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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 
ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤ Ο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», MIS 5030371 

 

 
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2018 - 
2019» με κωδικό MIS 5030371 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από ́την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς  Πόρους, και  σύμφωνα με  την απόφαση της  
Επιτροπής Ερευνών στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2018,  προσκαλεί Νέους 
Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή 
διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν 
οριστεί από τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έχουν εγκριθεί  
από  Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων   και  αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών 
Πεδίων του παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.  
Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αναλογούν 35 θέσεις για όλα τα Τμήματα, οι οποίες  με την απόφαση της 
Συγκλήτου (Συνεδρίαση 18η, 1-6-2018) κατανεμήθηκαν από 4 θέσεις σε όλα τα Τμήματα πλην του 
Τμήματος Ψυχολογίας στο οποίο κατανεμήθηκαν 3 θέσεις. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν 
αίτηση υποψηφιότητας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία και για όλα τα μαθήματα που ανήκουν 
στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα, σε μόνο ένα τμήμα του Παντείου 
Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μια αίτηση  υποψηφιότητας ανά διδάσκοντα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι   ενδιαφερόμενοι/ες   κάτοχοι   διδακτορικού   διπλώματος   θα   αξιολογηθούν σύμφωνα με τα 
κριτήρια του Πίνακα 1. Σημειώνεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 
έως και 4 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες 
Βαθμολόγησης  

Κριτήρια Βαθμολόγησης  

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής 
ή/και του ερευνητικού έργου με το 
επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01.01.2008 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου 
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής 
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος 
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα 
του επιστημονικού πεδίου 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 5:Βιογραφικό́ σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 
ακόλουθα: 

Σύνολο από 1 έως 
40, επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου 

0 - 10  

β) προηγούμενη διδακτική́ εμπειρία  0 – 10 - Έως 5 έτη: 5 μονάδες 
- Άνω των 5 ετών: 5 μονάδες  

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια 

0 – 12 - μέχρι 5 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια:  5 μονάδες  

- για >5 και ≤10   επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια:  10 μονάδες  

- για >10 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια:  12 μονάδες  

δ) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου 0 – 8  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5 0 - 40  
Κριτήριο 6:Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας 

όλων των μαθημάτων του γνωστικού 

πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 
60, επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

 

α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε 
μαθήματος 

0 - 30  

β) αξιοποίηση καινοτόμων 
μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας 

0 –10  

γ) δομή́, οργάνωση, κατανομή́ της ύλης 0 – 20  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 6 0 - 60  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5 & 6 0-100  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του 
Παντείου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η 
Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ορίζεται με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
από την Επιτροπή Ερευνών και διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 
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Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο δεν θα 
περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες. Οι πίνακες με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα 
παραπάνω κριτήρια και  με αναφορά στο ονοματεπώνυμό τους, θα αναρτώνται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Παντείου 
Πανεπιστημίου. 
Όι υποψήφιοι/ες έχουν  δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός  πέντε εργάσιμων  (5) ημερών μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην  “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και  δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις 
αξιολογήσεις όσο και στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων.  Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης 
ευλόγου ενδιαφέροντος παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων 
υποψηφίων, μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης, προς τον ΕΛΚΕ. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία 
περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.  
Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. 
Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το έργο. 
Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την 
εξάντληση της σειράς κατάταξης. 
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν - επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. 

H απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτηση της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
στο ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου   

 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό́ πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το 
οποίο: 
1. είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία 

επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2008.  

2. δεν κατέχει: 

• θέση  μέλους  ΔΕΠ/ΕΠ,  ΕΕΠ,  ΕΔΙΠ,  ΕΤΕΠ  των  ΑΕΙ  ή  συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 
407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού 
Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή 

• θέση διοικητικού προσωπικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

• θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 
29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει   (ΦΕΚ   33/Α/27-02-2016),  του   οικείου  
τμήματος  πέραν   της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης. 

• θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 
αλλοδαπής 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα 
(1) Τμήμα. Επιπλέον, οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο 
επιστημονικό πεδίο. 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει 
των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα από το έκτο 
εδάφιο της παρ. 6 του Άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02- 
2016). 
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2. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Σύμβασης συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών 
εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 
του Παντείου Πανεπιστημίου , συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του 
Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 
3. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η οποία 
πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος, καθώς και η παροχή 
συμβουλευτικού έργου στου φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη 
Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την 
διδάκτορα. 
4. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την εξεταστική περίοδο 
του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου ανεξαρτήτως της 
διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης. 
 
ΑΜΟΙΒΗ 
1. Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται σε 
12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, 
εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).  
2. Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του ωφελούμενου 

αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα λαμβάνει τα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) 
μαθημάτων και το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.  

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 
συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε ο ωφελούμενος:  

• λαμβάνει τη συνολική αμοιβή εφόσον του ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον 
το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.  

• λαμβάνει τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον του ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από 
υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων  

3. Τα παραπάνω, που αφορούν στις αμοιβές των ωφελούμενων, συνοπτικά αποτυπώνονται ως εξής:  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΜΟΙΒΗ (*3/3=12.510,00€)  

• 3 Μαθήματα: Αμοιβή 3/3*  

• 2 Μαθήματα: Αμοιβή 2/3  

• 1 Μάθημα: Αμοιβή 1/3  

• 2 Μαθήματα εκ των οποίων το 1 συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων: 
Αμοιβή 3/3  

• 1 Μάθημα με υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων: Αμοιβή 2/3  
4. Πέραν της αποζημίωσης του ωφελούμενου θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη ποσό έως 400€ ανά 
ακαδημαϊκό εξάμηνο με παραστατικά για την κάλυψη των δαπανών κίνησης - διανυκτέρευσης του 
ωφελούμενου (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος) στην περίπτωση που ο 
τόπος μόνιμης κατοικίας  του  βρίσκεται  σε  διαφορετική Περιφέρεια   από  εκείνη στο  οποίο βρίσκεται 
η έδρα του Παντείου Πανεπιστημίου (Περιφέρεια Αττικής). Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε αναλογική 
απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας 
σε δύο (2) πλήρη αντίγραφα αναγράφοντας το τμήμα του Πανεπιστημίου, το επιστημονικό πεδίο και τα 
μαθήματα που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο , ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας  
2. Πρόταση  Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας  για  κάθε  μάθημα  του  αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου 
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3. Βιογραφικό́ σημείωμα 

4. Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού́ Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από́ 
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

5. Υπεύθυνη   Δήλωση   του   Ν.1599/1986  στην   οποία   δηλώνεται   ότι: 
✓ ο/η υποψήφιος/α έλαβε γνώση  των  όρων  της  παρούσας  πρόσκλησης  εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, 
✓ τα στοιχεία του βιογραφικού́ σημειώματος είναι αληθή́, 

✓ δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 
407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού 
Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού  υποτρόφου  
του  έκτου  εδαφίου  της  παρ.  6  του Άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου Τμήματος, 

✓ δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
✓ δεν  κατέχει  θέση  Ερευνητή /  Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα 

της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 
Επιπλέον των ανωτέρω, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό́ 
ελληνομάθειας Δ  επιπέδου από́ το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από́ το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 
Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) 
και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμον αναγκαία χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των 
σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Η Αίτηση Υποψηφιότητας υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο το οποίο 
διατίθεται είτε από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ 
Παντείου (elke.panteion.gr) σε ηλεκτρονική μορφή. 
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντύπως σε δύο αντίγραφα το 
αργότερο έως  την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 δεδομένου ότι σύμφωνα με την Απόφαση της 
Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από τις 6/8/2018 έως και 24/8/2018.   
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136,  Καλλιθέα, 
τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201514) ή να αποσταλούν με συστημένο ή courier στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
– Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, 
Καλλιθέα) .  

 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται για την Επιτροπή Ερευνών του Παντείου 
Πανεπιστήμιου και κατ’ επέκταση για το Πάντειο Πανεπιστήμιο καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη 
σύμβασης με τους υποψηφίους και β) δημοσιεύεται υπό την αίρεση της έγκρισης της χρηματοδότησης 
της Πράξης, ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μην  προβεί  σε  έγκριση  προτάσεων  
της  υπόψη πρόσκλησης, αζημίως γι’ αυτήν. 
Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να 
επικοινωνήσουν μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής 
διδακτικής εμπειρίας. 

http://www.uom.gr/
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Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στην ιστοσελίδα 
του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr), στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου 
(www.elke.panteion.gr ) στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠΕΔΒΜ (www.edulll.gr) και στην 
ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
 
 

Καθηγητής Νικόλαος Λέανδρος  
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
Συνημμένα:  
1. Παράρτημα Ι: Πίνακας Μαθημάτων 
2. Υπόδειγμα Αίτησης 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edulll.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
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A.ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
  

Α.1. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
Επιστημονικό Πεδίο  Α.1.α.: «ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ» 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  
Κ.Μ. 520025 
Εξάμηνο: 1o (χειμερινό)  
Υποχρεωτικό  
Δ..Μ 3,  ECTS 6 

Στο μάθημα αναπτύσσεται η θεματολογία των ανθρωπολογικών μελετών για την Ελλάδα, από τις δεκαετίες του 1950 και 
1960 έως σήμερα. Αρχίζοντας από τις πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις της ελληνικής κοινωνίας, ως αγροτικού χώρου 
δομημένου με τη λογική της ομοιογενούς «κοινότητας», ή ως «μεσογειακής» κοινωνίας, το μάθημα επεκτείνεται στη μελέτη 
της πολλαπλής (αστικής, Ευρωπαϊκής, κλπ.) ταυτότητας της ελληνικής κοινωνίας.  
H ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας προσφέρεται τόσο ως γνωστικό αντικείμενο για την καθαυτό μελέτη της ελληνικής 
κοινωνίας όσο και ως πεδίο μελέτης θεμάτων που σχετίζονται με τη γενικότερη πορεία της Ανθρωπολογίας ως κοινωνικής 
επιστήμης, 

1 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  
Κ.Μ. 520156 
Εξάμηνο: 6o / 8o (εαρινό)    
Επιλογής  
Δ.Μ. 3,  ECTS 5 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε διαφορετικές σχολές σκέψης της σύγχρονης φιλοσοφίας, με ιδιαίτερη έμφαση 
σε εκείνες που απασχολούν και την κοινωνική ανθρωπολογία. Το μάθημα αποβλέπει στο να καλλιεργήσει την εξοικείωση των 
φοιτητών και φοιτητριών με θεμελιακές έννοιες της κοινωνικής και πολιτισμικής θεωρίας, όπως δομή, ανθρώπινη δράση, 
σχέσεις εξουσίας, πολιτισμική κατασκευή, ταυτότητα και διαφορά, σωματικότητα και ενσωμάτωση, ιδεολογία και 
ιδεολογικοί μηχανισμοί, κοινωνική αλλαγή, λόγος και υποκειμενικότητα, ηγεμονία και αντίσταση. Έμφαση δίνεται σε 
θεωρητικά ρεύματα που επηρεάζουν τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτισμική θεωρία. 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»  
Κ.Μ. 520175  
Εξάμηνο: 5o / 7o (Χειμερινό)  
Επιλογής  
 Δ.Μ. 3, ECTS 5 

Στόχος του μαθήματος είναι η θεωρητική ανάλυση όψεων του οπτικού πολιτισμού και της εθνογραφικής αναπαράστασης. 
Αναλύονται ζητήματα που αφορούν τις κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές του θεάματος, της θέασης, της εικόνας, της 
όψης, της όρασης και του βλέμματος. Το μάθημα ερευνά τους τρόπους που οι οπτικές και άλλες μιντιακές τεχνολογίες 
χρησιμοποιούνται στην εθνογραφική έρευνα, καθώς και τις σύγχρονες θεωρητικές αναζητήσεις που αφορούν κοινωνικά 
φαινόμενα του οπτικού. 

Επιστημονικό Πεδίο  Α.1.β. «ΕΞΟΥΣΙΑ, ΧΩΡΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ  
Κ.Μ. 520206  
Εξάμηνο: 6o/8o (Εαρινό)  
Επιλογής 

Χαρακτηριζόμενοι από τεράστια ποικιλία εθνικοτήτων, εθνοτήτων, γλωσσών, θρησκειών και κοινωνικοπολιτικών δομών, οι 
λαοί της Λατινικής Αμερικής έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με κοινές προκλήσεις: (νεο)αποικιοκρατία, οικονομική εκμετάλλευση 
και εξάρτηση, αγώνες για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, αυταρχικά καθεστώτα και κρατική τρομοκρατία και, πιο 
πρόσφατα, νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Σκοπός του μαθήματος είναι μια ανθρωπολογική προσέγγιση των φαινομένων και 
των διαδικασιών αυτών μέσα από τη μελέτη της συνάρθρωσης εντόπιων λόγων και πρακτικών με τον παγκόσμιο 
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Δ.Μ.  3, ECTS 5 καπιταλισμό, αλλά και των νέων πολιτικών σχέσεων μεταξύ λαών και κρατικής εξουσίας.  
 
 
 

1 

AΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ  
Κ.Μ. 520149  
Εξάμηνο: 5o/7o (χειμερινό)  
Επιλογής 
Δ.Μ.  3,  ECTS 5 
 

Το μάθημα αναλύει την έννοια του χώρου ως ενεργά εμπλεκόμενου στην ανθρώπινη δραστηριότητα και εμπειρία. O χώρος 
δεν είναι μόνο κοινωνικά και πολιτισμικά παραγόμενος, είναι επίσης καθοριστικός στη διαμόρφωση ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων και κοινωνικών σχέσεων. Στο μάθημα γίνεται αναδρομή σε ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του χώρου, από 
παλαιότερες θετικιστικές, λειτουργιστικές και δομιστικές, έως πιο πρόσφατες που αναδεικνύουν την πολιτική διάσταση του 
χώρου και τον προσεγγίζουν υπό το πρίσμα της θεωρίας της πρακτικής και της φαινομενολογίας. Μέσα από ποικίλες 
εθνογραφικές μελέτες εξετάζονται διαφορετικές εμπειρίες του χώρου, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους ο χώρος 
εμπλέκεται σε ζητήματα ταυτότητας, γίνεται αντικείμενο διεκδίκησης και μετατρέπεται σε πεδίο διαπραγμάτευσης εξουσίας. 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 
Κ.Μ. 520144  
Εξάμηνο: 5ο / 7ο 
Επιλογής 
Δ.Μ.  3,  ECTS 5 

Στο μάθημα αναλύονται οι πρόσφατες ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της λανθάνουσας και ανοικτής βίας στις σύγχρονες 
(δυτικές και μη δυτικές) κοινωνίες ως κοινωνικά πολιτισμικά, ιστορικά  και πολιτικά φαινόμενα. Παρουσιάζονται 
εθνογραφικά παραδείγματα που αναλύουν πρακτικές βίας και βίαιες συγκρούσεις («ενδοκοινοτικής», «εθνοτικής», 
«έμφυλης», τελετουργικής κ. ά. βίας) σε διάφορες κοινωνίες, αναδεικνύεται η περίπλοκη σχέση της βίας με κεντρικές 
πολιτισμικές αξίες, αντιλήψεις και σύμβολα. Υπογραμμίζεται η συνάρθρωση της βίας με τις τοπικές ιστορίες και ταυτότητες, 
αλλά και η βαθύτατη εμπλοκή της στη συγκρότηση της έννοιας της εξουσίας και στην παραγωγή και αναπαραγωγή των 
κοινωνικών ανισοτήτων. 

Επιστημονικό Πεδίο Α.1.γ.: «ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

ΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ,  
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Κ.Μ. 520110 
Εξάμηνο: 4ο (Εαρινό) 
Υποχρεωτικό 
Δ.Μ.  3,  ECTS 6 
 

Το μάθημα εστιάζει στην ανθρωπολογική ανάλυση των πρακτικών που τα σύγχρονα δυτικά κράτη ακολουθούν προκειμένου 
να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τα ζητήματα, τα οποία η πολυπολιτισμικότητα θέτει στο επίπεδο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Μέσα από την ιστορική σύνδεση των εκπαιδευτικών συστημάτων με τις ευρύτερες διαδικασίες διαμόρφωσης 
των εθνικών κρατών αποκαλύπτεται η ομογενοποιητική λειτουργία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο χαρακτήρας και η 
θεμελιακή συμβολή του μονοπολιτισμικού και μονογλωσσικού σχολείου στις διεργασίες συγκρότησης και αναπαραγωγής της 
εθνικής ταυτότητας. Η κριτική προσέγγιση των μοντέλων που αρχικά εξέφρασαν την εκπαιδευτική πολιτική των ευρωπαϊκών 
κρατών απέναντι στην εθνοπολιτισμική διαφορά και την ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού, θα συντελέσει ώστε να 
διαφανούν οι παράγοντες που επέβαλαν τη μετατόπιση από το μοντέλο του «χωνευτηρίου» προς τη διαπολιτισμική 
προσέγγιση. Ξεχωριστή ενότητα θα αποτελέσουν οι περιπτώσεις της «μειονοτικής» και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα και θα συνδεθούν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

 
 
 
 
 
 

1 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 
Κ.Μ. 520063  
Εξάμηνο: 5ο / 7ο (χειμερινό) 

Επιλογής 

Το μάθημα αποτελεί μια επισκόπηση των ανθρωπολογικών προσεγγίσεων της εκπαίδευσης και εθνογραφικών ερευνών με 
αντικείμενο το σχολείο. Συγκεκριμένα, το μάθημα επικεντρώνεται στις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις: α) της 
επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στη σχολική πράξη και β) εναλλακτικών διαδικασιών μάθησης και τρόπων 
διαχείρισης και αναπαραγωγής της γνώσης που λαμβάνουν χώρα εκτός της επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας και του 
σχολικού πλαισίου. Επίσης, το μάθημα παρουσιάζει τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες 
δεκαετίες στην ανθρωπολογική έρευνα της εκπαίδευσης και του σχολικού χώρου. 

ΑΔΑ: 73ΚΝ46Μ924-ΗΘ9
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 – 2019   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

Δ.Μ. 3,  ECTS 5 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΚΕΨΗΣ 
Κ.Μ. 520028  
Εξάμηνο: 2ο (εαρινό) 

Υποχρεωτικό – Προαπαιτούμενο  
Δ.Μ. 3,  ECTS 6 

Το μάθημα διαρθρώνεται με βασικούς άξονες τα παρακάτω κεντρικής σημασίας θέματα: Η επίδραση του Διαφωτισμού στη 
γένεση της Ανθρωπολογικής επιστήμης. Η Δύση ως πολιτισμική κατασκευή. Η κατασκευή της ετερότητας. Αποικιοκρατία και 
εξελικτισμός. Ο πολιτισμικός σχετικισμός του Boas και η δημιουργία της Αμερικάνικης Σχολής. Οι μαθητές του Boas και η 
Σχολή του Culture and Personality (Πολιτισμός και Προσωπικότητα): Sapir, Benedict, Mead. Ο λειτουργισμός του Malinowski. 
Ο δομολειτουργισμός του Radcliffe - Brown. Η ιστορική -λειτουργιστική προσέγγιση του Evans-Pritchard. Τα βασικά στοιχεία 
των θεωριών του Edmund Leach και Max Gluckman. 

