεων αυτών, τις οποίες επεξεργάστηκε η Επιτροπή ΠΠΣ, αποφασίστηκαν οι 
πρώτες αλλαγές του ΠΠΣ και του Κανονισμού Σπουδών στη Συνέλευση Τμήματος με αριθ. 139/9.7.2019, 
που εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο στη συνεδρίασή της με αριθ. 3000/30.8.2019. Ως παράδειγμα μπορούν 
να αναφερθούν η κατάργηση ενός μαθήματος επιλογής και η μετατροπή ενός μαθήματος Γενικής Παι-
δείας σε μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων. Επιπλέον, αποφασίστηκε η κατάργηση ορίου σε 
ό,τι αφορά τον αριθμό των φοιτητών που δικαιούνται να δηλώσουν μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, 
και εγκρίθηκε εμβόλιμη εξεταστική για φοιτητές που βρίσκονται μεταξύ ένατου (9ου) και δωδέκατου 
(12ου) εξαμήνου και οφείλουν μαθήματα που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα τριάντα (30) ECTS.  

Στην ίδια εκείνη συνεδρίαση υιοθετήθηκε και εντάχθηκε στον Οδηγό Σπουδών και ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα διαρκούς αξιολόγησης και αναμόρφωσης του ΠΠΣ, το οποίο ως τότε δεν υπήρχε. 

Ήδη η Επιτροπή ΠΠΣ, σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των 
φοιτητών, έχει προχωρήσει στην κατάθεση νέων προτάσεων τροποποίησης του ΠΠΣ και του Κανονι-
σμού Σπουδών, στο μέτρο που επιτρέπει ο ισχύων ακόμα περιορισμός του νόμου (που αναθέτει όπως 
ειπώθηκε την πρωτοβουλία των αλλαγών του ΠΠΣ στους Τομείς), ώστε να είναι περισσότερο φιλικό για 
τους φοιτητές και να ενισχύει την προσπάθειά τους να λάβουν εγκαίρως το πτυχίο τους, χωρίς εκπτώ-
σεις στην ποιότητα των σπουδών, οι οποίες μάλιστα επιχειρείται να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο. 

9.3. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΠΣ 

Το Σχέδιο Δράσης της Σχολής για την αξιολόγηση και βελτίωση του ΠΠΣ αποτελεί πλέον ενιαίο σώμα με 
το ΠΠΣ, μετά την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με αριθ. 139/9.7.2019 και την έγκριση της 
Συγκλήτου, στη συνεδρίασή της 3000/3.8.2019. Περιλαμβάνεται επιπλέον στον Οδηγό Σπουδών που 
έχει εκδώσειη Σχολή για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σελ. 91(Β3). Με βάση το Σχέδιο αυτό, στο τέ-
λος κάθε ακαδημαϊκού έτους θα συνεχίσει να υποβάλλεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης που κα-
ταρτίζει η ΟΜΕΑ, σύμφωνα με τα πρότυπα που ετοιμάζει η ΜΟΔΙΠ.  

Πέραν όμως αυτού, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνεται εκτενής συζήτηση για το ΠΠΣ. Στο πλαί-
σιο της συζήτησης αυτής, ο κοσμήτορας παρουσιάζει τα αποτελέσματα των φοιτητικών αξιολογήσεων, 
όπως τα έχει επεξεργαστεί η ΟΜΕΑ, καθώς και τις προτάσεις που ενδεχομένως καταθέτει η Διαρκής 
Επιτροπή ΠΠΣ. Στη συζήτηση συμμετέχει ο Πρόεδρος της ΟΜΕΑ, όπως και ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ΠΠΣ. Εντοπίζονται τα προβλήματα και αναζητούνται τρόποι επίλυσής τους, ώστε στο πλαίσιο του εφι-
κτού, να υιοθετούνται τελικά οι βέλτιστες λύσεις, με γνώμονα πάντα την προσήλωση της Σχολής στην 
αριστεία και την πολιτική ποιότητας που έχει υιοθετήσει, αλλά και τον φοιτητοκεντρικό χαρακτήρα του 
ΠΠΣ. Εάν είναι αναγκαίο, τροποποιείται το ΠΠΣ ή/και ο Κανονισμός του ΠΠΣ και η τροποποίηση εγκρί-
νεται από τη Σύγκλητο.  

Πέραν της ετήσιας αυτής διαδικασίας που μπορεί (στο μέτρο του αναγκαίου) να οδηγήσει σε αναμόρ-
φωση του ΠΠΣ, έχει αποφασιστεί επιπλέον η σε βάθος αξιολόγηση του ΠΠΣ, με πρότυπο ουσιαστικά τη 
διαδικασία που υιοθετήθηκε για την εσωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ και του Κανονισμού Σπουδών κα-
τά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.  

Ειδικότερα, έχει αποφασιστεί ότι ανά τετραετία (επομένως η επόμενη φορά θα είναι το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023) θα γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: 

* Διαμορφώνονται, με ευθύνη της Επιτροπής ΠΠΣ της Σχολής, τρία ερωτηματολόγια: (α) για τα μέλη 
ΔΕΠ, (β) για τους φοιτητές των τελευταίων εξαμήνων και (γ) για τους αποφοίτους της Σχολής, με τα ο-
ποία ζητούνται απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με όλες τις πτυχές του ΠΠΣ. 
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* Τα ερωτηματολόγια εγκρίνονται από την Συνέλευση του Τμήματος. 

* Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ανώνυμα και αποστέλλονται στην Επιτροπή ΠΠΣ της Σχολής. 

* Η Επιτροπή καταγράφει τα ευρήματα καθώς και τις προτάσεις που διατυπώνονται και τα κοινοποιεί 
στην Συνέλευση του Τμήματος καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο των Φοιτητών της Σχολής. 

* Πραγματοποιείται άτυπη κοινή συνεδρίαση όλων των μελών ΔΕΠ της Σχολής και του ΔΣ των φοιτητών 
της Σχολής, όπου συζητούνται οι προτάσεις βελτίωσης του ΠΠΣ και επιχειρείται η διαμόρφωση συγκλί-
σεων. 

* Εάν είναι αναγκαίο, η κοινή συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. 

* Τέλος, σε ειδική συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος αποφασίζονται οι αλλαγές που είναι ανα-
γκαίες στο ΠΠΣ και τον Κανονισμό λειτουργίας του. 

9.4. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η Νομική Σχολή αναγνωρίζει ότι οι διαδικασίες της εσωτερικής αξιολόγησης βοηθούν στην επίτευξη 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων του ΠΠΣ. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν τα εξής: 

* Αρχικά, θετικός είναι ο απολογισμός από τον περιορισμό των ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με τις 
προτάσεις των φοιτητών, που θεωρούσαν υπερβολικό τον χρόνο παρακολούθησης των παραδόσεων, 
αλλά και την υπόδειξη της εξωτερικής αξιολόγησης του 2013, που συνιστούσε να προσεγγίσει το ΠΠΣ 
τον στόχο των είκοσι μίας (21) ωρών συνολικής εβδομαδιαίας διδακτικής επιβάρυνσης του φοιτητή. 
Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές έχουν χρόνο μελέτης και καλύτερης εμπέδωσης της ύλης, η οποία λό-
γω και των περιορισμένων ωρών διδασκαλίας είναι αυτονόητο ότι θα καλύπτει κατ’ εξοχήν τη μέθοδο 
προσέγγισης των δικαιϊκών κανόνων.  

