ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ
ασκούντος κατά νόμο και χρέη Προέδρου του Τμήματος Νομικής

1.9.2013-30.11.2017

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δέλλιος
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ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ 1ης ΔΙΕΤΙΑΣ (1.9.2013-31.10.2015):
1.
Καθηγητής Άγγελος Στεργίου, Αναπληρωτής Κοσμήτορας
2.
Καθηγήτρια Ουρανία Χατζηνικολάου-Αγγελίδου
3.
Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Γώγος
ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ 2ης ΔΙΕΤΙΑΣ (1.11.2015-30.11.2017):
1.
Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης, Αναπληρωτής Κοσμήτορας
2.
Αναπλ. Καθηγήτρια Ευγενία Πρεβεδούρου
3.
Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Ιγγλεζάκης
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
1.
Κοσμητεία: 194 συνεδριάσεις (1η διετία 97, 2η διετία 97)
2.
Γενική Συνέλευση Σχολής: 96 συνεδριάσεις (1η διετία 46, 2η διετία 50)
3.
Σύγκλητος (εκπροσώπηση από Κοσμήτορα): 84 συνεδριάσεις (αριθ.
2867/15.9.2013 - 2951/29.11.2017)
4.
ΔΣ Φοιτητικής Λέσχης: 75 συνεδριάσεις (αριθ. 1087/27.8.20131131/1.9.2015, σε 21 συνεδριάσεις εκπροσώπηση από Αναπλ. Κοσμήτορα κ.
Στεργίου) + (1132-1162/23.10.2017, σε όλες τις συνεδριάσεις εκπροσώπηση
από Αναπλ. Κοσμήτορα κ. Γκλαβίνη)
5.
Γενική Συνέλευση ΕΑΔΠ-ΑΠΘ: 5 συνεδριάσεις
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (με βάση τις δηλώσεις
μαθημάτων)
1.
2013/14: 2807
2.
2014/15: 2752
3.
2015/16: 2777
4.
2016/17: 2856
5.
2017/18: 2902
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΙ ΠΜΣ
ΠΜΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

0

0

0

42

27

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

0

0

0

35

28

365

313

322

528

671

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
1.
2013/14: 257
2.
2014/15: 263
3.
2015/16: 294
4.
2016/17: 315
5.
2017/18: 319
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
1.
2013: 93 (92 + 1 σε αναστολή)
2.
2014: 93 (88 + 5 σε αναστολή)
3.
2015: 90 (85 + 5 σε αναστολή)
4.
2016: 86 (82 + 4 σε αναστολή)
5.
2017: 84 (80 + 4 σε αναστολή)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1.
2013: 19 (12 διοικ/κοι, ΙΔΑΧ + 7 εργολαβία)(Κοσμ.-Γραμμ.-Τομείς)
2.
2014: 17 (10 διοικ/κοι, ΙΔΑΧ + 7 εργολαβία) (Κοσμ.-Γραμμ.-Τομείς)
3.
2015: 14 (8 διοικ/κοι, ΙΔΑΧ + 6 εργολαβία) (Κοσμ.-Γραμμ.-Τομείς)
4.
2016: 14 (8 διοικ/κοι, ΙΔΑΧ + 6 εργολαβία) (Κοσμ.-Γραμμ.-Τομείς)
5.
2017: 14 (8 διοικ/κοι, ΙΔΑΧ + 6 εργολαβία) (Κοσμ.-Γραμμ.-Τομείς)
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ: 23
1. από 9/2013: 1
2. 2014: 3
3. 2015: 5
4. 2016: 7
5. 2017: 7
Σημείωση: Η πρακτική εμπειρία (αριθμοί αποφοιτούντων, διαθεσιμότητα και
χωρητικότητα αίθουσας τελετών, ανταπόκριση στο χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων) ανέδειξε σκόπιμο να ορίζονται εγκαίρως (κάθε Σεπτέμβριο) επτά (7) ημερομηνίες για τις ορκωμοσίες του επομένου έτους, δύο
περί τα τέλη Μαρτίου, δύο περί τα τέλη Ιουλίου, μία στις αρχές Σεπτεμβρίου
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και δύο περί τα τέλη Νοεμβρίου. Για το 2018 οι ημερομηνίες αυτές είναι: Δευτέρα 26.3.2018 ώρα 10:00-12:00 και 12:00-14:00, Δευτέρα 23.7.2018 ώρα
10:00-12:00, Τρίτη 24.7.2018 ώρα 12:00-14:00, Δευτέρα 3.9.2018 ώρα 10:0012:00, Τετάρτη 21.11.2018 ώρα 10:00-12:00 και 12:00-14:00.
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ: 42
1.
2013: 4
2.
2014: 1
3.
2015: 16
4.
2016: 9
5.
2017: 12
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
1.
17.12.2013: Γεώργιος Κασιμάτης, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού
Δικαίου του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ινστ. Συνταγματικών Ερευνών
2. 12.5.2014: Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
3. 4.12.2014: Ιngolf Pernice, Kαθηγ. Νομικής Παν/μίου Humbolt Βερολίνου
4. 3.5.2017: Alain Supiot, Καθηγητής στο College de France
5. 13.7.2017: Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
6. 23.11.2017: Andreas Vosskuhle, Πρόεδρος του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθηγητής Νομικής Σχολής
Freiburg.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
1.
Διεξαγωγή εξωτερικής αξιολόγησης Σχολής Οκτ. 2013
2.
Επικαιροποίηση εσωτερικής αξιολόγησης ακαδ. έτους 2012/13
3.
Διεξαγωγή εσωτερικής αξιολόγησης ακαδ. έτους 2013/14
4.
Επικαιροποίηση εσωτερικής αξιολόγησης ακαδ. έτους 2014/15
5.
Επικαιροποίηση εσωτερικής αξιολόγησης ακαδ. έτους 2015/16
6.
Εκκρεμεί: Επικαιροποίηση εσωτερικής αξιολόγησης 2016/17
Προτάσεις:
 Δεδομένου ότι έχει συμπληρωθεί 4ετία από την τελευταία (Οκτ. 2013) σκόπιμο είναι
να υπάρξει προετοιμασία για νέα εξωτερική αξιολόγηση.
 Οι ετήσιες επικαιροποιήσεις της εσωτερικής αξιολόγησης σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται στο περιεχόμενο της εσωτερικής αξιολόγησης του 2013/14 (εισηγήτρια: καθηγ.
κ. Κ. Μακρίδου), με απλή αναπροσαρμογή των στατιστικών δεδομένων. Μετά από
τόσα χρόνια εκτιμάται ότι θα πρέπει να γίνει μια εκ νέου πρωτογενής καταγραφή και
αξιολόγηση της εικόνας της Σχολής στο σύνολο των παραμέτρων της εσωτερικής αξιολόγησης.
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 Εκτιμάται ότι η περαιτέρω βελτίωση της θέσης της Σχολής στις διεθνείς κατατάξεις
προϋποθέτει συνεπέστερη και πληρέστερη εφαρμογή των κανόνων ΜΟΔΙΠ/ΑΔΙΠ
στη συμπλήρωση των τυποποιημένων στοιχείων για κάθε μάθημα και στη βελτίωση
της συνολικής εικόνας της ιστοσελίδας της Σχολής, κατευθύνσεις προς τις οποίες θα
πρέπει να κινηθούν σύντονα η Επιτροπή Αξιολογήσεων και η Επιτροπή Ιστοσελίδας.
Επισήμανση: Υπάρχει ανάγκη ενθάρρυνσης και ενίσχυσης των φοιτητών για συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων, σύμφωνα και
με τις σχετικές εγκύκλιες Οδηγίες του Ιδρύματος.
ΘΕΣΜΙΚΑ
1. Καθιέρωση διεξαγωγής Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου Νομικής Σχολής
ΑΠΘ στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (επιμέλεια
Επιτροπής Επιστημονικών-Ερευνητικών Δραστηριοτήτων). Στις 27-28.2.2015
διεξήχθη το 1ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Η αποζημίωση στο
ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο», στις 8-9.4.2016 το 2ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Δίκαιη Δίκη» και στις 24-25.11.2017 το 3ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Διαδίκτυο και Δίκαιο».
2. Καθιέρωση διεξαγωγής Ετήσιου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και
Υποψηφίων Διδακτόρων Νομικής Σχολής ΑΠΘ στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ (επιμέλεια Επιτροπής Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών). Στις 12-13.6.2015 διεξήχθη το 1ο Ετήσιο Συνέδριο με τίτλο «Ευθύνη
κατά την άσκηση δημόσιας και ιδιωτικής εξουσίας», στις 20-21.5.2016 το 2ο
Ετήσιο Συνέδριο με τίτλο «Ζητήματα αιχμής της προστασίας των θεμελιωδών
δικαιωμάτων στην ελληνική και τη διεθνή έννομη τάξη» και στις 19-20.5.2017
το 3ο Ετήσιο Συνέδριο με τίτλο «Μορφές εξαιρετικού δικαίου: κατάσταση ανάγκης, κατεπείγουσες περιστάσεις, αυτοδικία, ανωτέρα βία». Για το 2018
προγραμματίστηκε η διεξαγωγή του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου, στις 27-28.4.
2018, με τίτλο «Νομική προσωπικότητα: παλαιότερες και σύγχρονες μορφές
σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται».
3. Καθιέρωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Περιοδικού του Μεταπτυχιακού Κύκλου
Σπουδών Νομικής Σχολής, με τίτλο “pro justitia”, και δημιουργία της σχετικής
ιστοσελίδας (εισήγηση Επιτροπής Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, επιμέλεια Επιτροπής Ηλεκτρονικής Έκδοσης).
4. Θέσπιση και λειτουργία δέκα (10) διαρκών Επιτροπών της Σχολής για υποβοήθηση του διοικητικού έργου (Προγραμματισμού και Συντονισμού, Οικονομικών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, Επιστημονικών και Ερευνητικών Εκδηλώσεων, Βιβλιοθήκης, Αξιολογήσεων, Οδηγού Σπουδών, Ιστοσελίδας Σχολής, Ηλεκτρονικής Έκδοσης, Ιστορικού Αρχείου Σχολής).
Πρόταση: Στην πράξη η Επιτροπή Προγραμματισμού και Συντονισμού δεν
λειτούργησε, διότι τη λειτουργία της απορρόφησε η ίδια η Κοσμητεία (υπό το
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καθεστώς του νέου Ν. 4485/2017 θα αναβιώσει και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Τμήματος), συνεπώς σκόπιμο θα ήταν να καταργηθεί. Εντονότερα θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι Επιτροπές Αξιολογήσεων και Ιστοσελίδας Σχολής, όπου υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν (ιδίως εκπλήρωση απαιτήσεων ΑΔΙΠ-ΜΟΔΙΠ, ολοκλήρωση ηλεκτρονικής παρουσίασης Σχολής
στα ελληνικά και αγγλικά, ολοκλήρωση του ΙΚΕΕ (Ιδρυματικού Καταθετήριου Επιστημονικών Εργασιών) ανά μέλος ΔΕΠ, επαναθεώρηση και ανατυποποίηση των ετήσιων εσωτερικών αξιολογήσεων, προετοιμασία για νέα εξωτερική αξιολόγησης της Σχολής). Επισήμανση: Η καταχώρηση των επιστημονικών εργασιών του διδακτικού προσωπικού της Σχολής μας στο Ιδρυματικό
Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών του ΑΠΘ είναι σε εξέλιξη εδώ και δύο
έτη και πρέπει να είναι συνεχής, καθώς κάθε χρόνο νέες εργασίες προστίθενται
στο ερευνητικό έργο των μελών της Σχολής. Αναγκαία είναι η συνεργασία
όλων των μελών ΔΕΠ με την ΕΔΙΠ κ. Δήμητρα Μάνου, η οποία έχει την ευθύνη συντονισμού του έργου.
5. Καθιέρωση, μέσω της Επιτροπής Οικονομικών, της ενιαίας παρακολούθησης
και κατανομής όλων των οικονομικών πόρων της Σχολής ανά κωδικό (τακτικός προϋπολογισμός, ενίσχυση ΕΛΚΕ, πρόγραμμα Νομικής Επιτροπής, πόροι
από τα διάφορα ΠΜΣ, πόροι από πρόγραμμα Erasmus, πόροι από Εταιρία Αξιοποίησης ΕΑΔΠ-ΑΠΘ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κλπ). Τα ειδικότερα στοιχεία οικονομικού απολογισμού των ετών παρατίθενται στο τέλος του
παρόντος (Παράρτημα 2).
6. Καθιέρωση της κατ’ έτος έγκαιρης, ενιαίας και ταυτόχρονης για όλους τους
Τομείς, μετά από εξέταση και έγκριση των υποβαλλομένων αιτημάτων για χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, εκπόνησης του προγράμματος διδασκαλίας και
εξετάσεων για ολόκληρο το επόμενο, κάθε φορά, ακαδημαϊκό έτος, με κατάληξη την ανάρτηση του ετήσιου Οδηγού Σπουδών το αργότερο στις αρχές
Μαϊου εκάστου έτους. Παρατίθεται η αλληλουχία ενεργειών που έχει καθιερώσει η Επιτροπή Οδηγού Σπουδών, με έναρξη κάθε φορά από το Δεκέμβριο
του προηγουμένου έτους, οπότε και απευθύνεται από την Κοσμητεία στους
Τομείς η πρόσκληση για την εκπόνηση εντός του Ιανουαρίου του σχεδίου αναθέσεων διδασκαλίας και εισηγήσεων για τη χορήγηση αδειών:
Ενημέρωση Οδηγού Σπουδών
Υπεύθυνος
1. Εξώφυλλο, εσώφυλλο, γενικές πληρο- Συντονιστής
φορίες για την Επιτροπή και τον Οδηγό,
πίνακας περιεχομένων
2. Πρόλογος
Κοσμήτορας
3. Ιστορικά (Ι)
Πρόεδρος Επιτροπής Οδηγού Σπουδών
4. Αποχωρήσαντα μέλη ΔΕΠ (ΙΙ)
Υπεύθυνος του κάθε Τομέα
5. Διοίκηση (ΙΙΙ)
Συντονιστής σε συνεννόηση με Γραμματέα
Τμήματος
6. Προσωπικό (IV A-ΣΤ), άδειες, αναστο- Υπεύθυνος του κάθε Τομέα σε συνεννόηση με
λές κ.ά.
τη Γραμματεία του Τομέα του