Επιστημονικό Πεδίο Α.1.δ.: «ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ  
Κ.Μ. 520163  
Εξάμηνο: 6ο / 8ο(χειμερινό) 

Επιλογής 
Δ.Μ. 3, ECTS 5 

Το μάθημα εισάγει στη σημασία της κριτικής ανάλυσης του λόγου στις σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες και ειδικά στην 
κοινωνική ανθρωπολογία. Αποτελεί μια επισκόπηση της σχέσης ανάμεσα στην κοινωνική ανθρωπολογία, τις θεωρίες του 
λόγου και την ποιοτική μεθοδολογία της ανάλυσης λόγου. Παρουσιάζει διαστάσεις των σχέσεων γλώσσας, πολιτισμού και 
κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της γλώσσας ως κοινωνικής πρακτικής. Δίνονται παραδείγματα και εναύσματα 
ερευνητικής πρακτικής που αξιοποιούν την κριτική ανάλυση λόγου.  
 

1 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Κ.Μ. 520204      
Εξάμηνο: 5ο / 7ο (εαρινό) 

Επιλογής 
Δ.Μ 3,  ECTS 5 

Κύριος στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η ανάλυση της σχέσης γλώσσας και πολιτισμού και πώς η σχέση αυτή 
αναδείχτηκε από την Κοινωνική Ανθρωπολογία. Εμβαθύνοντας στην εθνογραφία της επικοινωνίας, τις γλωσσικές πρακτικές 
και τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης και εξετάζοντας τη γλώσσα, όπως αυτή προσεγγίστηκε από το ρεύμα του δομισμού, 
μελετώνται θέματα γλώσσας και ιδεολογίας, γλωσσικής αλλαγής και γλωσσικής θνησιμότητας. Παράλληλα, παρουσιάζονται 
πολλαπλά παραδείγματα εθνογραφικών μελετών.  

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
Κ.Μ. 520205  
Εξάμηνο: 5ο / 7ο (χειμερινό) 

Επιλογής 
Δ.Μ.  3,  ECTS 5 

Το μάθημα αυτό επιχειρεί μία κριτική προσέγγιση των πολιτισμικών σπουδών, της επικοινωνίας, της ιδεολογίας, αλλά και της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ κοινού και μέσου. Επιπλέον, μέσα από την παρουσίαση εθνογραφικών παραδειγμάτων και 
ανθρωπολογικών μελετών, εξετάζει τη σχέση μεταξύ εθνικής-διεθνικής ταυτότητας και ΜΜΕ. Τέλος, εστιάζει στην 
ανθρωπολογική έρευνα στην εποχή των ψηφιακών μέσων καθώς αναλύονται σύγχρονες μελέτες γύρω από θέματα 
ιδεολογίας, πολιτικών, εθνοπολιτισμικών και ‘φαντασιακών ταυτοτήτων όπως αυτές κατασκευάζονται και προβάλλονται στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.    
 

  

Α.2.Τμήμα Κοινωνιολογίας  
Επιστημονικό Πεδίο A.2.α.: Τομέα Γενικής Κοινωνιολογίας 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Ενδυνάμωση ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων: Βιωματική 

Οι ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες είναι οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε 
κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν παντελώς σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να 

1 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 – 2019   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

Προσέγγιση 
Κ.Μ. 300831 
Εξάμηνο: Ζ’ (Χειμερινό) 

Υποχρεωτικό - Επιλογής 
Δ.Μ.  3 

έχουν ποιότητα ζωής (πχ εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, στέγη, κοινωνική ασφάλιση). Οι 
κοινωνικά ευπαθείς ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, πρόσφυγες, 
μετανάστες, παλιννοστούντες, μέλη εθνικών μειονοτήτων, άνεργες γυναίκες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, χρήστες 
ψυχοτρόπων ουσιών, AMEA κ.ά.) ζουν υπό συνεχές άγχος, φόβο, ανασφάλεια και κυρίως είναι κοινωνικά αποκλεισμένες. Τα 
κοινωνικά προβλήματα διογκώνονται για τα άτομα αυτά και το κόστος είναι ψυχολογικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και 
οικονομικό. 
Η ενδυνάμωση, γενικότερα, είναι μια διεργασία δημιουργική́ που επιδιώκει να υποστηρίξει τους εμπλεκομένους ώστε να 
αναπτυχθούν και να φτάσουν τους στόχους που οι ίδιοι επιθυμούν. Μπορεί́ να επικεντρώνεται τόσο σε άτομα όσο και σε 
ομάδες και ασχολείται με θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής και προσωπική́ εξέλιξης, διευκολύνοντας τον εντοπισμό ́
εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης επαγγελματικών και προσωπικών προκλήσεων. 
Στόχος της ενδυνάμωσης των ευάλωτων πληθυσμών- πιο συγκεκριμένα- είναι αρχικά η ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, η 
δημιουργία ομάδων αυτοβοήθειας καθώς και η δημιουργία κινήτρου για ενεργοποίηση αλλά και με ουσιαστικές παροχές. 
Καθώς τα άτομα αυτά παρουσιάζουν μεταξύ άλλων χαμηλή αυτοπεποίθηση, αίσθημα απόρριψης, ελάχιστα κίνητρα μάθησης 
(κυρίως εξωτερικά), βιολογικά – σωματικά εμπόδια (π.χ. μη διαγνωσμένα μαθησιακά προβλήματα, κόπωση, προβλήματα 
υγείας), απουσία μαθησιακής κουλτούρας, η ενδυνάμωση μπορεί να έχει έναν εκπαιδευτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα, 
ενώ ταυτόχρονα ο εκπαιδευτής χρειάζεται να διαθέτει αυτογνωσία για να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται πιθανά 
στερεότυπα και προκαταλήψεις που αφορούν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, να γνωρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερα για τις εμπειρίες και τη βιογραφία της ομάδας και να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές εμπειρίες των μελών 
της ομάδας. 

Κοινωνικά Κινήματα και 
Κοινωνικά Δικαιώματα  
Κ.Μ. 31M014 
Εξάμηνο: Γ’ (Χειμερινό) 

Μάθημα Μεταπτυχιακού  

Το μάθημα ουσιαστικά αναφέρετε στα Κοινωνικά Κινήματα και στα Κοινωνικά Δικαιώματα του ανθρώπου. Εξετάζει την 
ανάπτυξη των Κοινωνικών Κινημάτων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε επιλεγμένες χώρες του κόσμου. Επιπλέον, συνδέει το 
αντικείμενο με τα ζητήματα της μεθόδου, και τα ιδιαίτερα επιστημολογικά προβλήματα, που ανακύπτουν εξ αιτίας της 
αμεσότητας και του συνεχούς μετασχηματισμού των κινημάτων. Κατορθώνουν τα Κοινωνικά Κινήματα να προβάλουν 
ικανοποιητικά στην κοινή γνώμη και στις πολιτικές δυνάμεις τα κοινωνικά δικαιώματα των ανθρώπων και να τα 
αναβαθμίζουν υποστηρίζοντάς τα νομικά και πολιτικά;   
 

Επιστημονικό Πεδίο Α.2.β: Τομέα Εγκληματολογίας 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Ανακριτική και Δικαιώματα του 
Ανθρώπου 
Κ.Μ. 656 
Εξάμηνο: ΣΤ’ (Εαρινό)  

Υποχρεωτικό - Επιλογής 

Αναλύονται κριτικά οι μηχανισμοί και η δράση των οργάνων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, καθώς και οι συνέπειές τους, 
στο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας. Ως βασικά κριτήρια της ανάλυσης χρησιμοποιούνται ο σεβασμός των επιταγών ενός 
κράτους δικαίου και η συμμόρφωση προς τις αρχές μιας ορθής πολιτικής ελέγχου της εγκληματικής και παραβατικής 
συμπεριφοράς υπό το πρίσμα της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
 

 
 

1 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 – 2019   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

Δ.Μ.  3 

Αντεγκληματική Πολιτική  
Κ.Μ. 674 
Εξάμηνο: Ζ’ (Χειμερινό)   

Υποχρεωτικό - Επιλογής 
Δ.Μ.  3 
 
 

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν το επιστημολογικό εύρος και την έκταση του πεδίου 
εφαρμογής του επιστημονικού κλάδου της «Αντεγκληματικής Πολιτικής» καθώς πρόκειται για ένα επιστημονικό πεδίο ευρύ 
και σύνθετο το οποίο αφενός θεμελιώνεται σε ποικίλες θεωρίες και επιστημονικά πεδία με κυρίαρχο και καθοριστικό αυτό 
της Εγκληματολογίας ενώ αφετέρου περιλαμβάνει μια συστάδα προτύπων ανάπτυξης πολιτικών και μέτρων στενά 
συναρτημένων με την κυρίαρχη άποψη για το έγκλημα και τον εγκληματία σε κάθε εποχή και κάθε τόπο. Σήμερα ο όρος 
«Αντεγκληματική Πολιτική» έχει διευρυνθεί και αναφέρεται όχι μόνο σε κατασταλτικές κρατικές πολιτικές αλλά κυρίως σε 
επιμέρους κοινωνικές πολιτικές του κράτους.  Η αρχική αλλά και η σύγχρονη πρόσληψη της έννοιας και του πεδίου 
εφαρμογής της «Αντεγκληματικής Πολιτικής» συνιστούν το αντικείμενο του μαθήματος το οποίο εξειδικεύεται στο 
διάγραμμα των θεματικών ενοτήτων που το αποτελούν ως ακολούθως: 
Διάγραμμα ύλης 
A) ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 Ι) Οι έννοιες και η σημασία τους 

• Το πέρασμα από τις αντεγκληματικές πολιτικές στην αντεγκληματική πολιτική 

• Το εγκληματικό φαινόμενο 

• Οι απαντήσεις του κοινωνικού σώματος  
 ΙΙ) Αντεγκληματική πολιτική και υποβόσκοντα ιδεολογικά ρεύματα  

• Το φιλελεύθερο ιδεολογικό ρεύμα 

• Το εξισωτικό ιδεολογικό ρεύμα και οι τάσεις του 

• Το αυταρχικό ιδεολογικό ρεύμα και οι τάσεις του 
 ΙΙΙ) Τα θεμελιώδη πρότυπα αντεγκληματικής πολιτικής 
 Β) ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 Ι) Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο (έννοιες και πολιτικές) 

• Η πρόληψη ως στόχος της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής 

• Διακρίσεις της πρόληψης 

• Το συμμετοχικό πρότυπο 

• Η πρόληψη σε τοπικό επίπεδο 

• Ο ρόλος της κοινότητας 

• Η πολιτικές επιτήρησης 

• Η πολιτική της μηδενικής ανοχής 
 ΙΙ) Τα θεμελιώδη πρότυπα σε ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο  

• Βασικές κοινές αξίες 

• Ο κοινωνικός χαρακτήρας της πρόληψης: Τοπικά συμβούλια πρόληψης της εγκληματικότητας στη Γαλλία. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 – 2019   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

• Η Βρετανική εκδοχή της ‘κοινοτικής πρόληψης’ 

• Ο ρόλος του Βορειοαμερικανικού προτύπου: το παράδειγμα των Η.Π.Α. και του Καναδά 

• Η Ελληνική εμπειρία 
 ΙΙΙ) Ο ρόλος της εγκληματολογικής έρευνας στη χάραξη και άσκηση της αντεγκληματικής πολιτικής 

• Η έρευνα και τα είδη της 

• Οι δυσχέρειες 

• Οι έρευνες αξιολόγησης: βασικά στοιχεία, λειτουργίες και είδη αξιολόγησης 

• Βασικές κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την αξιολόγηση της πρόληψης 

Επιστημονικό Πεδίο Α.2.γ.: Τομέα Νεοελληνικής Κοινωνίας 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική 
Προστασία 
Κ.Μ. 117 
Εξάμηνο: Ε’ (Χειμερινό)   

Υποχρεωτικό - Επιλογής 
Δ.Μ.  3 
  

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει τις αλλαγές που επιβάλλονται στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας εξαιτίας της 
αυξημένης παγκοσμιοποίησης των οικονομιών. Σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν αφορούν: (α) Την 
κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης, τις παγκόσμιες κοινωνικές ανισότητες και τη φτώχεια. (β) Τις προτάσεις και τις 
απόψεις των διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, ΔΝΤ, ΠΤ, ΟΟΣΑ, ΠΟΥ, ΠΟΕ κ.λπ.) για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και απασχόλησης. (γ) Τις νέες μορφές διακυβέρνησης που προτείνονται και αναπτύσσονται. (δ) Τις προτάσεις και 
τη συζήτηση για μια κοινωνικά δίκαιη και υπεύθυνη παγκοσμιοποίηση. (ε) Το ρόλο των διεθνών οργανισμών στη 
διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής χωρών που αιτήθηκαν τη συνδρομή τους μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης 
στα τέλη της δεκαετίας του 2000. 

 
 

1 

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 
Κ.Μ. 748 
Εξάμηνο: ΣΤ’  (Εαρινό)    

Υποχρεωτικό - Επιλογής 
Δ.Μ.  3 
 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναδείξει τις βασικές αλλαγές που επήλθαν ή δρομολογούνται στα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδια την πράξη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Μοντέλου. Στη διάρκεια των παραδόσεων θα πρέπει να αναδειχτεί η σύγχρονη προσέγγιση για ένα πολυεπίπεδο (multi-tired) 
σύστημα κοινωνικής προστασίας που ισχύει πλέον στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χώρο, όπου οι κεντρικές Ευρωπαϊκές πολιτικές 
απασχόλησης και προστασίας συνδυάζονται με τις επιμέρους πολιτικές των κρατών μελών. Θα πρέπει να συζητηθούν οι 
φάσεις ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής (Συνθήκη Ρώμης, Ενιαία Εσωτερική Αγορά, Μάαστριχτ, Άμστερνταμ, 
Λισσαβόνα, Νίκαια, Ευρωπαϊκό Σύνταγμα), καθώς και οι τρέχουσες πολιτικές κοινωνικής προστασίας, με έμφαση στις 
πολιτικές απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, 
κοινωνικής ασφάλισης και υγείας. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη νέων εργαλείων διακυβέρνησης 
όπως η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού. Τέλος θα πρέπει να συζητηθούν οι μεγάλες αλλαγές που επιβάλλονται στα 
Ευρωπαϊκά κοινωνικά κράτη και που οδηγούν γενικότερα σε μια νέα αρχιτεκτονική κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα υπό το 
πρίσμα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που εκδηλώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 2000. 

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 
Κ.Μ. 31Μ008 
Εξάμηνο: Β’ (Εαρινό) 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής όπως αυτά διαμορφώνονται σε Επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διερευνήσει τα ερωτήματα που τίθενται αναφορικά με την ύπαρξη ή όχι μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής 
Κοινωνικής Πολιτικής ή ενός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Σε ένα πρώτο επίπεδο θα πρέπει να παρουσιαστεί το 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 – 2019   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

Μάθημα Μεταπτυχιακού θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος των επιμέρους οργάνων και φορέων της στη διαμόρφωση και 
την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και να αναλυθεί το κοινωνικό περιεχόμενο των Ευρωπαϊκών Συνθηκών. Στη συνέχεια θα 
πρέπει να εξεταστούν οι πολιτικές και τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των συντάξεων, της απασχόλησης, 
της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, της προστασίας της υγείας, της εκπαίδευσης και της 
μετανάστευσης. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών και πολιτικών όπως η Ευρώπη 2020 
και η οπτική της κοινωνικής επένδυσης. Τέλος θα πρέπει να συζητηθούν τα αποτελέσματα της υφιστάμενης δημοσιονομικής 
κρίσης και των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται στις επιμέρους διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να διερευνηθεί εάν οδηγούμαστε σε μια νέα αρχιτεκτονική κοινωνικής προστασίας. 

Επιστημονικό Πεδίο Α.2.δ.: Τομέα Κοινωνικής Μορφολογίας  

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Στατιστική ΙΙI: Προχωρημένες 
Μέθοδοι Ανάλυσης δεδομένων 
με τη χρήση στατιστικών 
πακέτων Η/Υ  
Κ.Μ. 300728 
Εξάμηνο: Γ’   (Χειμερινό)    

Υποχρεωτικό - Επιλογής 
Δ.Μ.  3 
(3 ώρες διδασκαλίας στο 
εργαστήριο Η/Υ & 3 ώρες 
πρακτική εξάσκηση) 
 

• Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων Στατιστική I & ΙΙ.  

• Στόχος είναι η διδασκαλία/εκμάθηση προχωρημένων στατιστικών μεθόδων πολυδιάστατης ανάλυσης καθώς και η 
εφαρμογή τους σε δεδομένα προερχόμενα από διάφορες κοινωνικές έρευνες, με τη βοήθεια ενός στατιστικού 
πακέτου Η/Υ (μέχρι τώρα διδάσκεται το SPSS).   

• Έμφαση δίνεται στις προϋποθέσεις εφαρμογής των στατιστικών μεθόδων και στη σωστή ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων.  

• Στις μεθόδους πολυδιάστατης ανάλυσης περιλαμβάνονται κυρίως:  

• Οι μέθοδοι Συσχέτισης και πολλαπλής παλινδρόμησης (για ποσοτικές και ποιοτικές ανεξάρτητες μεταβλητές), η 
μέθοδος της λογιστικής παλινδρόμησης και ανάλυσης διαδρομών (path analysis). Η μέθοδος Ανάλυσης της 
Διασποράς η Παραγοντική ανάλυση, Απλά μοντέλα δομικών εξισώσεων (τύπου LISREL) και Μέθοδοι ανάλυσης 
λανθανουσών κλάσεων.    

• Ακόμα, κάθε χρονιά επιλέγεται να διδαχτεί μια επιπλέον μέθοδος πολυδιάστατης ανάλυσης κατάλληλη για την 
ανάλυση ποιοτικών ή  λογοκριμένων δεδομένων.  

• Η χρήση γνωστών βάσεων δεδομένων κοινωνικών ερευνών και η εξ’ αυτών άντληση δεδομένων για την εφαρμογή 
των στατιστικών μεθόδων αποτελεί επίσης μέρος του μαθήματος.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Το μάθημα διδάσκεται και εξετάζεται στο εργαστήριο Η/Υ με ανοικτά βιβλία.  

1 

Μέθοδοι και τεχνικές της 
Κοινωνικής Έρευνας Ι:  Η 
ποσοτική προσέγγιση  
Κ.Μ. 614 
Εξάμηνο: Δ’   (Εαρινό)     

Υποχρεωτικό   
Δ.Μ.  3 

• Το μάθημα εστιάζει: σε θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής δειγματοληπτικής έρευνας για την ποσοτική προσέγγιση 
κοινωνικών προβλημάτων, σε εφαρμογές μεικτών μεθόδων έρευνας καθώς και σε ειδικά θέματα στατιστικής ανάλυσης 
αναφορικά με την δευτερογενή ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, την μετά-ανάλυση και την ανάλυση λογοκριμένων 
δεδομένων. Τα θέματα αυτά προσθέτουν στις γνώσεις που απέκτησαν οι φοιτητές από τα μαθήματα της Στατιστικής του 
πρώτου έτους και τους δίνεται έτσι η δυνατότητα να έχουν πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την ποσοτική 
προσέγγιση-διερεύνηση κοινωνικών φαινομένων, υποθέσεων ή ερωτημάτων γενικότερα.       