* Οι θετικές αξιολογήσεις των φοιτητών για την επιλογή ορισμένων διδασκόντων να εμπλουτίζουν τα 
μαθήματα με δραστηριότητες συναφείς με τα νομικά επαγγέλματα, όπως επισκέψεις σε δικαστήρια 
και παρακολούθηση υποθέσεων στο ακροατήριο, επισκέψεις σε σωφρονιστικά καταστήματα, εικονικές 
δίκες και διεθνείς διαγωνισμούς, οδήγησε στην ανάπτυξη αντίστοιχων δραστηριοτήτων και σε άλλα 
μαθήματα, στο πλαίσιο μιας ευγενούς άμιλλας, προς το συμφέρον των φοιτητών. Με τον τρόπο αυτό, 
κυρίως μάλιστα με τη συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς, βελτιώνεται και η διεθνής εικόνα της Σχο-
λής. 

* Αντίστοιχα, θετικά αποτιμάται η μετακίνηση του μαθήματος «Δίκαιο και Οικονομία» από τα μαθήμα-
τα Γενικής Παιδείας στα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων, όπως αποφασίστηκε στη Συ-
νέλευση Τμήματος με αριθ. 139/9.7.2019, καθώς το μάθημα προϋποθέτει βασικές γνώσεις σχετικά με 
το Δίκαιο, τις οποίες δεν έχουν οι φοιτητές του α΄ εξαμήνου, οι οποίοι επιλέγουν τα μαθήματα Γενικής 
Παιδείας.  

* Θετικά αξιολογούνται από το σύνολο των φοιτητών, αλλά και των μελών ΔΕΠ και οι ρυθμίσεις που 
υιοθετήθηκαν στην ίδια Συνέλευση Τμήματος του 2019 και διευκολύνουν τους φοιτητές σε ό,τι αφορά 
τον χρόνο λήψης του πτυχίου τους, χωρίς να επηρεάζουν κατ’ ελάχιστο την ποιότητα του ΠΠΣ. Εδώ ε-
ντάσσεται η πρόβλεψη να μπορούν οι φοιτητές να εξετάζονται στο μάθημα της Σύνθεσης, χωρίς προη-
γούμενη δήλωση, κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, εφόσον έχουν περάσει προαπαιτού-
μενο μάθημα τον Ιούνιο (άρθρο 1 παρ. 4 Κανονισμού Σπουδών), αλλά και η ρύθμιση του άρθρου 11, 
βάσει του οποίου οι φοιτητές που βρίσκονται από το ένατο (9ο) ως το δωδέκατο (12ο) εξάμηνο των 
σπουδών τους και οφείλουν μαθήματα που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα τριάντα (30) ECTS δικαιού-
νται να εξετάζονται στα δηλωθέντα εκ μέρους τους μαθήματα και των δύο εξαμήνων σε όλες τις εξετα-
στικές περιόδους. 

* Θετικά τέλος αποτιμάται από όλους η τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 2 του Κανονισμού, ώστε να 
μην υπάρχει αριθμητικός περιορισμός ως προς τους φοιτητές που θα δηλώνουν μαθήματα περιορι-
σμένης επιλογής, τροποποίηση που κρίθηκε αναγκαία προκειμένου κάθε φοιτητής να μπορεί να επιλέ-
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γει το μάθημα που τον ενδιαφέρει, ενώ είναι ευθύνη του Τομέα να εξασφαλίζει τους βέλτιστους όρους 
διεξαγωγής του μαθήματος, με πιθανή δημιουργία δύο (2) τμημάτων. 

 

10. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΠΣ 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΔΙΠ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΙΠ. 

10.1. Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (2013) 

H προηγούμενη (πρώτη) εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από Επιτροπή, οι παρατηρήσεις-
προτάσεις της οποίας διατυπώθηκαν σε Έκθεση που υποβλήθηκε στις 26.10.2013 και είναι προσβάσι-
μη στον σύνδεσμο: https://www.law.auth.gr/el/node/5341. Το γενικό πνεύμα και η εκτίμηση της Επι-
τροπής Αξιολόγησης, όπως ρητά μνημονεύθηκε στην Έκθεση, κινήθηκε προς της κατεύθυνση της βελ-
τίωσης μιας ήδη «ισχυρής» ακαδημαϊκά Νομικής Σχολής. Επισημάνθηκαν όμως και σοβαρά προβλήμα-
τα. Ειδικότερα: 

*Σε σχέση με το ΠΠΣ, οι προτάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης ήταν οι εξής: (α) να προηγούνται τα υ-
ποχρεωτικά μαθήματα κορμού και να έπονται, σε μικρότερο αριθμό από τον σημερινό, οι επιλογές, 
αποφεύγοντας τις παρατηρούμενες επικαλύψεις (σ. 6, 11, 20, 22), (β) να γίνει ορθολογικότερη εξισορ-
ρόπηση μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων (σ. 8, 12, 22), (γ) να υπάρχει σαφής καθο-
ρισμός των μαθησιακών στόχων και των δεξιοτήτων που προσδίδει κάθε μάθημα στον φοιτητή (σ. 8, 
9), (δ) να προσφέρεται το μάθημα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε μεγαλύτερο εξάμηνο(σ. 6), (ε) να προ-
στεθεί εισαγωγικό μάθημα Μεθοδολογίας ή Φιλοσοφίας Δικαίου στα πρώτα εξάμηνα (σ. 7, 9), (στ) να 
μην είναι το Φορολογικό Δίκαιο υποχρεωτικό μάθημα (σ. 7), (ζ) να ενσωματωθούν κάποια ξενόγλωσσα 
μαθήματα Erasmus στο κυρίως ΠΠΣ, δίνοντάς του χαρακτήρα διεθνικότητας (σ. 7, 12), (η) να επιδιώκε-
ται η απόκτηση σε βάθος γνώσεων σε λιγότερα γνωστικά αντικείμενα, παρά η επέκταση σε πάρα πολ-
λά (σ. 7, 22), (θ) να περιοριστεί η συνολική εβδομαδιαία διδακτική επιβάρυνση των φοιτητών στις 21 
περίπου ώρες (σ. 7), (ι) να καθιερωθεί, σε πρώιμο εξάμηνο, ένα μάθημα εξοικείωσης των φοιτητών με 
τη συγγραφή εκπαιδευτικών εργασιών και εκθέσεων (σ. 12), (ια) να καθιερωθούν διακλαδικά σεμινά-
ρια, με συμμετοχή διδασκόντων από περισσότερους Τομείς του Τμήματος, που να τείνουν στην συγ-
γραφή μικρών εργασιών (σ. 10), (ιβ) να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της παρακολούθησης των μα-
θημάτων από τους φοιτητές με στόχο τη μείωση της υπέρμετρης επιμήκυνσης του χρόνου αποφοίτη-
σης, μέσω λ.χ. της διανομής κατάλληλου υλικού διδασκαλίας, της καλύτερης συνεννόησης μεταξύ των 
διδασκόντων το ίδιο μάθημα ή της καθιέρωσης υποχρεωτικών παρακολουθήσεων (σ. 12), (ιγ) να είναι 
σαφείς οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν προφορικά (σ. 10), (ιδ) 
να καθιερωθεί η μέθοδος διαρκούς δοκιμασίας των φοιτητών, κάτι που μπορεί να επιδράσει θετικά 
στη μείωση του μέσου χρόνου αποφοίτησης (σ. 10, 12, 20), (ιε) να καθιερωθεί η κάλυψη των ονομάτων 
των προπτυχιακών φοιτητών στις γραπτές εξετάσεις των εξαμήνων (σ. 10), (ιστ) να ελέγχονται τα ιδιαι-
τέρως υψηλά ποσοστά αποτυχίας στα μαθήματα αναφορικά με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων στα 
μαθήματα αυτά (σ.11), (ιζ) να τηρούνται απαρεγκλίτως οι ώρες εβδομαδιαίας ακρόασης των φοιτητών από 
τους διδάσκοντες (σ. 10), (ιη) να εγκατασταθεί Wi-Fi σε όλο το κτίριο, να ενισχυθεί η χρήση ηλεκτρονι-
κών μεθόδων διδασκαλίας, να λειτουργήσει στην κατεύθυνση αυτή (smart classroom) ο υφιστάμενος χώ-
ρος πολυμέσων, κάθε μάθημα να αποκτήσει το δικό του χώρο στο blackboard (με ανάρτηση υλικού δι-
δασκαλίας και ασκήσεων) και να υποστηριχθεί τόσο το διδακτικό προσωπικό όσο και οι φοιτητές στην 
εύκολη χρήση του (σ. 10, 11, 17, 21) και τέλος (ιθ) να ενισχυθεί και να καλλιεργηθεί η on line αξιολόγη-
ση των μαθημάτων από τους φοιτητές και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους διδάσκοντες (σ. 
11). 

