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Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες,
Ο ανά χείρας Οδηγός Σπουδών έχει ως στόχο την ενηµέρωση των φοιτητών
και φοιτητριών για το πρόγραµµα, τις λειτουργίες και τις υποδοµές του
Τµήµατος Π.Ε.Δ.Δ. Τούτο έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι για πέµπτη συνεχή
χρονιά εφαρµόζεται το νέο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, το οποίο
χαρακτηρίζεται από πολλές σηµαντικές αλλαγές τόσο ως προς τα
διδασκόµενα µαθήµατα, όσο και ως προς τους θεσµούς και τις διαδικασίες
που λειτουργούν στο Τµήµα µας.
Ελπίζουµε ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει ενισχύουν περισσότερο τις
σχέσεις των φοιτητών και φοιτητριών µε τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος προς
όφελος της ποιότητας των σπουδών τους και ταυτόχρονα εµπλουτίζουν τις
δεξιότητες και τις γνώσεις που παρέχονται από το Τµήµα.
Ενδεικτικά σηµειώνω ορισµένα στοιχεία που πρέπει να προσεχθούν και να
αξιοποιηθούν από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες:
•
Λειτουργεί ο θεσµός του προσωπικού ακαδηµαϊκού συµβούλου. Όλοι
και όλες οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες κατανέµονται µε αλφαβητική
σειρά στα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος. Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν την
δυνατότητα να απευθύνονται στον Σύµβουλό τους για όλα τα ακαδηµαϊκά
ζητήµατα που τους απασχολούν κατά την διάρκεια των σπουδών τους στο
Τµήµα. Οι συνάδελφοι κι εγώ προσωπικά παροτρύνουµε τους φοιτητές και
τις φοιτήτριες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει ο
θεσµός του ακαδηµαϊκού συµβούλου, διευκολύνοντας έτσι τις σπουδές τους
στο Τµήµα.
•
Ισχύει ο θεσµός της Διπλωµατικής Εργασίας, σε προαιρετική βάση, η
οποία και έχει αυξηµένο βάρος στην διαµόρφωση του τελικού βαθµού του
πτυχίου.
•
Προσφέρονται µαθήµατα επιλογής ήδη από το τέταρτο εξάµηνο
σπουδών και έχουν θεσµοθετηθεί µαθήµατα ελεύθερης επιλογής.
•
Προσφέρονται, εκτός υπολογισµού του τελικού βαθµού του πτυχίου,
δύο µαθήµατα, της Διδακτικής των Κοινωνικών Επιστηµών και της
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, για την διευκόλυνση των αποφοίτων µας
στην αγορά εργασίας.
•
Κατά τα τέσσερα πρώτα εξάµηνα του κορµού δίδεται µεγαλύτερη
έµφαση σε µαθήµατα θεωρητικής υποδοµής (πολιτική φιλοσοφία, πολιτική
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θεωρία) αλλά και µεθοδολογίας των κοινωνικών επιστηµών (ποιοτικές και
ποσοτικές µέθοδοι), µε σκοπό τη δηµιουργία ενός αρτιότερου ακαδηµαϊκού
υπόβαθρου των φοιτητών και φοιτητριών για την συνέχεια των σπουδών
τους στα τέσσερα εξάµηνα της κατεύθυνσης.
Πιστεύω ότι το πρόγραµµα που παρουσιάζεται στις επόµενες σελίδες
προκαλεί το ενδιαφέρον και µπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την
ουσιαστική ενασχόληση µε το χώρο της πολιτικής επιστήµης.
Με ευχές για µια γόνιµη και δηµιουργική χρονιά
Χαράλαµπος Χρυσανθάκης
Καθηγητής και Πρόεδρος του Τµήµατος

Σύµφωνα µε τον Νόµο έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση του Τµήµατος και
υπάρχει ειδική επιτροπή αξιολόγησης προεδρευόµενη από τον Πρόεδρο του
Τµήµατος κ. Χρυσανθάκη
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Όπως αναφέρεται στον Πρόλογο, το παρόν πρόγραµµα σπουδών του
Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης τροποποιήθηκε και
λειτουργεί µε τη νέα του µορφή από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006. Η
αναµόρφωση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) «Αναβάθµιση Προπτυχιακών Προγραµµάτων
Σπουδών».
Το αναµορφωµένο πρόγραµµα περιέχει σειρά καινοτοµιών που στοχεύουν
στην αναβάθµιση των σπουδών και στην ενδυνάµωση του επαγγελµατικού
κύρους του πτυχίου. Οι αλλαγές που έγιναν δεκτές από τη Γ.Σ. του Τµήµατος
είναι αναµφίβολα σηµαντικές και εκτίθενται συνοπτικά στον πρόλογο του
Προέδρου.
Ωστόσο, σηµειώνω ότι το περιβάλλον πεδίο του Τµήµατος µετασχηµατίζεται
συνεχώς. Κατά συνέπεια η µεταρρυθµιστική προσπάθεια θα πρέπει να
συνεχιστεί, ώστε η προσφορά του Τµήµατος να ανταποκρίνεται στις συνεχώς
µεταβαλλόµενες απαιτήσεις σε παραγωγή και µετάδοση γνώσεων και
δεξιοτήτων.
Το αναµορφωµένο πρόγραµµα εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. του Τµήµατος στις 14
Δεκεµβρίου 2004.
Παναγιώτης Καζάκος
Οµότιµος Καθηγητής
Υπεύθυνος για την Αναµόρφωση
του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών
(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)
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1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟY ΕΤΟΥΣ 2012-2013
Χειµερινό Εξάµηνο
Περίοδος διδασκαλίας:
Περίοδος εξετάσεων:

από Δευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2012
έως & Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013
από Τετάρτη16 Ιανουαρίου 2013
έως & Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Επίσηµες αργίες
Εθνική εορτή:
Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012
Πολυτεχνείο:
Σάββατο 17 Νοεµβρίου 2012
Διακοπές Χριστουγέννων- Νέου έτους:
από Δευτέρα 24 Δεκεµβρίου 2012
έως & Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013
Πανεπιστηµιακή εορτή Τριών Ιεραρχών:
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013
Εαρινό Εξάµηνο
Περίοδος διδασκαλίας:
Περίοδος εξετάσεων:

Επίσηµες Αργίες
Καθαρά Δευτέρα:
Εθνική εορτή:
Διακοπές Πάσχα:
Πρωτοµαγιά:
Αγίου Πνεύµατος:

από Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013
έως & Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013
από Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013
έως & Τρίτη 9 Ιουλίου 2013

18 Μαρτίου 2013
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013
από Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
έως & Παρασκευή 10 Μαίου 2013
Τρίτη 1 Μαΐου 2013
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Διακοπή µαθηµάτων: Την ηµέρα των φοιτητικών εκλογών και την εποµένη.
* Επίσηµη αργία για τη Σχολή ΝΟΠΕ έχει καθοριστεί η 20η Φεβρουαρίου,
ηµέρα εξέγερσης των φοιτητών της Νοµικής Σχολής.
Εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου: Από Δευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013
έως & Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου
2013
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2. ΕKΠAIΔΕΥΤΙΚΟ KAI ΔIOIKHTIKO ΠPOΣΩΠIKO
Πρόεδρος του Τµήµατος
Χαράλαµπος Χρυσανθάκης

210 3688951

Aναπληρωτής Πρόεδρος
Γραµµατέας
Χρήστος Στάσης
Γραµµατεία Τµήµατος
Διεύθυνση: Θεµιστοκλέους 6 (1ος όροφος),
Αθήνα, Τ.Κ. 106 78, τηλ. :
fax:
Ιστοσελίδα του Τµήµατος: www.pspa.uoa.gr

210 3688949

210 3688912-18,
210 3688920

Διοικητικό Προσωπικό
Γραµµατεία Προπτυχιακών Σπουδών
Διοικητικό Τµήµα – Προκηρυξεις θέσεων -Κατατακτήριες Εξετάσεις
Πέτρος - Θεοκλής Ζούνης
210 3688917
Χριστίνα Γεωργιάδου
210 3688914
Τµήµα Εξυπηρέτησης φοιτητών – Θυρίδα
Αθανασία Κιούση
Πέτρος- Θεοκλής Ζούνης

210 3688918 & 15
210 3688918 & 17

Βαθµολογίες – Ορκωµοσία- διαχείρηση µαθηµάτων- υποτροφίες Ι.Κ.Υ:
Αικατερίνη Φώτου
210 3688913
Ελένη Σαρρή
210 3688917
Ελένη Μπερνιδάκη
210 3688912
Τµήµα Συγγραµµάτων (εγκρίσεις αιτήσεων webadm)– Περατώσεις
Σπουδών
Ελένη Σαρρή
210 3688916

Κεντρική Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων και Υποψηφίων
Διδακτόρων Τµήµατος
Γεωργία Αστρακά, Ιωάννα Νάνου
Tηλ: 210 3688919
Fax: 210 3688920
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Διεύθυνση: Θεµιστοκλέους 6, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα

(2ος όροφος, γραφείο 2)

Γραµµατείες Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων
Π.Μ.Σ. Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία
Γραµµατεία
Χαρίκλεια Μπαλή, Γεωργία Παπαδοπούλου
Θεµιστοκλέους 6 & Γαµβέττα, 2ος ορ., γρ. 1
Τηλ.: 210-3688961, Fax : 210-3688962
Ιστοσελίδα: http://www.pss.pspa.uoa.gr
e-mail: info_pss@pspa.uoa.gr
Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές
Γραµµατεία
Όλγα Δηµαρέση, Μαρίνα Πετρέλη
Θεµιστοκλέους 6 & Γαµβέττα, 2ος ορ., γρ. 12
Τηλ.: 210-3688963, Τηλ. & Fax: 210-3688964
E-mail: eisweb@pspa.uoa.gr
Ιστοσελίδα : http://eis.pspa.uoa.gr
Π.Μ.Σ. Κράτος και Δηµόσια Πολιτική
Γραµµατεία:
Μάγια Στογιάνοβα
Θεµιστοκλέους 6 & Γαµβέττα, 5ος ορ., γρ. 48
Τηλ.: 210-3688967, Fax: 210-3688968
E-mail: mayastoyan@pspa.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://kdp.pspa.uoa.gr
Π.Μ.Σ. Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Γραµµατεία
Άννα Βαλλιανάτου
Θεµιστοκλέους 6 & Γαµβέττα, 2ος ορ., γρ. 7
Τηλ.: (+30 210) 368.8965 & (Τηλ. & Fax) 3688966
Ιστοσελίδα: postgrad_SEE@pspa.uoa.gr
Βιβλιοθήκη Τµήµατος
Διεύθυνση: Αιόλου 42-44 και Κολοκοτρώνη, 5ος όροφος
Τηλ. : 210 3689533 - 210 3245885
Λειτουργία:
Δευτέρα – Πέµπτη 09:00-19:30
Παρασκευή 09:00-16:00
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Βιβλιοθηκονόµοι
Ασηµίνα Περρή, Ευαγγελία Βολουδάκη, Μαρίκα Αρζουµάν