6

7. Γραμματεία, Βιβλιοθήκη, Ηλεκτρονικός
κόμβος, Αίθουσα πολυμέσων (IV Ζ-ΙΑ)
8. Προπτυχιακές σπουδές και έναρξη-λήξη
ακαδ. έτους
9. Πρόγραμμα Σπουδών – Γενική επισκόπηση
10. Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΠΠΣ

Συντονιστής σε συνεννόηση με αρμοδίους
Συντονιστής σε συνεννόηση με Μ. Στέφου
Συντονιστής

Υπεύθυνος του κάθε Τομέα σε συνεννόηση με
Μ. Στέφου (για πρόγραμμα διδασκαλίας), με
επιμέρους διδάσκοντες του Τομέα (για ύλη μαθημάτων) και με Δ. Μάνου (για ΕΥΔΟΞΟΣ)
11. Έλεγχος εκδόσεων συγγραμμάτων και Δ. Μάνου
κωδικών
12. Πρακτική άσκηση
Συντονιστής σε συνεννόηση με Δ. Μάνου
13. Παλαιότερο Πρόγραμμα Σπουδών
Συντονιστής
14. Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών
Συντονιστής σε συνεννόηση με Κοσμητεία
15. Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Συντονιστής σε συνεννόηση με Δ. Τουρνά
16. Πρόγραμμα διδασκαλίας ΠΜΣ
Υπεύθυνος του κάθε Τομέα σε συνεννόηση με
Δ. Τουρνά (για πρόγραμμα διδασκαλίας) και με
επιμέρους διδάσκοντες του Τομέα (για θεματική μαθημάτων)
17. Σεμινάριο βιβλιογραφικής έρευνας κ Συντονιστής σε συνεννόηση με Ε. Γιαννίτσιου
Ξένες γλώσσες
και ΚΞΓλ
18. Λοιπά Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Συντονιστής σε συνεννόηση με Δ. Τουρνά
19. Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Δ. Μάνου σε συνεννόηση με καθηγητή υπεύθυκλπ.
νο Erasmus
20. Λοιπά προγράμματα
Δ. Μάνου σε συνεννόηση με αρμοδίους
21. Pro Justitia
Δ. Μάνου
22. Συνέδρια Σχολής κλπ.
Συντονιστής σε συνεννόηση με αρμοδίους
23. Τηλεφωνικός κατάλογος
Υπεύθυνος κάθε Τομέα (για τα μέλη ΔΕΠ του
Τομέα του) και Συντονιστής (για το λοιπό προσωπικό)
24. Συνεννόηση με εκδότη για εκτύπωση
Συντονιστής
25. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Σχολής Συντονιστής σε συνενν. με Ε. Κωστοπούλου

7. Ακαδημαϊκή τεκμηρίωση της διατήρησης του μονοτμηματικού χαρακτήρα της
Νομικής Σχολής με ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Κοσμητείας, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τη ΓΣ της Σχολής (συνεδρίαση 90/3.10.2017) και επικυρώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ (συνεδρίαση
2949/16.10.2017).
8. Οριστική διανομή χώρων με τη Σχολή ΟΠΕ (με υπογραφή σχετικού πρακτικού), μετά την οποία ως αίθουσες κοινής χρήσης απομένουν μόνο τα δύο Αμφιθέατρα, οι αίθουσες 212 και Τυπογραφείου, καθώς και η αίθουσα 319 (συνελεύσεων και εκδηλώσεων).

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Λόγω των αποχωρήσεων και της μεγάλης μείωσης μελών διοικητικού προσωπικού
και μελών ΔΕΠ, έγινε αναδιάρθρωση του διοικητικού προσωπικού για βέλτιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υποστήριξης, προσωρινή ενίσχυσή του μέσω προγράμματος ΕΛΚΕ Νομικής Επιτροπής (συνέχιση απασχόλησης τεθέντος προσωρινά σε αναγκαστική διαθεσιμότητα λόγω περικοπών), μέσω κονδυλίων ΕΛΚΕ της Κοσμητείας
(κάλυψη μισθοδοσίας εργολαβικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια προσωρινής διακοπής των εργολαβιών), καθώς και μέσω κονδυλίων ΕΛΚΕ από έσοδα ΠΜΣ (απασχόληση υπαλλήλων με σύμβαση έργου για υποστήριξη αναγκών ΠΜΣ), προσωρινή ενίσχυση των διδασκόντων του Τομέα Δημοσίου Δικαίου με τρείς (3) θέσεις Π.Δ. 407
(ζητήθηκε και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος για δύο θέσεις) και μια (1) απόσπαση
καθώς και επί δύο έτη διδακτική απασχόληση στους Τομείς πέντε (5) εναλλασσομένων-διδακτόρων από το πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας.
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
 Eκπόνηση και έγκριση αναμορφωμένου Προγράμματος Προπτυχιακών
Σπουδών της Σχολής, που τέθηκε ήδη σε λειτουργία από 1.10.2015 και, μετά το πρώτο έτος εφαρμογής του, βελτιώθηκε σε ορισμένα σημεία που ήδη
εφαρμόζονται. Το νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών είναι δομημένο
σε βάση 50 μαθημάτων (37 υποχρεωτικών και 13 επιλογής), με έμφαση
των μαθημάτων επιλογής στα τελευταία εξάμηνα (για λόγους ωριμότερων
επιλογών των επιθυμητών ειδικών γνώσεων), επιτρέπει την κατ’ επιθυμία
του φοιτητή πραγματοποίηση μιας στοιχειώδους ειδίκευσης με 5 μαθήματα
επιλογής χωρίς ωστόσο να καθιερώνει κατευθύνσεις, σταματά την υπέρβαση των 240 μονάδων με επιπλέον μαθήματα επιλογής (για λόγους ισότητας
και συγκρισιμότητας των πτυχίων), προσφέρει δε, μεταξύ άλλων, σεμινάρια διακλαδικών προσεγγίσεων, δυνατότητα καθιέρωσης φοιτητικών εργασιών στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής καθώς και 24 ξενόγλωσσα μαθήματα επιλογής (12 αγγλικά, 6 γερμανικά, 6 γαλλικά) για εκείνους που θα
επιθυμούσαν μια έγκαιρη εξοικείωση με την αλλοδαπή νομική θεωρία, νομολογία και ορολογία. Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στον Οδηγό
Σπουδών 2017/18.
 Eκπόνηση και έγκριση νέου Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών της
Σχολής, που τέθηκε ήδη σε εφαρμογή από 1.10.2015 και, μετά το πρώτο
έτος εφαρμογής του, βελτιώθηκε σε ορισμένα σημεία που ήδη εφαρμόζονται. Μετά τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους εφαρμογής, με απόφαση
της ΓΣ της Σχολής, παρατάθηκε το μεταβατικό στάδιο ως προς τις επαναληπτικές εξετάσεις για τους παλαιούς φοιτητές μέχρι 30.9.2018. Αναλυτικά
στοιχεία περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών 2017/18. Απομένει για το
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2018 η λήψη απόφασης για την εφαρμογή ή μη της ευχέρειας του άρθρου
31 παρ. 1 Ν. 4452/2017 (προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 36 Ν. 4009/2011).
 Ενίσχυση, με ευάριθμα επιπλέον προσφερόμενα μαθήματα, του προγράμματος διδασκαλίας νομικών μαθημάτων σε άλλα Τμήματα και Σχολές του
ΑΠΘ, δημιουργώντας έτσι ένα πρότυπο δίκτυο συνεργασιών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων που αποτελεί, σε μεγάλο βαθμό, και την αιτιολογική βάση για τη διατήρηση του μονοτμηματικού χαρακτήρα της Νομικής
Σχολής.
 Ενίσχυση, στο μέτρο των δυνατοτήτων της σχολής, μετά από εισήγηση της
Επιτροπής Οικονομικών, της συμμετοχής φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς (Moot Courts κλπ).
Επισημάνσεις: α) Υπάρχει ανάγκη συστηματικότερης αξιοποίησης των πορισμάτων που απορρέουν από τις ηλεκτρονικές αξιολογήσεις των φοιτητών για
τα μαθήματα και τους διδάσκοντες, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκύκλιες
οδηγίες του Ιδρύματος. β) Υπάρχει ανάγκη τυποποίησης και καλύτερης αξιοποίησης των προσφερόμενων από το ΚΗΔ-ΑΠΘ σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (e-learning, moodle κλπ).
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
 Αναθεώρηση τον Απρίλιο 2014 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Σχολής, που τέθηκε σε εφαρμογή από 1.9.2014, και τροποποιήθηκε έκτοτε σε ορισμένες πτυχές του επανειλημμένα, τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο
2014, τον Ιούνιο 2016 και τον Απρίλιο 2017 (εισηγήσεις Επιτροπής Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών). Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών 2017/18.
 Έγκριση (2015) τεσσάρων (4) νέων διατμηματικών ή διϊδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, που τέθηκαν ήδη επιτυχώς σε εφαρμογή από 1.9.2016 (1. Δίκαιο και Οικονομικά - σε συνεργασία με
ΠΑΜΑΚ, 2. Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας - Law and Engineering for
Energy - σε συνεργασία με Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 3. Δίκαιο του Κτηματολογίου - σε συνεργασία με Τμήματα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, 4. Δίκαιο και Εξαρτήσεις - σε συνεργασία με Νομική Σχολή
Παν/μίου Λευκωσίας και ΚΕΘΕΑ). Στα τρία τελευταία από αυτά επισπεύδουσα είναι η Νομική Σχολή ΑΠΘ. Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται
στον Οδηγό Σπουδών 2017/18.
 Έγκριση (2017) ενός ακόμη νέου διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο - σε συνεργασία με Νομική
Σχολή ΔΠΘ), που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από 1.9.2018.
 Καθιέρωση ετήσιου επιστημονικού συνεδρίου των μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής και δημοσίευσης των πρακτικών του στο ηλεκτρονικό πε9