* Ως προς τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, η Επιτροπή επεσήμανε κυρίως (α) την ανάγκη 
διαμόρφωσης ενός πιο σύντομου χρονικά προγράμματος τριών (3) εξαμήνων, (β) την προσαρμογή των 
ECTS, καθώς και (γ) τη διαμόρφωση ενός αγγλόφωνου διατομεακού προγράμματος, με δίδακτρα (σ. 
8,9,21). 

https://www.law.auth.gr/el/node/5341.
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* Σε ό,τι αφορά τις διδακτορικές σπουδές, η επιτροπή πρότεινε: (α) ένα εισαγωγικό πρόγραμμα ανά-
πτυξης των ερευνητικών μεθόδων και του τρόπου συγγραφής διδακτορικών διατριβών, (β) τον καθορι-
σμό της πενταετίας ως ανώτατου χρονικού διαστήματος για την εκπόνησή τους και (γ) τη διοργάνωση 
ενός ερευνητικού forum με τη συμμετοχή και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου αυτοί θα παρουσιά-
ζουν το ενδιάμεσο ερευνητικό τους έργο (σ. 9, 13). 

* Για την ενίσχυση της έρευνας, η Επιτροπή πρότεινε: (α) την σύσταση επιτροπής σχεδιασμού και συ-
ντονισμού ερευνητικών δραστηριοτήτων και αναζήτησης εξωτερικών ερευνητικών πόρων (σ. 14, 15, 
20), (β) την εισαγωγή του θεσμού του mentoring νέων ερευνητών από παλαιοτέρους για την καλλιέρ-
γεια ερευνητικής κουλτούρας (σ. 14, 15), (γ) την ενίσχυση της συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα 
(σ. 15) και (δ) την ετήσια διοργάνωση ενός forum ερευνητών της Σχολής, υπό τη μορφή σεμιναρίου, με με-
τρήσιμα διεθνώς αναγνωρισμένα ερευνητικά κριτήρια, για καλύτερη παρακολούθηση του επιτελούμε-
νου ερευνητικού έργου (σ. 13, 14). Προτάθηκε επίσης (ε) η αύξηση των δημοσιεύσεων των ερευνητών 
της Σχολής σε έγκριτα αλλοδαπά νομικά περιοδικά (σ. 14, 15, 21) και (στ) η αξιοποίηση της υφιστάμε-
νης δυνατότητας της Σχολής να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο νομικής έρευνας (σ. 22). 

* Σε ό,τι αφορά την υπηρεσιακή οργάνωση της Σχολής, επισημάνθηκε: (α) η αναγκαιότητα αξιοπρε-
πούς στέγασης όλων των μελών ΔΕΠ, (β) η λειτουργία της κεντρικής Γραμματείας περισσότερες ώρες 
για τους φοιτητές και η συνένωση των γραμματειών των επιμέρους Τομέων σε μια ενιαία δομή, καθώς 
και (γ) η αλλαγή ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, από 8πμ-8μμ σε 10πμ-10μμ (σ. 16, 17). 

* Τέλος, στο επίπεδο του γενικού στρατηγικού σχεδιασμού, αναγκαίος κρίθηκε: (α) ο επανασχεδιασμός 
των Τομέων, με στόχο την υπέρβαση ανταγωνιστικών τάσεων, μέσω της θέσης κοινών ερευνητικών στό-
χων, και της καθιέρωσης διατομεακών σεμιναριακών μαθημάτων (σ. 19, 20), (β) η αναδιαμόρφωση του 
ΠΠΣ από ολιγομελή Επιτροπή (σ. 19/20), (γ) η αξιοποίηση των διδασκόντων όλων των Τομέων στα υπο-
χρεωτικά μαθήματα(σ. 20), (δ) η καθιέρωση mentoring των φοιτητών από τους διδάσκοντες (σ.20) και (ε) 
ο σχεδιασμός της μελλοντικής στελέχωσης της Σχολής σε βάθος πέντε έως δέκα ετών, αξιοποιώντας νέ-
ους ερευνητές, τους οποίους θα απασχολεί επιτυγχάνοντας εξωτερική χρηματοδότηση για τα ερευνητικά 
της προγράμματα (σ. 20). 

10.2. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κατά τα έτη που μεσολάβησαν από την προηγούμενη Εξωτερική Αξιολόγηση του ΠΠΣ καταβλήθηκε 
συστηματική προσπάθεια να ανταποκριθεί η Σχολή στις συστάσεις της Επιτροπής στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό. Ειδικότερα: 

1. Αναμορφώθηκε το ΠΠΣ με τη φροντίδα ολιγομελούς επιτροπής και στο πλαίσιο της αναμόρφωσης αυ-
τής, (α) ενισχύθηκε η αναλογία των υποχρεωτικών σε σχέση με τα μαθήματα επιλογής στον αριθμό των 
μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου (37 υποχρεωτικά έναντι 13 κατ’ επιλογήν), ενώ κα-
ταβλήθηκε μέριμνα να μην αυξηθεί η διδακτέα ύλη και να περιοριστεί ο συνολικός αριθμός των ωρών 
διδασκαλίας, (β) ενισχύθηκε ο «εμπροσθοβαρύς» χαρακτήρας του ΠΠΣ με την εισαγωγή υποχρεωτικών 
μαθημάτων θεμελιώδους χαρακτήρα στα δύο (2) πρώτα έτη και τη μεταφορά των κατ’ επιλογήν μαθημά-
των στα τελευταία έτη σπουδών, (γ) καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικά μαθήματα η Εισαγωγή στην Επιστή-
μη του Δικαίου και η Μεθοδολογία του Δικαίου, στο α΄ και γ΄ εξάμηνο, αντίστοιχα, (δ) ενσωματώθηκαν 
στο ΠΠΣ και μαθήματα σε ξένη γλώσσα που απευθύνονται σε φοιτητές του προγράμματος ERASMUS, (ε) 
καθιερώθηκε το ΠΠΣ ως πρόγραμμα λήψης πτυχίου με βάση τα 240 ECTS, (στ) μειώθηκαν ουσιωδώς οι 
ώρες παρακολούθησης των φοιτητών, ώστε να προσεγγίζουν εβδομαδιαίως τις είκοσι μία, (ζ) ορίστηκαν 
σαφώς οι μαθησιακοί στόχοι κάθε μαθήματος στα έντυπα της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ, (η) καθιερώθηκαν δέκα δια-
κλαδικά σεμινάρια, (θ) βελτιώθηκε ο συντονισμός των διδασκόντων το ίδιο μάθημα, καθώς και το υλικό 
διδασκαλίας με χρήση του e-learning (Ενότητα 1, σημεία α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ια, και, εν μέρει ιβ των συστά-
σεων της Επιτροπής).  

Επιπλέον, αποσαφηνίστηκαν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι φοιτητές δικαιούνται να εξετάζονται 
προφορικά, τηρούνται οι ώρες εβδομαδιαίας ακρόασης των φοιτητών από τους διδάσκοντες, έχει εγκα-
τασταθεί Wi-Fi σε όλο το κτίριο και έχει ενισχυθεί σημαντικά η χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων διδασκα-
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λίας, ενώ ιδίως από το ακαδ. έτος 2018-19 ενισχύθηκε η on line αξιολόγηση των μαθημάτων από τους 
φοιτητές και προβλέφθηκε ο τρόπος αξιοποίησής της από τη Σχολή (Ενότητα 1, σημεία ιγ, ιστ, ιζ, ιη και 
ιθ των συστάσεων της Επιτροπής).  