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης
Διεύθυνση:Αιόλου 42-44 και Κολοκοτρώνη, (5ος όροφος).
Ελένη Παπαθανασοπούλου

210 3689539

Αίθουσες Διδασκαλίας
Νέο Κτήριο Ν.Ο.Π.Ε. Σίνα 3
Μέγαρο Θεωρητικών Επιστηµών Σόλωνος 104
Αιόλου 42-44 (αίθουσες διδασκαλίας Π.M.Σ.)
Θεµιστοκλέους 6, 1ος όροφος (αίθουσα σεµιναρίων)
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό του Τµήµατος
Εύα Βολουδάκη
210 3689533
Τηλέµαχος Κουγγουλέρης
210 3689542
Πέτρος Κουλούρας
210 3688929
Αλεξάνδρα Kυπαρίσση
210 3688960
Νικόλαος Ναούµ
210 3688972
Ασηµίνα Περρή
210 3689537
Διδάσκων από άλλο Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Βασίλειος Χριστιανός, Καθηγητής του Τµήµατος Νοµικής
Διδάσκων από άλλο Πανεπιστήµιο
Ιωάννης Κτιστάκις, Λέκτορας του Τµήµατος Νοµικής του Δηµοκριτείου
Πανεπιστηµίου Θράκης.
Ο Τοµέας ΔΕΣ ανέθεσε επίσης στους Σωτήρη Ντάλη, Λέκτορα του Τµήµατος
Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστήµίου Αιγαίου, τη διδασκαλία
µαθηµάτων.
Για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια ή σε
αναστολή καθηκόντων τα µέλη ΔΕΠ:
Κ. Υφαντής
Ι. Καυταντζόγλου
Α. Μητρόπουλος
Κ. Σπανού

(από 1η Σεπτεµβρίου 2012 έως 30 Αυγούστου 2013)
(από 1η Οκτωµβρίου 2012 έως 31 Μαϊου 2013)
(αναστολή καθηκόντων)
(αναστολή καθηκόντων)
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TOMEAΣ ΠOΛITIKHΣ EΠIΣTHMHΣ

Διευθυντής
Περικλής Bαλλιάνος

210 3688925

Καθηγητές
Περικλής Bαλλιάνος
Πασχάλης Kιτροµηλίδης
Χρήστος Λυριντζής
Μάρω Παντελίδου-Mαλούτα
Μιχαήλ Σπουρδαλάκης

210 3688925
210 3688926
210 3688902
210 3688938
210 3688908

Aναπληρωτές Καθηγητές
Παντελής Λέκκας
Γρηγόριος Μολύβας
Δηµήτριος Σωτηρόπουλος

210 3688958
210 3688946
210 3688903

Eπιστηµονική Συνεργάτιδα
Αικατερίνη Γιαννακάκου

210 3688907

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό II (Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ)
Θεοδώρα Θεοδοσοπούλου
210 3688901
TOMEAΣ KOINΩNIKHΣ ΘEΩPIAΣ KAI KOINΩNIOΛOΓIAΣ
Διευθυντής
Ηλίας Nικολακόπουλος
210 3688910
Καθηγητές
Κύρκος Δοξιάδης
Γεράσιµος Κουζέλης
Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης
Ηλίας Nικολακόπουλος

210 3688939
210 3688905
210 3688948
210 3688910

Επίκουρες Καθηγήτριες
Νάσια Γιακωβάκη
Ιωάννα Kαυταντζόγλου

210 3688973
210 3688944

Λέκτορες
Γεώργιος Θεοδωρίδης
Παναγιώτης-Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

210 3688950
210 3688942
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Επιστηµονική Συνεργάτιδα
Ειρήνη Aθανασιάδου – Λαµπριανού

210 3688959

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Πέτρος Κουλούρας

210 3688929

TOMEAΣ ΔIEΘNΩN KAI EYPΩΠAΪKΩN ΣΠOYΔΩN
Διευθυντής
Αντώνιος Kόντης
210 3688935
Καθηγητές
Xαριτίνη Δίπλα
Παναγιώτης Iωακειµίδης
Ναπολέων Μαραβέγιας
Μιχαήλ Τσινισιζέλης
Λουκάς Tσούκαλης

210 3688930
210 3688931
210 3688909
210 3688941
210 3688906

Aναπληρωτές καθηγητές
Αντώνιος Kόντης
Κωνσταντίνος Yφαντής

210 3688935
210 3688934

Eπίκουρες Καθηγήτριες
Σουζάννα Βέρνυ
Εµµανουέλλα Δούση

210 3688928
210 3688945

Λέκτορες
Εκάβη Αθανασοπούλου
Νικόλαος Κουτσιαράς

210 3688952
210 3688953

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)
Ευαγγελία Bολουδάκη

210 3689533

TOMEAΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διευθυντής
Γιάννης Tασόπουλος

210 3688923

Καθηγητές
Αντώνιος Mακρυδηµήτρης

210 3688921
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Καλλιόπη Σπανού (αναστολή καθηκόντων)
Γεώργιος Σωτηρέλης
Ιωάννης Yφαντόπουλος
Χαράλαµπος Xρυσανθάκης

210 3688904
210 3688932
210 3688924
210 3688922, 929

Αναπληρωτές Καθηγητές
Γεωργία Γιαννακούρου
Γιάννης Tασόπουλος
Νικόλαος - Κοµνηνός Χλέπας
Eπίκουρος Καθηγητής
Αλέξης Mητρόπουλος (αναστολή καθηκόντων)

210 3688955

Λέκτορας
Χαράλαµπος Κουταλάκης

210 3688933

Επιστηµονική Συνεργάτιδα
Καλλιόπη Γκολοµάζου-Παπά

210 3688955

2103688954
210 3688923
210 3688937

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό II (Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ)
Δήµητρα Σταυροπούλου
210 3688956
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Αλέκα Κυπαρίσση
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210 3688960