• Ειδικότερα, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το μάθημα θα περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία:  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 – 2019   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

(και μία ώρα φροντιστήριο) 
 

Α) Πώς οι κοινωνιολόγοι επιλέγουν ερευνητικά προβλήματα από τις περιοχές που τους ενδιαφέρουν (πχ. Ο Durkheim για την 
Αυτοκτονία, οι “σιωπηρές” πλευρές της απασχόλησης, -υποαπασχόληση/ ετεροαπασχόληση). Πως απομονώνεται το 
ερευνητικό πρόβλημα και πως δημιουργούνται οι ερευνητικές υποθέσεις. Η αναγκαιότητα διεξαγωγής δειγματοληπτικής 
έρευνας.  
Β) Η σημασία, χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα της δειγματοληπτικής έρευνας και της δειγματοληψίας. Τα προβλήματα 
της δειγματοληψίας. Τα βασικά στάδια σχεδιασμού μιας δειγματοληπτικής έρευνας. Η πιθανοθεωρητική και η μη 
πιθανοθεωρητική δειγματοληψία. Ο πληθυσμός και το τυχαίο δείγμα. Τα είδη των σφαλμάτων και οι προϋποθέσεις για την 
επιλογή ενός “καλού” δείγματος. Η συλλογή των δεδομένων το ερωτηματολόγιο. Οι μέθοδοι πιθανοθεωρητικής 
δειγματοληψίας –δειγματοληπτικά σχέδια- : απλή τυχαία, στρωματοποιημένη, συστηματική και κατά συστάδες. Επιλογή 
δείγματος, προσδιορισμός κατάλληλου μεγέθους δείγματος και στατιστική συμπερασματολογία (εκτιμητική & έλεγχος 
υποθέσεων) ανάλογα με το δειγματοληπτικό σχέδιο.  
Γ) Οι μεικτές μέθοδοι έρευνας και δευτερογενής ανάλυση δεδομένων.  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι εξετάσεις είναι γραπτές με ανοικτά βιβλία 
 

Α.3. Τμήμα Ψυχολογίας  
Επιστημονικό Πεδίο Α.3.α: «Σχολική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία: αναπτυξιακή και γνωστική προσέγγιση και εφαρμογές 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

«Θεωρία και εφαρμογές 
Σχολικής Ψυχολογίας: Γνωστικές 
Διεργασίες» - “Theory and 
applications in School Psychology: 
Cognitive Processes” 
Κ.Μ: 6346 
Εξάμηνο: Εαρινό  
Υποχρεωτικό Επιλογής  
Δ.Μ 3, ECTS:  4   

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί εφαρμοσμένο κλάδο της ψυχολογίας. Συνδέεται με τη σχολική πραγματικότητα και αφορά σε 
σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης και πρόληψης, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή λειτουργικότητα των ατόμων (παιδιών – 
γονέων – εκπαιδευτικών) και των θεσμών. Στο μάθημα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των γνωστικών διεργασιών που 
ενεργοποιούνται κατά την ένταξη των μαθητών/τριών στο σχολικό πλαίσιο, όπως οι διαδικασίες της μάθησης, της προσοχής, 
της μνήμης και της επίλυσης προβλημάτων. Επιπλέον, εξετάζονται οι αναπτυξιακές αποκλίσεις ως προς τις παραπάνω 
διεργασίες, οι πιθανές συνέπειες τους στη σχολική προσαρμογή και οι τρόποι διαχείρισής τους στο σχολικό περιβάλλον (για 
παράδειγμα, σχεδιασμός κατάλληλων παρεμβάσεων ως προς τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες κατά την 
απόκτηση και την αφομοίωση νέων πληροφοριών και δεξιοτήτων). 

1 

«Αναπτυξιακή προσέγγιση της 
εκπαιδευτικής ψυχολογίας» - 
“Educational Psychology: A 
developmental perspective” 
Κ.Μ : 6315 
Εξάμηνο: Εαρινό  
Υποχρεωτικό Επιλογής  

Η Εκπαιδευτική Ψυχολογία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος που αφορά στη μελέτη της εφαρμογής των θεωριών και των 
μεθόδων της Ψυχολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται σημαντικά ζητήματα που 
άπτονται της ανάπτυξης του ατόμου, όπως είναι η μάθηση και τα κίνητρα, η εκπαιδευτική αξιολόγηση και οι ατομικές 
διαφορές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή και την ερμηνεία των αναπτυξιακών αλλαγών τις οποίες μετέρχεται το 
άτομο, καθώς εντάσσεται σε πλαίσια εκπαίδευσης. Επιπλέον, η προσέγγιση που υιοθετείται στο μάθημα επικεντρώνεται 
στην αξιολόγηση των ατομικών διαφορών, κυρίως ως προς τα παιδιά που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες κατά την ανάπτυξη 
(π.χ., αισθητηριακές αναπηρίες, διαταραχές επικοινωνίας, αυτισμό, συναισθηματικές διαταραχές, Διαταραχή Ελλειμματικής 
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Δ.Μ 3, ECTS :  4  Προσοχής- Υπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες). 

Επιστημονικό Πεδίο:Α.3.β. «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία» 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Συμβουλευτική Ψυχολογία: 
Σχέση θεραπευτή- 
θεραπευόμενου 
Counseling Psychology: the 
therapist-client relationship 
Κ.Μ: 6320 
Εξάμηνο: Εαρινό  
Υποχρεωτικό Επιλογής  
Δ.Μ 3, ECTS:     4 
 

Στο μάθημα αυτό θα παρουσιαστούν οι δεξιότητες συμβουλευτικής στη σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, όπως είναι η 
παράφραση και αντανάκλαση συναισθημάτων, η διαχείριση αντιστάσεων, η διευκόλυνση της επίλυσης προβλημάτων, η 
βελτίωση της συνομιλίας με τον εαυτό, οι δεξιότητες παροχής ανατροφοδότησης. Ακόμη, θα γίνει εστίαση στην αναγνώριση 
των δυσλειτουργικών γνωσιών ή αυτόματων σκέψεων, στην τήρηση ημερολογίου καταγραφής σκέψεων, τη σύνδεση 
καταστάσεων με τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τα σωματικά συμπτώματα και τη συμπεριφορά, αλλά και την αμφισβήτηση 
και τροποποίηση των πυρηνικών πεποιθήσεων. Επίσης, θα δοθούν οι βασικές αρχές που διέπουν τη σχέση θεραπευτή- 
θεραπευόμενου μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις όπως είναι η γνωσιακή- συμπεριφοριστική και η προσωποκεντρική 
θεραπεία. Μέσα από παίξιμο ρόλων, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τις δυσκολίες και τα διλήμματα κάθε 
ρόλου (του θεραπευτή και του θεραπευόμενου). Με αυτόν τον τρόπο το μάθημα θα συμβάλλει στη σύνδεση μεταξύ θεωρίας 
και πράξης. 

1 
Σύγχρονες Ψυχοθεραπευτικές 
Προσεγγίσεις 
Current Psychotherapeutic 
Approaches 
Κ.Μ: 6347 
Εξάμηνο: Εαρινό  
Υποχρεωτικό Επιλογής  
Δ.Μ 3, ECTS:     4 
 
 

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχο να παρέχει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των σύγχρονων προσεγγίσεων στην 
ψυχοθεραπεία και βασίζεται σε τρεις θεματικούς άξονες.  Ως προς τον πρώτο άξονα, το μάθημα περιλαμβάνει τις κυριότερες 
σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που προκύπτουν από τις παραδοσιακές σχολές ψυχοθεραπείας ή που αποτελούν 
καινοτόμες κλινικές παρεμβάσεις. Ενδεικτικά, θα περιγραφούν η σύγχρονη ψυχοδυναμική συμβουλευτική και θεραπεία, οι 
προσεγγίσεις που βασίζονται στις θεωρίες των πρώϊμων αλληλεπιδράσεων και των αντικειμενότροπων σχέσεων, οι 
προσεγγίσεις της θεωρίας προσκόλλησης (π.χ. Attachment-based Therapy), οι σύγχρονες γνωσιακές-συμπεριφοριστικές 
προσεγγίσεις και οι συστημικές προσεγγίσεις, καθώς και καινοτόμες θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως είναι οι κλινικές 
παρεμβάσεις Θετικής Ψυχολογίας (π.χ. Positive Psychotherapy) και η χρήση αφηγηματικών τεχνικών (π.χ. αφηγηματική 
θεραπεία). Ο δεύτερος άξονας του μαθήματος περιλαμβάνει την κριτική παρουσίαση των κοινών θεραπευτικών παραγόντων 
(π.χ. θεραπευτική σχέση, διαχείριση αντιστάσεων θεραπευόμενου, ενσυναίσθηση) που σχετίζονται με την “αλλαγή”, όπως 
προκύπτουν από σχετικές έρευνες στην ψυχοθεραπεία. Ο τρίτος θεματικός άξονας περιλαμβάνει κοινά δεοντολογικά θέματα 
και πρακτικές που ανακύπτουν κατά τη σύγχρονη εφαρμογή της ψυχοθεραπείας (π.χ. διαπολιτισμικές παράμετροι, πρακτικές 
ενδυνάμωσης χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, παράγοντες φύλου και ιδεολογίας). 

Επιστημονικό Πεδίο Α.3.γ.: Κοινωνική Ψυχολογία των Διομαδικών Σχέσεων: θεωρία και Μέθοδοι Ανάλυσης» 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Σεμινάριο υποστήριξης στην 
ανάλυση δεδομένων πτυχιακών 
εργασιών 
Seminar supporting data analyses 

Το σεμινάριο έχει στόχο την υποστήριξη των ερευνητικών πτυχιακών εργασιών ώστε ο φοιτητής-τρια να είναι σε θέση να 
εφαρμόσει γνώσεις που έλαβε στα μαθήματα στατιστικής και μεθοδολογίας πάνω στα δικά του ερευνητικά δεδομένα και να 
μπορεί να πάρει τις ερευνητικές αποφάσεις που χρειάζεται. Είναι διαθέσιμο για τους τελειόφοιτους φοιτητές-τριες 
ψυχολογίας που βρίσκονται στη διαδικασία εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασίας. Οι φοιτητές-τριες θα εγγράφονται στο 

1 
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of graduation papers 
Κ.Μ: 6322 
Εξάμηνο: Εαρινό  
Υποχρεωτικό Επιλογής 
Δ.Μ 3, ECTS:     4 

  
 

σύστημα e-class του Παντείου και θα δηλώνουν το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας  και τις στατιστικές αναλύσεις τις 
οποίες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν. Ο διδάσκων/σκουσα θα διοργανώνει εβδομαδιαία μαθήματα-εργαστήρια 
παρουσίασης αναλύσεων για μια ώρα και στη συνέχεια θα γίνεται πρακτική εφαρμογή στα δεδομένα των φοιτητών υπό την 
καθοδήγησή του/της. H παρουσία στο σεμινάριο είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση θα γίνεται με προόδους πάνω στις 
αναλύσεις που διδάχθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρονται στατιστικές αναλύσεις που χρησιμοποιούνται στις πτυχιακές εργασίες 
CORRELATIONS, T-TESTS, ANOVA (UNIVARIATE AND MULTIVARIATE), FACTOR ANALYSIS, LINEAR REGRESSION, PROCESS, 
STRUCTURAL EQUATION MODELING) 

Κοινωνική Ταυτότητα και 
Διομαδικές Σχέσεις 
Social Identity and Intergroup 
Relations  
Κ.Μ.: 6189 
Εξάμηνο: Εαρινό  
Υποχρεωτικό Επιλογής 
Δ.Μ 3, ECTS:     4 

Η Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας (Tajfel & Turner, 1979) αποτελεί ίσως την πλέον σημαίνουσα μεγάλης θεωρητικής και 
ερμηνευτικής εμβέλειας θεωρία που εμφανίστηκε στην Κοινωνική Ψυχολογία τα τελευταία 30 χρόνια. Αρχικά παρουσιάστηκε 
ως θεωρία για την ερμηνεία της κοινωνικής αλλαγής, αλλά ουσιαστικά αποτελεί θεωρία για την κατανόηση των διομαδικών 
σχέσεων γενικά. Στόχος του μαθήματος είναι η διεξοδική μελέτη και κριτική της Θεωρίας της Κοινωνικής Ταυτότητας, αλλά 
και άλλων συναφών θεωριών, με απώτερο σκοπό την ερμηνεία των διομαδικών σχέσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε διομαδικά 
φαινόμενα όπως η προκατάληψη και η διάκριση. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε σύγχρονα θέματα τρέχοντος 
ερευνητικού ενδιαφέροντος που απασχολούν τη διεθνή βιβλιογραφία,  όπως η θεωρία της επαφής για τη βελτίωση των 
διομαδικών σχέσεων, και οι ρυθμιστικοί και διαμεσολαβητικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της επαφής. 
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Β. ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

  
Β.1. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 

Επιστημονικό Πεδίο Β.1.α:  Πολιτική Ανάλυση  

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Πολιτική Θεωρία και 
Πολιτική Ανάλυση  
Κ.Μ. 110520 
Υποχρεωτικό Επιλογής  
1ο και 3υ εξάμηνο 
(χειμερινό) 
Δ.Μ. 3,  ECTS 6 

Το περιεχόμενο του μαθήματος συνδέει δύο κεντρικές περιοχές της Πολιτικής Επιστήμης, την Πολιτική Θεωρία και την Πολιτική 
Ανάλυση, και το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στην ανάδειξη των μεταξύ τους κοινών σημείων. Οι θεωρίες της δημοκρατίας, της 
αντιπροσώπευσης, της πολιτικής κυριαρχίας, του κράτους και των θεσμών καταλαμβάνουν κεντρική θέση στον πυρήνα του γνωστικού 
πεδίου της Πολιτικής Θεωρίας. Στο επίκεντρο του γνωστικού ενδιαφέροντος της Πολιτικής Ανάλυσης βρίσκονται ο τρόπος που οι 
πολίτες αξιολογούν τα δημοκρατικά πολιτικά συστήματα, η μέθοδος λήψης πολιτικών αποφάσεων, ο βαθμός εμπιστοσύνης των 
πολιτών στους πολιτικούς θεσμούς, τα εφαρμοσμένα συστήματα διακυβέρνησης. Σκοπός του μαθήματος είναι να επικεντρωθεί στις 
προαναφερόμενες κοινές πτυχές της Πολιτικής Θεωρίας και της Πολιτικής Ανάλυσης, η μελέτη των οποίων μπορεί να συμβάλει στην 
καλύτερη κατανόηση των σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών∙ επίσης, να εστιάσει σε ζητήματα που συνδέονται με την παρατηρούμενη 
απήχηση αντιδημοκρατικών ιδεών και των πολιτικών δρώντων που τις εκφράζουν. 

1 

Η έννοια του “λόγου” 
στη σύγχρονη πολιτική 
ανάλυση  
Κ.Μ.110519  
Υποχρεωτικό Επιλογής  
2ο και 4ο  εξάμηνο 
(εαρινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Η έννοια του «λόγου» (discourse) χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια εκτενώς για να περιγράψει κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα 
και έχει μετατραπεί σε μία από τις κεντρικές έννοιες της σύγχρονης πολιτικής ανάλυσης, αρκετές φορές μάλιστα χωρίς καν να ορίζεται 
το περιεχόμενο της. Αναδυόμενη μέσα από την αμφισβήτηση του κυρίαρχου δομιστικού θεωρητικού παραδείγματος και την ανάδυση 
της μεταδομιστικής κριτικής, τη ριζοσπαστικοποίηση εννοιών –όπως η «Ηγεμονία»- και τις μεταμαρξιστικές επεξεργασίες, αλλά και τη 
λακανική ψυχανάλυση, η έννοια του «λόγου» έχει καταστεί πλέον το επίκεντρο της θεωρητικής συζήτησης. Το μάθημα θα πρέπει να 
εισάγει τους φοιτητές με έναν προσιτό τρόπο στην έννοια του «λόγου» και μέσω αυτής στην ανάλυση του κοινωνικού κόσμου, των 
πολιτικών φαινομένων, αλλά και της καθ’ αυτό πολιτικής πρακτικής. Ειδικότερα, αναμένεται να αναλυθούν τα θεωρητικά 
προαπαιτούμενα και οι κυρίαρχες θεωρήσεις της έννοιας του «λόγου», σε σχέση με τις καθιερωμένες και κυρίαρχες μεθόδους 
κοινωνικής και πολιτικής ανάλυσης∙ επίσης, να διδαχθούν επιμέρους εργαλεία ανάλυσης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η έννοια του 
«λόγου» συμβάλλει στην ανάλυση άλλων, κομβικών εννοιών της πολιτικής πρακτικής. 

Θεωρίες Εθνικισμού 
Κ.Μ.110427  
Υποχρεωτικό Επιλογής  
2ο και 4ο  εξάμηνο 
(εαρινό) 
Δ.Μ. 3,  ECTS 6 

Το μάθημα εστιάζει στον εθνικισμό που επανέρχεται στο προσκήνιο, την ίδια στιγμή που η συζήτηση για το τέλος των εθνών-κρατών 
φαινόταν να έχει κυριαρχήσει. Οι φοιτητές θα εισαχθούν στο φαινόμενο του εθνικισμού, όπως αυτό αναδύθηκε στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, και θα εξοικειωθούν με τις βασικές θεωρίες που το περιγράφουν. Οι διδακτικές ενότητες θα 
απαντούν στα εξής ερωτήματα: Ποιά είναι η γενεαλογία του εθνικισμού στην Ευρώπη και ποιά η επιρροή του στη συγκρότηση του 
σύγχρονου κόσμου; Ποιές οι βασικές θεωρήσεις του εθνικισμού και πώς αυτές ερμηνεύουν την επιρροή του; Ποιές οι εκφάνσεις και 
μορφές του εθνικισμού σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη; Πώς, τέλος, σύγχρονες εξελίξεις, 
όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η μετανάστευση και η οικονομική κρίση, επηρεάζουν τον εθνικισμό και την εθνική κυριαρχία;  Το 
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μάθημα οφείλει να συνδυάσει την πολιτική θεωρία με την ιστορία και την πολιτική ανάλυση, προκειμένου να μελετήσει την έννοια, την 
ιστορία και τις εκδηλώσεις του εθνικισμού στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα με κάποιες συγκριτικές αναφορές σε  μελέτες 
περιπτώσεων στη Λατινική Αμερική με τα εθνικιστικά κινήματα αυτοχθόνων πληθυσμών.  

Επιστημονικό Πεδίο Β.1.β.: Κοινωνική Θεωρία  

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Η διαλεκτική στην 
ιστορία της πολιτικής και 
της κοινωνικής 
φιλοσοφίας 
Κ.Μ. 110521 
Ελεύθερης Επιλογής  
5ο και 7ο  εξάμηνο 
(Χειμερινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Το µάθηµα θα εξετάσει τη νοηµατοδότηση της διαλεκτικής στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, στη σκέψη του Ηράκλειτου, του Ζήνωνα 
του Ελεάτη, και ως τέχνη επίλυσης παραδόξων και αποριών. Θα εξεταστεί η µετάπλαση της διαλεκτικής από τον Πλάτωνα σε 
φιλοσοφική μέθοδο και επιστήμη, η οποία προσπελάζει την πολλαπλότητα των γνωµών ούτως ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στην 
αλήθεια. Θα εξετασθεί πώς ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί την διαλεκτική ως µέθοδο για την έκφραση πιθανών απόψεων αλλά και ως 
αναπόσπαστο κοµµάτι της απόδειξης την αρχών. Ακόµη, θα εξετασθεί το πώς ο Καντ επανεισάγει την έννοια της διαλεκτικής, ως την 
κριτική θεωρία των αναπόφευκτων αντιφάσεων του ορθού λόγου, αλλά και η ανατίµησή της στο έργο του Έγελου, και εν συνεχεία του 
Μαρξ, όπου η διαλεκτική µέθοδος καθίσταται εργαλείο κριτικής της σύγχρονής του κοινωνίας. Τέλος, θα σκιαγραφηθεί η επιρροή που 
άσκησε αυτή η ιδέα στην κοινωνική θεωρία του 20ού αιώνα. 