2. Ως προς τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, η Σχολή δημιούργησε έξι (6) νέα ΠΜΣ τριών (3)  
εξαμήνων, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής, με σαφή προσαρμογή των ECTS, συμμετέχει δε σε 
οκτώ (8) επιπλέον διατμηματικά και διιδρυματικά ΠΜΣ με δίδακτρα. Επιπλέον, μετά από απόφαση της 
Συνέλευσης Τμήματος 126/5.2.2019, έχει συσταθεί επιτροπή που ετοιμάζει ένα διατομεακό αγγλόφωνο 
ΠΜΣ. 

3. Σε ό,τι αφορά τις διδακτορικές σπουδές, διαμορφώθηκε στις αρχές του 2018 ένα νέο κανονιστικό 
πλαίσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, βάσει του οποίου κάθε υποψήφιος ανασκοπεί 
κατ’ έτος την πορεία του έργου που έχει εκτελέσει, ώστε να διευκολύνεται η έγκαιρη ολοκλήρωση των 
διατριβών, έχει δε οριστεί μέγιστος χρόνος εκπόνησης στα έξι (6) έτη. Επιπλέον, ο αριθμός των υπο-
ψηφίων διδακτόρων αυξάνεται σταθερά (Ενότητα 3, σημεία β και γ των συστάσεων της Επιτροπής). 

4. Για την ενίσχυση της έρευνας, η Σχολή δημιούργησε στα τέλη του 2017 Επιτροπή Έρευνας για τον 
σχεδιασμό και συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ και την αναζήτηση εξω-
τερικών ερευνητικών πόρων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ερευνητικής της εικόνας. Ενισχύει επίσης 
τη συμμετοχή των μελών της σε διεθνή ακαδημαϊκά και ερευνητικά δίκτυα, τόσο οικονομικά όσο και 
με την προβολή τους στην ιστοσελίδα της Σχολής και την ανάδειξή τους στον ετήσιο απολογισμό του 
κοσμήτορα (Ενότητα 4, σημεία α, β, γ και ε των συστάσεων της Επιτροπής). 

5. Σε ό,τι αφορά την υπηρεσιακή οργάνωση της Σχολής, όλα τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν πλήρως εξοπλι-
σμένους χώρους γραφείου, οι υποδομές της Γραμματείας έχουν ουσιωδώς βελτιωθεί, η πρόσβαση των 
φοιτητών στις υπηρεσίες της Γραμματείας γίνεται πλέον κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικά, η Βιβλιοθήκη 
έχει ενισχυθεί με σημαντικό αριθμό βάσεων δεδομένων και προσφέρει στους φοιτητές ένα πλήρως 
ανακαινισμένο αναγνωστήριο (Ενότητα 5, σημεία α και β των συστάσεων της Επιτροπής). 

6. Τέλος, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, το ΠΠΣ αναδιαμορφώθηκε από ολιγομελή Επιτρο-
πή, κοινοί ερευνητικοί στόχοι τέθηκαν μέσω της ίδρυσης δύο Εργαστηρίων Έρευνας καθώς και ενός Κέ-
ντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό, στα οποία συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ από περισσότερους Τομείς, 
οι διδάσκοντες όλων των Τομέων αξιοποιούνται στα υποχρεωτικά μαθήματα και  επιπλέον πρόσφατα κα-
θιερώθηκε και ο θεσμός του mentoring για τους πρωτοετείς φοιτητές (Ενότητα 6, σημεία β, γ, δ και εν μέρει 
α των προτάσεων της Επιτροπής).  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο βαθμός ποσοτικής συμμόρφωσης προς τις συστάσεις της Επιτροπής 
Εξωτερικής Αξιολόγησης πλησιάζει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). Η Σχολή έχει ειδικότερα συμ-
μορφωθεί πλήρως σε είκοσι επτά (27) και εν μέρει σε δύο (2) από τις τριάντα εννέα (39) συστάσεις της 
Επιτροπής. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το ποσοστό συμμόρφωσης είναι πολύ υψηλότερο αν ληφ-
θεί υπόψη η βαρύνουσα σημασία των συστάσεων προς τις οποίες έχει συμμορφωθεί η Σχολή.    

Κάποιες άλλες συστάσεις δεν υιοθετήθηκαν λόγω «εγγενών» ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν συνο-
λικά την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας, αλλά και ειδικότερα τις νομικές σπουδές, και δεν μπο-
ρούν να παρακαμφθούν με μόνη την πρωτοβουλία της Σχολής. Σε αυτές ανήκει αρχικά ο πολύ μεγάλος 
αριθμός φοιτητών (που δεν επιτρέπει την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων όπως το tutoring, τη συ-
στηματική εκπόνηση εργασιών από μικρούς κύκλους φοιτητών ή την επέκταση των διαδικασιών διαρ-
κούς δοκιμασίας των φοιτητών). Ο ουσιαστικός περιορισμός των ανταγωνιστικών τάσεων μεταξύ των 
Τομέων δεν κατέστη επίσης εφικτός, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν. 4009/2011 (όπως τροποποιή-
θηκε με τον Ν. 4521/2018) η πρωτοβουλία για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή του προγράμματος 
σπουδών έχει μετατεθεί από τον Μάρτιο του 2018 στους Τομείς. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη 
σημαντική μείωση της χρηματοδότησης και την αβεβαιότητα ως προς τους ρυθμούς αναπλήρωσης του 
διδακτικού προσωπικού, δεν επέτρεψε και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου 
για την προοπτική της Σχολής την επόμενη δεκαετία. Τέλος, σημαντική είναι και η επίπτωση στο πρό-
γραμμα προπτυχιακών σπουδών από την έλλειψη οργανωμένων και αποτελεσματικών κύκλων σπου-
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δών επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση νομικών επαγγελμάτων (με εξαίρεση την Εθνική Σχολή 
Δικαστικών Λειτουργών), εξαιτίας της οποίας δεν μπορεί το πρόγραμμα να αποσυμφορηθεί από μαθή-
ματα, η διδασκαλία των οποίων, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επαφίεται στο στάδιο των σπουδών εξει-
δικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης (Βλ. αναλυτικά την Πρόταση Αναμόρφωσης του ΠΠΣ του 2014).   

Το Τμήμα συμφωνεί πάντως επί της ουσίας με τις συγκεκριμένες συστάσεις και κατά καιρούς έχει θέσει 
και το ίδιο σχετικά ζητήματα, ζητώντας παγίως μικρότερο αριθμό εισερχομένων φοιτητών, αλλαγή του 
συστήματος εισαγωγής και μετεγγραφών στη Σχολή, αύξηση των κονδυλίων για την έρευνα, αύξηση 
των θέσεων βοηθητικού προσωπικού κ.ά.  

10.3. ΑΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Παρά τη δραστική περικοπή της χρηματοδότησής της από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά την περίο-
δο που μεσολάβησε από την προηγούμενη εξωτερική αξιολόγηση, η Νομική Σχολή κατέβαλε κάθε δυ-
νατή προσπάθεια να διατηρήσει την ποιότητα του ΠΠΣ και παράλληλα να ενθαρρύνει και να ενισχύσει, 
στο μέτρο των δυνατοτήτων της, δράσεις που εντείνουν την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση με το διε-
θνές περιβάλλον στις νομικές σπουδές. Ειδικότερα η Σχολή: 

1.Με τη βοήθεια δωρεών, αλλά και του ΕΛΚΕ, ενίσχυσε ουσιωδώς τη Βιβλιοθήκη της, βελτιώνοντας τις 
υποδομές της, εξασφαλίζοντας μεγάλο αριθμό βάσεων δεδομένων και βιβλίων και ανακαινίζοντας 
πλήρως το φοιτητικό αναγνωστήριο. 