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3.1. Σύντοµο Ιστορικό
Το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης είναι το νεότερο από
τα τρία τµήµατα της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών
Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Όπως
δηλώνει ο τίτλος της Σχολής, τα άλλα Τµήµατά της είναι το Τµήµα Νοµικής
και το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών.
Η ανεξάρτητη λειτουργία του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας
Διοίκησης άρχισε το 1982, µε την εφαρµογή του Νόµου 1268/1982 (EτK A', φ.
87/16.7.1982). Ώς τότε είχε λειτουργήσει για πολλά χρόνια µε διάφορες
µορφές, αλλά χωρίς διοικητική αυτοτέλεια, ως µέρος της Νοµικής Σχολής.
Αρχικά, λειτούργησε ως Τµήµα Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών, ως
χωριστή “κατεύθυνση” (όπως θα λέγαµε σήµερα) στο τελευταίο έτος
σπουδών. Αργότερα, απέκτησε πιο αυτόνοµη υπόσταση, πάντοτε στο
πλαίσιο της Νοµικής Σχολής, ως Τµήµα Δηµοσίου Δικαίου και Πολιτικών
Επιστηµών.
3.2. Tο Αντικείµενο του Τµήµατος
To Τµήµα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήµης σε
πέντε βασικές διαστάσεις: την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, τις
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήµη, την Κοινωνική
Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος
επιδιώκει την κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών στις θεµελιώδεις
έννοιες, τις βασικές µεθόδους και τους προβληµατισµούς που διέπουν τη
συστηµατική ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών
φαινοµένων.
Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Τµήµατος εκφράζεται από τη διάρθρωση του
προγράµµατος σπουδών σε δύο διαδοχικές φάσεις, η καθεµία από τις οποίες
διαρκεί τέσσερα εξάµηνα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές και οι
φοιτήτριες παρακολουθούν ένα πρόγραµµα σπουδών το οποίο τοποθετεί την
Πολιτική Επιστήµη, ως προς τις βασικές παραµέτρους της, στο γενικότερο
χώρο των Κοινωνικών Επιστηµών, ενώ παράλληλα προσφέρει µια ευρύτερη
εποπτεία των επιµέρους κλάδων που συνθέτουν το περιεχόµενό της.
Το πρόγραµµα σπουδών εκφράζει τη φιλοσοφία του Τµήµατος που
αποβλέπει στο συνδυασµό αφενός της συνολικής θεώρησης της πολιτικής
επιστήµης και αφετέρου της εξειδικευµένης γνώσης σε συγκεκριµένους
κλάδους της.
Με αυτήν τη λογική, προβλέπονται τρεις Κύκλοι Σπουδών, οι οποίοι
επιτρέπουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να εξοικειωθούν µε έναν από
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τους κύριους χώρους της ερευνητικής και επαγγελµατικής εξειδίκευσης του
Τµήµατος. Έτσι, το Τµήµα αποσκοπεί στην παροχή τόσο της γενικής
παιδείας, στο µέτρο του δυνατού, όσο και της επιστηµονικής εξειδίκευσης,
προετοιµάζοντας παράλληλα τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του και για
µεταπτυχιακές σπουδές.
Κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται επίσης η ακαδηµαϊκή προετοιµασία
των αποφοίτων του Τµήµατος για την επαγγελµατική τους απασχόληση σε
περιοχές, όπως η πολιτική ανάλυση, η πολιτική θεωρία, η κοινωνιολογία, η
κοινωνική πολιτική, οι διεθνείς σχέσεις, η ελληνική και διεθνής (ιδιαίτερα
κοινοτική) διπλωµατία, η δηµόσια διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση σε
εθνικούς και διεθνείς, ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς, επιχειρήσεις κ.ά.
3.3. Δοµή και Λειτουργία του Tµήµατος
Με στόχο τον καλύτερο συντονισµό της εκπαιδευτικής και ερευνητικής
λειτουργίας, το Τµήµα είναι οργανωµένο σε Τοµείς, οι οποίοι αντιστοιχούν
σε επιµέρους γνωστικά πεδία και στους οποίους είναι κατανεµηµένο το
διδακτικό του προσωπικό. O Διευθυντής ή η Διευθύντρια του κάθε Τοµέα
εκλέγεται από τα µέλη του.
Oι Τοµείς του Τµήµατος είναι τέσσερις:
1. Τοµέας Πολιτικής Επιστήµης
2. Τοµέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας
3. Τοµέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
4. Τοµέας Διοικητικής Επιστήµης
Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Τµήµατος είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),