ριοδικό της Σχολής «Pro Justitia». Καθιέρωση ετήσιας συνάντησης με τους
εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών για αξιολόγηση της πορείας
του και υλοποίηση τυχόν αναγκαίων βελτιώσεων. Διαχείριση των τελών
εγγραφής του ΠΜΣ με στόχο την υποστήριξη των δράσεων της Σχολής που
αφορούν το ΠΜΣ, ώστε αυτά να είναι ανταποδοτικά.
 Επισήμανση: Μετά τον πρόσφατο Ν. 4485/2017 και τις συναφείς εγκυκλίους που εστάλησαν εντός του Οκτωβρίου 2017, εκκρεμούν ήδη, με άκρως
πιεστικές προθεσμίες που άλλες λήγουν την 20.12.2017 και άλλες τον Φεβρουάριο 2018, τα ζητήματα της κατάργησης και επανίδρυσης σύμφωνα με
το νέο νομοθετικό καθεστώς όλων των ΠΜΣ, της εκπόνησης νέων χωριστών κανονισμών για διδακτορικές σπουδές για καθένα ΠΜΣ, καθώς και
του απολογισμού πενταετίας όλων των ΠΜΣ.
3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Καταργήθηκαν τα -πλέον από ετών μόνο κατ’ όνομα υφιστάμενα- παλαιά δεκαέξι (16) Σπουδαστήρια, Εργαστήρια και Μουσείο και, αντ’ αυτών, ιδρύθηκαν, εγκρίθηκαν από τη ΓΣ της Σχολής και τη Σύγκλητο του ΑΠΘ και τέθηκαν
ήδη από διετίας σε λειτουργία δύο (2) νέα Εργαστήρια, που ανέπτυξαν άμεσα
δραστηριότητα, ήτοι:
a. «Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα»: Σκοπός του είναι να υπηρετεί, ως σταθερή δομή, πέρα
από διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της Νομικής Σχολής, το σχεδιασμό της θεσμικής ανασυγκρότησης προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης
της διαφάνειας και μιας πιο αποτελεσματικής και δικαιοκρατικής αντιμετώπισης της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος, αναπτύσσοντας
δράσεις που προωθούν έμπρακτα αυτούς τους στόχους και ενισχύουν τη
συνείδηση των οργάνων της Πολιτείας και της κοινωνίας των Πολιτών για
τη σπουδαιότητα της επίτευξής τους. Στο Εργαστήριο συμμετέχουν επιστήμονες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά πεδία της νομικής επιστήμης,
ενισχύοντας τη διακλαδικότητα των προσεγγίσεων, ενώ στις δομές του έχουν ενταχθεί συνεργασίες με επιφανείς Νομικές Σχολές του εξωτερικού
(Duke ΗΠΑ, Χαϊδελβέργης Γερμανία, Στοκχόλμης Σουηδία, Queen Mary
Αγγλία, Λωραίνης Γαλλία). Δράσεις: 1. Επιμορφωτικά σεμινάρια: Διεξήχθησαν τέσσερα (4) επιμορφωτικά σεμινάρια που εντάχθηκαν στη δομή
«Δια βίου μάθησης» του ΑΠΘ, με θέματα τα «Βασικά σημεία αιχμής και
σύγχρονες προβληματικές στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής»
και τα «Σύγχρονα ζητήματα χρηματοοικονομικών συναλλαγών». Τα δύο
πρώτα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), έλα10

βαν χώρα το Μάρτιο 2016 στη Θεσσαλονίκη και τον Ιούνιο 2016 στην Αθήνα, ενώ τα άλλα δύο διεξήχθησαν τον Απρίλιο 2017 και τον Ιούνιο 2017
αντίστοιχα στις ίδιες πόλεις, απευθυνόμενα σε δικαστικούς λειτουργούς,
δικηγόρους, στελέχη τραπεζών, στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων και λογιστές, συγκεντρώνοντας κάθε φορά πάνω από 100 συμμετοχές. 2. Συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, όπου το Εργαστήριο:
Α) παρείχε επιμόρφωση στους απόφοιτους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που
βρίσκονταν στο στάδιο πρακτικής άσκησης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θεσ/νίκης (Μάρτιος 2016) και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
(Ιούνιος 2016) αναφορικά με την ποινική αντιμετώπιση των φορολογικών
αδικημάτων καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Β) συμμετείχε με εισηγήσεις αναφορικά με την ποινική αντιμετώπιση της απάτης στο πεδίο των αγροτικών επιδοτήσεων και της λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων σε διεθνή διημερίδα που διοργάνωσε η
Σχολή Δικαστών σε συνεργασία με την OLAF στη Θεσσαλονίκη (Νοέμβριος 2016), Γ) συμμετείχε με εισήγηση για τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.
4337/2015 στο πεδίο των φορολογικών εγκλημάτων σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε η Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη (Δεκέμβριος 2016), Δ) διεξήγαγε στις 23-24.2.2017 επιμορφωτικό σεμινάριο
για τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με θεματική σχετική με τους όρους των τραπεζικών συναλλαγών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 3. Συνέδριο υπό την
αιγίδα της Βουλής: Το Εργαστήριο διοργάνωσε, στο κτίριο της Βουλής,
στις 28 και 29.4.2017, συνέδριο με θέμα "Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία
προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας»,
περιλαμβάνοντας και στρογγυλή τράπεζα όπου συμμετείχαν νυν και πρώην
Υπουργοί Δικαιοσύνης, καθώς οι Πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων
της χώρας. 4. Διεθνές θερινό σχολείο: Το Εργαστήριο διεξήγαγε στις 513.7.2017 διεθνές θερινό σχολείο στη Θεσσαλονίκη, με θεματική σχετική
με την αντιμετώπιση του διεθνούς οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς. Το σχολείο διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα και σε αυτό δίδαξαν πέρα από μέλη του Εργαστηρίου- διεθνούς φήμης καθηγητές (Lorena
Bachmaier Πανεπιστήμιο Complutense Μαδρίτης/Ισπανία, Gerhard
Dannecker Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης/Γερμανία, Thomas Elholm Πανεπιστήμιο Syddansk Κοπενχάγης/Δανία, Mark Pieth Πανεπιστήμιο Βασιλείας/Ελβετία, Helmut Satzger Παν/μιο Μονάχου/Γερμανία, Ingeborg Zerbes
Βιέννη/Αυστρία-Πανεπιστήμιο Βρέμης/Γερμανία). 5. Διεθνείς συνεργασίες και σεμινάρια: To Εργαστήριο διεξήγαγε τον Απρίλιο του 2016 στη
Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του
Würzburg, διεθνές σεμινάριο με θέμα “Compliance measures in German
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and Greek Law”. Το σεμινάριο, που οργανώθηκε με την υποστήριξη και
της DAAD, παρακολούθησαν πέρα από μεταπτυχιακούς φοιτητές, Γερμανούς και Έλληνες, δικηγόροι και στελέχη επιχειρήσεων. 6. Διεύρυνση συνεργασιών: Το Εργαστήριο προσεκλήθη σε συνεργασία από τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάς-Τμήμα Β. Ελλάδας, την οποία και αποδέχτηκε, ενώ μέσω
της δραστηριότητας του Εργαστηρίου η Νομική Σχολή συνήψε πρόσφατα
συνεργασία με τη Νομική Σχολή της Χαϊδελβέργης. Το Εργαστήριο συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο που διεξήχθη στις 5-6.5.2017 στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστήμιου του Würzburg με θέμα την ηλεκτρονική εγκληματικότητα και τους μηχανισμούς εξασφάλισης της διαφάνειας. Ακόμη,
την 2.5.2017 εγκρίθηκε η συμμετοχή του Εργαστηρίου, για λογαριασμό
του ΑΠΘ, σε Μνημόνιο Συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ της Εισαγγελίας
του Αρείου Πάγου, της Γενικής Εισαγγελίας του Εφετείου της Νάπολι, του
Πανεπιστημίου της Νάπολι Federico II και του ΑΠΘ.
b. “Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής”: Το Εργαστήριο καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες -τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο- της Νομικής Σχολής στα αντικείμενα του Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής, όπως και τις συναφείς ανάγκες της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Σκοπός του είναι η προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας των νομικών και
ηθικών ζητημάτων που δημιουργούν οι εφαρμογές της ιατρικής επιστήμης
και οι ραγδαίες εξελίξεις της βιοϊατρικής. Η προσέγγιση των ζητημάτων
γίνεται με τρόπο διεπιστημονικό, από την πλευρά της νομικής και ιατρικής
επιστήμης καθώς και της βιοηθικής. Διαθέτει δυναμική ιστοσελίδα, η οποία φιλοξενείται στην ηλεκτρονική βάση του ΑΠΘ (http://
medlawlab.web.auth.gr). Στο Εργαστήριο συμμετέχουν ενεργά επιστήμονες όχι μόνο από τη Νομική, αλλά και από την Ιατρική και τη Θεολογική
Σχολή του ΑΠΘ, ο δε αριθμός των μελών και συνεργατών του φθάνει τους
43 επιστήμονες. Δράσεις: 1. Επιμορφωτικά σεμινάρια: Σε συνεργασία
με την Ιατρική Εταιρεία και τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης διοργάνωσε το φθινόπωρο του 2016, με μεγάλο αριθμό συμμετοχών, σειρά τριών
(3) σεμιναρίων, διάρκειας 20 ωρών το καθένα, σε θέματα ιατρικού δικαίου
και βιοηθικής, με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα». Ακόμη, αφού υπέγραψε Μνημόνιο συνεργασίας με τον EPLO, το
Εργαστήριο διοργάνωσε το φθινόπωρο του 2016 την Αθήνα τα ίδια σεμινάρια από κοινού με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών. Τέλος, το Εργαστήριο, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, οργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο για θέματα ιατρικής ευθύνης στην Κρήτη στις 7-8/10/2017. 2. Θερινά Σχολεία: Το Εργαστήριο, αφού υπέγραψε Μνημόνιο συνεργασίας με την ELSA Θεσσαλο12

νίκης, συνδιοργάνωσε Θερινό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη από 6-13 Ιουλίου
2016, με θέμα «Βιοηθικά Ζητήματα στην Αρχή της Ζωής». Στο Θερινό
Σχολείο, το οποίο διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα, δίδαξαν μέλη ΔΕΠ και
διδάκτορες του ΑΠΘ και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας
και του εξωτερικού, καθώς και εξειδικευμένοι νομικοί και ιατροί. Ακολούθως το Εργαστήριο, σε συνεργασία με την ELSA Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε το 2ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής με
θέμα «Το τέλος της ζωής: Νομικά, ιατρικά και ηθικά ζητήματα», από τις
5-11 Ιουλίου 2017, στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας σπουδαστές από
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 3. Διεθνές συνέδριο: Σε συνεργασία με τον Δικηγορικό και τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε Διεθνές
Συνέδριο, με θέμα: «Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 4-6 Μαΐου 2017. Συμμετείχαν διεθνούς φήμης επιστήμονες και ερευνητές στο πεδίο των πολιτικών δημόσιας υγείας,
της βιοηθικής, του δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ιατρικής
και του Διαδικτύου. Έγιναν 150 εγγραφές. 4. Διοργάνωση στρογγυλής
τράπεζας: Το Εργαστήριο, σε συνεργασία με τους υπευθύνους συνεδρίου
που οργάνωσε η Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, ανέλαβε τη διοργάνωση στρογγυλής
τράπεζας, με θέμα «Τα βλαστοκύτταρα στη χειρουργική», που έλαβε χώρα
στις 7-8.4.2017 στη Θεσσαλονίκη. 5. Διατύπωση επιστημονικών γνωμών νομικού περιεχομένου: Το Εργαστήριο, έχοντας διαπιστώσει το οξύ
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί -κυρίως εκείνοι των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας- στις περιπτώσεις που οι ασθενείς δεν είναι σε θέση
να διατυπώνουν οι ίδιοι έγκυρη βούληση για τις ιατρικές πράξεις που πρέπει να διενεργηθούν, διατύπωσε σχετική «γνώμη» με θέμα «Προγενέστερες Οδηγίες για το Τέλος της Ζωής», με στόχο την υιοθέτηση ενός σαφούς
νομοθετικού πλαισίου στο πρότυπο των προγενέστερων οδηγιών ή έστω
πληρεξουσίων υγείας που προβλέπονται σε άλλες έννομες τάξεις. Περαιτέρω, σε μια δεύτερη «γνώμη», το Εργαστήριο επιχείρησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λήψης μέτρων παράτασης της ζωής όταν ο ασθενής
δεν είναι σε θέση να διατυπώνει έγκυρη βούληση. Τέλος, μετά το συνέδριο
της άνοιξης 2017 το Εργαστήριο διατύπωσε νέα (τρίτη) «γνώμη» σχετικά
με τη διακίνηση φαρμάκων στο διαδίκτυο και τα μέτρα που θα πρέπει να
ληφθούν από την πολιτεία. Οι παραπάνω «γνώμες» αναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου και κοινοποιήθηκαν στους αρμόδιους φορείς.
6. Συμμετοχές σε ποικίλα επιστημονικά συνέδρια με εισηγήσεις, ανακοινώσεις κλπ, όπως στο 31ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο στη
Θεσσαλονίκη στις 7 και 8.4.2016, σε επιστημονική εκδήλωση με τίτλο
"Ημερίδα για τον Προγεννητικό έλεγχο- Ιατρικές και νομικές θέσεις και
προσεγγίσεις" στην Αθήνα την 31.3.2016 (διοργάνωση Ιόνιο Πανεπιστή13