2.Βελτίωσε ουσιωδώς το σύνολο των υποδομών της, με πλήρη ανακαίνιση αιθουσών διδασκαλίας και 
τη δημιουργία μιας πλήρως εξοπλισμένης αίθουσας εκδηλώσεων. 

3.Προχώρησε στην επιτιμοποίηση σημαντικών προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, α-
ναδεικνύοντας έτσι την εξωστρέφεια της Νομικής Σχολής και βελτιώνοντας τη διεθνή παρουσία της. 
Επίτιμοι διδάκτορες της Σχολής αναγορεύτηκαν ειδικότερα οι: Γ. Κασιμάτης, Ομότιμος Καθηγητής Συ-
νταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2013), Κ. Μενουδάκος, Επίτιμος 
Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, (2014), I.Pernice, Τακτικός Καθηγητής της Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου (2014), A. Supiot, Καθηγητής στο Collège de France 
(2017), J.– Cl. Juncker, Πρόεδρος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017), A. Voßkuhle, Καθηγη-
τής Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Freiburg, Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρί-
ου της Γερμανίας (2017), W. Kahl, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης 
(2019), H. Collins, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και Ακαδημαϊκός (2019), Ν. Αναστα-
σιάδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2019). 

4.Ενίσχυσε τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε διεθνή ή ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά δίκτυα, καθώς και τη 
συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την ακαδημαϊκή της φήμη.  

5.Ενίσχυσε την επιρροή της στην νομοπαρασκευαστική δραστηριότητα της χώρας, στην απονομή της 
δικαιοσύνης, στην αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων και στην εκπροσώπηση της χώρας σε 
διεθνή και ευρωπαϊκά fora μέσω της σημαντικής αύξησης των διακρίσεων των μελών του διδακτικού 
και ερευνητικού της προσωπικού. 

6.Ενίσχυσε σημαντικά τη συμμετοχή φοιτητών της σε μια σειρά από διεθνείς διαγωνισμούς 
(https://www.law.auth.gr/el/node/8302), αυξάνοντας σημαντικά τη διεθνή παρουσία της. 

7.Ίδρυσε δύο (2) Εργαστήρια που παράγουν σημαντικό ερευνητικό και διδακτικό έργο 
(https://www.law.auth.gr/el/research) σε δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντες επιστημονικά χώρους, όπως 
είναι αυτός της διαφάνειας και του οικονομικού εγκλήματος, αφενός, και του ιατρικού δικαίου και της 
βιοηθικής, αφετέρου.  

8.Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό, που είναι λειτουργικά 
συνδεμένο με τη Νομική Σχολή και στεγάζεται σε αυτή (https://www.law.auth.gr/el/node/9730), προ-
κειμένου να ενισχύσει τις έρευνες σε ζητήματα που άπτονται του κοινού ευρωπαϊκού νομικού πολιτι-

https://www.law.auth.gr/el/node/8302
https://www.law.auth.gr/el/research
https://www.law.auth.gr/el/node/9730
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σμού, με απώτερο στόχο την ανάδειξη των κοινών αξιών των ευρωπαϊκών λαών, που (πρέπει να) απο-
τελούν, ταυτόχρονα και τα θεμέλια του ενωσιακού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

9.Ενίσχυσε σε σημαντικό βαθμό την ευρωπαϊκή παρουσία της συνάπτοντας νέες συνεργασίες στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, με αποτέλεσμα να είναι η πρώτη Σχολή σε αριθμό εξερχομένων 
και εισερχομένων φοιτητών, μολονότι υπάρχουν άλλες Σχολές με πολύ μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών. 

10.Ενίσχυσε την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της με πολύ καλά αποτελέσματα. 

11.Συγκρότησε και επικαιροποιεί σύμφωνα με το νόμο και με απόλυτη διαφάνεια και προσοχή τα Μη-
τρώα Εκλεκτόρων του Τμήματος (https://www.law.auth.gr/el/node/6073). 

12.Διεύρυνε τις εθνικές της συνεργασίες με εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς επιστημονικούς 
φορείς (https://www.law.auth.gr/el/node/9166). 

13.Ενίσχυσε την προσφορά της στον επιστημονικό διάλογο στον τομέα της Νομικής Επιστήμης, οργα-
νώνοντας ή συμμετέχοντας σε ευρύτατο αριθμό συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων ανοικτών στο ευρύ 
κοινό. 

14.Ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την προσφορά της στο ευρύ κοινό υλοποιώντας νέα προγράμματα Δια 
Βίου Μάθησης(https://www.law.auth.gr/el/node/8364). 

Αξίζει επίσης να σημειωθούν ορισμένες σημαντικές διακρίσεις του ανθρώπινου δυναμικού της Σχολής 

κατά τα τελευταία έτη: 

1. Ο καθηγητής Π. Γκλαβίνης και η επ. καθηγήτρια Αικ. Σαββαΐδου βραβεύθηκαν από την Ακαδημία Α-

θηνών για το συγγραφικό τους έργο (Δεκέμβριος 2019).  

2. Μέλος της Σχολής (και συγκεκριμένα η αναπλ. καθηγήτρια Ι. Καμτσίδου) τιμήθηκε από τον Πρωθυ-

πουργό της Γαλλικής Δημοκρατίας αναγορευόμενη σε Ιππότη του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα 

της Γαλλικής Δημοκρατίας (Ιούλιος 2018).  

3. Μέλος της Σχολής (και συγκεκριμένα η αναπλ. καθηγήτρια Α. Τσαούση) έχει καταταγεί στο 10% των 

καλύτερων συγγραφέων του Δικτύου SSRN στις κοινωνικές επιστήμες παγκοσμίως, βάσει των παραπο-

μπών σε επιλεγμένες δημοσιεύσεις της (1.2.2017). 

4. Φοιτητικές ομάδες της Νομικής Σχολής έχουν λάβει σημαντικές διακρίσεις σε εθνικούς και διεθνείς 

διαγωνισμούς εικονικών δικών ή διαγωνισμούς διαμεσολάβησης. 

5. Επιπλέον, η Νομική Σχολή έχει τιμηθεί τα τελευταία χρόνια με τρεις έδρες JeanMonnetκαι ένα Κέντρο 

Αριστείας Jean Monnet. Πρόκειται ειδικότερα για:  

(α) Έδρα Jean Monnet «Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση», Επιστημονικώς Υπεύθυνη: ε-

πίκουρη καθηγήτρια Αικ. Σαββαΐδου,  

(β) Έδρα Jean Monnet Νομικής Σχολής ΑΠΘ «Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην ΕΕ και Συ-

γκριτικοί Νομικοί Πολιτισμοί». Επιστημονικώς Υπεύθυνη: καθηγήτρια Χριστίνα Δεληγιάννη-

Δημητράκου,  

(γ) Έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού, Επιστημονικώς Yπεύθυνη: 

αναπληρώτρια καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου και  

(δ) Κέντρο Αριστείας Jean Monnet ΑΠΘ «Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία/ες», Ακαδημαϊκή Συντο-

νίστρια: Αν. Καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου (https://www.law.auth.gr/el/node/7165). 