1 

Εκδοχές και κριτικές της 
κατηγορίας της προόδου 
Κ.Μ. 110522 
Ελεύθερης Επιλογής  
5ο και 7ο  εξάμηνο 
(Χειμερινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Θα εξετασθεί η κατηγορία της προόδου, η οποία επηρέασε όχι µόνο τη φιλοσοφία, αλλά και τις επιστήµες της πολιτικής, της ιστορίας, 
καθώς και της οικονοµίας. Η έννοια αυτή, που αποκτά τη σηµασία της στο πλαίσιο του Διαφωτισµού τον 18ο αι., κυριαρχεί τη σκέψη 
του 19ου αι. ως πίστη σε µία ενιαία τελειοποίηση της ανθρωπότητας στο υλικό και στο ηθικό επίπεδο. Θα εξεταστεί σχετικά η 
προϊστορία της ιδέας αυτής, που ανάγεται στην εποχή γέννησης της νεώτερης επιστήµης (Βάκων), και θα µελετηθούν αποσπάσµατα 
κειµένων του Καντ, του Κοντορσέ και του Κοντ, που εκφράζουν εκδοχές της µονοσήµαντης πίστης στην πρόοδο, αλλά και του Ρουσσώ 
και του Μαρξ, που ασκούν κριτική στην διαδεδομένη ιδέα της προόδου (ενώ της αντιτάσσουν µια αληθέστερη έννοια). Θα 
αναφερθούν τέλος διενέξεις του 20ού αιώνα µεταξύ αρνητών της έννοιας της προόδου (Σορέλ, Σµιττ) και κριτικών υπερµάχων της 
(Μπλούµενµπεργκ). 

Αλλοτρίωση, ιδεολογία 
και υποκείμενο στην 
νεωτερική σκέψη 
Κ.Μ.11Μ255 
Μεταπτυχιακό  
Ελεύθερης Επιλογής, 
2ου εξάμηνο (εαρινό) 
ECTS 10 
 ώρες διδασκαλίας 
3/εβδομαδιαίως 

Οι έννοιες της αλλοτρίωσης και της ιδεολογίας, στη συνάφειά τους με το ζήτημα της κατανόησης της ατομικής και συλλογικής 
υποκειμενικότητας, έδωσαν λαβή σε μια πλούσια ιστορία συζητήσεων, διερωτήσεων και θεωρητικών επεξεργασιών, με αφετηρία τη 
νεο-εγελιανή, μαρξική και μαρξιστική παράδοση, μέχρι και την πρόσφατη «μετα-μαρξιστική» συζήτηση. Η αλλοτρίωση και η ιδεολογία 
όχι μόνο επηρέασαν ένα ευρύ φάσμα της φιλοσοφίας και των κοινωνικών επιστημών κατά τον 19ο και 20ό αιώνα, αλλά ήταν και η 
αιτία γέννησης και συγκρότησης μιας πληθώρας καινούργιων θεωρητικών προσεγγίσεων και χρήσεων, πολύ συχνά αντικρουόμενων 
μεταξύ τους. Το έργο του Μαρξ διαβάστηκε με κεντρικό άξονα την αλλοτρίωση και την αλλοτριωμένη εργασία του προλεταριάτου, ενώ, 
από την άλλη πλευρά, οι έννοιες αυτές ερμηνεύτηκαν ως ο πυρήνας μιας ακραιφνώς ιδεολογικής και ανθρωπολογικής προβληματικής, 
την οποία το μαρξικό θεωρητικό εγχείρημα χρειάστηκε να εγκαταλείψει για να μπορέσει να συγκροτήσει την επιστημονική του 
ταυτότητα. Σε συνάρτηση με αυτό, τα θέματα της αλλοτρίωσης και της ιδεολογίας τοποθετήθηκαν σε νέα βάση στο πλαίσιο της 
διερεύνησης της «απορίας του υποκειμένου» από το πιο πρόσφατο δομιστικό και μετα-δομιστικό ρεύμα και τη συζήτηση που αυτό 
άνοιξε. Σκοπός του μαθήματος θα είναι η προσπάθεια κατανόησης  της γενεαλογίας, της μεταβλητότητας και των μεταμορφώσεων 
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αυτού του πολυσχιδούς θέματος και αποτίμησης της θεωρητικής δυναμικής του σήμερα, μέσα από την ανάγνωση κειμένων από την 
ιστορία της φιλοσοφίας αλλά και μεταγενέστερων στοχαστών.  
 

Επιστημονικό Πεδίο Β.1.γ.: Οθωμανική και Τουρκική Ιστορία  

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Ιστορία της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας 
Κ.Μ. 110307   
Ελεύθερης Επιλογής  
5ο και 7ο  εξάμηνο 
(Χειμερινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

 Εισαγωγικό μάθημα στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στο οποίο οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις για την ανάδυση 
και οργάνωση του οθωμανικού κράτους και θεσμών και την εξέλιξη  του κράτους, της κοινωνίας και της οικονομίας κατά την μετάβαση 
από την “κλασική” στην ύστερη περίοδο της οθωμανικής ιστορίας, στην οποία και θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση.   
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Ιστορία της Σύγχρονης 
Τουρκίας 
Κ.Μ. 110307   
Ελεύθερης Επιλογής  
6ο και 8ο  εξάμηνο 
(εαρινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Το μάθημα αναλύει την ιστορία του σύγχρονου τουρκικού έθνους-κράτους κατά τον σύντομο 20ό αιώνα στις διάφορες διαστάσεις της, 
με έμφαση στην πολιτική/θεσμική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη. 

Ζητήματα Ύστερης 
Οθωμανικής και 
Τουρκικής Ιστορίας 
Κ.Μ. 11Μ278   
Μεταπτυχιακό  
Ελεύθερης Επιλογής, 
1ο εξάμηνο (χειμερινό) 
ECTS 10 
ώρες διδασκαλίας 
3/εβδομαδιαίως 

Το μάθημα έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με ερευνητικές μεθόδους και σύγχρονες ιστοριογραφικές και θεωρητικές 
προσεγγίσεις στην ύστερη οθωμανική και τουρκική ιστορία. Οι φοιτητές θα κληθούν να εμβαθύνουν, μέσω της μελέτης πηγών και 
βιβλιογραφίας, σε θέματα που αφορούν τη δομή και σύνθεση της οθωμανικής κοινωνίας και τους ποικίλους πολιτικο-ιδεολογικούς και 
κοινωνικο-οικονομικούς μετασχηματισμούς που συνδέονται με την μετάβαση της οθωμανικής και τουρκικής κοινωνίας στην 
νεωτερικότητα, με αναφορά πάντοτε στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο.     
 

Επιστημονικό Πεδίο Β.1.δ.: Οικονομική Ιστορία και Θεωρία  

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Ελληνική οικονομική 
ιστορία: 19ος και 

Το μάθημα καλύπτει θέματα οικονομικής ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους, από το 1830 έως το 1944, δημιουργώντας έτσι 
μία «γέφυρα» για τη διδασκαλία της μεταπολεμικής οικονομικής ιστορίας. Το μάθημα πρέπει να απευθύνεται σε φοιτητές με γενικές 
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πρώιμος 20ος αιώνας 
Κ.Μ. 110524 
Υποχρεωτικό Επιλογής  
2ο και 4ο  εξάμηνο 
(εαρινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

γνώσεις ελληνικής ιστορίας και δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες οικονομικές γνώσεις, αλλά καθοδηγεί τους φοιτητές στην κατανόηση 
βασικών οικονομικών εργαλείων και στατιστικών δεδομένων. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ιστορικά μέρη: ένα αφιερωμένο στον 19ο 
αιώνα έως τις παραμονές των Βαλκανικών Πολέμων και ένα αφιερωμένο στους πολέμους και τον Μεσοπόλεμο. Η διδασκαλία των 
γενικών τάσεων θα συμπληρώνεται από ειδικές «μελέτες περιπτώσεων» (λ.χ. για τη σταφιδική κρίση, την πτώχευση του 1893, την 
ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας, κ.ά.) που επιτρέπουν την εφαρμογή μεθόδων των οικονομικών και την εμβάθυνση σε περισσότερες 
λεπτομέρειες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ορισμένα «διαχρονικά» ζητήματα, όπως τις θεσμικές συνιστώσες της οικονομικής 
ανάπτυξης, τον ρόλο του κράτους στην οικονομία και τη σχέση μεταξύ δημόσιων οικονομικών και νομισματικής πολιτικής. 

Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Ιστορία μετά το 1945 
Κ.Μ. 110523 
Υποχρεωτικό Επιλογής  
5ο και 7ο  εξάμηνο 
(Χειμερινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Το μάθημα είναι αφιερωμένο στην οικονομική ιστορία της μεταπολεμικής Ευρώπης, από το 1945 έως σήμερα. Απευθύνεται σε 
φοιτητές με γενικές γνώσεις ευρωπαϊκής ιστορίας που θέλουμε να κατανοήσουν τις βασικές οικονομικές εξελίξεις και φαινόμενα στην 
μεταπολεμική Ευρώπη. Το μάθημα δεν προϋποθέτει εξοικείωση με τα οικονομικά αλλά καθοδηγεί τους φοιτητές στην κατανόηση 
βασικών μακροοικονομικών δεδομένων και θεωριών. Έτσι, οι παραδόσεις πρέπει να προσφέρουν μία εισαγωγή στον προβληματισμό 
για την ανάπτυξη και, ταυτοχρόνως, την άσκηση οικονομικής πολιτικής στη σύγχρονη Ευρώπη. Ο κεντρικός άξονας του μαθήματος 
είναι χρονολογικός: η πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας παρακολουθείται από την περίοδο της ανασυγκρότησης και τη «χρυσή 
εποχή» των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών στην μετέπειτα κρίση και επιβράδυνση, μέχρι τους μετασχηματισμούς που επέβαλε η 
κατάρρευση των σοσιαλιστικών οικονομιών και η επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στα τέλη του 20ου αιώνα. Θέλοντας να 
ισορροπήσει μεταξύ διαφορετικών εθνικών εμπειριών, το μάθημα δεν περιορίζεται στις δυτικοευρωπαϊκές ή νότιες χώρες, αλλά 
αφιερώνει ειδικές ενότητες στην Αν. Ευρώπη, εξετάζοντας τις επιδόσεις και τα προβλήματα του κεντρικού σχεδιασμού και της 
μετάβασης στην οικονομία της αγοράς. Ξεχωριστή θέση δίνεται επίσης στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κυρίως ως προς τις 
οικονομικές της συνιστώσες, καθώς και τις προκλήσεις που αυτή αντιμετώπισε – και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, κυρίως μέσω της 
πρόσφατης κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. 

Πολιτική Οικονομία Ι: 
Εισαγωγή στη 
Μικροοικονομία 
Κ.Μ. 110004 
Υποχρεωτικό Επιλογής  
2ο και 4ο  εξάμηνο 
(εαρινό) 
Δ.Μ. 3, ΕCTS 6 

Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη, και συγκεκριμένα στη μικροοικονομία, που εστιάζει στη συμπεριφορά 
καταναλωτών και επιχειρήσεων, καθώς και στη λειτουργία των αγορών. Απευθυνόμενο σε φοιτητές που δεν έχουν ξαναδιδαχθεί 
οικονομικά, το μάθημα καλύπτει βασικές έννοιες και ζητήματα της μικροοικονομίας, με προτεραιότητα σε επίκαιρα θέματα ευρύτερου 
κοινωνικού ενδιαφέροντος (δημόσια αγαθά, φορολογία, περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική ανταγωνισμού, διεθνές εμπόριο και 
παγκοσμιοποίηση). Έμφαση δίνεται στην οικονομική προσέγγιση των προβλημάτων και την αξιολόγηση των εργαλείων παρέμβασης 
που έχει στη διάθεσή του κράτος, τόσο από τη σκοπιά της αποτελεσματικότητας, όσο και σε πολιτικούς όρους. Οι παραδόσεις θα 
πρέπει να οργανωθούν γύρω από την απάντηση των εξής ερωτημάτων: (α) Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός των τιμών και πόσο 
ικανοποιητική είναι η λειτουργία των αγορών; (β) Τι συμβαίνει όταν οι αγορές δεν λειτουργούν ικανοποιητικά και πώς μπορεί το 
κράτος να παρέμβει διορθωτικά; (γ) Ποιοί κερδίζουν και ποιοί χάνουν από την απελευθέρωση του εμπορίου και –γενικότερα– την 
παγκοσμιοποίηση; Τι συνέπειες έχουν διαφορετικές πολιτικές στον τομέα του διεθνούς εμπορίου; 
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Β.2. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
Επιστημονικό Πεδίο Β.2.α.: «Ζητήματα Ασφάλισης και εργασιακών σχέσεων» 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Θεσμοί εργατικής 
συμμετοχής και 
κοινωνικός διάλογος 
Κ.Μ. 510097 
Επιλογής  
7o  εξάμηνο (Χειμερινό) 
Δ.Μ. 3,  ECTS 6 
 

Ι.Η έννοια της εργατικής συμμετοχής και οι συναφείς έννοιες 
Η εργατική συμμετοχή ως συλλογικό εργασιακό δικαίωμα. Η ιστορική πορεία της εξέλιξής της στον ευρωπαϊκό χώρο.  Οι θεωρίες περί 
εργατικής συμμετοχής. Η εργατική συμμετοχή και η αυτοδιαχείριση . Η εργατική συμμετοχή και ο εργατικός έλεγχος. Η εργατική 
συμμετοχή και η κοινωνικοποίηση . ΟΙ θεσμοί εργατικής συμμετοχής και τα συνδικάτα. Οι μορφές εργατικής συμμετοχής στην Ευρώπη. 
Τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργασίας. 
ΙΙ. Οι θεσμοί εργατικής συμμετοχής στην Ελλάδα. 
 Η ιστορική πορεία της εργατικής συμμετοχής στην Ελλάδα. Οι θεσμοί εργατικής συμμετοχής. Οι αρμοδιότητες των θεσμών εργατικής 
συμμετοχής και το περιεχόμενο των συμμετοχικών δικαιωμάτων. Ο ρόλος των συμβουλίων εργαζομένων. Η συμμετοχή στις 
«κοινωνικοποιημένες» επιχειρήσεις. Οι επιτροπές υγείας και ασφάλειας. Η αποτίμηση της λειτουργίας των θεσμών εργατικής 
συμμετοχής στην Ελλάδα. 
ΙΙΙ. Η έννοια και οι μορφές του κοινωνικού διαλόγου 
Η έννοια και ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου. Οι μορφές και οι θεσμοί κοινωνικού διαλόγου στον ευρωπαϊκό χώρο. Το συναινετικό 
και το ανταγωνιστικό κοινωνικό πρότυπο. Ο κοινωνικός διάλογος ως εργαλείο της ευρωπαϊκής πολιτικής. 
ΙV. O κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα 
Η ιστορική διαδρομή του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα. Οι μορφές  και οι θεσμοί κοινωνικού διαλόγου. Ο ρόλος της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής. Η αποτίμηση της πορείας του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα. 

1 

Οικονομικά και θεσμικά 
της κοινωνικής 
ασφάλισης    και  της 
κοινωνικής πρόνοιας 
Κ.Μ. 510073 
Επιλογής  
8o  εξάμηνο (Εαρινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 
 

Σκοπός  του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις θεσμικές, οργανωτικές, αξιακές και οικονομικές θεμελιώσεις της κοινωνικής 
ασφάλισης σε αντιμετάθεση με αυτές της πρόνοιας. Στα πλαίσια του παρόντος μαθήματος υιοθετείται διεπιστημονική και συγκριτική 
προσέγγιση. Ειδικότερα, εξετάζονται η θεσμική, νομική και οργανωτική διάσταση της κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με την κοινωνική 
πρόνοια σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αναλύεται η αλληλεξάρτηση των μορφών χρηματοδότησης, οικονομικής 
λειτουργίας και διασφάλισης βιωσιμότητας των διαφορετικών μοντέλων με τα αξιακά θεμέλια της κοινωνικής ασφάλισης. 
Τα θέματα που αναλύονται στις διαλέξεις του μαθήματος αναφέρονται στους εξής άξονες: 

• Γενικές Αρχές Κοινωνικής Ασφάλισης: Μορφές Θεσμικής Κατοχύρωσης και Εφαρμογή τους στο Ελληνικό ΣΚΑ 

• Πολιτικές και Φιλοσοφικές Διαστάσεις της Κοινωνικής Ασφάλισης: ο ασφαλιστικός κίνδυνος και η κοινωνία της διακινδύνευσης. 

• Κοινωνικά δικαιώματα στην κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική ιδιότητα του πολίτη και επάλληλοι κύκλοι αλληλεγγύης 

• Η αρχιτεκτονική ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης: ιστορική εξέλιξη και διάστασεις ενοποιήσεων μέχρι σήμερα 

• Μοντέλα οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας 

• Προκλήσεις της κοινωνικής ασφάλισης από τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις 

• Χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, οικονομική βιωσιμότητα και κρίση του κευνσιανού μοντέλου. 
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 – 2019   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

• Διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις για τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα: η διαρκής ισορροπία μεταξύ διασφάλισης 
αξιοπρεπούς και ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης. 

Κοινωνική ασφάλιση 
Κ.Μ. 51Μ219 
Μεταπτυχιακό  
Επιλογής  
2o  εξάμηνο (Εαρινό) 
Δ.Μ., ECTS 5 

 
 

Σκοπός  του μαθήματος είναι να εμβαθύνει τον προβληματισμό σε σύγχρονα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Στα 
πλαίσια του παρόντος μαθήματος υιοθετείται διεπιστημονική και συγκριτική προσέγγιση. Ειδικότερα, εξετάζονται η θεσμική, νομική 
και οργανωτική διάσταση της κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με την κοινωνική πρόνοια σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Το μάθημα εστιάζει στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Τα θέματα 
που αναλύονται στις διαλέξεις του μαθήματος αναφέρονται στους εξής άξονες: 

• Η κρίση του δημόσιου και υποχρεωτικού χαρακτήρα ως κρίση του ρόλου των κοινωνικών δικαιωμάτων. 

• Νέες μορφές ανταπόδοσης και αλληλεγγύης και συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ. 

• Το σύστημα των «πολλαπλών πυλώνων» ασφάλισης και ο ρόλος της επαγγελματικής ασφάλισης σήμερα. 

• Η αρχιτεκτονική του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης: η ενοποίηση της κύριας ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

• Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα μετά από 8 χρόνια μεταρρυθμίσεων. 

• Χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, οικονομική βιωσιμότητα και ανασφάλιστη εργασία στην Ελλάδα πριν και μετά την 
κρίση. 