μιο και Νομική Βιβλιοθήκη), στο 4ο Επιστημονικό forum με τίτλο "Θέματα αιχμής με διαχρονικά ερωτήματα: Ιατρική και Δικαιοσύνη ενώπιος ενωπίω" (διοργάνωση Εταιρίας μελέτης νέων φαρμάκων στην Ογκολογία,
Ελληνικό Ίδρυμα μελέτης του καρκίνου και Ελληνική αντικαρκινική εταιρία, υπό την αιγίδα της Εισαγγελίας του ΑΠ) στην Αθήνα την 15.5.2016,
σε Ημερίδα του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, με θέμα: Εμβολιασμοί και προστασία της δημόσιας υγείας: ιατρική και νομική
διάσταση την 1.12.2016, στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και
Στειρότητας την 9.12.2016, στο Συνέδριο του Ιονίου Πανεπιστημίου στην
Αθήνα την 10.12.2016 με θέμα: Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική, IV, το Παιδί.
 Πρόταση: Εκτιμάται ότι επαρκή ωριμότητα για τη μετατροπή της σε Εργαστήριο της Νομικής Σχολής εμφανίζει και η ήδη, με πρωτοβουλία μελών ΔΕΠ της Σχολής, για τρίτο συνεχόμενο έτος διεξαγόμενη, σε πολλαπλές συνεδρίες και με αθρόα συμμετοχή φοιτητών, παρουσίαση Ανοικτών Μαθημάτων με τίτλο «Ιστορικές Δίκες».
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Αναβίωση της επί έτη ατονήσασας, λόγω κρατικού «παγώματος» της ασφαλιστικής κάλυψης, δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών. Η δυνατότητα
αυτή προσφέρεται και πάλι από τη Νομική Σχολή ως πρόσθετο μάθημα επιλογής του Προγράμματος Σπουδών (κωδικός μαθήματος ΠΡΑ, με 4 ECTS και
διάρκεια 2 μηνών πλήρους απασχόλησης, προβλεπόμενο για το 7ο εξάμηνο
σπουδών και άνω). Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016/17: Έγινε
ενημέρωση (ηλεκτρονική, με αφίσα και ενημερωτική συνάντηση) των φοιτητών/τριών για την έναρξη του Προγράμματος και τις διαδικασίες ένταξή τους
(https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=692). Η Πρακτική Άσκηση
πραγματοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2017. Για
την επιλογή των φοιτητών/τριών που συμμετείχαν εφαρμόστηκαν κριτήρια επιλογής που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος
(53/08.03.2016). Συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν την Πρακτική Άσκηση 71
φοιτητές/τριες, εκ των οποίων 51 σε Δημόσιους Φορείς και 20 σε Ιδιωτικούς
Φορείς Υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης υπήρξε επικοινωνία και επιτόπιος έλεγχος - επίσκεψη σε όλους τους Φορείς Υποδοχής για
τη διαπίστωση τυχόν προβλημάτων. Ήδη έχουν εκφράσει την επιθυμία τους
να υποδεχτούν φοιτητές μας και νέοι Φορείς, όπως η Εθνική Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Με δεδομένο ότι η Νομική Σχολή απορρόφησε επιτυχώς όλες τις θέσεις Πρακτικής
Άσκησης που της δόθηκαν πέρυσι (71), εξασφάλισε ήδη την αύξηση των θέ-
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σεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18, από 71 σε 80 θέσεις, με την υποχρέωση τουλάχιστον 24 θέσεις να καλυφθούν από τον ιδιωτικό τομέα.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
Aπό το με αρ. πρωτ. 2879/3.10.2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών του ΑΠΘ (Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)
προκύπτει ότι, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, το Τμήμα Νομικής κατέχει σήμερα από πλευράς αριθμού μετακινούμενων φοιτητών (860)
την πρώτη (1η) θέση με μεγάλη διαφορά, μεταξύ των 41 Τμημάτων του ΑΠΘ,
ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται και μεταξύ των επτά (7) εκείνων Τμημάτων τα οποία, σε συνάρτηση και με τον αριθμό των μετακινουμένων, πληρούν τα κριτήρια των δεικτών καλής εφαρμογής του προγράμματος (αναγνώριση μονάδων
ECTS στους εξερχόμενους φοιτητές, έγκαιρη αποστολή βαθμολογιών των εισερχόμενων φοιτητών, γενικότερη ανταπόκριση στους όρους του προγράμματος).
6. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων κατ’ έτος με καθιέρωση αυστηρής
παρακολούθησης ραδιοφάσματος, σε συνεργασία με τη Σχολή Θετικών Επιστημών, για διασφάλιση του αδιαβλήτου των εξετάσεων από υποκλοπές μέσω
ψηφιακής τεχνολογίας.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
(πέραν του μεγάλου αριθμού επιστημονικών σεμιναρίων και διαλέξεων)
 13.3.2014: Ημερίδα «Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Δίκαιο της Ένωσης
και Ελληνική Έννομη Τάξη» (συνδιοργ. με ελληνογαλλικό ΠΜΣ και Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης)
 28-29.3.2014: Συνέδριο προς τιμή του Προέδρου του ΔΕΕ, καθηγητή Β.
Σκουρή: «Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της
Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών»
 13.5.2014: Ημερίδα «Η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας» (συνδιοργ. με
ΕΣΔι)
 31.10.2014: Ημερίδα «Ρατσισμός και Ξενοφοβία» (συνδιοργ. με ΕΣΔι,
ΔΣΘ και Organisation for Security and Co-operation in Europe)
 4-6.12.2014: DAAD-Workshop 2014 “Demokratisch-funktionale Analyse
der Ӧffentlichkeitsbeteiligung im Umwelt- und Infrastrukturrecht” (συνδιοργ. με καθηγητή Ekk. Hofmann, Trier)
 20-21.2.2015: Συνέδριο στη μνήμη Δ.Θ. Τσάτσου και Γ. Παπαδημητρίου
«Ελληνική Πολιτεία και Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία» (συνδιοργ. με έδρα Jean
Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Όμιλο «Α. Μάνεσης»)
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 27-28.2.2015: Διεξαγωγή του 1ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, με τίτλο «Η αποζημίωση στο ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο» (επιμέλεια Επιτροπής Επιστημονικών-Ερευνητικών Δραστηριοτήτων)
 24-25.4.2015: Συνέδριο «Οικονομικό Έγκλημα και Διαφθορά στον Δημόσιο Τομέα: Ένα συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπισή τους» (συνδιοργ.
με ΔΣΑ και Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων)
 24-25.4.2015: Συνέδριο «Επίκαιρα Ζητήματα Διοικητικού Δικαίου» (συνδιοργ. με Εταιρία Διοικητικών Μελετών)
 24-25.4.2015: Διεθνές Συνέδριο «Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή:
Προς μια ενιαία Ευρωπαϊκή Νομοθεσία» (συνδιοργ. με Τμήμα Ιατρικής
ΑΠΘ)
 14-15.5.2015: Διεθνές Συνέδριο «Εργατικό Δίκαιο, Κοινωνική Ασφάλιση
και Οικονομική Κρίση» (συνδιοργ. με ΕΣΔι και Νομική Σχολή Κολωνίας)
 21-22.5.2015: Διεθνές Workshop “Challenging the Legitimacy of Europe”
(συνδ. με European Constitutional Network, έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Friedrich Ebert-Stiftung και Goethe Institut)
 2.6.2015: Ημερίδα “Stimulating Business in a Europe of Crisis, Evolving
Trends and the Case of Greece” (συνδιοργ. με έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Bristol και Νομική Σχολή Oslo)
 12-13.6.2015: Διεξαγωγή του 1ου Ετήσιου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών
Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νομικής Σχολής ΑΠΘ, με τίτλο
«Ευθύνη κατά την άσκηση δημόσιας και ιδιωτικής εξουσίας» (επιμέλεια
Επιτροπής Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών)
 22-24.10.2015: DAAD-Workshop 2015 “e-Governement in Europe, Germany and Greece” (συνδιοργ. με Νομική Σχολή Würzburg)
 4-5.12.2015: Επιστημονικό Συμπόσιο προς τιμή του καθηγητή Ν. Νίκα με
θέμα «Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή» (επιμ. Τομέα Αστικού, Αστικού
Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου»
 22.1.2016: Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ρατσισμός και Ξενοφοβία – Η
επικαιρότητα της σκέψης του Δ. Ευρυγένη» (συνδ. με Κέντρο Διεθνούς και
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου)
 25-26.3.2016: Επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Επίκαιρα ζητήματα στον
Χρηματοπιστωτικό Τομέα» (συνδ. με Ε.Ε.Ν. e-themis)
 6.4.2016: Open International Interdisciplinary Seminar με θέματα «International Administrative Unions – Transterritorial Administrative Decision
Making” (επιμ. διδακτικών μονάδων Κοινωνιολογίας του Δικαίου και Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου)
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 8-9.4.2016: Διεξαγωγή του 2ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, με τίτλο «Δίκαιη Δίκη» (επιμέλεια Επιτροπής Επιστημονικών-Ερευνητικών Δραστηριοτήτων)
 15.4.2016: Διεθνής ημερίδα με θέμα «Τα ασφαλιστικά μέτρα στο ιταλικό
και ελληνικό Δικονομικό Δίκαιο» (διοργ. διδακτικής μονάδας Αστικού Δικονομικού Δικαίου)
 20.4.2016: Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα εντός και εκτός Ευρώπης – Les droits sociaux fondamentaux en Europe et ailleurs» (επιμ. Κοινού Ελληνογαλλικού ΠΜΣ στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο)
 22.4.2016: DAAD-Workshop 2015 με θέμα “Compliance measures and
their role in German and Greek Law” (συνδ. με Νομική Σχολή Würzburg)
 20-21.5.2016: Διεξαγωγή του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών
Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νομικής Σχολής ΑΠΘ, με τίτλο
«Ζητήματα αιχμής της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ελληνική και τη διεθνή έννομη τάξη» (επιμέλεια Επιτροπής Μεταπτυχιακών
και Διδακτορικών Σπουδών)
 7.9.2016: Seminar on European Elections (διοργ. καθηγητών της Σχολής)
 10-11.10.2016: Επιστημονική διημερίδα με θέμα «Ευθύνη για παραβιάσεις
των θεμελιωδών δικαιωμάτων – από τη σκοπιά του ιδιωτικού, εργατικού,
διοικητικού, ποινικού και διεθνούς δικαίου» (συνδ. με Κέντρο Διεθνούς
και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και την Société de Législation
Comparé)
 2-3.12.2016: Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Επίκαιρα ζητήματα Ποινικού Δικαίου» (επιμέλεια Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών)
 28-29.4.2017: Συνέδριο με θέμα «Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας» στην
αίθουσα Γερουσίας της Βουλής ( επιμ. Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα σε συνεργασία με τη
Βουλή και το Υπουργείο Δικαιοσύνης)
 4-6.5.2017: Διεθνές συνέδριο με θέμα «Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο» (επιμ. Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής σε συνεργασία
με ΔΣΘ και Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης)
 19-20.5.2017: Διεξαγωγή του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών
Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νομικής Σχολής ΑΠΘ, με τίτλο
«Μορφές εξαιρετικού δικαίου: κατάσταση ανάγκης, κατεπείγουσες περιστάσεις, αυτοδικία, ανωτέρα βία» (επιμέλεια Επιτροπής Μεταπτυχιακών
και Διδακτορικών Σπουδών)
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25-26.5.2017: Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Αρχαίο Δράμα, Δίκαιο και Πολιτική – Greek Drama, Law and Politics» (συνδιοργ. με Νομική Σχολή
ΔΠΘ και Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος»
 25-29.9.2017: DAAD-Summerschool στο Trier με θέμα “Brexit – now
what?” (συνδιοργ. με Νομική Σχολή Παν/μίου Trier)
 29.9.2017: Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Εκκλησία και Σύνταγμα – Το
ζήτημα της αναθεώρησης» (συνδιοργ. με Ιερά Μονή Βλατάδων, Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών και Θεολογική Σχολή ΑΠΘ)
 24-25.11.2017: Διεξαγωγή του 3ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου
Νομικής Σχολής ΑΠΘ, με τίτλο «Διαδίκτυο και Δίκαιο» (επιμέλεια Επιτροπής Επιστημονικών-Ερευνητικών Δραστηριοτήτων)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
Από την 1.1.2014 ξεκίνησε η συνεργασία της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και της Νομικής
Σχολής του Julius-Maximilian Πανεπιστημίου του Würzburg καθώς και της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου του Trier στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέες προκλήσεις για την κοινωνία, την οικονομία και το δίκαιο: σύγκριση Γερμανίας-Ελλάδας»,
το οποίο χρηματοδοτείται από τη DAAD για χρονικό διάστημα τριών ετών. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στους εξής έξι βασικούς άξονες: Συμμετοχή των πολιτών σε
κρατικές αποφάσεις, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (E-Government), Αποτελεσματική
δικαστική προστασία, Δίκαιο περιβάλλοντος και ενέργειας, Νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, Εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού σε καιρό κρίσης. Σκοπός του προγράμματος είναι ο καθορισμός κοινών ερευνητικών έργων και
στους τρεις βασικούς κλάδους του δικαίου (αστικό, ποινικό και δημόσιο δίκαιο), η
οικοδόμηση διεπιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων, ο σχεδιασμός ενός κοινού
κύκλου σπουδών, η πραγματοποίηση θερινών μαθημάτων με θεματικό προσανατολισμό, η διαμεσολάβηση για θέσεις πρακτικής για Έλληνες φοιτητές και υποψήφιους
διδάκτορες, η συγκρότηση ενός δικτύου συνεργατών από την πράξη. Συντονιστής του
προγράμματος είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Würzburg Ekk. Hoffmann,
ενώ από ελληνικής πλευράς οι καθηγητές Αχ. Κουτσουράδης, Κ. Γώγος και Λ. Παπαδοπούλου. Aντίστοιχη συνεργασία έχει ξεκινήσει, με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου για τη Διαφάνεια, Διαφθορά και Οικονομικό Έγκλημα, και με τη Νομική Σχολή
του Παν/μίου της Χαϊδελβέργης.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Αναβάθμιση των τεσσάρων (4) αιθουσών διδασκαλίας του 3ου ορόφου
(αίθουσες 5-8): Αντικατάσταση του συνόλου των παλαιών κουφωμάτων
και υαλοπινάκων με νέα ηχομονωτικά και θερμομονωτικά κουφώματα και
υαλοπίνακες από κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Εγκατάσταση ηλεκτρονικών εποπτικών μέσων (προβολικού και οθόνης) σε
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όλες τις αίθουσες. Προσθήκη οκτώ (8) ξύλινων πάγκων (2 σε κάθε αίθουσα, πάνω και κάτω) για αντιμετώπιση καταστάσεων υπερπλήρωσης. Αντικατάσταση των οκτώ (8) θυρών των αιθουσών με νέες πόρτες ασφαλείας
με «μπάρα πανικού», έκδοση αντιγράφων κλειδιών για όλους τους διδάσκοντες, προσθήκη οκτώ (8) ηχομονωτικών φεγγιτών στην πλευρά του διαδρόμου, από κονδύλια της Κοσμητείας και του ΠΜΣ. Διακόσμηση των
αιθουσών διδασκαλίας και των τοίχων του εξωτερικού διαδρόμου με συνολικά είκοσι (20) αντίγραφα πινάκων ζωγραφικής από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Εγκατάσταση στο διάδρομο των αιθουσών πινάκων ανακοινώσεων με χώρο έντυπου υλικού για όλες τις φοιτητικές παρατάξεις, για αποφυγή της επιτοίχειας αφισορρύπανσης.
 Ανακατασκευή τριών (3) νέων αιθουσών διδασκαλίας, συγκεκριμένα
των αιθουσών 312- παλαιό σπουδαστήριο Δικονομίας (σε αίθουσα για 115
ακροατές, με νέα έδρανα, μικροφωνική εγκατάσταση και σύστημα power
point), 311-παλαιό σπουδαστήριο Εργατικού (σε αίθουσα για 35 ακροατές,
με νέα έδρανα και σύστημα power point) και 320/321-παλαιά γραφεία
γραμματέων (σε αίθουσα για 60 ακροατές, με νέα έδρανα και σύστημα
power point), εγκατάσταση βιντεοσκόπησης για μαθήματα open courses σε
δύο αίθουσες.
ΑΙΘΟΥΣΑ 311
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ΑΙΘΟΥΣΑ 312