Τέλος, ως προς τη διεθνή κατάταξη της Σχολής, με βάση τους δείκτες της QS, η Νομική από το 2018 

βελτιώνει διαρκώς τις επιδόσεις της, χωρίς όμως να κάμπτεται η προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης 

των κρίσιμων για την αξιολόγηση δεικτών. 

https://www.law.auth.gr/el/node/6073
https://www.law.auth.gr/el/node/9166
https://www.law.auth.gr/el/node/8364
https://www.law.auth.gr/el/node/7165
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2. Η διαδικασία της αξιολόγησης του ΠΠΣ και το αποτέλεσμά της 

Η διαδικασία αξιολόγησης του ΠΠΣ πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Μαΐου 2021, με αυστηρό πρό-

γραμμα. Στην διαδικασία μετείχαν είκοσι επτά μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της 

Σχολής, δώδεκα φοιτητές, δέκα απόφοιτοι της Σχολής και δέκα εργοδότες ή εκπρόσωποι κοινωνικών 

εταίρων.  

Μετά την αξιολόγηση, η Επιτροπή κατέθεσε Σχέδιο Έκθεσης αξιολόγησης, βαθμολογώντας το ΠΠΣ της 

Σχολής με άριστα. Στο Σχέδιο καταγράφονται τα θετικά σημεία του ΠΠΣ, περιλαμβάνονται όμως και ου-

σιώδεις παρατηρήσεις για τη βελτίωσή του.  

Ως θετικά σημεία αναφέρονται μεταξύ άλλων: 

 Strong and comprehensive effort to develop, implement and monitor a Quality Assurance Policy; 

 Excellent use of KPI Methodology in relation to Strategy Goals and Quality Goals/Targets;  

 Development of a renovated Program of Undergraduate Studies through a process involving the 

totality of the faculty and engaging with students and stakeholders; 

 Excellent quality assurance; an in-depth evaluation of the program (every 4 years).  

 Ιnstitution of student advisor introduced. 

 Good use of the available resources, serving so far as possible the needs of all students; student-

centered learning is valued; excellent Law Library 

Ως βασικότερες παρατηρήσεις μπορούν να αναφερθούν οι ακόλουθες: 

 Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου για την πορεία της Σχολής τα επόμενα πέντε ή δέκα έτη. 

 Επανεξέταση του ΠΠΣ, με συμμετοχή φοιτητών και κοινωνικών εταίρων. 

 Μείωση αριθμού μαθημάτων για το πτυχίο από πενήντα σε σαράντα.  

 Προσέλκυση διακεκριμένων καθηγητών από άλλες Σχολές. 

 Αξιοποίηση θεσμού επισκεπτών καθηγητών. 

 Υιοθέτηση συγκεκριμένων ουσιαστικών κριτηρίων για την προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ. 

 Ανωνυμοποίηση γραπτών εξετάσεων. 

 Σύσταση Γραφείου Εξετάσεων που θα αναλάβει όλα τα θέματα των εξετάσεων. 

 Αύξηση των ωρών υποδοχής των φοιτητών στη Γραμματεία. 

 Αύξηση των ωρών λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. 

Αναμένεται η κατάθεση της οριστικής Έκθεσης Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του ΠΠΣ. 

         3.Υλοποίηση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών στη διάρκεια της πανδημίας 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, το ΠΠΣ υλοποιήθηκε διαδικτυακά, όπως και κατά το προηγούμενο 

έτος, από τη στιγμή που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση τα πρώτα περιοριστικά μέτρα για την αντι-



48 

 

μετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Για την πραγματοποίηση των μαθημάτων χρησιμοποιήθηκε η 

ηλεκτρονική πλατφόρμα ΖΟΟΜ. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προ-

βλήματα, εκτός από λίγες περιπτώσεις που υπήρξε διακοπή του Internet.  

Διαδικτυακά διεξήχθησαν και οι εξετάσεις Ιανουαρίου 2021 και Ιουνίου 2021, που μεταφέρθηκαν λίγο 

πιο αργά, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων κατά την παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων 

στους φοιτητές. Οι εξετάσεις Ιουνίου ολοκληρώθηκαν ειδικότερα στα μέσα Ιουλίου. 

Για τις εξετάσεις υιοθετήθηκαν δύο επιλογές: 

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

κρίθηκε ως ο πλέον ασφαλής, είχε όμως αδυναμίες όταν το φοιτητικό ακροατήριο αριθμούσε 

περισσότερους από 250 φοιτητές ανά διδάσκοντα, όπως συνέβαινε σε όλα τα υποχρεωτικά 

μαθήματα, πλην Συνθέσεων. 

 Γραπτή εξέταση με συνδυασμό μικρών ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων και ανοικτών ερω-

τήσεων ανάπτυξης, με ταυτόχρονη κατανομή των φοιτητών σε διαδικτυακές αίθουσες και επι-

τήρηση μέσω ΖΟΟΜ.  

Η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε να διεξαχθούν διαδικτυακά και οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 

2021.  

       4.Παρουσίαση της αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές και κατάθεση προτάσεων 

Στην συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής με αρ. 193/6.7.2021 εφαρμόστηκε για δεύτε-

ρη 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 πα-

ρουσίαση έκανε ο συντονιστής ΟΜΕΑ, αναπληρωτής καθηγητής κ. Θ. Παπακυριάκου, τονίζοντας τις 

διαφορές που υπάρχουν στις αξιολογήσεις μεταξύ επιμέρους μαθημάτων, αλλά και τους θετικούς μέ-

σους 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 βελτιωθεί περαιτέρω. Επίσης ικανοποιητική 

θεωρήθηκε η αύξηση στους δείκτες ποιότητας μαθημάτων και διδασκόντων στη διάρκεια της πανδη-

μίας, 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.  

Διαβεβαίωσε τέλος τη Συνέλευση ότι σε κανένα μάθημα δεν παρατηρείται απόκλιση προς τα κάτω από  

τον  μεσοσταθμικό δείκτη αξιολόγησης των μαθημάτων κατά 20%. Κρίνεται επομένως ότι δεν υπάρχει 

ανάγκη περαιτέρω ενεργειών.      

          5.Κατατακτήριες εξετάσεις 

Οι Κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 21 διεξήχθησαν από 28 έως 30.5.2021. Με-

τά την παράδοση των βαθμολογιών από τους Α’ και Β’ βαθμολογητές, η Επιτροπή Διεξαγωγής των Κα-

τατακτηρίων Εξετάσεων συγκεντρώθηκε και αποκάλυψε ενώπιον της Κοσμήτορος τα ονόματα των εξε-

τασθέντων στα τρία μαθήματα των παραπάνω εξετάσεων. Διαπιστώθηκε ότι ισοψηφούσαν τρεις υπο-
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ψήφιοι στις τελευταίες δύο θέση και πραγματοποιήθηκε κλήρωση, ώστε να οριστούν οι δύο επιτυχό-

ντες.  

Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, ορίστηκε ότι όλοι οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στο Α΄ εξάμη-

νο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.  

           6.Μετεγγραφές φοιτητών  

Από 11 έως 21.12.2020, η Γραμματεία του Τμήματος δέχθηκε τις αιτήσεις φοιτητών που είχαν επιλεγεί 

για μετεγγραφή, με μοριοδότηση ή χωρίς, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021. Οι υποψήφιοι κλήθη-

καν, αφού καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να στείλουν ταχυδρομικώς ή 

με courier στην Γραμματεία του Τμήματος, προσκομίζοντας τα απαραίτητα κατά νόμο δικαιολογητικά. 

Κατόπιν τούτου, η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής, στη συνεδρίασή της αρ. 175/12.01.2021, ενέκρινε 

τη μετεγγραφή όλων των φοιτητών, πλήν δύο, της παραπάνω κατηγορίας που κατέθεσαν τα δικαιολο-

γητικά τους για έλεγχο στη Γραμματεία του Τμήματος."          