που αποτελείται από όλα τα µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔEΠ), καθώς επίσης και από εκπροσώπους των άλλων κατηγοριών
επιστηµονικού προσωπικού και των φοιτητών.
Όταν ο αριθµός των µελών ΔEΠ υπερβεί τους σαράντα, στη Γ.Σ. µετέχουν
τριάντα εκπρόσωποι του ΔΕΠ που εκλέγονται µε τις διαδικασίες που ορίζει ο
νόµος. Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τµήµατος, ο οποίος εκλέγεται,
µαζί µε τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, κάθε δύο χρόνια. Οι αρµοδιότητες της
Γ.Σ. προβλέπονται λεπτοµερώς από τη σχετική νοµοθεσία.
Tο Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) είναι το δεύτερο κύριο όργανο διοίκησης του
Tµήµατος. Αποτελείται από τον Πρόεδρο του Tµήµατος, τον Aναπληρωτή
Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Tοµέων, δύο εκπροσώπους των φοιτητών και
τον εκπρόσωπο των Eιδικών Mεταπτυχιακών Yποτρόφων και των
µεταπτυχιακών φοιτητών του Tµήµατος.
Tο Δ.Σ. έχει σηµαντικές αρµοδιότητες ως προς την όλη λειτουργία του
Tµήµατος, αλλά και ως προς τις ατοµικές φοιτητικές υποθέσεις.
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4. OPΓANΩΣH TΩN ΣΠOYΔΩN
4.1. Δοµή
Η φοίτηση στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης
διαρθρώνεται σε οκτώ εκπαιδευτικά εξάµηνα, που το καθένα τους διαρκεί
τουλάχιστον δεκατρείς εβδοµάδες. Οι σπουδές στο Tµήµα διαιρούνται στον
“κορµό” και στους επιµέρους “κύκλους σπουδών”. O κορµός καλύπτει τα
πρώτα τέσσερα εξάµηνα. Στα τρία πρώτα εξάµηνα τα διδασκόµενα
µαθήµατα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Στο
τέταρτο εξάµηνο γίνεται εισαγωγή επιλογών προκειµένου οι φοιτητές και οι
φοιτήτριες να εξοικειωθούν µε τους κύκλους σπουδών, ώστε να µπορούν στη
συνέχεια να επιλέξουν τη δική τους κατεύθυνση.
Κατά τα τέσσερα τελευταία εξάµηνα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν την
ευκαιρία να επιλέξουν τον “κύκλο σπουδών” τους, δηλαδή το επιστηµονικό
πεδίο της προτίµησής τους. Η διαίρεση αυτή, το περιεχόµενο της οποίας
διευκρινίζεται πιο κάτω, βασίζεται στην αντίληψη ότι στα µαθήµατα κορµού
και στα µαθήµατα των κύκλων σπουδών αντιστοιχούν διαφορετικές
επιστηµονικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι.
Επίσης προβλέπονται δύο µαθήµατα σχετικά µε τη διδασκαλία των
κοινωνικών επιστηµών, τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τη
διδακτική επάρκεια των αποφοίτων (αφορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες
που βρίσκονται ήδη στο Ζ΄Δ και στο Η΄ εξάµηνο των σπουδών τους και µετά),
καθώς και ένα εργαστηριακό µάθηµα για τη χρήση των Η/Υ στην έρευνα
(αφορά όσους και όσες βρίσκονται ήδη στο ΣΤ΄ και στο Η΄ εξάµηνο των
σπουδών τους και µετά). Τα µαθήµατα αυτά είναι προαιρετικά και εκτός
βαθµολογίας.
Το εκπαιδευτικό έργο αρχίζει το Σεπτέµβριο και τελειώνει τον Iούνιο κάθε
ακαδηµαϊκού έτους, περιλαµβάνοντας επίσης τις εξεταστικές περιόδους του
Σεπτεµβρίου, του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου.
4.2. Σύµβουλος Σπουδών
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες από το πρώτο έτος των σπουδών τους
κατανέµονται σε οµάδες (σχετική ανακοίνωση εκδίδεται από τη Γραµµατεία)
µε έναν υπεύθυνο καθηγητή (Σύµβουλο Σπουδών).
Kάθε φοιτητής και φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στον
Προσωπικό του/της Σύµβουλο Σπουδών, για ζητήµατα που αφορούν το
πρόγραµµα, την επιλογή των µαθηµάτων και της κατεύθυνσης, την
πτυχιακή εργασία, καθώς και οτιδήποτε σχετίζεται µε την οργάνωση των
σπουδών και τη λειτουργία του Τµήµατος.
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4.3. Κορµός και Κύκλοι Σπουδών
Tα µαθήµατα κορµού έχουν σκοπό να προσφέρουν αφενός τα βασικά
µεθοδολογικά εργαλεία, τις γνώσεις και το πλαίσιο αναφοράς της Πολιτικής
Eπιστήµης και των Kοινωνικών Eπιστηµών γενικότερα, και αφετέρου µια
συστηµατική εισαγωγή στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα του κλάδου.
Επειδή ορισµένα από τα µαθήµατα είναι κοινά και ο αριθµός των φοιτητών
που τα παρακολουθούν αρκετά µεγάλος, καταβάλλεται προσπάθεια, στο
µέτρο του δυνατού, κατάτµησης των ακροατηρίων µε παράλληλη
διδασκαλία από δύο και πλέον διδάσκοντες.
Η περαιτέρω εµβάθυνση (και ώς ένα βαθµό εξειδίκευση) συντελείται στα