ΑΙΘΟΥΣΑ 320-321
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 Αναβάθμιση εξοπλισμού Αμφιθεάτρων: Προμήθεια δώδεκα (12) φορητών μικροφώνων (από ένα για κάθε τομέα για κάθε αμφιθέατρο, Α΄-Β΄),
αντικατάσταση της κεντρικής κονσόλας ήχου και εγκατάσταση συστήματος power point με συναγερμό στα δύο αμφιθέατρα, εγκατάσταση θύρας
ασφαλείας στο χώρο πίσω από το Β΄ αμφιθέατρο και προετοιμασία του για
φύλαξη στοιχείων και αρχειακού υλικού της Νομικής Σχολής.
 Αναβάθμιση αίθουσας συνελεύσεων και εκδηλώσεων της Σχολής (319):
Εγκατάσταση άρτιου και σύγχρονου συστήματος τηλεδιάσκεψης, με ξεχωριστή λήψη εικόνας από κάθε κλείτος, τρείς οθόνες στο panel και μια στο
σημείο τεχνικής υποστήριξης. Αντικατάσταση της παλαιάς μη συμβατής με
το σύστημα τηλεδιάσκεψης μικροφωνικής εγκατάστασης με νέα (30 μικροφώνων). Αντικατάσταση των έξι (6) καθισμάτων του panel, επανεπένδυση όλων των φθαρμένων καθισμάτων της αίθουσας, συντήρηση και αλλαγή ορισμένων φωτιστικών σωμάτων, βάψιμο της αίθουσας εσωτερικά
και εξωτερικά (και με anti-graffity), εσωτερική ανάρτηση τριών νέων προσωπογραφιών εκλιπόντων καθηγητών, εξωτερική διακόσμηση με πέντε (5)
αντίγραφα πινάκων ζωγραφικής από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
 Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Γραμματείας: Μετά την οριστική διανομή
χώρων με τη Σχολή ΟΠΕ, όλο το αρχείο φακέλων φοιτητών, προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών, συγκεντρώθηκε, από τους πολλούς επιμέρους χώρους
στους οποίους είχε διασπαστεί, σε ειδικό κλειστό χώρο στο πίσω μέρος του
μεγάλου υπογείου (των ανελκυστήρων), όπου έγινε ειδική εγκατάσταση
αρχείου αλουμινοκατασκευής με συρόμενα panel με χειριστήρια πάνω σε
ράγες panels, χωρητικότητας 100.000 περίπου φακέλων και, πάντως επαρκούς για την κάλυψη των αναγκών της Σχολής για την επόμενη εικοσαετία.
Παράλληλα, ο ισόγειος χώρος της Κεντρικής Γραμματείας της Σχολής αποσυμφορήθηκε από τεράστιο όγκο παρωχημένου υλικού, που οδηγήθηκε
για πολτοποίηση, συμπληρώθηκε ως προς την επίπλωση (μεταφέρθηκαν
εκεί οι νέες με ξυλεπένδυση αρχειοθήκες που βρίσκονταν στο χώρο πίσω
από το Β΄ αμφιθέατρο) και τον εξοπλισμό του (προμήθεια οκτώ (8) νέων
Η/Υ, εκτυπωτών και φωτοτυπικού με scanner), και βάφηκε. Αρκετές παλαιές αρχειοθήκες και στοιχεία επίπλωσης που περίσσεψαν, φυλάσσονται
στον κλειστό χώρο πίσω από το Β΄αμφιθέατρο.
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Αρχείο αλουμινοκατασκευής με συρόμενα panel με χειριστήρια πάνω σε ράγες

 Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης: Σε συνεργασία με τη Νομική Επιτροπή του
ΑΠΘ καθιέρωση ανανεούμενου κατ’ έτος προγράμματος τακτικής ενίσχυσης της περιφερειακής Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής από κονδύλια του
ΕΛΚΕ-ΑΠΘ. Με κέντρο το πρόγραμμα αυτό και με ορισμένα κονδύλια
που διέθεσε και διαθέτει η Κοσμητεία καθώς και τα επιμέρους ΠΜΣ της
Σχολής επιτεύχθηκε -σε στοιχειώδη βέβαια βαθμό- η αντιμετώπιση του οξύτατου οικονομικού προβλήματος που αντιμετώπιζε η Βιβλιοθήκη της
Νομικής Σχολής ιδίως από το 2011 και μετά, με άμεσο κίνδυνο περιέλευσής της σε κατάσταση ανεπικαιρότητας και αχρησίας (βλ. σχετ. έκθεση και
οικονομικούς απολογισμούς Βιβλιοθήκης στο συνημμένο στο παρόν Παράρτημα 1). Αντικαταστάθηκε μεγάλο μέρος του φωτισμού της Βιβλιοθήκης με νέα σώματα LED οικονομικής κατανάλωσης, αντικαταστάθηκαν τα
φωτοτυπικά μηχανήματα για το κοινό με μηχανήματα scanner, συνοδευόμενα από σύστημα σύγχρονων καρτοδεκτών, προβλέφθηκε η συμπλήρωση
του εξοπλισμού με έπιπλα βιβλιοθηκών επιμήκους τύπου, αντικαταστάθηκε
η πόρτα ασφαλείας της κεντρικής εισόδου και όλες οι έξοδοι εφοδιάστηκαν
με μπάρες «πανικού», συγκεντρώθηκε εκεί και μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο το ιστορικό αρχείο της Σχολής (το οποίο παρουσιάστηκε και σε σχετική
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επιστημονική εκδήλωση στην ΕΜΣ), δημιουργήθηκε ειδική προθήκη προβολής ιστορικών αντικειμένων (τήβεννοι παλαιών καθηγητών, χαρακτηριστικά προσωπικά τους αντικείμενα κλπ) και έγινε αποδοχή δωρεών βιβλίων
από τις Νομικές Σχολές Marburg και Heidelberg. Μετά την οριστική διανομή χώρων με τη Σχολή ΟΠΕ, αποδόθηκε στη Βιβλιοθήκη της Νομικής η
χρήση τεσσάρων (4) μεγάλων χώρων του υπογείου που βρίσκεται κάτω
από τα αμφιθέατρα, όπου από πολλών δεκαετιών είχε δημιουργηθεί μια
άθλια κατάσταση με τεράστιους σωρούς εντύπων της παλαιάς Υπηρεσίας
Δημοσιευμάτων, πλημμυρισμένους από διαρροές υδάτων και λυμάτων. Οι
χώροι αυτοί, μετά από πολύμηνη επίμονη προσπάθεια της υπευθύνου της
Βιβλιοθήκης κ. Ελ. Γιαννίτσιου, άδειασαν (αφού κρατήθηκαν επαρκή αντίτυπα των εκδόσεων και κλήθηκαν όλες οι Βιβλιοθήκες του ΑΠΘ, του Δήμου και άλλων δημοσίων φορέων για παραλαβή τυχόν χρήσιμων αντιτύπων), καθαρίστηκαν και στεγανοποιήθηκαν, καθιστώντας πλέον εύχρηστους τους πολύ μεγάλους και εφοδιασμένους με πολυόροφες εγκαταστάσεις dexion χώρους αποθήκευσης, όπου ήδη μεταφέρθηκε το αποθετήριο
των παλαιών και πολύ περιορισμένης πλέον χρήσης έργων της Βιβλιοθήκης, αποσυμφορώντας σημαντικά την κύρια εγκατάσταση του 3ου ορόφου
και καλύπτοντας με επάρκεια και τις μελλοντικές ανάγκες αποθετηρίου για
πολλά χρόνια. Ήδη έχουν παραγγελθεί και επίκειται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος 2017, με κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
για τα επιμέρους ΠΜΣ, η αντικατάσταση των συστημάτων μαγνητισμούαπομαγνητισμού των έργων, η αντικατάσταση του ηλεκτρονικού ελέγχου
εισόδου-εξόδου και ο εμπλουτισμός του εξοπλισμού με σύγχρονο υψηλής
δυναμικότητας scanner για χρήση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών καθώς
και για την ψηφιοποίηση αναγκαίων αρχειακών στοιχείων της Σχολής.
Χώροι Υπογείου κάτω από Αμφιθέατρα.
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 Αναβάθμιση αίθουσας πολυμέσων: Η αίθουσα διαθέτει είκοσι (20) θέσεις
εργασίας, οι οποίες το 2013 ήταν εξοπλισμένες με ισάριθμους απαρχαιωμένους Η/Υ. Από αυτούς, το 2015 αντικαταστάθηκαν με νέους σύγχρονους
Η/Υ οι ένδεκα (11) και ήδη έγινε η παραλαβή και των υπολοίπων εννέα
(9), προκειμένου να ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός. Σημειώνεται ότι στην
αίθουσα διεξάγεται δύο φορές εβδομαδιαίως σε ομάδες των 20 φοιτητών,
με διδάσκοντες τους ΕΔΙΠ της Βιβλιοθήκης, το συμπληρωματικό υποχρεωτικό σεμινάριο φοιτητών 1ου εξαμήνου «νομική βιβλιογραφική έρευνα και
πληροφοριακή παιδεία» (συμπληρωματικό του μαθήματος Εισαγωγή στην
Επιστήμη του Δικαίου, βλ. Οδηγό Σπουδών 2017/18 σελ. 41). Αντίστοιχα,
στο εαρινό εξάμηνο το ίδιο σεμινάριο διεξάγεται για τους φοιτητές που εγγράφηκαν αργότερα (με κατατακτήριες, 5% κλπ).
 Αναβάθμιση εγκαταστάσεων γραφείων μελών ΔΕΠ και Τομέων: Προμήθεια νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, κλπ), συντήρηση
και αναβάθμιση του υφιστάμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Τομέων
και των διδασκόντων, συντήρηση και αντικατάσταση συσκευών κλιματισμού και θερμαντικών σωμάτων σε γραφεία διδασκόντων και λοιπού προσωπικού, όπου υπήρχε ανάγκη, διακόσμηση διαδρόμου με πίνακες κλπ,
σύμφωνα με την ακόλουθη κατάσταση:
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ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