           7.Ορκωμοσίες  

Λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

COVID-19, καμία τελετή ορκωμοσίας δεν πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2021. Μο-

λονότι η ισχύουσα από τον Ιούλιο και έως 6.9.2021 ΚΥΑ επιτρέπει την πραγματοποίηση των τελετών 

αυτών, η Σύγκλητος του ΑΠΘ έχει κρίνει ότι το πανεπιστήμιο αδυνατεί να διασφαλίσει την τήρηση των 

περιγραφόμενων σε αυτήν όρων. Αντίστοιχη ήταν η άποψη που διαμορφώθηκε και στην Κοσμητεία, 

κυρίως μάλιστα καθώς η μη διεξαγωγή των συγκεκριμένων τελετών δεν δημιουργεί προβλήματα στους 

αποφοίτους, μετά την απόφαση της Συγκλήτου να παραλαμβάνουν οι αποφοιτούντες αντίγραφα πτυ-

χίου, χωρίς να έχει προηγηθεί ορκωμοσία. 

 

ΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Το 2021 συνέχισαν τη λειτουργία τους τα δεκατέσσερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της 

Σχολής: 

1. «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» 

2. «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη» 

3. «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» 

4. «Εμπορικό Δίκαιο» 

5. «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές» 

6. «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες»8. ΔΔΠΜΣ με τίτλο: «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό 

Κοινωνικό Δίκαιο» 

7. Διακρατικό Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το Τμήμα Νομικής του Πανεπι-

στημίου Τουλούζης της Γαλλίας (Université Toulouse Capitole) 
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8. Διακρατικό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τη Νομική Σχολή του Πα-

νεπιστημίου Λευκωσίας της Κύπρου με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», σε συνεργασία 

με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) 

9. Διϊδρυματικό ΠΜΣ: «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» 

10. Διϊδρυματικό ΠΜΣ «Δίκαιο και Οικονομικά» 

11. ΔΠΜΣ με τίτλο: «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» 

12. ΔΠΜΣ με τίτλο: «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση» 

13. ΔΠΜΣ με τίτλο: «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» 

14. ΔΠΜΣ με τίτλο: «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές» 

Προκηρύχθηκε επίσης, ως 15ο, το αγγλόφωνο ΠΜΣ “European Business and Economic Law”, για το ο-

ποίο η Συνέλευση Τμήματος ανέλαβε την κατασκευή ιστοσελίδας, καθώς και την πληρωμή ενός ατόμου 

για την υποστήριξή του. Τελικώς υπέβαλαν αίτηση παρακολούθησης μόνο δώδεκα άτομα, εκ των ο-

ποίων μόνο ένας αλλοδαπός και κατόπιν τούτου η ΕΔΕ πρότεινε προς τη Συνέλευση Τμήματος και η Συ-

νέλευση αποφάσισε να μην λειτουργήσει το μεταπτυχιακό αυτό για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, 

εντός του οποίου πρέπει ωστόσο να γίνει συντονισμένη προσπάθεια να γίνει ευρύτερα γνωστό, κυρίως 

στο εξωτερικό.   

Προκηρύχθηκε τέλος και το ΠΜΣ που οργανώνεται από κοινού με το Τμήμα Φαρμακευτικής, το 16ο της 

Σχολής μας, με τίτλο: «Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη». Το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει 

τη λειτουργία του τον Δεκέμβριο 2021. 

Αποφασίστηκε από τη Συνέλευση Τμήματος και η ίδρυση νέου ΠΜΣ, από κοινού με το Τμήμα Δημοσιο-

γραφίας, με τίτλο: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας: Δίκαιο και  Πολιτική», το οποίο ήδη 

βρίσκεται στην Επιτροπή Κοσμητόρων. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. Επιστημονικές εκδηλώσεις και σεμινάρια της Σχολής  

 Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2021, παρά τα περιοριστικά μέτρα πραγματοποιήθηκαν πάντως έξι συ-

νέδρια και τέσσερα webinars σε επίκαιρα ζητήματα, η παρακολούθηση των οποίων ήταν ελεύθερη από 

τους φοιτητές.  

 

ΙV. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Χρηματοδότηση έρευνας 

Μετά από πρόταση της Επιτροπής Ενίσχυσης της Έρευνας στη Σχολή μας, προκηρύχθηκε η χρηματοδό-

τηση έρευνας που θα πραγματοποιηθεί από μέλη ΔΕΠ με ουσιαστική συμμετοχή φοιτητών προπτυχια-

κών ή μεταπτυχιακών. 
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2. Ερευνητικά προγράμματα 

Κατά το 2021 συνεχίστηκε η συμμετοχή μελών ΔΕΠ της Σχολής σε ερευνητικά προγράμματα με Leaders 

άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής. Περισσότερες πληροφορίες για τα ερευνητικά 

προγράμματα που υλοποιούνται στη Σχολή βλ. στην Ιστοσελίδα της Σχολής (www.law.auth.gr  Έρευ-

να) 

3. Λειτουργία ερευνητικών ομάδων 

Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2021 συνεχίστηκε η δραστηριότητα των δύο ερευνητικών ομάδων της 

Σχολής:  

 για την Ψηφιακή Οικονομία και το Ιδιωτικό Δίκαιο 

και 

 για το Δίκαιο και Πληροφορική. 

 

V. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του 2021 υλοποιήθηκαν στη Σχολή τέσσερα συνολικά προγράμματα δια βί-

ου εκπαίδευσης: 

 Σεμινάριο Βιοηθικής από Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής και Εθνική Επι-

τροπή Βιοηθικής (1.1 – 30.6.2021) 

 Σεμινάριο του Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλη-

μα, με θέμα: «Επίκαιρα ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, ιδίως μετά τον ν. 4738/2020» (9 – 

10.4.2021). 

 6ο Θερινό Σχολείο Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής(με θέμα «AUTONOMY 

AND HEALTH CARE IN THE (POST)PANDEMIC ERA» (11 – 17.7.2021) 

  Θερινό Σχολείο Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, το Οικονομικό Έγκλημα και τη Διαφ-

θορά με θέμα : “Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: 

European and international perspectives” (3 – 11.7.2019). 

 

VΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Σταθερός είναι ο προσανατολισμός της Σχολής στην εξωστρέφεια, που εξασφαλίζεται με διεθνείς και 

εθνικές συνεργασίες, με παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα δικαίου ή δικαιοσύνης, με ενίσχυση της κι-

νητικότητας των φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS  και με επένδυση στην Πρακτική 

Άσκηση. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις μέσα στο 2021: 

1. Θεσμοθέτηση Βραβείου 

http://www.law.auth.gr/
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Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε την άνοιξη του 2021 

τη θεσμοθέτηση βραβείου για δημοσιεύσεις υπ. διδακτόρων και διδακτόρων σε ξένα περιοδικά με κρι-

τές. 

Ήδη η προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής. 

2. Συνέδρια ανοικτά στο ευρύ κοινό 

Μέσα στο 2021 η Σχολή συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, 

με συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις ανοικτές στο κοινό.  

Συνεχίστηκαν επίσης με ιδιαίτερη επιτυχία τα σεμινάρια προσφυγικού δικαίου που πραγματοποίησε η 

Σχολή σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν 

διαδικτυακά. 

3. Ενίσχυση του προγράμματος ERASMUS 

Παρά τα περιοριστικά μέτρα λόγω COVID-19, συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους το 

πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων στο πλαίσιο του ERASMUS.      

Συνολικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 οι εξερχόμενοι φοιτητές είναι εξήντα ένας (61), ενώ οι ει-

σερχόμενοι για το χειμερινό εξάμηνο του 2021-22 είναι εβδομήντα (70).  

4. Επένδυση στα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης  

Παρά τα περιοριστικά μέτρα λόγω COVID-19, το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης προκηρύχθηκε κανο-

νικά τον Μάιο του 2021 και τα αποτελέσματα εκδόθηκαν στις 3 Ιουνίου 2021. Αίτηση υπέβαλαν ε-

μπρόθεσμα ενενήντα οκτώ φοιτητές, εκ των οποίων σαράντα έξι τεταρτοετείς (εκ των οποίων τρεις δεν 

είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ECTS και αποκλείστηκαν), τριάντα οκτώ επί πτυχίω (εκ 

των οποίων ένας δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ECTS και αποκλείστηκε) και δεκατέσ-

σερις τριτοετείς (εκ των οποίων ένας δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ECTS και απο-

κλείστηκε).  

