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       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

        Κατατακτήριες Eξετάσεις 

 για εισαγωγή στη Νομική Σχολή 

για το ακαδημαϊκό έτος  2022-2023 

 
Ανακοινώνεται ότι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου 4186/2013 και την Υ.Α. αριθμ. 

Φ1/192329/Β3/16-12-2013, η κατάταξη πτυχιούχων  Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών θα γίνει με εξετάσεις στα τρία (3) 

μαθήματα που αναφέρονται ακολούθως και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στο πρώτο εξάμηνο 

σπουδών (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 210/08-02-2022). 

Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται στο 12% επί του αριθμού των εισακτέων στη Νομική Σχολή-Α.Π.Θ. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

• Ιστορία του Δικαίου 

 

Ύλη: 

 

       To μάθημα της Ιστορίας Δικαίου εξετάζει την πολιτειακή οργάνωση, τις πηγές του δικαίου 

και την απονομή της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των πόλεων στον ελλαδικό χώρο από την 

αρχαϊκή και την κλασική έως την ελληνιστική εποχή, και αντιστοίχως την πολιτειακή 

οργάνωση, τις πηγές του δικαίου και την απονομή της δικαιοσύνης στην αρχαία Ρώμη από 

την αρχαϊκή εποχή μέχρι την Ιουστινιάνειο Κωδικοποίηση. Μέσα από την τοποθέτηση των 

θεσμών στο χωροχρονικό πλαίσιό τους και τη μελέτη αρχαίων εννόμων τάξεων, την 

επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο ρωμαϊκό δίκαιο και τη σταδιακή 

διαμόρφωση και εξέλιξη της νομικής επιστήμης στη Ρώμη, επιδιώκεται η πληρέστερη 

κατανόηση σύγχρονων δικαιικών θεσμών που ανάγουν την καταγωγή τους στην ελληνική 

και ρωμαϊκή αρχαιότητα. Ειδικότερα, στο αντικείμενο της Ιστορίας Δικαίου 

περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές: 

 

 

 



Α/ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1) Χρονικά και πολιτειακά πλαίσια στην ελληνική αρχαιότητα – οι περίοδοι της εξέλιξης του 

ελληνικού δικαίου – οι πηγές του δικαίου 

2) H πολιτειακή οργάνωση στον ελλαδικό χώρο από την αρχαϊκή ως την κλασική εποχή 

3) Οι νομοθέτες της αρχαϊκής εποχής (Ζάλευκος, Χαρώνδας, Λυκούργος, Δράκων, Σόλων) 

4) Η πολιτειακή μεταρρύθμιση του Κλεισθένη στην αρχαία Αθήνα 

5) Η αθηναϊκή Δημοκρατία και η απονομή της δικαιοσύνης κατά την κλασική εποχή 

6) Τα ελληνιστικά βασίλεια 

 

Β/ ΑΡΧΑΙΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1) Οι περίοδοι της εξέλιξης του ρωμαϊκού δικαίου – οι πηγές του δικαίου – η εξέλιξη της 

νομικής επιστήμης 

2) Η πολιτειακή οργάνωση στην αρχαία Ρώμη 

α) Βασιλεία 

β) res publica 

γ) Αυτοκρατορία 

3) Οι πηγές του δικαίου και η απονομή της δικαιοσύνης στην αρχαία Ρώμη 

 α) Βασιλεία 

 β) res publica 

 γ) Αυτοκρατορία 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

Για την προετοιμασία των υποψηφίων προτείνονται ενδεικτικά τα εξής εγχειρίδια: 

• Humbert, Michel, Πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί της Αρχαιότητας (Ιnstitutions 

politiques et socials de l’Antiquité, Paris 2007), μτφρ. Ιωάννης Ε. Τζαμτζής, Eκδ. 

Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2012. 

• Νάκος, Γ. Π., Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού δικαίου, Θεσσαλονίκη, Εκδ. University 

Studio Press, 1991.    

 

 

 

• Πολιτειολογία 

 

Ύλη: 

 

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις του ζητήματος της φύσης του κράτους 

2. Οι προκρατικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης (γένος-φυλή κλπ.) και η ιστορική καταγωγή 

του κράτους 

3. Τα στοιχεία του κράτους (χώρος, πληθυσμός, εξουσία) 

4. Το ευρωπαϊκό απολυταρχικό κράτος 



5. Η εξέλιξη των βρεταννικών πολιτικών θεσμών 

6. Η αμερικανική επανάσταση και το Σύνταγμα των ΗΠΑ 

7. Η γαλλική επανάσταση, η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και τα συνταγματικά κείμενα της 

επαναστατικής περιόδου. 

8. Μορφές κυβέρνησης των συνταγματικών κρατών (κοινοβουλευτικό, προεδρικό και 

ημιπροεδρικό σύστημα, σύστημα κυβερνώσας Βουλής) 

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. Αντωνίου, Θεοδ./Γεραπετρίτης, Γιώργος, Ευρωπαϊκή Συνταγματική Ιστορία (2014), εκδ. 

Νομική Βιβλιοθήκη. 