61

Οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή

24

Πολυμηχανήματα-Εκτυπωτές

30

Αναβαθμίσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών

5

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ,ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ, ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ,ΠΙΤΣΕΛΑ,ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ,ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΜΑΝΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΟΔΗΜΑΤΑΓΡ.411,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ,ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ,ΚΑΛΦΕΛΗΣ, ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ,
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ-ΓΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΠΙΨΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ-319,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ),ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ & ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ, ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ κ.
ΔΕΛΛΙΟΥ
ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ, ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ, ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ, ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ,
ΚΑΛΦΕΛΗΣ, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ,ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ-319, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ), ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ &
ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ, ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΔΕΛΛΙΟΥ,
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΣ ΔΠΜΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
ΓΡ. ERASMUS, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ,ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ, ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ, ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ,ΓΡ. 403ΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗ, ΓΡ. 411-ΠΟΔΗΜΑΤΑ,ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ, ΤΟΜΕΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ, ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ, ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ,
ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ,ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ
ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ),
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΣ
ΔΠΜΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΑΔΕΔ, ΕΟΔ, ΠΕΕ & ΔΣ,
ΓΡ. 416 ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΣ ΔΠΜΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΤΖΙΒΑ,ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ,ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ,ΚΑΪΑΦΑ, ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ
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Βαφές-Αφαιρετικό graffiti-graffiti
block

Αγορά και εγκατάσταση κλειδαριών
ασφαλείας
Ηχεία

5*10lt+5*9lt+ 10*9lt+
2*2,5lt+2*1lt+6*10lt+2*5lt+2*5lt+
10lt+3*5lt+9lt+2*9lt+8*2,5lt+6*2,5
lt+5lt+2τεμ.

ΒΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ &
ΑΣΤΑΡΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ,GRAFFITI GONEΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ NO BORDER CAMP, ΓΙΑ ΒΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
311,ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, ΒΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 4ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, ΒΕΡΝΙΚΙ & ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΑΓΚΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ,
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΦΙΣΩΝ-4 ΚΟΛΩΝΕΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ-ΑΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

1

ΑΙΘΟΥΣΑ 313

2

Αγορά σοβά
Ασύρματο μικρόφωνο, μικρόφωνο
πετου, πομπό μικροφώνου, μικρόφωνο
Κονσόλα ήχου

3 σακιά -90kg

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ, ΑΙΘΟΥΣΑ 312
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ,ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΑΔΕΔ (ΓΡ. 406, 403, 410),ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ 312,ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΜΣ

2

Βιντεοπροβολείς

14

Οθόνη βιντεοπροβολέων-πανί

8

Αγορά και εγκατάσταση κλιματιστικών

7

ΑΙΘΟΥΣΑ 312, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α'
ΑΙΘΟΥΣΑ 313, ΑΙΘΟΥΣΑ 320-321, ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ -ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1-8 (1ου & 3ου ορόφου), ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α', ΑΙΘ.212 (2ος ΟΡ.),ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ-4ος ΟΡ.,ΑΙΘ. 109 &112
(1ου ορόφου), ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ),ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΜΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ 310,
ΑΙΘΟΥΣΑ 311, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ SONY ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 213
ΑΙΘΟΥΣΑ 313, ΑΙΘΟΥΣΑ 320-322, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ
ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΗΣ),ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ , ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΜΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ 310, ΑΙΘΟΥΣΑ 311
ΓΡΑΦΕΙΟ 210-κ. ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ, ΓΡ. 405- ΒΑΛΑΒΑΝΗ-ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ& ΚΟΣΜΙΔΗ &
ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ& ΒΛΑΧΟΥ- ΓΡ.401 ,ΓΡ. 411- ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ, ΜΑΝΟΥ-ΓΡ. 318, ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ-ΓΡ.
405, ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ-ΓΡ. ERASMUS

Επισκευή περιφερειακών
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Φωτιστικά οροφής, φωτιστικά σώματα με πυκνωτή-4*18W με τις λάμπες τους, φωτιστικά led, καμπάνες
led 55w, φωτιστικά 2*36w διπλ. παραβολ.& υπηρεσίες τοποθέτησης
φωτιστικών & απεγκατάστασηςεπιδιόρθωσης παλαιών φωτιστικών

16+ 40 λάμπες,15 led, 14 καμπάνες, 94 φωτιστικά 2*36w διπλ. παραβολ., 188 λάμπες 17w + 40 λάμπες 20w

Αγορά ανταλλακτικών

7

Πόρτες ασφαλείας

12

Laptop, Netbook

8 laptop+1 Netbook+1 Mac book
air 13,3''

Αλλαγή ταπετσαρίας καθισμάτων

131

Σανίδες δαπέδου κ κόλλα δαπέδου

100

Συντήρηση κλιματιστικών

115

Πληκτρολόγιο
Καλώδιο usb, Καλώδιο προέκτασης,καλώδιο vga, πολύμπριζα, καλώδιο hdmi
Μικροφωνικό σύστημα
Επισκευή μηχανισμού συρόμενης
πόρτας parking

1

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 109, ΓΡ. ΤΟΜΕΑ ΙΦΚΔ 401, ΥΠΟΓΕΙΟ ΟΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ
ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΑΝΤΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ-ΓΡ.318, ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ PARKING ΣΧΟΛΗΣ,ΠΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ
ΕΞ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΙΘ.ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6, ΠΑΛΜΟΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΔΙΧΑΛΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΜΠΑΡΑ ΑΝΤΙΠΑΝΙΚΟΥ-ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3ου
ΟΡΟΦΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ,
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ,ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΜΣ, ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ)
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΚΟΣΜΙΔΗΣ, ΚΑΪΑΦΑ, ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ, ΤΕΛΛΗΣ, NETBOOK & Mac book ΓΙΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΔΠΜΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ &ΓΡΑΦ. 416 & ΚΕΘΕΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΣ & ΑΙΘ.311, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 319, ΓΡ. ΒΛΑΧΟΥ, ΤΑΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΕΓΡ. 210- ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 213, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΟΔ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΝΤΡΙΚΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ 2 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ
ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ

20

ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α', ΑΙΘ. 311, ΑΙΘ. 109 &112 (1ου ορόφου), ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

1

ΑΙΘΟΥΣΑ 313

1

PARKING ΣΧΟΛΗΣ

28

Υδραυλικά υλικά-εξοπλισμός

90

Περσίδες
Κλειδιά ασφαλείας
Αναπαραγωγή έργων τέχνης & Έξοδα μεταφοράς τους
Υδραυλικές εργασίες

242

ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ
ΑΙΘΟΥΣΑ 312
ΑΙΘΟΥΣΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
112,213,311 & 1-4 (1ου ΟΡΟΦΟΥ) ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ,ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ 108,109,312& 320

34

ΧΩΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Κάδοι αποριμμάτων

20

Σίτα αλουμινίου
Χερούλι ασφαλείας για μπάρα πανικού

4

ΑΙΘΟΥΣΑ 311
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 32 ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ &
ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5-8 ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ,ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 1ου ΟΡΟΦΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

1

ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α'

Χρονοδιακόπτης

1

Αγορά ξυλείας

Καθαρισμός & παρκέ
Κολωνάκια

6

Καρέκλες

23

Pointer wireless presenter
Φεγγίτες

1
8

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΟΠ. ΣΤΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΟΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (4ου
ΟΡΟΦΟΥ) ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΟ PARKING ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 319, ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΓΡ. 318, ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ-ΓΡ.318, ΚΑΡΕΚΛΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΜΣ ΚΑΙ 3 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΜΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 319
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 3ου ΟΡΟΦΟΥ
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Εξοπλισμός αίθουσας Τηλεδιάσκεψης & υπηρεσίες αποξήλωσηςεγκατάστασης (Discussion unit , μικρόφωνα,κεντρική μονάδα συνεδριακού συστήματος & κάμερες)

33 Discussion units-ψηφιακά επιτραπέζια μικρόφωνα συνέδρου+33
μικρόφωνα με φωτεινό δακτύλιο+1 ψηφιακή κεντρική μονάδα
συνεδριακού συστήματος+3 κάμερες οροφής επαγγελματικού τύπου

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 319- 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Κυλιόμενες αρχειοθήκες Νομικής
(ράφια,εξαρτήματα & διαχωριστικά,σιδηρόδρομος, πόρτα)

Ράφια: 120 τεμ. Κολώνες γαλβανιζέ S1 1972, 24 τεμ. Κολώνες γαλβανιζέ S1 2500,144 τεμ.διαγώνιου
συνδέσμου 400 γαλβανιζέ ,590τεμ.
δοκίδα S1 1200, 590 τεμ. Ράφια
Η12 600*400 γαλβανιζέ,σιδηρόδρομος με 5 ράγες και 6
τρόλεϊ μήκους 5,072μ. Κ βάθους
82εκ.,4 πόρτες mobibasic
1200*2000, 1 πόρτα με κλειδί
120*200, 4 πλάτες γαλβανιζέ
120*200, 32 διαχωριστικά ραφιού
πλαστικά, 104 οριζόντιους συνδέσμους γαλβανιζέ για στήριγμα φακέλων

ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ &
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία
νομικού περιεχομένου

310

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ & ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ.
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Πρόγραμμα Cardisoft- Μεταφορά
δεδομένων- δημιουργία υποκατηγοριών για ξεχωριστή μηχανογράφηση κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος

ΓΙΑ ΠΜΣ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ,ΓΙΑ ΔΠΜΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΓΙΑ ΔΠΜΣ ΠΟΙΝΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ & ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΔΠΜΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχάρα πύργου ηλεκτρονικού υπολογιστή

2

USB Wifi adapter για ασύρματο internet

2

Αγορά νέου καρτοδέκτη
Μαγνητικές ταινίες
Γραφεία
Συρταριέρα

Τραπεζοθρανία, έδρανα, έδρες

2
1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ),ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ & ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ),ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ & ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (ΓΡ. 318)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ (ΓΡ. 318)

12 τραπεζοθρανία σταθερά τριθέσια, 2 έδρανα τραπεζοθρανίων
σταθερών τριθέσιων, 2 έδρες ξύλινες τραπεζοθρανίων τριθέσιων

ΑΙΘΟΥΣΑ 311 ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμούΕγκατάσταση ασύρματου δικτύου
WI-FI στο κτίριο της Νομικής Σχολής

ΑΣΥΡΜΑΤΟ INTERNET ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ιστοσελίδας

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΜΣ
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Προμήθεια & εγκατάσταση software
(Λογισμικού λειτουργίας καρτοδεκτών & επαναφόρτισης καρτών) &
hardware (Καρτοδέκτες για σκάνερ
& φωτοτυπικά, συσκευή αναγνώστη
καρτών & ανέπαφες κάρτες)

1 gespage printer license+ 4 cartadiscpad+p.supply ea for gespage+ 5
contectless reader mifare+ 250
white ik nxp evi mifare card+ 4 cable xerox black+ 4 bracket cartadis= 268 τεμ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ.