• Εξελίξεις στην κοινωνική ασφάλιση υγείας: προς ένα σύστημα καθολικής πρόσβασης; 

Επιστημονικό Πεδίο Β.2.β.: «Πολιτικές και προγράμματα κοινωνικής προστασίας» 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Ανάλυση προγραμμάτων 
κοινωνικής πολιτικής 
Κ.Μ. 510190 
Επιλογής  
5o  εξάμηνο (Χειμερινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 
 
 

Σκοπός  του μαθήματος είναι  
I. Το Θεωρητικό Πλαίσιο Ανάλυσης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής 
Διερεύνηση του ρόλου των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής στα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Ειδική ανάλυση των 
επιμέρους πτυχών στα στάδια του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. 
Αποτίμηση των στόχων, των μεθόδων και των εργαλείων παρέμβασης και των δεικτών αξιολόγησης που εφαρμόζονται στη σύγχρονη 
μορφή των κοινωνικών παρεμβάσεων. 
IΙ. Ανάλυση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Παρουσίαση και μελέτη των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν Διεθνείς Οργανισμοί (ενδεικτικά 
ΟΟΣΑ, ΔΟΕ, ΠΟΥ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα). Παρουσίαση και μελέτη των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζουν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις. Επιλεκτική επεξεργασία προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόστηκαν κατά 
τη Στρατηγική της Λισαβόνας (2000-2010) και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Αποτίμηση της φυσιογνωμίας, των βασικών 
προσανατολισμών και των προτεραιοτήτων που εμφανίζουν οι κοινωνικές αυτές παρεμβάσεις τη σύγχρονη εποχή. 
IΙΙ. Ανάλυση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα 
Εξέταση της εξέλιξης των Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα σε διαφορετικούς τομείς και επίπεδα κοινωνικών 
παρεμβάσεων. Ανάλυση των βασικών ζητημάτων που αναδεικνύονται κατά το πλαίσιο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της 

1 
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ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

αξιολόγησης δράσεων κοινωνικής πολιτικής σε κεντρικό, τοπικό και μη κυβερνητικό επίπεδο. Αποτίμηση της φυσιογνωμίας, των 
βασικών προσανατολισμών και των προτεραιοτήτων που εμφανίζουν οι κοινωνικές αυτές παρεμβάσεις τη σύγχρονη εποχή. 
IV. Εφαρμοσμένη Ανάλυση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής 
Παραδείγματα ανάλυσης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Ομαδικές δραστηριότητες γύρω από τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και 
την αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Απόπειρα πιλοτικού σχεδιασμού ή αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής 
πολιτικής από τους φοιτητές.  

Στεγαστική πολιτική και 
κοινωνικές ανισότητες 
Κ.Μ. 510100 
Επιλογής  
6o  εξάμηνο (Εαρινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 
 
 
 

Σκοπός  του μαθήματος είναι   
I. Θεωρητικές Διαστάσεις Στεγαστικής Πολιτικής και Κοινωνικών Ανισοτήτων:  
Εξέταση των βασικών αναλυτικών εργαλείων της κοινωνιολογίας του αστικού χώρου και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επισκόπηση 
των βασικότερων αιτιών εκδήλωσης φαινομένων έλλειψης στέγης και στεγαστικού αποκλεισμού. Ταξινόμηση των βασικότερων 
μορφών έλλειψης στέγης και στεγαστικού αποκλεισμού. Παρουσίαση των κυριότερων προσεγγίσεων κοινωνικών πολιτικών στέγης για 
την αντιμετώπιση τους. 
IΙ. Στεγαστική Πολιτική και Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη: 
Ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των κοινωνικών πολιτικών στέγης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών δικτύων. 
Ανάπτυξη της προβληματικής στεγαστικής πολιτικής και καθεστώτων κρατών ευημερίας. Απόπειρα συσχέτισης αυτών των δύο 
διαστάσεων. Ανάδειξη των επιπτώσεων των πολιτικών λιτότητας στην πρόσβαση σε στέγη μέσω της παρουσίασης των κοινωνικών 
πολιτικών στέγης στις χώρες που έχουν εφαρμοστεί μνημόνια. 
IΙΙ. Στεγαστική Πολιτική και Κοινωνικές Ανισότητες στην Ελλάδα: 
Απόπειρα ερμηνείας της διαχρονικής (υπ)ανάπτυξης της στεγαστικής πολιτικής στην Ελλάδα. Μελέτη των επιπτώσεων της οικονομικής 
κρίσης και των πολιτικών διαχείρισης της στα φαινόμενα έλλειψης στέγης και στεγαστικού αποκλεισμού στην Ελλάδα. Εξέταση των 
κυριότερων παρεμβάσεων των κοινωνικών πολιτικών στέγης για την αντιμετώπιση τους. 
IV. Εφαρμοσμένες Δραστηριότητες Στεγαστικής Πολιτικής και Κοινωνικών Ανισοτήτων 
Εφαρμογή παραδειγμάτων σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Διοργάνωση διεπιστημονικής συζήτησης 
με προσκεκλημένους ομιλητές σε θέματα στεγαστικής πολιτικής και κοινωνικών ανισοτήτων. Εκπαιδευτικός περίπατος σε δομές και 
υπηρεσίες αστέγων. Παρουσίαση εργασιών στεγαστικής πολιτικής και κοινωνικών ανισοτήτων στο πλαίσιο του μαθήματος. 
 

Στεγαστική πολιτική 
Κ.Μ. 51Μ218 
Μεταπτυχιακό  
Επιλογής  
2o  εξάμηνο (Εαρινό) 
Δ.Μ. 3,  ΕCTS 5 
 

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση της Στεγαστικής Πολιτικής ως πεδίο παρέμβασης της Κοινωνικής Πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση 
προσφέρεται στους τρόπους άμβλυνσης των στεγαστικών ανισοτήτων και αντιμετώπισης του στεγαστικού αποκλεισμού ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων (άστεγοι, πρόσφυγες, μετανάστες, ψυχικά πάσχοντες, υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.α.). Οι κύριες θεματικές που 
αναπτύσσονται αφορούν θεωρητικές, συγκριτικές και εφαρμοσμένες διαστάσεις της Στεγαστικής Πολιτικής. Ενδεικτικά, μελετώνται η 
θεωρητική σχέση της στέγης με την κοινωνική πολιτική, τα κυριότερα αίτια στεγαστικού αποκλεισμού, οι βασικότερες μορφές 
κοινωνικών πολιτικών στέγης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, η σχέση των καθεστώτων 
ευημερίας με τα συστήματα στέγασης, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το δικαίωμα στην κατοικία, η ιστορική εξέλιξη της στεγαστικής 
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ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

πολιτικής στην Ελλάδα και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών πολιτικών στέγης την περίοδο της οικονομικής κρίσης.  
 

Επιστημονικό Πεδίο Β.2.γ.: «Φύλο, απασχόληση και κοινωνική πολιτική»  

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Φύλο και απασχόληση 
Κ.Μ. 510058 
Επιλογής  
8o  εξάμηνο (Εαρινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 
 
 

Σκοπός  του μαθήματος είναι  να  παρουσιάσει  τις  σύγχρονες  θεωρητικές  προσεγγίσεις  της έμφυλης  διάστασης  της  αγοράς  
εργασίας  με  έμφαση  στον  οριζόντιο  και  κάθετο επαγγελματικό διαχωρισμό, καθώς και τις διαστάσεις της απασχόλησης των 
γυναικών που σχετίζονται  με  φαινόμενα  όπως  είναι  η  μετανάστευση,  η  φτώχεια,  η  ανάπτυξη  της επιχειρηματικότητας,  η  
εισαγωγή  των  νέων  τεχνολογιών  οργάνωσης  της  εργασίας  κ.λπ. Αναλύονται οι άμεσες και έμμεσες διακρίσεις λόγω φύλου στο 
χώρο εργασίας (ανισότητα αμοιβών,  γυάλινη  οροφή,  σεξουαλικές  παρενοχλήσεις  κλπ   καθώς  και  οι  σχετικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις. Επίσης, παρουσιάζονται οι πολιτικές προώθησης της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.    
 

1 

Πολιτικές ισότητας των 
φύλων 
Κ.Μ. 510132 
Επιλογής  
6o  εξάμηνο (Εαρινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Σκοπός  του μαθήματος είναι να εξετασθούν οι στόχοι και τα μέτρα των πολιτικών ισότητας στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τον ΟΗΕ όπως αυτές εξελίχθηκαν ιστορικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευρωπαϊκή πολιτική από τη Συνθήκη της Ρώμης μέχρι 
σήμερα και στην επίδρασή της στην ελληνική πολιτική ισότητας των φύλων. Ακόμα, αναλύονται τα κύρια εργαλεία άσκησης πολιτικής, 
όπως είναι η νομοθεσία για την ισότητα των φύλων, οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών, περιλαμβανομένων και των ποσοστώσεων, 
καθώς και η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming).  

Φύλο και κοινωνική 
πολιτική 
Κ.Μ. 510037 
Επιλογής  
7o  εξάμηνο (χειμερινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Σκοπός  του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με την έννοια του φύλου και των έμφυλων σχέσεων 

ιεραρχίας έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η έμφυλη διάσταση του κράτους πρόνοιας και των δημόσιων παρεμβάσεων στους βασικούς 

τομείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Το μάθημα αναλύει τις θεωρητικές προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας με την οπτική του φύλου 

και διερευνά τον τρόπο με τον οποίον τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής επιδρούν διαφορετικά στην καθημερινή ζωή των ανδρών και των 

γυναικών. Έμφαση δίνεται στις πολιτικές που αφορούν την οικογένεια, την μισθωτή εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, την 

μετανάστευση, την οργάνωση της φροντίδας των εξαρτημένων ατόμων και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών  

Επιστημονικό Πεδίο Β.2.δ.: «Οικονομικές διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής»  

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Τα οικονομικά της 
Υγείας 
Κ.Μ. 510076 
Επιλογής  
6o  εξάμηνο (εαρινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Σκοπός  του μαθήματος είναι ο προσδιορισμός της έκτασης από θεωρητική και εμπειρική άποψη του πεδίου της οικονομίας της 
υγείας. Η κατανόηση των συστατικών στοιχείων που συγκροτούν το σύστημα  υγείας. Η επισήμανση των σχέσεων που αναπτύσσονται 
μεταξύ  του οικονομικού συστήματος και του συστήματος υγείας, η κατανόηση των ιδιομορφιών, των βασικών αρχών, των τεχνικών 
και των μεθόδων διοίκησης των Υγειονομικών σχηματισμών.  
Το μάθημα πραγματεύεται το οικονομικό σύστημα, το σύστημα υγείας, τη χρηματοδότηση, τις δαπάνες υγείας, την κατάσταση υγείας 
του πληθυσμού, τις πολιτικές υγείας, τις μεθόδους αξιολόγησης του συστήματος υγείας, τις ιδιομορφίες, την οργάνωση και τη 
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 λειτουργία των υγειονομικών σχηματισμών, τη χρηματοδότηση–προϋπολογισμός και το κόστος νοσηλείας καθώς και τις τεχνικές και 
τις μεθόδους ελέγχου της διοίκησης των υγειονομικών σχηματισμών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Οικονομική κρίση και 
κοινωνική προστασία  
Κ.Μ. 51Μ218 
Μεταπτυχιακό  
Επιλογής  
1o  εξάμηνο (χειμερινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 5 

 

 

Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η ανάλυση των επιπτώσεων  της οικονομικής κρίσης στο σύστημα κοινωνικής προστασίας, και 
στην ικανότητά του να ανταποκριθεί στους αναδιανεμιτικούς του στόχους και την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας. Η παγκόσμια 
οικονομική κρίση του 2007-08 εξελίχθηκε σε μια βαθιά και παρατεταμένη ύφεση με δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις σε 
πολλές χώρες.  Σε χώρες όπως η Ελλάδα, η επίδραση της κρίσης ήταν ιδιαίτερη δυσμενής με αποτέλεσμα την δραματική επιδείνωση 
των συνθηκών διαβίωσης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. Στην κυρίαρχη όμως ρητορεία,  σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, οι 
υψηλές δαπάνες για κοινωνική προστασία θεωρήθηκαν ως βασικό αίτιο της οικονομικής κρίσης. Η ενοχοποίηση των κοινωνικών 
δαπανών για την οικονομική κρίση και την ύφεση νομιμοποίησε την εκτεταμένη εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στον 
κεντρικό άξονα των εφαρμοζόμενων πολιτικών ήταν και η περικοπή των κοινωνικών δαπανών, η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, η 
μείωση του κόστους των κοινωνικών υπηρεσιών και οι δομικές αλλαγές στο σύστημα αναπλήρωσης του εισοδήματος. Στο πλαίσιο του 
μαθήματος θα εξεταστούν οι επιπτώσεις της κρίσης αλλά και των πολιτικών δημοσιονομικής πειθαρχίας τόσο συνολικά ως προς τα 
δομικά στοιχεία του συστήματος κοινωνικής προστασίας όσο και στα επιμέρους πεδία εστίασης όπως της φτώχειας και της 
αποστέρησης, της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας. Στο πλαίσιο αυτό θα 
γίνει κριτική επισκόπηση εμπειρικών ερευνών και αναλύσεων ως προς τις επιδράσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στο 
επίπεδο ευημερίας του πληθυσμού και ιδιαίτερα των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων. Θα επισημανθεί πως η 
εξασθένιση της χρηματοδοτικής ικανότητας τους συστήματος κοινωνικής προστασίας, ως συνέπεια της μείωσης των εισοδημάτων, 
αποδυναμώνει περεταίρω την ικανότητά του να ανταποκριθεί στην ανάγκη ικανοποίησης των ιδιαίτερα αυξημένων κοινωνικών 
αναγκών. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, η λιτότητα πήρε τη μορφή της εσωτερικής υποτίμησης μέσα από την πτώση του επιπέδου 
διαβίωσης μεγάλου μέρους του πληθυσμού και την υιοθέτηση μέτρων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που συναντώνται σε 
χώρες του φιλελεύθερου καθεστώτος ευημερίας, το οποίο συγκριτικά είναι λιγότερο αποτελεσματικό από άλλα συστήματα στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών κινδύνων και την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας. Το σύστημα πλέον εστιάζει μόνο στην αντιμετώπιση 
της ακραίως αποστέρησης και όχι στην προαγωγή της συνολική κοινωνικής ευημερίας. 
Βασικές θεματικές ενότητες: 

• Η σχέση μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Η κοινωνική πολιτική ως οργανικό 
κομμάτι της μακροοικονομικής πολιτικής 

• Οικονομική κρίση και ο ρόλος του κράτους πρόνοιας. 

• Οι επιπτώσεις της ύφεσης και της λιτότητας στο επίπεδο διαβίωσης και ευημερίας του πληθυσμού. 

• Επίδραση της κρίσης στην χρηματοδότηση της κοινωνική προστασία. Αυξημένες ανάγκες και μειωμένοι πόροι. 

• Λιτότητα και κοινωνική προστασία. Η υλοποίηση της δομικής προσαρμογής και η αποδυνάμωση των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας.  

• Επίδραση της κρίσης στο σύστημα κοινωνικών παροχών και αναπλήρωσης του εισοδήματος.   

• Η διαδικασία επανεμπορευματοποίησης αγαθών και υπηρεσιών της κοινωνικής προστασίας ως συνέπεια των πολιτικών λιτότητας.  
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• Οι νέες στρατηγικές κοινωνικής παρέμβασης και η πορεία της αναδιάρθρωσης στο πεδίο των κοινωνικών παροχών/υπηρεσιών. 

• Προοπτικές του συστήματος κοινωνικής προστασίας μετά την οικονομική κρίση.  

Ανισότητα, φτώχεια και 
κοινωνική προστασία 
Κ.Μ. 510045 
Επιλογής  
6o  εξάμηνο (εαρινό) 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση του επιστημονικού διαλόγου για τα ζητήματα της ανισότητας, της φτώχειας και της 
αποστέρησης, και η διερεύνηση βασικών διαστάσεων και πτυχών των φαινομένων αυτών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Γίνεται 
κριτική παρουσίαση των βασικών-εναλλακτικών ορισμών των εννοιών της φτώχειας και της αποστέρησης και αναλύονται οι πολιτικές 
παρεμβάσεις (ή μη-παρεμβάσεις) στις οποίες οι αυτοί ορισμοί οδηγούν. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εναλλακτικών αυτών των 
ορισμών αναζητούνται στις βασικές θεωρίες της κοινωνικής οργάνωσης και στο ιδιαίτερο νόημα που αποδίδει κάθε μία από αυτές 
στην έννοια της ισότητας-ανισότητας. Αναλύονται ζητήματα που αφορούν την μεθοδολογική και εμπειρική διερεύνηση των 
κοινωνικών αυτών προβλημάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, με βάση τα διαθέσιμα 
ερευνητικά ευρήματα, παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και η διαχρονική τάση της ανισότητας, της 
φτώχειας και της αποστέρησης. Επιπρόσθετα αναλύονται οι επιδράσεις των πολιτικών αντιμετώπισής των φαινομένων αυτών, κυρίως 
στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας, και διερευνάται η σύνδεση τους με το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην ανάλυση της επίδρασης της κοινωνικής προστασίας στην οικονομική ανισότητα, φτώχεια και αποστέρηση. Στο 
πλαίσιο αυτό διερευνάται τόσο η συνολική επίδραση του συστήματος κοινωνικής προστασίας που έχει αναπτύξει η κάθε χώρα όσο και 
των επιμέρους κατηγοριών κοινωνικών δαπανών. Για τον σκοπό γίνεται συγκριτική ανάλυση των χωρών της ΕΕ ανάλογα τον τύπο 
κοινωνικού κράτους που έχουν αναπτύξει, με βάση τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν η αγορά, το κράτος και  η οικογένεια στην 
παροχή κοινωνικής προστασίας. Παράλληλα συζητείται και ο όρος «Κοινωνικός Αποκλεισμός» που υιοθετήθηκε στο τέλος της 
δεκαετίας του 1980 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατά συνέπεια από όλα τα κράτη μέλη, ως καθοριστικό εργαλείο προσδιορισμού 
αλλά και αξιολόγησης των παρεμβάσεων στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής. Τέλος διερευνάται η επίδραση των σύγχρονων 
κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων (οικονομική κρίση) στην ανισότητα στην φτώχεια και την αποστέρηση. 
 Βασικές θεματικές ενότητες: 

• Προσδιορισμός της ανισότητας και της φτώχειας. Εναλλακτικοί ορισμοί και δείκτες μέτρησης. Προβλήματα και περιορισμού στην 
εμπειρικής διερεύνηση. 

• Ο διάλογος για την παγκόσμια φτώχεια και την αποστέρηση. Πολιτικές αντιμετώπισης της παγκόσμιας φτώχειας. Ο ρόλος των 
διεθνών οργανισμών και των εθνικών κυβερνήσεων. 

• Ανισότητα, φτώχεια, αποστέρηση και κοινωνική προστασία στην Ελλάδα και την ΕΕ. Βασικά χαρακτηριστικά και τάσεις. 

• Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά, ανισότητα και φτώχεια. Σε ποιο βαθμό τα διάφορα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του 
πληθυσμού μπορούν να ερμηνεύσουν την οικονομική ανισότητα; 

• Φτώχεια και απασχόληση. Εργαζόμενοι φτωχοί 

• Κοινωνική προστασία και διαγενεακή μεταβίβαση των ανισοτήτων. 

• Οικονομική μεγέθυνση, ανάπτυξη και φτώχεια. 

• Βασικοί εννοιολογικοί προσδιορισμοί του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο των 
κυρίαρχων πολιτικών και των προγραμμάτων σε εθνικό και υπερεθνικό (ΕΕ) επίπεδο. Αποκλεισμός από την αγορά εργασίας. 
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• Πολιτικές καταπολέμησης της οικονομικής ανισότητας, της φτώχειας και του αποκλεισμού σε EE και Ελλάδα. 