2. Anderson, Perry, Το απολυταρχικό κράτος (2003), εκδ. Οδυσσέας. 

3. Diamond, Jared, Όπλα, μικρόβια και ατσάλι (2007), εκδ. Κάτοπτρο. 

4. Μανιτάκης Αντ., Τι είναι Κράτος (2007), Τι είναι Πολίτευμα (2009), εκδ. Σαββάλας. 

5. Πάσχος, Γιώργος, Κράτος δικαίου και πολιτική (1991), εκδ. Ο Πολίτης. 

6. Τσάτσος, Δημήτρης, Πολιτεία (2010), εκδ. Γαβριηλίδη. 

7. Χρυσόγονος, Κώστας, Πολιτειολογία. Το κράτος ως μορφή οργάνωσης των ανθρώπινων 

κοινωνιών, 2η έκδ. (2020), εκδ. Σάκκουλα. 

 

• Διπλωματική Ιστορία 

Ύλη:  

Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν στοιχεία για τη διπλωματία, το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών, 

καθώς και αρχές ή έννοιες, με πρωταρχικές την αρχή της κυριαρχίας και την έννοια της ισορροπίας 

των δυνάμεων, πάνω στις οποίες το σύστημα αυτό στηριζόταν μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Καλούνται επίσης να γνωρίσουν την πορεία του ευρωπαϊκού συστήματος κρατών με έμφαση στην 

πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων και τις μεταξύ τους σχέσεις, από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία του 19ου 

αιώνα έως την κατάρρευση του συστήματος και την επικράτηση του διπολισμού μετά το 1945. Ως κύριοι 

σταθμοί θεωρούνται το σύστημα των Συμμαχιών (1871-1914), ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ρωσική 

Επανάσταση, οι συνθήκες Ειρήνης και το σύστημα της Κοινωνίας των Εθνών, θέματα μειονοτήτων, η 

πολιτική των ολοκληρωτικών καθεστώτων του μεσοπολέμου, η πολιτική του κατευνασμού και ο Β΄ 

Παγκόσμιος Πόλεμος. 

 

Ειδικότερες θεματικές που μπορεί να εξεταστούν είναι οι ακόλουθες: 

 



• Το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών και οι αρχές του - Η έννοια της ισορροπίας δυνάμεων – Οι Μεγάλες 

Δυνάμεις και ο ρόλος τους στο ευρωπαϊκό σύστημα κρατών  

• Η εμφάνιση των εθνών-κρατών και οι συνέπειες στο διεθνές σύστημα 

• Η άνοδος της Γερμανίας και ο αντίκτυπος στην ισορροπία του ευρωπαϊκού συστήματος – Ο 

αγγλογερμανικός ανταγωνισμός 

• Το Ανατολικό Ζήτημα και η ζωντανή κληρονομιά του – Ο ανταγωνισμός Αυστρουγγαρίας-Ρωσίας – 

Αναζητώντας τα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

• Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – Η Ρωσική Επανάσταση – Η επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών 

• Η διευθέτηση των Βερσαλλιών 

• Η απόπειρα οργάνωσης συστήματος συλλογικής ασφάλειας – Η παραδοσιακή διπλωματία – Το 

ζήτημα των μειονοτήτων 

• Η παγκόσμια οικονομική κρίση και ύφεση – Η άνοδος του ολοκληρωτισμού 

• Ιδεολογία και εξωτερική πολιτική: Η περίπτωση Hitler 

• Ιδεολογία και εξωτερική πολιτική: Η περίπτωση Στάλιν 

• Η πολιτική του «κατευνασμού» και η κορύφωση: Μόναχο 1938 

• Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – Η Ευρώπη του Hitler 

• Η διπλωματία των «Τριών Μεγάλων», 1941-45 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ: 

 

Ιωάννης Δ. Στεφανίδης, Ισορροπία των δυνάμεων και ηγεμονική πρόκληση: Το ευρωπαϊκό σύστημα 

κρατών, 1871-1945, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2006 

 

Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία 1789-1945: Από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι 

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1993/2001 (Μέρος Δεύτερο, κεφάλαια: 

Στ΄, Η΄, & Μέρος Τρίτο: ολόκληρο) 

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Τρίτη, 1 έως Τρίτη, 15 Νοεμβρίου, 2022. 

Οι ώρες που θα δέχεται αιτήσεις η Γραμματεία της Νομικής Σχολής θα ανακοινωθούν εκείνη την 

περίοδο. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

• Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται και από τη Γραμματεία της Σχολής) 

• Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού 

συνυποβάλλεται  βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π. 

 

Διαδικασία εξετάσεων: 



Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων θα αναρτηθεί ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων που θα 

εξεταστούν στην συγκεκριμένη αίθουσα. 

Οι υποψήφιοι, για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν την έναρξη της 

εξέτασης. Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωματιστού μελανιού εκτός του μπλε και του μαύρου. 

Απαγορεύεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, 

τετράδια, σημειώματα, κινητά, ηλεκτρονικές συσκευές ή άλλα αντικείμενα εκτός από το 

στυλό και το πιστοποιητικό της ταυτοπροσωπίας. 

 

Αποτελέσματα: 

Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής, μετά τη σχετική έγκριση από την Γενική 

Συνέλευση, μαζί με την προθεσμία για εγγραφή των επιτυχόντων. 

 

 

 

                                                     Γραμματεία 

                                                  Νομικής Σχολής 