Εξοπλισμός εγκατάστασης φωτισμού ασφαλείας & εξοπλισμός εξόδων κινδύνου-μπάρας πανικού &
υπηρεσίες εγκατάστασής τους

1 πίνακας smartliving, 4 μαγνητικές
επαφές, 1 συσσωρευτής 12v, 15
φωτιστικά ασφαλείας led, 120 καλώδια 2*1, 120 καλώδια 4*0,20,
70* κανάλια πλαστικό 12*15 αυτοκόλλητα, 1 φωτεινός επαναλήπτης, 2 μπάρες πανικού

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

Αντικλεπτικό σύστημα βιβλιοθήκης
Σύστημα μαγνητισμούαπομαγνητισμού βιβλίων-με θύρα
usb για μελλοντική αναβάθμιση
Σύστημα ψηφιοποίησης βιβλίων OS
12.000 color A2 Zeutschel
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για συντηρήσεις

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

32

Μεταφορά αρχείου προπτυχιακών &
μεταπτυχιακών φοιτητών στο υπόγειο της Νομικής Σχολής όπου βρίσκονται οι κυλιόμενες αρχειοθήκες/μεταφορά 12.000 τόμων νομικών βιβλίων και σειρών σε ειδικά
διαμορφωμένους χώρους στα υπόγεια των αμφιθεάτρων της Σχολής
για να δημιουργηθούν νέοι χώροι
εγκατάστασης βιβλιακών συλλογών
του μεταπτυχιακού τμήματος / μεταφορά ντουλάπων από το υπόγειο
κάτω από τη Γραμματεία του Οικονομικού στο υπόγειο της Νομικής
δίπλα από το αμφ. Β'/ μεταφορά
εδράνων



Υπόγεια Νομικής όπου φυλάσσεται το αρχείο

Αναβάθμιση λοιπών χώρων και εγκαταστάσεων: Εγκατάσταση δέκα (10) κεραιών Wi-Fi στους χώρους της Σχολής για ενίσχυση του σήματος. Εγκατάσταση δύο (2) θυρών ασφαλείας στην ταράτσα του κτιρίου. Συντήρηση και αντικατάσταση στοιχείων
υποδομών του κτηρίου (κεντρικού μετασχηματιστή θέρμανσης, κεντρικού συστήματος ψύξης αμφιθεάτρων, συστήματος αποχετεύσεων WC, ηλεκτρολογικών πινάκων, εγκατάσταση συστήματος ελέγχου φωτισμού φουαγιέ ισογείου, επισκευή μπάρας χώρου
στάθμευσης οχημάτων, αναγόμωση και συμπλήρωση πυροσβεστήρων, προμήθεια υδραυλικών υλικών για αποκατάσταση βλαβών κλπ). Επέκταση του χώρου της κοσμητείας κατά ένα χώρο γραφείων για εγκατάσταση ΕΔΙΠ, αναμόρφωση γραφείου Κοσμήτορα. Βάψιμο φουαγιέ ισογείου (στις τέσσερις πρώτες κολόνες με anti-graffity). Στέγαση του Εργαστηρίου Μελέτης για τη
Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα στον ειδικά προς τούτο διαμορφωθέντα ισόγειο χώρο του κτιρίου ΝΟΠΕ
απέναντι από τη Φιλοσοφική Σχολή.

Eκκρεμότητες:
1. Επισημαίνεται η αδήριτη ανάγκη ανακατασκευής όλων των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής του κτιρίου (WC φοιτητών 1ου, 2ου και 3ου
ορόφου, WC αμφιθεάτρων, WC τεσσάρων ορόφων απέναντι από τα μεγάλα ασανσέρ, WC Κεντρικής Γραμματείας, WC Βιβλιοθή33

κης). Σχετικό αίτημα της Σχολής προς την Πρυτανεία εκκρεμεί από το 2014, ανανεώθηκε δε και συμπληρώθηκε το 2016. Η Κοσμητεία έχει δεχθεί τη διαβεβαίωση ότι το έργο θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με υλοποίηση εντός του 2018.
2. Επισημαίνεται η ανάγκη σύνταξης μελετών -και ενδεχομένως εκτέλεσης αντίστοιχων έργων- για την κατάσταση των εγκαταστάσεων
πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης καθώς και για τη στατικότητα του κτιρίου, θέματα για τα οποία εκκρεμούν αντίστοιχα έγγραφα αιτήματα της Σχολής προς το Τεχνικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση του Α.Π.Θ. (επιμέλεια κ.κ. Ε. Συμεωνίδου–Καστανίδου και Ε. Τζίβα).
Η Κοσμητεία έχει φροντίσει για την ύπαρξη και τακτική αναγόμωση του προβλεπόμενου από την Τεχνική Υπηρεσία αριθμού πυροσβεστήρων, ωστόσο, λόγω επανειλημμένων κρουσμάτων κλοπής και βανδαλισμού, αρκετοί πυροσβεστήρες φαίνεται να έχουν μετακινηθεί από το προσωπικό σε φυλασσόμενους χώρους και δεν βρίσκονται στα σημεία που προβλέπεται. Παράλληλα επισημαίνεται η
ανάγκη τακτικής παρακολούθησης και άσκησης πίεσης προς τη διοίκηση (Τεχνική Υπηρεσία) για συμμόρφωση προς τις εκάστοτε
υποδείξεις και παρατηρήσεις του Τεχνικού Ασφαλείας σχετικά με το κτίριο και τις εγκαταστάσεις του.
3. Επισημαίνεται η ανάγκη διεύρυνσης του αριθμού θέσεων του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης, στόχος που μπορεί να επιτευχθεί κατά 20-30 θέσεις με απομάκρυνση επίπλων και συλλογών από τον εν λόγω χώρο και μεταφορά τους στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του
ΑΠΘ.
4. Έχει διατυπωθεί η σκέψη για αναβάθμιση και αξιοποίηση των 18 κλειστών πινάκων ανακοινώσεων του εξωτερικού διαδρόμου της
νότιας όψης του κτιρίου (εκεί όπου παλαιότερα αναρτούνταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων), είτε με χρήση τους για ανάρτηση
ενημερωτικού υλικού για τα προσφερόμενα ΠΜΣ είτε με τοποθέτηση αντιγράφων έργων τέχνης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Α/Α
1
2
3
4
5
7

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΜΣ του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ
ΔΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις
ΔΠΜΣ Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας
ΔΠΜΣ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις
ΔΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομικά
ΔΠΜΣ Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση

34

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΡΓΩΝ ΕΛΚΕ
65%
25% (ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ)
91607
91608
93188
93187
93952
93955
93892
93893
94306 (12,5%)
92905 (ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)

Ενίσχυση ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών και δραστηριοτήτων του
8 Τμήματος Νομικής - 2014-2015-2016-2017

50455

Ενίσχυση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών και δραστηριότητων
9 της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής-2014-2015-2016-2017

50459

Κάλυψη δαπανών για την αποκατάσταση των ζημιών που προκληθήκαν στο
10 ΑΠΘ από το no border camp
11 Εταιρεία αξιοποίησης

50603
ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΘ

12
13
14
15

Τακτικός Προϋπολογισμός
ΔΔΠΜΣ Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο
ΠΜΣ Νομικής Σχολής (περίοδο που χρηματοδοτούνταν από τον Τακτικό)
(Για προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού Νομικής Σχολής (wifi))
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΕΠΕΘ
16 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΠΕΠΠΘ 2017-Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΝΣ.00 ΚΑΕ 4121 Ν.Σ.01 Α (ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) Ν.Σ.02 Α (ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ) Ν.Σ.03 Α
(ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
ΝΣ.ΝΜ.82 Κ.Α.Ε. 4121 Ν.Σ.04.Α
ΝΣ.ΝΜ.81 Κ.Α.Ε.4121 Ν.Σ.04.Α
ΚΑΕ 0834
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΡΓΩΝ ΕΛΚΕ
95436

Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΠΕΠΠΘ 2017-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου17 δών του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ

95497

Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΠΕΠΠΘ 2017-ΔΠΜΣ Δίκαιο και Μηχανική της Ενέρ18 γειας-ΑΠΘ

95467

Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΠΕΠΠΘ 2017-ΔΠΜΣΚτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνι19 κές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις-ΑΠΘ

95489

Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΠΕΠΠΘ 2017-Διιδρυματικό ΠΜΣ Ευρωπαϊκό & Συ20 γκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο-ΑΠΘ

95475

Οι οικονομικοί απολογισμοί των ετών παρατίθενται στα Παραρτήματα …..

35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Απολογισμός Βιβλιοθήκης 2013-2017
Α. Οικονομικός απολογισμός
Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται ο τακτικός προϋπολογισμός της Βιβλιοθήκης μέχρι το 2013, καταγράφοντας τη δραματική του μείωση και αναδεικνύοντας τον άμεσο κίνδυνο ανεπάρκειας της Βιβλιοθήκης για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Με δεδομένη την πρωτοφανή αυτή κατάσταση δόθηκε άμεση προτεραιότητα στην αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης αλλά και στην ανάπτυξη πολιτικών αύξησης των εσόδων της Βιβλιοθήκης και ορθολογικής διαχείρισής τους.
Συγκριτικοί πίνακες 2009-2013
ΚΑΕ 4121/01 (Προμήθειες)
2009

2010

2011

2012

2013

20.490,00€

13.217,33€

2.630,00€

2.643,00€

4.505,00€

2011

2012

2013

9.533,60€

9.536€

16.235,00€

ΚΑΕ 412102 (Βιβλία)
2009
73.917,00€

2010
47.668,00€

ΚΑΕ 412103 (Έρευνας) 7000Ε
2009

2010

2011

2012

2013

10.000,00€

7000,00€

1.400,00€

1.400€

4.830,00€

ΣΥΝΟΛΟ
2009

2010

2011

2012

2013

104.407,00€

67.885,00€

13.563,00€

13.579,00€

25.570,00€
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Στη συνέχεια, από το 2014 και μετά, η κατανομή του συνολικού τακτικού προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης δεν ξεπέρασε τα 3000 €.
2013-2017


Το 2013 η κατανομή πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού είχε ως εξής (ΚΑΕ 4121/01 (Προμήθειες) 4.505 € , ΚΑΕ 412102 (Βιβλία) 16.235 €,
ΚΑΕ 412103 (Έρευνας) 4.830 €. Πρόσθετο κονδύλι από το Έργο της Επιτροπής Ερευνών «Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων του ΑΠΘ» 6.800 €. Συνολικά έσοδα βιβλιοθήκης 10.299,50 €. Τα παραπάνω κονδύλια απορροφήθηκαν σε αγορά ελληνικής και ξενόγλωσσης
βιβλιογραφίας καθώς και των ηλεκτρονικών βάσεων Westlaw και Beck online. Από τα έσοδα της βιβλιοθήκης εξυπηρετήθηκαν οι μισθώσεις των
φωτοαντιγραφικών καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα (επισυναπτόμενο αρχείο «2013 Οικονομικός απολογισμός»).



Το 2014 ενεργοποιήθηκε το έργο της Νομικής Επιτροπής «Προβλήματα μετάβασης των ΑΕΙ στο θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης παιδείας – Κωδικοποίηση γνωμοδοτήσεων της Νομικής Επιτροπής» Κωδ. Έργου 91260, αριθμός πρωτ.:71038/14-5-2014. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα ανανεώνεται
ετησίως με προτεινόμενο προϋπολογισμό ανάλογα με τις ερευνητικές ανάγκες της βιβλιοθήκης και της κωδικοποίησης των γνωμοδοτήσεων της Νομικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν 60.000 € τα οποία απορροφήθηκαν σε νομικές ηλεκτρονικές συνδρομές (Westlaw, Dalloz, Nbonline, κ.α)
και σε αγορά ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας (επισυναπτόμενο αρχείο «2014 Οικονομικός Απολογισμός»). ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΟ.ΝΜ.714121.02 (Βιβλία) (26469, 30/4/2014) Συνολικό ποσό : 60.000 € (Διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός
για αγορά 900 βιβλίων). Επιπρόσθετο ποσό 10.232,21 απορροφήθηκε από τον ίδιο κωδικό για την ηλεκτρονική συνδρομή BECK ONLINE 6800 €
και 3.432,21 € συμπληρώθηκαν στον πρόχειρο διαγωνισμό των βιβλίων. Επίσης από τον κωδικό ΝΟ.ΝΜ.714121.03 (Ερευνητικό ) διατέθηκαν
3.152,07 € για αγορά 8 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη βιβλιοθήκη. ΕΣΟΔΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 89579. «Υπηρεσίες πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα της Βιβλιοθήκης Τμήματος Νομικής» Σύνολο: 28.604,6 (αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο «2014
Οικονομικός Απολογισμός»). ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 2014 (77669/4/7/2014) ΚΩΔΙΚΟΣ 50455». Συνολικό ποσό: 15.959,13 €. Απορροφήθηκε σε μίσθωση φωτοτυπικών, αναλώσιμα , βιβλιοδεσίες.
ΕΡΓΟ ERASMUS MUNDUS Συνολικό ποσό: 4.524 € τα οποία απορροφήθηκαν σε αναδρομικά έξοδα για ελληνικά τεύχη περιοδικών.