τελευταία τέσσερα εξάµηνα των σπουδών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν το επιστηµονικό πεδίο της προτίµησής
τους. Οι ειδικεύσεις αυτές δεν αναγράφονται στον τίτλο σπουδών των
αποφοίτων, φαίνονται όµως από τα µαθήµατα που έχουν επιλέξει.
Ταυτόχρονα, το Tµήµα χορηγεί ειδική βεβαίωση στην οποία προσδιορίζεται η
ειδίκευση των αποφοίτων. Oι σπουδές στο Tµήµα περιλαµβάνουν τρεις
Κύκλους Σπουδών:
• Κύκλος Σπουδών Πολιτικής Ανάλυσης
• Κύκλος Σπουδών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
• Κύκλος Σπουδών Διοικητικής Επιστήµης
Ένας τέταρτος Κύκλος Σπουδών µε αντικείµενο την Κοινωνική Πολιτική έχει
ήδη οργανωθεί και η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος πρόκειται να
αποφασίσει για την έναρξή του, µόλις εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που
αφορούν τη στελέχωση και τη λειτουργία του.
Η φοίτηση σε κάθε Κύκλο Σπουδών περιλαµβάνει µαθήµατα υποχρεωτικά,
µαθήµατα ειδικής επιλογής και µαθήµατα ελεύθερης επιλογής. Tα πρώτα
καλύπτουν βασικά γνωστικά αντικείµενα του Κύκλου Σπουδών, ενώ τα
υπόλοιπα τα συµπληρώνουν ή τα προεκτείνουν.
Ειδικότερα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κάθε Κύκλου Σπουδών
παρακολουθούν σε κάθε εξάµηνο δύο υποχρεωτικά µαθήµατα, ένα µάθηµα
ειδικής επιλογής και δύο µαθήµατα ελεύθερης επιλογής.
Κάθε κατεύθυνση (κύκλος), προσφέρει οκτώ υποχρεωτικά µαθήµατα και
ορίζει τουλάχιστον οκτώ µαθήµατα ειδικής επιλογής. Για τα µαθήµατα
ειδικής επιλογής οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ακολουθούν µια
κατεύθυνση πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικώς τέσσερα, ένα σε κάθε
εξάµηνο. Επιπλέον ανακοινώνεται κοινός κατάλογος όλων των
κατευθύνσεων µε µαθήµατα ελεύθερης επιλογής, εκ των οποίων οι φοιτητές
και οι φοιτήτριες επιλέγουν οκτώ, στα τέσσερα τελευταία εξάµηνα των
σπουδών τους.
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Τα µαθήµατα ειδικής επιλογής µιας κατεύθυνσης ισχύουν και ως µαθήµατα
ελεύθερης επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις.
Συνιστάται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες να έχουν αντιµετωπίσει
επιτυχώς τα µαθήµατα του κορµού που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την
κάθε κατεύθυνση (κύκλο), προκειµένου να είναι σε θέση να
παρακολουθήσουν τα µαθήµατα από το Ε΄ εξάµηνο.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του EΔεξαµήνου πρέπει να δηλώσουν τον
Κύκλο Σπουδών στον οποίο επιθυµούν να ενταχθούν. Επίσης οι φοιτητές και
οι φοιτήτριες των εξαµήνων Ε΄ έως Η΄ πρέπει να δηλώσουν τα µαθήµατα
ειδικής και ελεύθερης επιλογής τους. Οι δηλώσεις µαθηµάτων πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της δεύτερης εβδοµάδας διδασκαλίας του
κάθε εξαµήνου.
Όσοι και όσες δεν δηλώσουν έγκαιρα την προτίµησή τους, δεν κατανέµονται
στους Κύκλους Σπουδών και στα µαθήµατα επιλογής.
4.4. Πρακτική Άσκηση
Το πρόγραµµα πρακτικής άσκησης του Τµήµατος ξεκίνησε το ακαδηµαϊκό
έτος 2000-2001 και έχει συµβάλει µε επιτυχία στην εξοικείωση σηµαντικού
αριθµού φοιτητών και φοιτητριών (άνω των 250) µε διάφορα εργασιακά
περιβάλλοντα που συνδέονται µε τους κλάδους των σπουδών τους.
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το ΕΠΕΔΒΜ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007-2013.
Η πρακτική άσκηση προσφέρεται ως προαιρετικό µάθηµα χωρίς διδακτικές
µονάδες και δεν συµπεριλαµβάνεται στην υποχρεώσεις για λήψη πτυχίου,
πραγµατοποιείται στα εξάµηνα οπου προσφέρονται από το προπτυχιακό
πρόγραµµα σπουδών µαθήµατα επιλογής.
Κριτήρια επιλογής είναι η βαθµολογία και ο αριθµός των µαθηµάτων στα
οποία έχει επιτύχει ο φοιτητής αναλογικά µε το εξάµηνο φοίτησης στο οποίο
βρίσκεται.
Προβλέπεται αµοιβή για τους ασκούµενους από το ΕΣΠΑ µέσω ΕΛΚΕ
τουλάχιστον µέχρι το α.ε 2013-14.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης είναι ο Λέκτορας, κ. Π.-Γ.
Παναγιωτόπουλος και υπεύθυνος για την διοικητική λειτουργία και
διαχείρηση της πρακτικής άσκησης είναι το Γραφείο Διασύνδεσης, το οποίο
λειτουργεί ο κ. Ιωάννης Μελέας.
Περισσότερες λεπτοµέρειες για την πρακτική άσκηση αναγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1.