• Η επίδραση των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων στην ανισότητα , την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η 
επίδραση της οικονομικής κρίσης και των προγραμμάτων λιτότητας. 
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 Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ     
  

Γ.1 Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Επιστημονικό Πεδίο Γ.1.α.: Ποσοτικές Μέθοδοι (Τομέας Πολιτικής Οικονομίας) 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Εφαρμοσμένη Στατιστική  
Κ.Μ. 8026 
Ε΄ Εξάμηνο (Χειμερινό) 
Επιλογής  
Δ.Μ. 4  

Πρακτικό μάθημα στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση του Η/Υ. Χειρισμός δεδομένων: δημιουργία αρχείων, επανακωδικοποίηση, 
μετασχηματισμοί, επιλογή μονάδων Περιγραφική στατιστική Εξέταση κανονικότητας Σύγκριση δύο ή περισσότερων δειγμάτων: 
έλεγχος t, Mann-Whitney, ANOVA, Kruskal-Wallis Συσχέτιση, συντελεστές του Pearson και του Spearman Πολλαπλή παλινδρόμηση, 
επιλογή μεταβλητών, διαγνωστικές μέθοδοι Πίνακες συνάφειας, ο έλεγχος χ-τετράγωνων 

1 

Επιστημονικό Πεδίο Γ.1.β.: Δημόσια Οικονομική (Τομέας Πολιτικής Οικονομίας) 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Δημοσιονομική Θεωρία και 
Πολιτική 
Κ.Μ. 8031 
Στ΄ Εξάμηνο (Εαρινό)  
Υποχρεωτικό 
Δ.Μ. 4 

Κατηγορίες φόρων – Αρχές της φορολογίας – Η κατανομή του φορολογικού βάρους – Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – 
Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων – Οι φόροι δαπάνης - Οι φόροι περιουσίας – Άλλοι φόροι. 
 

1 
Δημοσιονομική Θεωρία και 
Πολιτική ΙΙ,  
Κ.Μ. 8042 
Ζ΄ Εξάμηνο (Χειμερινό) 
Επιλογής   
Δ.Μ. 4 

Παραοικονομία και φοροδιαφυγή – Ειδικά θέματα φορολογικής πολιτικής- Φορολογική εναρμόνιση στην Ε.Ε. - Δημόσιος 
δανεισμός – Δημοσιονομική αποκέντρωση. 

Επιστημονικό Πεδίο Γ.1.γ.: Μικροοικονομική Ανάλυση (Τομέας Πολιτικής Οικονομίας) 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Μικροοικονομική Ανάλυση 
Κ.Μ. 80116 
Στ΄ Εξάμηνο 
Επιλογής (Εαρινό) 
Δ.Μ. 4  

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές που πρόκειται να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στην Οικονομική 
Θεωρία. Σκοπός του  μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη  σύγχρονη Μικροοικονομική Θεωρία. Η έμφαση δίνεται στη 
θεμελίωση των εννοιών της Μικροοικονομικής  Θεωρίας που έχει διδαχθεί ο φοιτητής στο δεύτερο έτος σπουδών με τη 
χρησιμοποίηση μαθηματικών προχωρημένου επιπέδου. Τα θέματα που θα συζητηθούν στη διάρκεια των διαλέξεων είναι: η 
Θεωρία του Καταναλωτή, η Θεωρία του Καταναλωτή: Δυϊκότητα, Παραγωγή, Κόστος, Προσφορά και Στόχοι της Επιχείρησης και η 
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Θεωρία της Ανταγωνιστικής Αγοράς.  
1 Βιομηχανική Οικονομική 

και Πολιτική 
Κ.Μ. 8053 
Ζ΄ εξάμηνο (Χειμερινό)   
Επιλογής  
Δ.Μ. 4 

Το μάθημα εστιάζεται στο πρώτο συνθετικό του τίτλου και μόνο παραδειγματικά επεκτείνεται σε ζητήματα πολιτικής. Το 
μαθησιακό υλικό ομαδοποιείται σε δυο μεγάλες ενότητες: τη θεωρητική και την εφαρμοσμένη. Στην πρώτη ενότητα 
προσεγγίζονται τα ζητήματα που αφορούν στην οριοθέτηση και στους εννοιολογικούς προσδιορισμούς του γνωστικού 
αντικειμένου της βιομηχανικής οικονομικής ή της βιομηχανικής οργάνωσης. Όμως το κύριο μέρος της ενότητας αυτής διατίθεται 
για την παρουσίαση εναλλακτικών θεωριών ανταγωνισμού και συγκέντρωσης καθώς επίσης και προσεγγίσεων πάνω στη σχέση 
τεχνολογίας και συγκέντρωσης. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται η θεωρία παιγνίων με υποδείγματα 
συμπαιγνίας και μη, η συγκέντρωση και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συγκέντρωσης πωλητών. Η διδασκαλία του μαθήματος 
βασίζεται σε μεγάλο αριθμό εμπειρικών παραδειγμάτων με αναφορά στο διεθνή τύπο και στις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τις 
υιοθετούμενες στρατηγικές των επιχειρήσεων σε μία ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς. 

Επιστημονικό Πεδίο Γ.1.δ.: Δημόσιο Λογιστικό για τον Δημόσια και Ιδιωτικό Τομέα με έμφαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τομέας Περιφερειακής Επιστήμης) 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Διοικητική Λογιστική & 
Λογιστική Εταιρειών 
Κ.Μ. 8096 
Ζ΄ εξάμηνο (Χειμερινό)   
Επιλογής  
Δ.Μ. 4  

Διοικητική λογιστική 1.Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική 2. Λογιστική Κόστους - Κοστολόγηση 3. Οδηγοί και Κέντρα κόστους - 
κέρδους 4. Κοστολογικά Συστήματα - Τυπικό κόστος - Κόστος ανά δραστηριότητα Ισοσκελισμένο Κόστος 5. Προγραμματισμός 
επιχειρήσεων 6. Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί 7. Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης 8. Λογιστικά Πρότυπα 9. Τα Λογιστικά 
Πρότυπα της Ελλάδος 10.Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 11. Τα Λογιστικά Πρότυπα των Η.Π.Α και άλλων χωρών 12. Διαφορές και 
Συγκλίσεις μεταξύ λογιστικών προτύπων 13. Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 14. Διεθνή 
Συστήματα Αξιολόγησης επιχειρήσεων - Βαθμολογία επιχειρήσεων 16. Διεθνείς Οικονομικοί Κύκλοι και μεταβολές των λογιστικών 
προτύπων  
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ: Εμμανουήλ Ι. Σακέλλη : ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Εκδόσεις Ε. Σακέλλη 2002 Εμμανουήλ Ι. 
Σακέλλη : Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με βάση το Ελληνικό Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο Εκδόσεις Ε. Σακέλλη 2005 

1 

Οικονομικά της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 
Κ.Μ. 80128 
Η΄ εξάμηνο (Εαρινό)   
Επιλογής  
Δ.Μ. 4 

Οικονομικές λειτουργίες του κράτους και τοπική αυτοδιοίκηση. Τα δημόσια οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης και της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Τοπικά δημόσια αγαθά. Το θεώρημα της δημοσιονομικής αποκέντρωσης. Τα οικονομικά των 
πόλεων και των μητροπολιτικών περιοχών. Τα δημόσια οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Μορφές 
χρηματοδότησης των ΟΤΑ και κατηγορίες δαπανών. Το τοπικό δημόσιο χρέος. Μορφές ελέγχου των οικονομικών των ΟΤΑ. 
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Γ.2. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 

Επιστημονικό Πεδίο Γ.2.α.: Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Ευρωπαϊκός Χώρος 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης 
Κ.Μ. 700232 
Ζ΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)   
Δ.Μ. 4 , ECTS:     4,5 

Εισαγωγή στην έννοια του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Ιστορική αναδρομή: Από τις Συμφωνίες Schengen, στη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας και της Λισαβόνας. Η δομή και τα όργανα στο ΧΕΑΔ. Τα σύνορα: 
εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα του Χώρου. Η διάβαση των συνόρων και ο Frontex. Το άσυλο: από το Δουβλίνο στη Λισαβόνα και 
το παράγωγο δίκαιο Η μετανάστευση: Κοινή μεταναστευτική πολιτική; Η δικαστική συνεργασία (αστικές, ποινικές υποθέσεις, 
Eurojust). Η αστυνομική συνεργασία (Σύστημα Πληροφοριών Schengen, Europol). Θεμελιώδη δικαιώματα και ΧΕΑΔ. 

1 

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 
Κ.Μ. 700235 
Β΄ Εξάμηνο (Εαρινό)   
Δ.Μ: 5, ECTS:   5 

Το Διεθνές Δίκαιο και η διεθνής κοινότητα, η κωδικοποίηση του Διεθνούς Δικαίου. Τα υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου (κράτος, 
διεθνείς οργανισμοί, άτομα). Οι διεθνείς δραστηριότητες των κρατών, η προβληματική της αναγνώρισης. Οι σχέσεις Διεθνούς και 
εσωτερικού δικαίου, ο δυαδισμός και ο μονισμός: διαφορετικές όψεις του ιδίου προβλήματος. Οι πηγές του Διεθνούς Δικαίου. Το 
διεθνές έθιμο (έννοια, διαμόρφωση, είδη, λειτουργικότητα εθίμου). Οι διεθνείς συνθήκες (σύναψη, προϋποθέσεις, συμφωνίες 
απλοποιημένης μορφής, επιφυλάξεις, αποτελέσματα, λήξη, αναστολή ισχύος, απρόβλεπτη και ριζική μεταβολή των συνθηκών). Οι 
επικουρικές πηγές. Βασικές έννοιες του δικαίου της θάλασσας (εσωτερικά ύδατα, αιγιαλίτιδα ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, 
υφαλοκρηπίδα, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη). Ο ΟΗΕ (σκοπός, οργάνωση, μέλη, το διεθνές δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών). 

Διεθνείς Οργανισμοί   
Κ.Μ. 700078 
Η΄ Εξάμηνο (Εαρινό)   
Δ.Μ. 4, ECTS: 4,5 

Ιστορική αναδρομή της ίδρυσης των διεθνών οργανισμών. 
Προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργία, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων των διεθνών οργανισμών. 
Παραδείγματα διεθνών οργανισμών 
 

Επιστημονικό Πεδίο Γ.2.β.: Διοικητικό Δίκαιο 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Δίκαιο των Δημοσίων 
Επιχειρήσεων 
Κ.Μ. 700062 
Ζ΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)   
Δ.Μ. 3, ECTS: 4 
 

Ι) Τα νέα συστήματα διοικητικής οργάνωσης. Λόγοι υιοθέτησης, γνωρίσματα και όρια του οικονομικού ανταγωνισμού. Διακρίσεις 
των νέων συστημάτων. Α) Ίδρυση αυτοτελών ΝΠΔΔ. Β) Παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας. Μορφές και διαδικασία. Γενική 
ρύθμιση για τις Συμβάσεις – Συμπράξεις. Επέμβαση σε ιδιωτική Επιχείρηση δημοσίου συμφέροντος. Ενίσχυση ιδιωτικών 
Επιχειρήσεων. Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί. Ίδρυση Επιχειρήσεων μικτής οικονομίας. ¨Κοινωνικοποίηση¨. Επιχείρηση του 
δημόσιου Τομέα. Ο δημόσιος Τομέας. ¨Η αποκρατικοποίηση¨ και η ¨ιδιωτικοποίηση¨. 
ΙΙ) Η Δημόσια Επιχείρηση. Έννοια και εξέλιξη της Δημόσιας Επιχείρησης. Διακρίσεις. Διαφορές από την ιδιωτική και από εκείνες της 
μικτής οικονομίας. Το νομικό καθεστώς της Δημόσιας Επιχείρησης. Ίδρυση με νόμο. Οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Οι συμπράξεις των 
Δημοσίων Επιχειρήσεων. Διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Επιχείρησης. Διοικητική αυτοτέλεια και τα όριά της. 
Όργανα και υπηρεσιακή κατάσταση αυτών. Η ευθύνη της Δημόσιας Επιχείρησης και των οργάνων της. Άσκηση εποπτείας και 
ελέγχου επί της λειτουργίας της Δημόσιας Επιχείρησης. Διάκριση εποπτείας και ελέγχου. Είδη ελέγχου. Όργανα ελέγχου.     

1 
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Διοικητικό  Δίκαιο 
(Διοικητική Οργάνωση του 
Κράτους, Πηγές και 
Συστήματα Οργάνωσης) 
Κ.Μ. 700007 
Β΄ Εξάμηνο (Εαρινό)   
Δ.Μ: 4,  ECTS: 5 

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού εξετάζονται τα διάφορα συστήματα διοικητικής οργάνωσης του Κράτους (το συγκεντρωτικό 
σύστημα, το αποκεντρωτικό σύστημα,  το σύστημα της αυτοτελούς υπηρεσίας, το σύστημα της αυτοδιοίκησης κ.τ.λ.). Επίσης, στο 
ίδιο μάθημα μελετώνται τα όργανα της Κεντρικής Κρατικής Διοίκησης (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση κ.τ.λ)., τα όργανα 
της Περιφερειακής Κρατικής Διοίκησης, τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκείνα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της καθ’ ύλην Αυτοδιοίκησης. 
 

Δίκαιο Περιβάλλοντος και 
Πολεοδομία   
Κ.Μ. 700187 
ΣΤ΄ Εξάμηνο (Εαρινό)   
Δ.Μ.: 3, ECTS: 5 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δικαίου Περιβάλλοντος ως κλάδου του Δικαίου, 
αλλά και το συναφές με αυτό Δίκαιο της Πολεοδομίας. Ειδικότερα, αναλύονται οι θέσεις τους στο πλαίσιο των λοιπών κλάδων του 
Δικαίου, οι πηγές τους σε επίπεδο διεθνούς, ευρω-ενωσιακής και εθνικής έννομης τάξης, οι βασικές αρχές τους, καθώς και τα 
εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής. 
 

Επιστημονικό Πεδίο Γ.2.γ.: Μικροοικονομική Θεωρία και Μεγέθυνση 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ   
Κ.Μ. 700097 
Ε΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)   
Δ.Μ.: 4,  ECTS: 5 
 

Στο μάθημα αυτό αρχίζουμε με τη μελέτη της συμπεριφοράς της επιχείρησης και τη θεωρία παραγωγής και κόστους. Στόχος είναι 
η ανάλυση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων που μεγιστοποιούν τα κέρδη τους, τόσο σε ανταγωνιστικό όσο και σε μη 
ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς. Θα διαχωρίσουμε το πρόβλημα της μεγιστοποίησης του κέρδους σε δύο μέρη, το πρόβλημα 
της ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής μιας οποιαδήποτε ποσότητας προϊόντος και στη συνέχεια θα δούμε πως επιλέγεται 
το πλέον κερδοφόρο επίπεδο προϊόντος. Θα μελετήσουμε πως προκύπτει η καμπύλη προσφοράς μιας ανταγωνιστικής 
επιχείρησης από τη συνάρτηση κόστους της, χρησιμοποιώντας το μοντέλο της μεγιστοποίησης του κέρδους. Τέλος, θα 
διερευνήσουμε την καμπύλη προσφοράς του κλάδου. Ακολούθως εξετάζουμε τη δομή διαφόρων μορφών αγοράς (μονοπώλιο, 
μονοψώνιο, ολογοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός). 

1 
Θεωρία Οικονομικής 
Μεγέθυνσης    
Κ.Μ. 700041 
Ζ΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)   
Δ.Μ.: 4, ECTS: 4,5 
 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι μοντέρνες θεωρίες της οικονομικής μεγέθυνσης. Το ερώτημα που επιχειρούν να απαντήσουν, 
ερώτημα που αναδύεται εντός της κεϋνσιανής προβληματικής, είναι κατά πόσο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να 
επιτευχθεί ένας σταθερός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης με πλήρη απασχόληση του επενδυμένου κεφαλαίου και της εργασίας 
και χωρίς πληθωρισμό. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση, η διερεύνηση και η κριτική προσέγγιση των κεντρικών 
υποθέσεων, λογικών κατασκευών, αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων των θεωριών και μοντέλων της οικονομικής μεγέθυνσης 
που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια στην οικονομική επιστήμη. 143 Οι θεωρίες που εξετάζουμε έχουν ως σημείο αναφοράς το 
άρθρο του Harrod (1939), το οποίο αποτελεί "μία δοκιμαστική απόπειρα να δοθεί το περίγραμμα μιας ''δυναμικής θεωρίας", αν 
και η εξέταση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες επιτυγχάνεται και διατηρείται η οικονομική μεγέθυνση, 
καθώς και η προσπάθεια ανίχνευσης των μακροχρόνιων τάσεων του οικονομικού συστήματος συγκρότησαν έναν από τους 
κεντρικούς πυρήνες της ανάλυσης των Κλασσικών και του Marx. Ύστερα, από μια συνοπτική εισαγωγή σε αυτό το γενικό πλαίσιο 
προβληματισμού και την έκθεση ορισμένων προϋποθέσεων θεωρητικού και μεθοδολογικού χαρακτήρα, που διευκολύνει την 
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ανάλυση, προχωρούμε στην παρουσίαση και επεξεργασία ορισμένων μοντέλων μεγέθυνσης όπως αυτά των Harrod, Domar, του 
Νεοκλασικού μονοτομεακού και διτομεακού, του Feldman και του Kaldor. 

Μικροοικονομική Ι   
Κ.Μ. 700035 
Β΄ Εξάμηνο (Εαρινό)   
Δ.Μ.: 4,  ECTS: 5 
 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται προκειμένου να ερµηνευθούν θέµατα 
που αφορούν την Μικροοικονοµική ανάλυση. Στην αρχή επιχειρείται μια εισαγωγή στη Μικροοικονομική, και εξετάζεται η έννοια 
της προσφοράς και της ζήτησης καθώς και η ελαστικότητα. Στη συνέχεια, μελετάται  το µοντέλο µίας συγκεκριµένης αγοράς και η 
θεωρία του καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η γραµµή εισοδηµατικού περιορισµού, οι προτιμήσεις του καταναλωτή και 
η έννοια της χρησιμότητας, οι καµπύλες αδιαφορίας και τέλος η άριστη επιλογή. Επίσης, εξετάζεται πως µεταβάλλεται η επιλογή 
του καταναλωτή για ένα αγαθό όταν µεταβάλλεται η τιµή του αλλά και ειδικά θέματα όπως τα αγαθά Giffen. Τέλος, 
παρουσιάζεται  το αποτέλεσμα υποκατάστασης και το εισοδηµατικό αποτέλεσµα (εξίσωση Slutsky, εξίσωση Hicks), ενώ γίνεται 
εισαγωγή στη θεωρία παραγωγής. 
 

Επιστημονικό Πεδίο Γ.2.δ: Χρηματοοικονομική Θεωρία και Λογιστική 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Χρηματοοικονομική Ι 
Κ.Μ. 700106 
Ζ΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)   
Δ.Μ.: 4, ECTS: 4,5 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει επαρκή κατανόηση στο θεματικό πεδίο των επενδύσεων και των 
μορφών  χρηματοδότησης, μέσα σε ένα περιβάλλον ραγδαίων  εξελίξεων. 
Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με το περιεχόμενο των επενδύσεων, που πραγματοποιούνται με απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 
(assets) σε υλική μορφή (real assets) ή με δημιουργία χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων και απαιτήσεων (financial assets), μέσω 
των οποίων ικανοποιούνται οι μελλοντικοί επενδυτικοί στόχοι (investment goals/objectives). Παράλληλα, γίνεται διαχωρισμός 
μεταξύ άμεσης και έμμεσης επένδυσης, καθώς και εσωτερικών και εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης  (external financing). 
Οι περιορισμένοι πόροι, αλλά και η παράμετρος του χρόνου (resources/time constraints) θέτουν θέμα κατάλληλης επιλογής των 
επενδύσεων, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους επενδυτές (βελτιστοποίηση του αποτελέσματος), με 
συνθήκες περιορισμένων πόρων και αβεβαιότητας. 
Η διδασκαλία επικεντρώνεται στα βασικά χαρακτηριστικά και το περιβάλλον των επενδύσεων καθώς και στις σύγχρονες 
προκλήσεις (πρόβλημα  της αντιπροσώπευσης και εταιρική διακυβέρνηση) και  στα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής  των 
επενδύσεων για τη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων από τον επενδυτή. Επίσης, περιλαμβάνει τις αρχές και τις διάφορες μορφές 
χρηματοδότησης και τις χρηματοοικονομικές αγορές (χρήματος, κεφαλαίου και παραγώγων) όπου συναλλάσσονται οι επενδυτές, 
προκειμένου να υλοποιήσουν τους επενδυτικούς τους στόχους. Τέλος, αναλύονται οι έννοιες αποτίμησης αξίας, το κόστος 
κεφαλαίου, η θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης και η μερισματική θεωρία και πολιτική. 