Το 2015 η Βιβλιοθήκη απορρόφησε κονδύλι από το έργο της Νομικής Επιτροπής (ΚΩΔΙΚΟΣ 91260. «Προβλήματα μετάβασης των ΑΕΙ στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Ανώτατης παιδείας - Κωδικοποίηση γνωμοδοτήσεων της Νομικής Επιτροπής (ανανεώθηκε 7/4/15)» συνολικό ποσό 45.431€. Απορροφήθηκαν για βιβλία (διαγωνισμός) και νομικές βάσεις δεδομένων 44.000€ και για το έργο της κωδικοποίησης 9.200€. Από έργο της Βιβλιοθήκης «ΚΩΔΙΚΟΣ 89579. Υπηρεσίες πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα της Βιβλιοθήκης Τμήματος Νομικής» υπήρξαν έσοδα ύψους 26.503,81€ τα
οποία απορροφήθηκαν σε λειτουργικά και άλλα έξοδα (αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο «2015 Οικονομικός Απολογισμός».
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Το 2016 η Βιβλιοθήκη απορρόφησε κονδύλι από το έργο της Νομικής Επιτροπής (ΚΩΔΙΚΟΣ 91260. «Προβλήματα μετάβασης των ΑΕΙ στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Ανώτατης παιδείας - Κωδικοποίηση γνωμοδοτήσεων της Νομικής Επιτροπής» (Αίτημα 44861/12/5/2016 ανανεώθηκε με αριθμ.
συνεδρίασης 602/17/5/16 και ενέκρινε ποσό διάθεσης 50000 €. Απορροφήθηκαν για βιβλία (διαγωνισμός) και νομικές βάσεις δεδομένων 43.000 € και
για το έργο της κωδικοποίησης 7000€. Από το έργο με τίτλο "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ" (Κωδ. έργου:
91607) δαπανήθηκαν 11,783,69 Ευρώ για την προμήθεια νομικών έντυπων βιβλίων. Από έργο της Βιβλιοθήκης «ΚΩΔΙΚΟΣ 89579. Υπηρεσίες πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα της Βιβλιοθήκης Τμήματος Νομικής» υπήρξαν έσοδα ύψους 26714,5 τα οποία απορροφήθηκαν σε λειτουργικά και
άλλα έξοδα (αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο «2016 Οικονομικός Απολογισμός».



Το 2017 έχει εγκριθεί από το έργο της Νομικής Επιτροπής ( ΚΩΔΙΚΟΣ 91260. «Προβλήματα μετάβασης των ΑΕΙ στο νέο θεσμικό πλαίσιο της
Ανώτατης παιδείας - Κωδικοποίηση γνωμοδοτήσεων της Νομικής Επιτροπής» (Αίτημα 35331/10-04-2017 ανανεώθηκε με αριθμό συνεδρίασης:
63082/23-06-2017 ενέκρινε ποσό διάθεσης 45.000 €. Μέχρι στιγμής απορροφήθηκαν 6.500 € για την αποπληρωμή της βάσης Beckonline. Από έργο
της Βιβλιοθήκης «ΚΩΔΙΚΟΣ 89579. Υπηρεσίες πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα της Βιβλιοθήκης Τμήματος Νομικής» δαπανήθηκαν μέχρι
στιγμής 6.181,40 €. Τα έσοδα από την υπερημερία δανεισμού το 2017 μέχρι 8/9/2017 έφτασαν τα, 10.305,90€ ενώ το συνολικό ποσό εσόδων από
κάρτες φωτοτυπιών και υπερημερία δανεισμού μέχρι 7-9-2017 φτάνει τα 18.198,40€. Από το έργο «Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαϊκή ρύθμιση και
βιοηθική διάσταση: 92905» απορροφήθηκε ποσό 3.600 € για τη μεταφορά 12.000 τόμων νομικών βιβλίων και σειρών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα υπόγεια των αμφιθεάτρων της Νομικής Σχολής ώστε να δημιουργηθούν νέοι χώροι εγκατάστασης βιβλιακών συλλογών στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου της Νομικής Σχολής. Από το έργο «ΔΠΜΣ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις : 93893» απορροφήθηκαν 1841,40 € για εξοπλισμό εγκατάστασης φωτισμού ασφαλείας και εξοπλισμό εξόδων κινδύνου της βιβλιοθήκης. Από το ίδιο έργο δαπανήθηκαν
4,568,16 € για την τοποθέτηση - εγκατάσταση φωτιστικών οροφής και επιδιόρθωση των παλαιών στις αίθουσες της κύριας συλλογής της βιβλιοθήκης. Από το έργο «ΔΠΜΣ Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας: 93955» δαπανήθηκαν 5432,03 € για φωτιστικά σώματα οροφής και λάμπες για την
αναβάθμιση και αντικατάσταση του κεντρικού φωτισμού της Βιβλιοθήκης. Από το ίδιο έργο διατέθηκε ποσό 1.145,53 € για αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων. Από το έργο «ΔΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις : 93188» εξασφαλίστηκε η προμήθεια και εγκατάσταση software (λογισμικό λειτουργίας καρτοδεκτών και επαναφόρτισης καρτών) και hardware (καρτοδέκτες για σκάνερ και φωτοτυπικών, συσκευή αναγνώστη καρτών και ανέπαφες
κάρτες) χρηματικού ποσού 10.064,46 €. Η υπηρεσία αυτή εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ομαλά αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης της
Νομικής Σχολής. Από το έργο «ΔΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις: 93188» δαπανήθηκαν 3256,09€ για βιβλία νομικού περιεχομένου (56 τεκμήρια) για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού. Αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι συμβάσεις με την εταιρία «Σάκκουλας Α.Ε» και «Νομική Βιβλιοθήκη» για την αγορά των ψηφιακών τους βάσεων. Το ποσό θα διατεθεί από το έργο «ΕΜΕΑ 3: Κωδ. Έργου : 92222» από το πρόγραμμα ERASMUS
MUNDUS συνολικού ποσού 6.409 €.
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Β. Απολογισμός Υπηρεσιών
 Η δανειστική κίνηση της ενιαίας Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής από το έτος ίδρυσής της μέχρι σήμερα υπερέχει με διαφορά από όλες τις άλλες περιφερειακές βιβλιοθήκες του ΑΠΘ. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω πίνακας για τα έτη 2019-2012.
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Η Βιβλιοθήκη συμβάλλει στη μετάδοση της γνώσης στον επιστημονικό κόσμο της πόλης μας καθιστώντας κοινωνούς αυτής όχι μόνο τα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και τρίτους ερευνητές, δικηγόρους, δικαστές και άλλους που την επισκέπτονται. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται,
με βάσιμα, επίσημα στατιστικά δεδομένα, από τον συνολικό αριθμό δανεισμών που με ευσυνειδησία πραγματοποιεί το προσωπικό. Σύμφωνα με τα
επίσημα στατιστικά στοιχεία η δανειστική κίνηση της Βιβλιοθήκης κατατάσσεται στην πρώτη θέση με διαφορά περίπου 15.500 δανεισμών από τη
δεύτερη κατά σειρά βιβλιοθήκη στο σύνολο των 41 περιφερειακών βιβλιοθηκών του ΑΠΘ. To 2013 η δανειστική κίνηση της Βιβλιοθήκης ήταν
24.199 τεκμήρια. Το 2014 έφτασε τα 29.909 τεκμήρια και το 2015 άγγιξε τα 31.799. Το 2016 οι δανεισμοί έφτασαν τους 31.720 με δεύτερο το Τμήμα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών με 15.000 δανεισμούς, το τμήμα Αρχιτεκτονικής τρίτο με 7.719 και την Κεντρική Βιβλιοθήκη στην τέταρτη θέση με 5.698 δανεισμούς. Για το 2017 μέχρι 8 Σεπτεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί 21.492 δανεισμοί. Τα νέα μέλη που εγράφησαν στη Βιβλιοθήκη το 2013 ήταν 482 άτομα, το 2014 εγγράφηκαν 777 μέλη και 677 το 2015. Το 2016 έφτασαν τα 828 άτομα με τεράστια διαφορά από τα υπόλοιπα τμήματα που δεν ξεπέρασαν τα 350 μέλη. Μέχρι 12/09/2017 έχουν καταχωρηθεί 333 νέα μέλη αναμένοντας την εγγραφή των πρωτοετών. Καταλογογράφηση υλικού: Το 2016 το πλήθος δημιουργίας νέων βιβλιογραφικών εγγραφών και επεξεργασίας παλαιότερων έφτασε τα 14114 τεκμήρια
και το 2017 (μέχρι 11/09) τα 8.168 τεκμήρια. Αποδοχή δωρεών: Η βιβλιοθήκη αποδέχτηκε από το 2013 έως σήμερα 12 συλλογές οι οποίες ξεπερνούν τα 5000 τεκμήρια. Εξυπηρέτηση χρηστών: Το 2013 επισκέφτηκαν τη βιβλιοθήκη (σύμφωνα με το στατιστικό πρόγραμμα επισκεψιμότητας)
36.924 χρήστες. Το 2014 έφτασαν τους 49.41 , το 2015 τους 47.385, το 2016 τους 45.600 επισκέπτες. Χρήση των συνδρομητικών ηλεκτρονικών
βάσεων (Westlaw, Nbonline, Nomos, Dalloz, IAReporter, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»,
«Αρμενόπουλος», Beck online premium, Kluwer Law.


Η Βιβλιοθήκη υποστήριξε και υποστηρίζει τη διαδικασία προβολής των δημοσιεύσεων μελών ΔΕΠ (Συγκέντρωση, διαφύλαξη και διάδοση σε ψηφιακή μορφή του παραγόμενου επιστημονικού έργου (Ερευνητικά άρθρα, υποβολές σε συνέδρια, βιβλία και λοιπές εκδόσεις, πολυμεσικό υλικό, γκρίζα βιβλιογραφία). Αλλαγή μοντέλου ακαδημαϊκής δημοσίευσης. Διάθεση της επιστημονικής πληροφορίας σε ευρύτερο ερευνητικό κοινό Άμεση δημοσιοποίηση και προβολή εργασίας. Μέχρι σήμερα υπάρχουν 4791 δημοσιεύσεις Νομικής υπό επεξεργασία και εξέλιξη.



Η Βιβλιοθήκη συνέβαλε και συμβάλει στην βιβλιογραφική υποστήριξη και έρευνα των διδακτορικών και μεταπτυχιακών εργασιών. Από το 20022013 κατατέθηκαν 115 διδακτορικές διατριβές και 55 μεταπτυχιακές διατριβές. Από το 2013-2017 κατατέθηκαν 72 διδακτορικές και 565 μεταπτυχιακές διατριβές.



Δημιουργία και υποστήριξη ψηφιακών μαθημάτων (E-learning). Ηλεκτρονικά Μαθήματα (Μετάβαση από το Blackboard στο Moodle). Χώρος φιλοξενίας ηλεκτρονικών μαθημάτων που αναπτύσσονται από τους διδάσκοντες (διαλέξεις, αποσπάσματα βιβλίων, νόμοι, νομικές αποφάσεις, υπερσύνδεσμοι σε υλικό ανοιχτής πρόσβασης, ασκήσεις, κατάθεση εργασιών, επικοινωνία με τον διδάσκοντα κ.ά.). Πρόσβαση (ανοιχτή ή περιορισμένη) σε
176 προπτυχιακά και 25 μεταπτυχιακά ηλεκτρονικά μαθήματα. Το τελευταίο εξάμηνο καταγράφηκαν 2.084 επισκέψεις φοιτητών στα συγκεκριμένα
μαθήματα κατατάσσοντας τη Νομική Σχολή πρώτη σε αριθμό ηλεκτρονικών μαθημάτων αλλά και ενεργής χρήσης από τους φοιτητές.
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Γ. Ανάγκες για την εξέλιξη των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης
 Διατήρηση και συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος της Νομικής Επιτροπής.
 Εξασφάλιση σταθερών κονδυλίων για τη Βιβλιοθήκη από όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής.
 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης ανά 5ετία
 Ανανέωση των συνδρομητικών νομικών ψηφιακών βάσεων και πρόβλεψη συνεργασίας με τις άλλες Νομικές Σχολές (κοινοπραξία)
 Εξεύρεση κονδυλίων για την ενεργοποίηση των σταματημένων έντυπων συνδρομών των περιοδικών σειρών.
 Ενίσχυση της Βιβλιοθήκης με εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα).
 Ψηφιοποίηση και ανάπτυξη Ιστορικού Αρχείου Νομικής Σχολής.
 Επέκταση Βιβλιοθήκης (ψηφιακό αναγνωστήριο)
 Εγκατάσταση ενιαίου λογιστικού προγράμματος διαχείρισης οικονομικών των Βιβλιοθηκών ΑΠΘ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚ. ΕΤΗ: 2013-2017
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