4.5. Εξετάσεις
Οι εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος κάθε εξαµήνου (Ιανουάριο Φεβρουάριο και Iούνιο), καθώς και το Σεπτέµβριο, οπότε διεξάγονται οι
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επαναληπτικές εξετάσεις του προηγούµενου έτους. Κατά τις εξεταστικές
περιόδους στο τέλος του χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου, εξετάζονται
τα µαθήµατα που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων εξαµήνων.
Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου, εξετάζονται όλα τα
µαθήµατα, ανεξάρτητα από το εξάµηνο στο οποίο έχουν διδαχθεί.
Οι εξετάσεις είναι γραπτές ή και προφορικές κατά την κρίση του
διδάσκοντος. Επίσης, µπορεί να στηρίζονται σε ειδικά θέµατα ή
εργαστηριακές ασκήσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας ή µη συµµετοχής στις
εξεταστικές περιόδους του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και του Iουνίου, οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες µπορούν να εξετασθούν πάλι το Σεπτέµβριο. Εάν
αποτύχουν και τότε, υποχρεούνται να επαναλάβουν το µάθηµα την επόµενη
φορά που θα διδαχθεί. Όσοι και όσες απέτυχαν στις εξετάσεις των
µαθηµάτων ειδικής και ελεύθερης επιλογής, έχουν το δικαίωµα ή να
επαναλάβουν το µάθηµα ή να το αντικαταστήσουν µε άλλο µάθηµα
επιλογής που προσφέρεται στο ίδιο εξάµηνο.
Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια µπορεί να επαναλάβει σε κάθε εξάµηνο έως
τέσσερα µαθήµατα επιπλέον των µαθηµάτων του εξαµήνου κανονικής
φοίτησής του/της. Κατά συνέπεια, µπορεί να εξετασθεί κατά την αντίστοιχη
εξεταστική περίοδο µόνο σε τέσσερα επιπλέον µαθήµατα. Είναι ο λεγόµενος
κανόνας (ν +4).
Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που βρίσκονται στο τέλος των σπουδών
τους και τους υπολείπονται µόνο έως τρία εξαµηνιαία µαθήµατα για τη
λήψη του πτυχίου, προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα να εξετασθούν,
µετά από ειδική συνεννόηση µε τους διδάσκοντες, έστω και αν τα µαθήµατα
αυτά δεν αντιστοιχούν στην εξεταστική περίοδο του εξαµήνου.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος (Συνεδρία 29-01-2008),
ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος φύλαξης των γραπτών και εργασιών το ένα (1)
έτος.
4.6. Πτυχιακή Εργασία
Στο πλαίσιο ενός µαθήµατος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη
δυνατότητα συγγραφής πτυχιακής εργασίας, χωρίς όµως αυτή να είναι
υποχρεωτική. Η πτυχιακή εργασία είναι αυξηµένων απαιτήσεων όχι µόνον
ως προς την έκτασή της (περίπου 10.000 λέξεις), αλλά και ποιοτικά, καθώς θα
πρέπει να ακολουθεί αυστηρά το τυπικό µιας επιστηµονικής εργασίας και να
διαθέτει στοιχειώδη πρωτοτυπία. Οι Π.Ε. είναι ατοµικές.
Η βαθµολόγηση της πτυχιακής εργασίας στηρίζεται στη δεκαβάθµια
κλίµακα, αλλά για τον υπολογισµό της στον βαθµό του πτυχίου έχει
αυξηµένη βαρύτητα. Η βαθµολογία ορίζεται από 0-10, οι διδακτικές µονάδες
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ορίζονται σε 4 και το πτυχίο όσων περατώσουν επιτυχώς τη Π.Ε.
υπολογίζεται µε βάση 44 µαθήµατα.
Πτυχιακές εργασίες µπορούν να αναλάβουν φοιτητές και φοιτήτριες:
•
που οφείλουν έως τρία (3) µαθήµατα από προηγούµενα εξάµηνα,
•
που κατά τη στιγµή ανάληψης της εργασίας έχουν εγγραφεί στο
όγδοο (8ο), ένατο (9ο) και δέκατο (10ο) εξάµηνο σπουδών,
•
που δεν έχουν προηγουµένως αναλάβει πτυχιακή ή έχουν αποτύχει.
Δηλώσεις ανάληψης πτυχιακής εργασίας (µετά από συνεννόηση και έγκριση
του επιβλέποντος) γίνονται δεκτές µέχρι τέλος Οκτωβρίου για το χειµερινό
εξάµηνο και µέχρι τέλος Μαρτίου για το εαρινό εξάµηνο. Η διάρκεια
εκπόνησης της εργασίας ορίζεται στο ένα (1) ακαδηµαϊκό εξάµηνο, ενώ
παράταση τριών (3) µηνών µπορεί να δοθεί µόνον µετά από σύµφωνη γνώµη
του επιβλέποντος.
Π.Ε. µπορούν να αναλαµβάνουν όλα τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος,
ανεξαρτήτως κατεύθυνσης.
4.7. Υπολογισµός του Βαθµού στο Πτυχίο
1.
Από το 2006 και µετά, ο υπολογισµός του βαθµού του πτυχίου όσων
αποφοιτούν και δεν έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία υπολογίζεται ως
εξής:
Άθροισµα των Βαθµών των 40 Μαθηµάτων / 40
2.