1 

Χρηματοοικονομική ΙΙ 
Κ.Μ. 700120 
Η΄ Εξάμηνο (Εαρινό)   
Δ.Μ.: 4,  ECTS:4,5 
 

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να αναλύσει τα προϊόντα των αγορών χρήματος, κεφαλαίου και παραγώγων, τα 
χαρακτηριστικά τους και τους κανόνες αποτίμησης τους. Τα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΧΠ), αποτελούν βασικά περιουσιακά 
στοιχεία και μορφές επενδύσεων. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στη θεωρία χαρτοφυλακίου (portfolio theory), στη θεωρία 
κεφαλαιαγοράς (capital market theory) και στην υπόθεση αποτελεσματικών αγορών (efficient market hypothesis). Τέλος, 
αναλύονται τα Παράγωγα Προϊόντα και πιο συγκεκριμένα, τα Προθεσμιακά Συμβόλαια (forward contracts), τα Συμβόλαια 
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Μελλοντικής Εκπλήρωσης (future contracts), τα Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (option contracts) και οι Συμφωνίες 
Ανταλλαγής (swaps). 
Για την καλύτερη κατανόηση και αντιστοιχία των χρηματοοικονομικών εννοιών και θεωριών με την πράξη, επιχειρείται η ανάλυση 
πραγματικών περιπτώσεων (case studies) της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. 

Λογιστική Επιχειρηματικών 
Κλάδων 
Κ.Μ. 700234 
Η΄ Εξάμηνο (Εαρινό)   
Δ.Μ.: 3,ECTS: 4 
 

Στο μάθημα αυτό γίνονται αναφορές αφενός σε επιχειρηματικές ή άλλες ιδιαιτερότητες τριών διαφορετικών και σημαντικών 
κλάδων της οικονομίας και αφετέρου στη λογιστική παρακολούθηση των ιδιαιτεροτήτων αυτών. Το μάθημα ξεκινά με συνοπτική 
αναφορά σε γενικές αρχές της λογιστικής, στο ισχύον πλαίσιο λογιστικών κανόνων και στις οικονομικές καταστάσεις των 
επιχειρήσεων εν γένει. 
Ως πρώτος κλάδος παρουσιάζεται η τραπεζική λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν  κυρίως το συνάλλαγμα και τη 
συναλλαγματική θέση, την παρακολούθηση χορηγήσεων και καταθέσεων και τέλος την παρακολούθηση των τραπεζικών 
καταστημάτων αυτοτελώς.    
Ως δεύτερος κλάδος παρουσιάζεται η ξενοδοχειακή λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν κυρίως την ανέγερση/ επέκταση 
των μονάδων, παρακολούθηση προκαταβολών και πρακτορείων, δείκτες πληρότητας, μέση τιμή δωματίου και καταχώρηση 
εσόδων, και τέλος, αποτελέσματα κατά πηγή εσόδων/ δραστηριότητα.    
Τέλος, ως τρίτος κλάδος παρουσιάζεται η ναυτιλιακή λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν  κυρίως  κατασκευή πλοίων, 
λειτουργία με βάση τη σχέση πλοιάρχου (αν είναι ή όχι διαχειριστής), αποτελέσματα ταξιδίου αυτοτελώς και τέλος 
παρακολούθηση δανείων και συμβάσεων.  
Για όλους τους ανωτέρω τρεις κλάδους εξετάζονται και αναλύονται δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις αντίστοιχων 
εισηγμένων εταιρειών.    
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Δ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  
Δ.1. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών 

Επιστημονικό Πεδίο Δ.1.α.: Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Πολιτισμικές Σχέσεις  
(Τομέας Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων) 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Πολιτικές Διεθνών 
Οικονομικών Οργανισμών 
και οι Σύγχρονες Τάσεις 
στην Παγκόσμια Οικονομία 
 Κ.Μ. 120470 
Δ’ εξάμηνο,  
Υποχρεωτικό Επιλογής,  
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Αντικείμενο του μαθήματος, αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με τον ρόλο των Διεθνών Θεσμών σε ένα Παγκοσμιοποιημένο 
Οικονομικό και την συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη. & τις συνέπειες που προκύπτουν στην λειτουργία της Παγκόσμιας & 
της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Το μάθημα αποτελείται από τρείς (3) άξονες: (α) Αποτυπώνοντας τις θεμελιώδεις Οικονομικές, 
Πολιτικές και Θεσμικές αλλαγές, (β) τονίζονται & οι διαστάσεις της Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας, οι οποίες επηρέασαν τις δομές, το 
περιεχόμενο και το Ανταγωνιστικό περιβάλλον της Παγκόσμιας Οικονομίας, ενώ παράλληλα, (γ) εξετάζεται η αλληλεξαρτώμενη 
φύση του Παγκόσμιου και του Ευρωπαϊκού Συστήματος, σε συνδυασμό με τις διάφορες πτυχές της Οικονομικής Παγκοσμιοποίησης, 
εστιάζοντας στους Διεθνείς μετασχηματισμούς & στην διάδραση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους βασικούς άξονες Οικονομικής 
Πολιτικής, των κρατών & των κυριότερων Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) Παγκόσμια 
Τράπεζα, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), κτλ.). Πιο 
συγκεκριμένα, τα Θεματικά πεδία τα οποία αναλύονται περιλαμβάνουν: Τις βασικές έννοιες της Περιφερειοποίησης & της 
Οικονομικής Παγκοσμιοποίησης, το Θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης της Μεταπολεμικής Παγκόσμιας Οικονομίας, τον ρόλο & την 
λειτουργία των σημαντικότερων Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, το Θεσμικό πλαίσιο συγκρότησης των Διεθνών Νομισματικών & 
Εμπορικών Σχέσεων, την επίδραση των Διεθνών Θεσμών στην εμβάθυνση της Οικονομικής Παγκοσμιοποίησης, την εννοιολόγηση & 
την Θεωρητικοποίηση της Ανταγωνιστικότητας, τις επιδράσεις της Ανταγωνιστικότητας στην Διεθνή Ανάπτυξη, τις συνέπειες που 
προκύπτουν στην Παγκόσμια & την Ευρωπαϊκή Οικονομία από την μετατόπιση της ισορροπίας Δυνάμεων.   

1 

Ειδικά θέματα Διεθνούς 
Πολιτικής Οικονομίας 
Κ.Μ. 120512 
Γ’ εξάμηνο,  
Υποχρεωτικό Επιλογής,  
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Σκοπός του μαθήματος, αποτελεί: (α) η εξοικείωση των φοιτητών σε όρους & έννοιες που χρησιμοποιούνται στην οικονομική 
ανάλυση, καθώς & (β) η οικοδόμηση & η θεμελίωση ενός ολοκληρωμένου γνωστικού υπόβαθρου στην Μακροοικονομική Θεωρία. 
Ειδικότερα, κατόπιν της εμβάθυνσης, από την μια πλευρά, στις μεθόδους & τα εργαλεία που σχετίζονται με τον σχεδιασμό & την 
αξιολόγηση των οικονομικών πολιτικών & από την άλλη πλευρά, στην  τεκμηρίωση και την ερμηνεία τρεχόντων ζητημάτων 
Μακροοικονομικού ενδιαφέροντος της  Ελληνικής  και της  Διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, τα επιμέρους θέματα τα οποία 
εξετάζονται περιλαμβάνουν: τους Προσδιοριστικούς παράγοντες της Οικονομικής Μεγέθυνσης, την επιρροή των Θεσμών στην 
Οικονομική Ανάπτυξη, τις Γενεσιουργές έναντι των Θεμελιωδών αιτιών της ευημερίας, Ζητήματα Απασχόλησης και Ανεργίας, τον 
ρόλο & την λειτουργία των Χρηματοπιστωτικών Αγορών & του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, το περιεχόμενο του Νομισματικού 
Συστήματος & τον θεμελιώδη ρόλο των Κεντρικών Τραπεζών, Ζητήματα Μακροοικονομικής ισορροπίας & τα χαρακτηριστικά των 
οικονομικών διακυμάνσεων, την λειτουργία των Αντικυκλικών Οικονομικών Πολιτικών στις Οικονομικές διακυμάνσεις.  
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Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Ολοκλήρωση 
Κ.Μ. 120332 
Ζ’ εξάμηνο,  
Υποχρεωτικό,  
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Θεωρία άριστων νομισματικών περιοχών  
Είναι η Ευρωπαϊκή ένωση μια άριστη νομισματική περιοχή;  
Το κόστος ενός κοινού νομίσματος. Το κόστος της απώλειας άσκησης νομισματικής πολιτικής στην περίπτωση ασύμμετρων 
μεταβολών στη ζήτηση. 
Τα οφέλη του κοινού νομίσματος.  
Η μετάβαση προς μια Νομισματική Ένωση και τα κριτήρια του Μάαστριχτ.  
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: το θεσμικό πλαίσιο και οι στόχοι της νομισματικής πολιτικής 
Η άσκηση νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ.  
Δημοσιονομικές πολιτικές στην Νομισματική Ένωση. 

Επιστημονικό Πεδίο Δ.1.β.:  Διεθνείς Σχέσεις (Τομέας Διεθνών Σχέσεων) 

Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος  ΘΕΣΗ 

Πολιτική Ιστορία των 
Βαλκανικών Χωρών 
Κ.Μ. 120444 
 Ε’ εξάμηνο  
Υποχρεωτικό Επιλογής,  
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Στο μάθημα εξετάζεται με συγκριτική ανάλυση η ιστορία των κρατών της Βαλκανικής από την Οθωμανική κατάκτηση έως την 
έναρξη του Β΄ΠΠ. Αναλύεται, καταρχάς, η κατάσταση της αυτοκρατορίας κατά την φάση παρακμής της τον 18ο αιώνα και η θέση των 
βαλκανικών ελίτ. Το μάθημα δίνει έμφαση στη φάση ανάδυσης των βαλκανικών εθνικισμών στις αρχές του 19ου αιώνα και εξετάζει 
τη διαδρομή κάθε χώρας προς την ανεξαρτησία. Κατόπιν, εξετάζονται οι πολιτικοί θεσμοί κατά τον ανεξάρτητο βίο κάθε κράτους και 
η σταδιακή διαδικασία εδραίωσης αντιπροσωπευτικών και δημοκρατικών θεσμών. Στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει σε 
ποιο βαθμό τα επεισόδια της «ανοιχτής ιστορικής περιόδου» της κρατικής συγκρότησης ερμηνεύουν τις σύγχρονες παθογένειες 
των βαλκανικών χωρών. 1 

Αποσχιστικά Κινήματα 
Κ.Μ. 120524 
Ζ’ εξάμηνο  
Υποχρεωτικό Επιλογής,  
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Στο μάθημα εξετάζονται οι βασικές θεωρίες αποσχίσεων, απαντώντας στο ερώτημα σε ποιες περιπτώσεις και υπό ποιες συνθήκες η 
διεθνής κοινότητα νομιμοποιεί ή/ και στηρίζει κάποιο αποσχιστικό κίνημα. Το μάθημα εξετάζει αποσχιστικά κινήματα σε όλον τον 
πλανήτη, κάποια εκ των οποίων λαμβάνουν βίαιη μορφή (Κασμίρ, Ανατολικό Τιμόρ, Ναγκόρνο Καραμπάχ) και κάποια ειρηνική 
μορφή (Καταλονία, Κεμπέκ, Σκωτία). Μέσω συγκριτικής ανάλυσης, θα δοθεί έμφαση στα επιχειρήματα και τις στρατηγικές 
άρθρωσης των αποσχιστικών κινημάτων, όπως και στα αντεπιχειρήματα και στρατηγικές αποτροπής που υιοθετούν τα κεντρικά 
κράτη. 

Επιστημονικό Πεδίο Δ.1.γ.:  Διπλωματική Ιστορία  (Τομέας Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεσμών) 

Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος  ΘΕΣΗ 

Διπλωματική Ιστορία 1919-
1991  
Κ.Μ. 120345 
Β’ εξάμηνο  
Υποχρεωτικό,  
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Στο μάθημα εξετάζεται η παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι το τέλος του Ψυχρού 
Πολέμου. 
Σημείο αφετηρίας αποτελεί το καθεστώς που δημιούργησαν οι Συνθήκες Ειρήνης που υπεγράφησαν στη γαλλική πρωτεύουσα και 
επισφράγισαν συμβατικά τη λήξη της πρώτης παγκόσμιας σύρραξης. Στη συνέχεια, σκιαγραφούνται τα βασικά χαρακτηριστικά του 
διεθνούς συστήματος του Μεσοπολέμου (νέα κατανομή ισχύος, λειτουργία της Κοινωνίας των Εθνών, συνύπαρξη αναθεωρητικών 
και αντιαναθεωρητικών Δυνάμεων, συσπειρώσεις και αντισυσπειρώσεις ευρωπαϊκών κρατών κ.λπ.), το οποίο οδηγήθηκε σε 
σταδιακή αποσάθρωση τη δεκαετία του 1930 πρωτίστως λόγω της εξωτερικής πολιτικής της ναζιστικής Γερμανίας. Ακολούθως, 
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εξιστορείται η πορεία της ανθρωπότητας προς την άβυσσο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι κυριότερες εξελίξεις κατά τη διάρκειά 
του, καθώς και οι Συνθήκες Ειρήνης που υπογράφηκαν με τα ηττημένα κράτη.  
Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εξετάζεται η παγκόσμια ανακατανομή ισχύος που συνόδευσε την έναρξη του Ψυχρού 
Πολέμου. Η αποαποικιοποίηση και η άνοδος του τρίτου κόσμου αποτελούν σημαντικό τμήμα αυτής της περιόδου. Σημαντικό τμήμα 
αυτής της περιόδου αποτελούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα εξετάζονται οι προσπάθειες σε ολόκληρη την Ευρώπη 
για αποφυγή ενός νέου μεγάλου πολέμου, περιλαμβανομένης της προσπάθειας για ευρωπαϊκή ενοποίηση. 
Το μάθημα κλείνει με την κατάρρευση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, τους λόγους που οδηγηθήκαμε εκεί και το τέλος του Ψυχρού 
Πολέμου. 

 
 
 
 
 
1 

Ελληνική Διπλωματική 
Ιστορία 
Κ.Μ. 120454 
 Δ’ εξάμηνο  
Υποχρεωτικό Επιλογής,  
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

 Στο μάθημα εξετάζεται η Διπλωματική Ιστορία της Ελλάδας από το τέλος του 19ου αιώνα έως την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. 
Εξιστορούνται συνοπτικά τα βασικά γεγονότα της εν λόγω περιόδου και αναδεικνύονται οι συνέχειες και οι ασυνέχειες της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αναλύονται οι επιπτώσεις διεθνών κρίσεων, όπως οι δύο Βαλκανικοί και οι δύο Παγκόσμιοι 
Πόλεμοι, με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα τοποθετήθηκε κατά περίπτωση σε αυτές. Ειδικό πεδίο  αναφοράς 
αποτελούν ζητήματα που άπτονται των σχέσεων της Ελλάδας με τους γείτονές της, αλλά και με τις κατά περίπτωση μείζονες 
δυνάμεις. 

Επιστημονικό Πεδίο Δ.1.δ.:  Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί  (Τομέας Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεσμών)  

Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος  ΘΕΣΗ 

Θεωρία και Δίκαιο Διεθνών 
Οργανισμών 
Κ.Μ. 120315 
Ε’ εξάμηνο  
Υποχρεωτικό Επιλογής,  
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Το μάθημα επιχειρεί μορφολογική προσέγγιση στην ερμηνεία του φαινομένου της διεθνούς οργάνωσης, αναλύει τη βασική 
προβληματική του, και εξετάζει την εξέλιξη και τη σύγχρονη έκφραση του Δικαίου των Διεθνών Οργανισμών. Ειδικότερα εξετάζονται 
η φύση και το πλαίσιο αναφοράς της διεθνούς οργάνωσης, οι θεωρίες της διεθνούς οργάνωσης, ο θεωρητικός προσδιορισμός των 
διεθνών θεσμικών οντοτήτων, η διακυβερνητική διάσταση της διεθνούς οργάνωσης, η διεθνική διάσταση της διεθνούς οργάνωσης 
με έμφαση στους διεθνείς μη- κυβερνητικούς οργανισμούς, η ιστορική εξέλιξη των διεθνών οργανισμών, και το πρόβλημα της 
οριοθέτησης της αρμοδιότητας των διεθνών οργανισμών. Ακολούθως εξετάζονται η νομική φύση της καταστατικής συνθήκης των 
διεθνών θεσμικών οντοτήτων, η διεθνής θεσμική οντότητα ως νομική οντότητα στο διεθνές πεδίο και στις εσωτερικές έννομες 
τάξεις των κρατών και οι σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, το καθεστώς των προνομίων και των ασυλιών και το καθεστώς της 
διεθνούς ευθύνη των διεθνών θεσμικών οντοτήτων, η διάλυση και διαδοχή των διεθνών θεσμικών οντοτήτων, και, τέλος, το 
καθεστώς της ιδιότητας του κράτους- μέλους των διεθνών οργανισμών και τα θέματα σχετικά με την κτήση, άσκηση, αναστολή και 
λήξη αυτής της ιδιότητας. 
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Διεθνείς Διαπραγματεύσεις 
& Οικοδόμηση Διεθνούς 
Κοινού Συμφέροντος 
Κ.Μ. 120519 
Ε’ εξάμηνο  
Υποχρεωτικό Επιλογής,  

 Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση, επεξεργασία και εξοικείωση με τη διεθνή διαπραγματευτική διαδικασία ως τεχνικής 
πολυμερούς διακυβέρνησης που αναφέρεται στην προετοιμασία, σύσταση και εξέλιξη διεθνών συμβατικών καθεστώτων (διεθνών 
συνθηκών) και την «κατασκευή» διεθνούς κοινού συμφέροντος.  
Στο πρώτο μέρος του μαθήματος προσδιορίζεται το γενικό πλαίσιο που αναπτύσσεται η διεθνής διαπραγματευτική διαδικασία, 
παρουσιάζονται τα αυτόνομα κανονιστικά θεωρητικά μοντέλα της διανεμητικής διαπραγμάτευσης και της ολοκληρωτικής 
διαπραγμάτευσης, αναδεικνύονται οι ανεπάρκειές τους, ενώ παρουσιάζεται το αναλυτικό πλαίσιο της διεθνούς δημιουργικής 
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Δ.Μ. 3, ECTS 6 διαπραγμάτευσης ως διακυβέρνησης διεθνούς κοινού συμφέροντος. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται ολοκληρωμένα οι τρείς φάσεις 
της διεθνούς δημιουργικής διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στην προπαρασκευή, κατάρτιση και επαναδιαπραγμάτευση των 
συμβατικών περιβαλλοντικών καθεστώτων. Στο πλαίσιο αυτό η διαπραγμάτευση προσεγγίζεται αντίστοιχα ως Προδιαπραγμάτευση 
(διαδικασία μετασχηματικής διακυβέρνησης) ως Συστατική Διαπραγμάτευση (διαδικασία συστατικής διακυβέρνησης διεθνών 
συμβατικών καθεστώτων) και ως Επαναδιαπραγμάτευση (διαδικασία αναθεωρητικής διακυβέρνησης) με ανάλυση των δομημένων 
επιπέδων ανάλυσης που χαρακτηρίζουν κάθε φάση και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται αντίστοιχα.  

Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε.: 
Δίκαιο και Πολιτικές 
Κ.Μ. 120522 
ΣΤ’ εξάμηνο  
Υποχρεωτικό Επιλογής,  
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

1. Η ΕΕ ως παγκόσμιος νομικός παράγων 
2. Τα εργαλεία για τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ  
4. Σχέσεις Ενωσιακού δικαίου και Διεθνούς Δικαίου - Σχέσεις της ΕΕ με Διεθνείς Οργανισμούς 
5. Αρμοδιότητα για τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ  
6. Η υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας 
7. Τομείς πολιτικών των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 
 - Ενωσιακή Πολιτική για την ανάπτυξη 
 - Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας  
8. Η ΕΕ και οι γείτονές της  

  

Δ.2.Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού 
Επιστημονικό Πεδίο Δ.2.α.: Ψυχολογία- Γλώσσα – Επικοινωνία 

Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος  ΘΕΣΗ 

Ψυχολογικές Θεωρίες 
των Μέσων 
ΚΜ 410291,  
Εξάμηνο Β’,  
Υποχρεωτικό Επιλογής, 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Η μελέτη της σχέσης ψυχολογίας και Μέσων αποτελεί το αντικείμενο του νεοσύστατου θεματοκεντρικού κλάδου της Ψυχολογίας 
των Μέσων (Psychology of the Media / Media Psychology), ήδη ενταγμένου στα προγράμματα σπουδών των περισσότερων –
αμερικανικών και βρετανικών κυρίως– Τμημάτων Επικοινωνίας. Ενσωματώνοντας θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές από 
παραδοσιακούς κλάδους της ψυχολογίας (π.χ. γνωσιακή-συμπεριφορική, κοινωνική και αναπτυξιακή ψυχολογία), αλλά και 
πορίσματα προερχόμενα από την επιστήμη της επικοινωνίας και τις μιντιακές σπουδές, η Ψυχολογία των Μέσων εξετάζει τη σχέση 
των δύο πεδίων με όρους, κυρίως, επίδρασης των Μέσων στο επίπεδο της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ατομικής και συλλογικής. 
Ωστόσο, για να κατανοήσουμε ευρύτερα και πληρέστερα τη διασύνδεση του ψυχικού πεδίου με το μιντιακό, θα χρειαστεί να 
συμπληρώσουμε τις παραδοσιακές ψυχολογικές θεωρίες και προσεγγίσεις με την ψυχαναλυτική προοπτική, η οποία προϋποθέτει 
τον διασταλτικό ορισμό των Μέσων ως ασυνείδητων διαπλαστικών δομών τόσο της υποκειμενικότητας όσο και του κοινωνικού 
δεσμού. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι, όποτε κι αν αναλύουμε συσκευές, τεχνολογίες ή τάξεις συμβόλων ως προς τη 
μιντιακή τους διάσταση, ερχόμαστε συγχρόνως αντιμέτωποι με την ιστορική κατάσταση και εμβέλεια ενός εσαεί διαφεύγοντος 
«μιντιακού ασυνειδήτου». Το «μιντιακό ασυνείδητο», δηλαδή ο λανθάνων χαρακτήρας των ίδιων των μιντιακών δομών, συνιστά 
τον επώνυμο τόπο συνάντησης του ψυχικού με το μιντιακό, τον οποίο θα εξερευνήσουμε και θα χαρτογραφήσουμε με τη βοήθεια, 
αφ’ ενός, της ψυχαναλυτικής θεωρίας (φροϋδικής και λακανικής) και, αφ’ ετέρου, μεταλακανικών και μεταδομιστικών θεωριών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

ΑΔΑ: 73ΚΝ46Μ924-ΗΘ9



 40 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 – 2019   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

των μέσων (με βάση τη μιντιο-θεωρία του F. Kittler). 
Προτεινόμενα συγγράμματα: 
F. Kittler, Γραμμόφωνο, κινηματογράφος, γραφομηχανή, εκδ. νήσος, Αθήνα 2005. 
C. Metz, Ψυχανάλυση και Κινηματογράφος - Το Φαντασιακό Σημαίνον, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 2007. 
Χ. Ράπτης, Poe - Lacan - Derrida: Συνδεσμολογίες, Αθήνα, εκδ. Σμίλη, Αθήνα 2013. 

 
 

Φυσικές και Τυπικές 
Γλώσσες της 
Επικοινωνίας   
ΚΜ 410312,  
Ε΄ εξάμηνο  
Υποχρεωτικό Επιλογής, 
Δ.Μ. 3, ECTS 5 

Στις απαρχές του ιδεώδους της γλωσσικής τυποποίησης εντοπίζεται το όνειρο του Leibniz για ένα τέλειο λογικό-υπολογιστικό 
σύστημα, που θα επέτρεπε την επίλυση όλων των επιστημονικών και μεταφυσικών προβλημάτων. Χρειάστηκε να περιμένουμε τον 
Boole και τα μέσα του 19ου αιώνα, για να δημιουργηθεί μια καθαρά τυπική γλώσσα, βασισμένη στο δυαδικό σύστημα ψηφίων 0 
και 1, η οποία συνεισέφερε καθοριστικά στην ανάπτυξη των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών (Turing). Σήμερα, όπου η 
επικοινωνία έχει σε μεγάλο βαθμό εκθρονίσει το παραδοσιακό μοντέλο εργασίας της βιομηχανικής επανάστασης, η αναγκαιότητα 
τυποποίησης (και ειδικότερα ποσοτικοποίησης) απαντά στην πρόκληση της μείωσης της πολυπλοκότητας των κοινωνιών της 
πληροφορίας και της γνώσης. Η μονοσημαντότητα (σε αντίθεση με την εγγενή στις φυσικές γλώσσες αμφισημία), η ασφάλεια και η 
ταχύτητα συνιστούν τα τρία βασικότερα χαρακτηριστικά της γλώσσας ως πληροφορίας και του κυρίαρχου μοντέλου επικοινωνίας, 
βασιζόμενου στο συμπεριφορικό σχήμα ερέθισμα-αντίδραση. Σκοπός του μαθήματος είναι η κριτική παρουσίαση της διαφοράς 
φυσικών και τυπικών γλωσσών, όπως και ο προβληματισμός σχετικά με τα όρια της τυποποίησης, μέσα από τις καθημερινές 
πρακτικές της επικοινωνίας. 
Προτεινόμενα συγγράμματα: 
1. S. Auroux, Η Φιλοσοφία της Γλώσσας, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2005. 
2. M. Davis, Μηχανές της λογικής. Η συνεισφορά των μαθηματικών στην ανάπτυξη των υπολογιστών, εκδ. Εκκρεμές, Αθήνα 2007. 
3. H. L. Dreyfus, Τι δεν μπορούν ακόμη να κάνουν οι υπολογιστές. Κριτική της τεχνητής νοημοσύνης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειο 2001. 
4. Μ. Χάιντεγκερ, «Το ερώτημα για την τεχνική», στο του ιδίου, Περί πολιτικής, περί αλήθειας, περί τεχνικής, εκδ. Ηριδανός, 

Αθήνα 2011. 
5. Ζ. Λακάν, Λειτουργία και πεδίο της ομιλίας και της γλώσσας στην ψυχανάλυση, εκδ. Εκκρεμές, Αθήνα 2005. 

Επιστημονικό Πεδίο Δ.2.β: Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία 

Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος  ΘΕΣΗ 

Δημοσιογραφική Πρακτική 
και Νέα Μέσα  
ΚΜ 410304,  
Εξάμηνο Γ’,  
Υποχρεωτικό Επιλογής,  
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Οι πρακτικές των παραδοσιακών μέσων και τα  Νέα Μέσα. Τι διατηρείται, τι αλλάζει. Παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου 
στα Νέα Μέσα. Η συλλογή του υλικού, η επαλήθευση, η αφήγηση. Η λειτουργία των  μέσων αφήγησης (κείμενο, εικόνα, ήχος, 
γραφήματα, animation, δεδομένα). Οι πολυμεσικές ιστορίες. Πολυμεσικότητα και διαμεσικότητα. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
Δημοσιογραφία. 
Προτεινόμενα συγγράμματα: 
1. Δημοσιογραφία της Σύγκλισης, Janet Kolodzy, Εκδ. Κλειδάριθμος. 
2. Η Κοινωνία της Ενημέρωσης, Γ. Πλειός, Εκδ. Καστανιώτη 2011 
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Εργαστήριο 
Δημοσιογραφίας Χ: 
Παραγωγή Ντοκυμαντέρ  
ΚΜ 410319,  
Η΄ εξάμηνο  
Υποχρεωτικό Επιλογής,  
Δ.Μ. 3, ECTS 7,5 

Το εργαστήριο αυτό επικεντρώνεται στην παραγωγή δημοσιογραφικού ντοκιμαντέρ για όλα τα μέσα. Η μικρή και η μεγάλη φόρμα 
του ντοκιμαντέρ. Η θεματολογία, η έρευνα, το ρεπορτάζ, οι συνεντεύξεις, το μοντάζ, η τελική αφήγηση. Θέματα δεοντολογίας και 
ντοκυμαντέρ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα ασκηθούν σε όλες τις διαδικασίες της παραγωγής ενός ντοκυμαντέρ. Η τελική 
εργασία θα είναι ένα πλήρες ντοκυμαντέρ. 
Προτεινόμενα συγγράμματα: 
Βιβλιογραφία: Οι φοιτητές θα δουλέψουν επί τη βάσει υλικού από διεθνή και ελληνικά μέσα ώστε να δούν την το επαγγελματικό, 
ειδησεογραφικό ντοκιμαντέρ σε όλες τις πτυχές του. 
Βασικό εγχειρίδιο: Kolodzy, Janet (2015), Δημοσιογραφία της Σύγκλισης, Κλειδάριθμος. 
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Επιστημονικό Πεδίο Δ.2.γ.: Παραγωγή περιεχομένου στα Μέσα. 

Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος  ΘΕΣΗ 

Εργαστήριο 
Δημοσιογραφίας ΙΙ : 
Ραδιοφωνική 
δημοσιογραφία, 
ραδιοφωνικές πρακτικές,  
ΚΜ 410236,  
Ε΄ εξάμηνο  
Υποχρεωτικό Επιλογής,  
Δ.Μ. 3, ECTS 7,5 

Στόχος του ραδιοφωνικού εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών της κατεύθυνσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με το 
ραδιόφωνο και η εκμάθηση των τεχνικών παραγωγής εκπομπών και ειδήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου ως μέσου επικοινωνίας, η ραδιοφωνική σημειολογία και γλώσσα, η ροή και το περιεχόμενο του 
ραδιοφωνικού προγράμματος, η τυπολογία των ακροατηρίων και η δυναμική σχέση ραδιοφωνικού παραγωγού- ακροατή. 
Παρουσιάζονται τα διάφορα είδη δελτίων ειδήσεων και οι φοιτητές ασκούνται στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των ειδήσεων, στη 
σύνταξη μικρών και μεγάλων δελτίων, στη σύνταξη τίτλων ειδήσεων καθώς και στο ρεπορτάζ. Αναλύονται οι τρόποι συλλογής 
ειδήσεων από ένα ευρύ φάσμα πηγών που εκτείνεται από τις παραδοσιακές διαδικτυακές πηγές ενημέρωσης έως τους ιστοτόπους 
κοινωνικής δικτύωσης. Τα δελτία, οι τίτλοι ειδήσεων και τα ρεπορτάζ ηχογραφούνται ώστε οι φοιτητές να ασκούνται στην τεχνική 
της εκφώνησης. 50 Το μάθημα περιλαμβάνει και την εκμάθηση των τεχνικών της συνέντευξης στο ραδιόφωνο, της ηχογράφησης, 
του γκάλοπ και της ηλεκτρονικής επεξεργασίας ήχου. Επίσης στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι διαφορετικοί τύποι 
εκπομπών και οι φοιτητές δημιουργούν και ηχογραφούν 10λεπτες ή ημίωρες εκπομπές ποικίλου περιεχομένου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Ηλεκτρονική 
Δημοσιογραφία  
ΚΜ 410297,  
Εξάμηνο Δ’, 
 Υποχρεωτικό Επιλογής, 
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

Ψηφιακή αφήγηση και πολυμεσικές ιστορίες. Η χρήση των ηλεκτρονικών πηγών. Ψηφιακή πραγματικότητα και ψηφιακό ψεύδος. 
Επαλήθευση και fake news στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Εικονική και immersive  δημοσιογραφία. Η τεχνολογία της εικονικής 
πραγματικότητας και οι δημοσιογραφικές χρήσεις της. Ο ιστός 3.0 και η δημοσιογραφία των δεδομένων. 
 

Επιστημονικό Πεδίο Δ.2.δ.: Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες 

Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος  ΘΕΣΗ 

Πολιτιστικές και 
Δημιουργικές Βιομηχανίες 
στην Ελλάδα,  
ΚΜ 410305,  

Το μάθημα παρουσιάζει τις διαφορετικές πτυχές της λειτουργίας των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, αναδεικνύοντας 
τις ιδιαιτερότητές τους σε σχέση με άλλους χώρους οικονομικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ένταση μεταξύ 
συμβολικής και οικονομικής αξίας που διακρίνει την πολιτιστική παραγωγή και τις προκλήσεις που αυτή θέτει στον επίδοξο 
πολιτιστικό διαχειριστή, καθώς και σε μία κριτική θεώρηση των χαρακτηριστικών της δημιουργικής εργασίας. Πραγματεύεται τις 
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Εξάμηνο  Δ’,  
Υποχρεωτικά Επιλογής,  
Δ.Μ. 3, ECTS 6 

αλλαγές στην οριοθέτηση του πεδίου από το ’80 μέχρι σήμερα και οι πολιτικές εξελίξεις που συνδέονται με αυτές, με κυρίαρχη την 
υποχώρηση της κρατικής υποστήριξης της πολιτιστικής δραστηριότητας υπέρ μίας εστίασης στην πολιτιστική επιχειρηματικότητα. 
Μία σειρά μελετών περίπτωσης από τη μουσική, την κινηματογραφική και την τηλεοπτική βιομηχανία θα βοηθήσουν τους 
φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με τους μηχανισμούς στους οποίους στηρίζεται η ανάδειξη νέων δημιουργών, καθώς και τη 
σημασία που έχει η φήμη στο πλαίσιο της δημιουργικής οικονομίας. Παράλληλα, θα παρουσιάσει τις αλλαγές που φέρνει η 
δικτύωση για τις δημιουργικές βιομηχανίες. Θα εκθέσει τους προβληματισμούς γύρω από τη συγκέντρωση της ισχύος (re-
consolidation) στα χέρια διεθνών πολυκλαδικών κολοσσών, την πάλη γύρω από τον έλεγχο της πνευματικής ιδιοκτησίας και τους 
τρόπους με τους οποίους οργανώνεται η λειτουργία σκηνών που επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν από την κυρίαρχη κουλτούρα και 
τις συνδεδεμένες με αυτήν πρακτικές διαχείρισης.  
Τέλος, θα αναφερθεί στη σύγκλιση διαφορετικών δημιουργικών βιομηχανιών, την υποχώρηση των ορίων μεταξύ δημιουργίας και 
κατανάλωσης καθώς και τις νέες απαιτήσεις που η νέα αυτή συνθήκη εγείρει τόσο για τους δημιουργούς, τους διαφημιστές, όσο 
και για τους επίδοξους πολιτιστικούς διαχειριστές. 
 Προτεινόμενα συγγράμματα: 
1. [41955459]: Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα, Αυδίκος Βασίλης. 
2. [41955036]: Πολιτική του πολιτισμού: Ευρώπη και Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, Ζορμπά Μυρσίνη. 

Πολιτιστική εργασία: όρια 
και προοπτικές,  
ΚΜ 410315,  
Ζ΄ εξάμηνο  
Υποχρεωτικά Επιλογής,  
Δ.Μ. 3, ECTS 5 

Το μάθημα εξετάζει συστηματικά τα χαρακτηριστικά της εργασίας στους κλάδους των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών 
(άτυπες μορφές απασχόλησης, επισφάλεια, παθιασμένη ενασχόληση με την εργασία, υποχώρηση των ορίων μεταξύ προσωπικής 
και επαγγελματικής ζωής, αυτό-εκμετάλλευση κλπ.), καθώς και ο βαθμός στον οποίο αυτή μπορεί να αντιμετωπίζεται ως υπόδειγμα 
για τη σύγχρονη εργασία συνολικά.  
Απώτερος στόχος είναι να κατανοηθεί η πολιτική σημασία της λεγόμενης «στροφής στην πολιτιστική εργασία»: Τι είδους 
προσδοκίες αντανακλά, αλλά και ποια είναι η, λιγότερο προβεβλημένη, πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους 
πολιτιστικούς κλάδους, σε μια εποχή που την εργασία χαρακτηρίζει η εξατομίκευση, ο υψηλός ανταγωνισμός, η απορρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων και η υποχώρηση των συλλογικών μορφών διεκδίκησης; Ποια είναι, εν τέλει, τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα 
όρια, της θεώρησης της πολιτιστικής εργασίας ως πρότυπης μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία προωθείται στο 
πλαίσιο της σύγχρονης πολιτικής ρητορικής; 
Στη διάρκεια του μαθήματος αναμένεται να εξεταστούν παραδείγματα από διαφορετικούς κλάδους των πολιτιστικών βιομηχανιών 
ώστε να εντοπιστούν οι διαφορές που έχουν οι κλάδοι τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους κλάδους της οικονομίας, και θα 
συζητηθούν εκτενώς παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της εργασίας (π.χ. ρυθμίσεις που αφορούν την πνευματική 
ιδιοκτησία, τα συμβόλαια, τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας, την παρεχόμενη εκπαίδευση κλπ.) καθώς, επίσης, εμμένουσες 
ανισότητες στη βάση του φύλου, της φυλής, της αναπηρίας κλπ. Αναμένεται, επίσης, να δοθεί στα χαρακτηριστικά των νέων 
μορφών εργασίας μέσω διαδικτύου (gig work/virtual work), στη δωρεάν εργασία (free labor/fan labor), τη σύνδεση της καριέρας με 
την όλη πορεία της ζωής (life course), καθώς και στη σημασία των αναπαραστάσεων των ίδιων των εργαζόμενων γύρω από την 
εργασία τους: Ποια κίνητρα τους ωθούν να μπουν στις πολιτιστικές βιομηχανίες; Ποιες ικανοποιήσεις αντλούν από την εργασία 
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τους; Ποιες δυσκολίες τους οδηγούν να τις εγκαταλείψουν πρόωρα;   
Προτεινόμενα συγγράμματα: 
[59376725]: Αυδίκος Βασίλης, Καλογερέσης Αθανάσιος, Ασημακοπούλου Δ. (επιμ.)Κείμενα για την δημιουργική οικονομία 
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Παρακαλώ να δεχθείτε την υποψηφιότητά μου (σε 2 αντίγραφα) στα πλαίσια της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την υλοποίηση της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 - 2019 στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο», με κωδικό MIS 5030371 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. 

 
Συνημμένα σας παραθέτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση:  

Τμήμα: ……………………..  

Επιστημονικό Πεδίο: …………………………………………………………………………………………………………… 

Μάθημα 1:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Μάθημα 2:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μάθημα 3: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δικαιολογητικά:  
 
1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. ……………………………………………. 

Αθήνα …./…./2018 
 
 
Ο/Η Αιτών/ούσα 

ΑΔΑ: 73ΚΝ46Μ924-ΗΘ9


		2018-07-24T11:44:48+0300
	Athens