Παράλληλα, 3 ξένοι φοιτητές έκαναν πρακτική άσκηση διάρκειας ενός μηνός στο Εργαστήριο Μελέτης 

Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. 1 ξένος φοιτητής έκανε πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Μελέτης για 

τη Διαφάνεια, το Οικονομικό Έγκλημα και τη Διαφθορά.  

 

VΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Στρατηγικός στόχος της Σχολής είναι και η διαρκής ενίσχυση και βελτίωση της Βιβλιοθήκης της.  Η προ-

σπάθεια συνεχίστηκε και το 2021. Ειδικότερα: 

 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της, η Βιβλιοθήκη μας κάλυπτε με δικά της έσοδα 

την αμοιβή ενός ατόμου, που εργαζόταν κυρίως τις απογευματινές ώρες. Λόγω των περιοριστι-

κών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα έσοδα της Βιβλιοθήκης μειώθηκαν δρα-

στικά και αδυνατούσε να καλύψει τη συγκεκριμένη δαπάνη. Κατόπιν τούτου, η Συνέλευση του 
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Τμήματος αποφάσισε την άνοιξη του 2021 να καλύψει με το ποσό των 7.000 ευρώ την απασχό-

ληση του εργαζομένου για δέκα μήνες, από 1.9.2021 έως 30.6.2022. 

 Η Βιβλιοθήκη ενισχύθηκε μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του 2021 για την προμήθεια βιβλίων με τα 

ποσά των: 

o 10.500 ευρώ περίπου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,  

o 11.450 ευρώ από έκτακτη χρηματοδότηση μέσω ΕΛΚΕ και  

o 10.500 ευρώ περίπου, μέσω ΠΑΜΑΚ (το ποσό προέρχεται από χρήματα του μεταπτυ-

χιακού προγράμματος που υλοποιεί η Σχολή σε συνεργασία με το ΠΑΜΑΚ, τα οποία 

δεν είχαν καταβληθεί).  

Στο τέλος του καλοκαιριού υπάρχουν επαρκή υπόλοιπα στα έργα της Σχολής, ώστε να μπορεί η Βι-

βλιοθήκη να προμηθευτεί, εφόσον η Συνέλευση το αποφασίσει, και επιπλέον βιβλία, ανάλογα με 

τα αιτήματα των Τομέων. 

 Σε ό,τι αφορά τις Βάσεις, συνεχίστηκε η προμήθεια όλων των Βάσεων που η Σχολή θεωρεί ση-

μαντικές για τη λειτουργία της  μέσω της χρηματοδότησης της Νομικής Επιτροπής. Ειδικότερα, 

η Σχολή συνεχίζει να διαθέτει τις ακόλουθες Βάσεις: 

o Westlaw 

o Westlaw UK 

o New Westlaw International 

o Nbonline 

o Nomos  

o Dalloz    

o IAReporter. Investment Arbritration Report 

o Beck online premium 

o Σάκκουλας (Sakkoulas Online) 

o JURIS Zusatzmodul Hochschulen, BGB Staudinger Online  

o Hein Online Academic Core and Kluwer Law International Journal Library (με VPN σύνδε-

ση) 

o Oxford Public International Law (με VPN σύνδεση)  

o Manz Verlang  

o Mohr Siebeck 
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VΙIΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Το πρώτο εξάμηνο του 2021 τοποθετήθηκε Wi-Fi σε όλα τα γραφεία του 4ου ορόφου και στο Εργαστή-

ριο για τη διαφάνεια και τη διαφθορά. Έτσι σήμερα, όλη η Σχολή διαθέτει Wi-Fi. 

Παράλληλα, έγινε η μετάβαση στη νέα Ιστοσελίδα της Σχολής, την οποία είχε ετοιμάσει το ΚΗΔ, γιατί 

στο τέλος του έτους αλλάζει το περιβάλλον λειτουργίας όλων των ιστοσελίδων του ΑΠΘ. Η μετάβαση 

δεν ήταν «αναίμακτη». Υπάρχουν απώλειες και λάθη, που καλούνται να διορθώσουν οι υπεύθυνοι για 

την τήρηση της ιστοσελίδας.  

 

ΙΧ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Στη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου του 2021 έγιναν οι ακόλουθες εργασίες για τη βελτίωση των εσω-

τερικών και εξωτερικών χώρων της Σχολής: 

 Αποξήλωση των σιδερένιων κατασκευών στον εξωτερικό διάδρομο της Σχολής (προς χώρο 

στάθμευσης), που ήταν εστία βρωμιάς. 

 Προμήθεια κλιματιστικών για γραφεία καθηγητών, μετά την συνταξιοδότηση επτά μελών ΔΕΠ 

από την Σχολή στο τέλος του 2020 και την αναδιανομή των γραφείων. 

 Αλλαγή πατώματος σε γραφεία καθηγητών και σε Τομείς, μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρε-

σίας και βεβαίωση της φθοράς των υπαρχόντων δαπέδων. 

 Βαφή τοίχων γραφείων και αιθουσών. 

 Βαφή των οροφών Βιβλιοθήκης της Σχολής. 

 Διαμόρφωση αιθρίου του 1ου ορόφου,  μπροστά από την αίθουσα ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.  

 

 Διαμόρφωση αιθρίου του 2ου ορόφου. 
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 Η πιο σημαντική παρέμβαση μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του 2021 ήταν το αίτημα που καταθέσαμε, 

από κοινού με τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, για ένταξη του 

κτιρίου ΝΟΠΕ στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του ΑΠΘ.  Χρειάζεται α-

σφαλώς μια παρακολούθηση, για να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση.  

  

Χ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Η Σχολή έχει υποβάλλει από το 2017 τρία βασικά αιτήματα προς την Τεχνική Υπηρεσία ΑΠΘ, καθώς και 

προς τις προηγούμενες και τις τωρινές πρυτανικές αρχές, σε σχέση με την ασφάλεια του κτιρίου. Έχου-

με ζητήσει ειδικότερα:  

 Να γίνει έλεγχος της στατικής δυναμικής του κτιρίου, τονίζοντας ότι το κτίριο είχα χαρακτηρι-

στεί «κόκκινο» μετά τον σεισμό του 1978.  

 Να πραγματοποιηθούν ασκήσεις εκκένωσης του κτιρίου σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς, 

ώστε να είμαστε τόσο το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, όσο και οι φοιτητές, έτοιμοι αν 

κάτι συμβεί, όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος. 

 Να ετοιμαστούν σχέδια διαφυγής, όπως ρητά προβλέπει ο νόμος. 

Μετά από τέσσερα σχεδόν χρόνια, περισσότερες από τέσσερις κρούσεις και δύο συναντήσεις με τις 

πρυτανικές αρχές και την Τεχνική Υπηρεσία, ικανοποιήθηκε τελικά μόνο το τρίτο αίτημά μας και μάλι-

στα – σωστά – όχι μόνο για τη δική μας, αλλά και για τις υπόλοιπες Σχολές του ΑΠΘ. Έτσι, μέσα στο κα-

λοκαίρι τοποθετήθηκαν οι σχετικές πινακίδες σε διάφορα σημεία της Σχολής. 
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Η τοποθέτηση έχει βέβαια γίνει μάλλον πρόχειρα και θα ήταν καλύτερο στο άμεσο μέλλον να τοποθε-

τηθούν τα πλάνα διαφυγής σε κάποιο ξύλινο ή μεταλλικό πλαίσιο.   
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