Από το Φεβρουάριο του 2008 και µετά, ο υπολογισµός του βαθµού
του πτυχίου όσων αποφοιτούν και εκπονούν πτυχιακή εργασία
(Απόφαση Γ.Σ. 20-11-2007) είναι ο εξής:

Άθροισµα Βαθµών των 40 Μαθηµάτων (χωρίς Πτ.Ε)+Βαθµός Πτ.Ε x 4 / 44
3.

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες προηγουµένων ετών ισχύουν
συγκεκριµένες διατάξεις, για τις οποίες υπάρχει ειδικό έντυπο στη
Γραµµατεία του Τµήµατος.

4.7.1 Παράρτηµα Διπλώµατος
Στους πτυχιούχους φοιτητές εκδίδεται, εφόσον ζητηθεί,
διπλώµατος σύµφωνα µε την Υ.Α. Φ5/72535/Β3 (Φεκ 1091/2006).

παράρτηµα
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4.8. Συγγράµµατα
Οι διδάσκοντες, κατά τις παραδόσεις τους, πληροφορούν τους φοιτητές και
τις φοιτήτριες για τα συγγράµµατα που πρέπει να µελετήσουν στο πλαίσιο
κάθε µαθήµατος καθώς και για τη δωρεάν διανοµή του συγγράµµατος. Η
επιλογή και η διανοµή των συγγραµµάτων γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του
συστήµατος Εύδοξος. Οι φοιτητές εισέρχονται σε µία κεντρική ιστοσελίδα
του πληροφοριακού συστήµατος από όπου γίνεται η πιστοποίησή τους. Εκεί
ενηµερώνονται για τα εγκεκριµένα συγγράµµατα των µαθηµάτων που
έχουν επιλέξει καθώς και για τον τόπο διανοµής τους και λαµβάνουν έναν
κωδικό µε τον οποίο και παραλαµβάνουν τα Συγγράµµατα.
4.9. Ξένες Γλώσσες
Tα επιστηµονικά βιβλία που κυκλοφορούν στη γλώσσα µας δεν αρκούν για
να µπορέσει κανείς να προχωρήσει στη µελέτη και κατάκτηση µίας
επιστήµης. Οι διδάσκοντες πολλές φορές παραπέµπουν τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες σε διεθνή βιβλιογραφία, που είναι άλλωστε απαραίτητη για την
εµβάθυνση των γνώσεων και την εκπόνηση των εργασιών. Οι φοιτητές και
φοιτήτριες πρέπει να γνωρίζουν ότι η ικανοποιητική γνώση ξένων γλωσσών
είναι απολύτως απαραίτητη τόσο για τις πανεπιστηµιακές τους σπουδές, όσο
και για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία.
Όσοι και όσες επιθυµούν να µάθουν ξένες γλώσσες ή να τις τελειοποιήσουν,
µπορούν να απευθύνονται στην Πανεπιστηµιακή Λέσxη, Ιπποκράτους 15,
όπου οργανώνονται κύκλοι ειδικών µαθηµάτων. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί
ότι µόνον το επίπεδο Lοwer, Certificat, Grundstufe (όσον αφορά αντίστοιχα
την αγγλική, γαλλική και γερµανική γλώσσα) δεν επαρκεί για τη µελέτη
επιστηµονικών βιβλίων.
4.10. Βιβλιοθήκη
Η σηµασία της Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο της πανεπιστηµιακής ζωής είναι
πολύ µεγάλη. Στις Κοινωνικές Επιστήµες µάλιστα (όπου ανήκει και η
Πολιτική Επιστήµη) η βιβλιοθήκη είναι ο κυριότερος χώρος µελέτης και
απόκτησης µεθόδων και γνώσεων, είναι εργαστήριο και σπουδαστήριο
ταυτόχρονα. Εκεί, οι φοιτητές και φοιτήτριες βρίσκουν τα βιβλία και τις
πηγές που τους χρειάζονται, µαθαίνουν να εντοπίζουν και να µελετούν τη
βιβλιογραφία αλλά και να αντλούν στοιχεία και ιδέες που θα χρησιµεύσουν
τόσο για τον εµπλουτισµό και την εµβάθυνση των γνώσεών τους, όσο και
για την εκπόνηση επιστηµονικών εργασιών.
Η Βιβλιοθήκη του Tµήµατος στεγάζεται στην οδό Αιόλου 42-44 και
Κολοκοτρώνη (5ος & 6ος όροφος) Τηλέφωνο: 210-3245885 & 210-3689533 Fax:
210-3245885. Η Βιβλιοθήκη άρχισε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 1990 και στις
συλλογές της περιλαµβάνονται: 30.000 τόµοι βιβλίων, 423 τίτλοι ή 15.000
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τεύχη περιοδικών, σπάνια βιβλία (από τον 19ο αιώνα έως και το 1950),
διδακτορικές διατριβές και διπλωµατικές εργασίες και άλλο υλικό.
Μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης στεγάζεται και το ΚΕΤ (Κέντρο Ευρωπαϊκής
Τεκµηρίωσης) του Πανεπιστηµίου Αθηνών τηλ.: 210-3689539.
Οι διδάσκοντες και οι βιβλιοθηκονόµοι καταβάλλουν µεγάλη προσπάθεια
για το συνεχή εµπλουτισµό της µε νέους τίτλους.
Η πρόσβαση στο υλικό του καταλόγου της βιβλιοθήκης µπορεί να γίνει από
οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσα από την ιστοσελίδα των
Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ: http://www.lib.uoa.gr στην επιλογή OPAC.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της
Βιβλιοθήκης:http://www.lib.uoa.gr/biblio8ikes/selidabiblio8ikhs/?tx_wfqbe_pi1[libid]=pepistdimd&tx_wfqbe_pi1[cenid]=cen_nomiki

4.11. Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών
Στο Τµήµα λειτουργούν τέσσερα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών:
1. Π.Μ.Σ. Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία
2. Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές
3. Π.Μ.Σ. Κράτος και Δηµόσια Πολιτική
4. Π.Μ.Σ. Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Τα µαθήµατα και τα σεµινάρια των Π.Μ.Σ. πραγµατοποιούνται στο κτήριο
της οδού Αιόλου 42-44.
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5. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Οδηγίες προς τους φοιτητές
Οι φοιτητές, για να ενηµερώνονται για όλα τα θέµατα που τους
ενδιαφέρουν, θα πρέπει να παρακολουθούν τον δικτυακό τόπο του
Τµήµατος στην διεύθυνση http://www.pspa.uoa.gr.
·

Ακαδηµαϊκή Ταυτότητα και ΠΑΣΟ

Από το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α λειτουργεί κεντρικό
πληροφοριακό σύστηµα για την έκδοση νέας ακαδηµαϊκής ταυτότητας που
θα πρέπει να προµηθευτούν όλοι οι φοιτητές.
Η νέα ακαδηµαϊκή ταυτότητα χρησιµοποιείται και σαν Δελτίο
Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ). Ισχύ πάσο θα έχουν µόνο οι ταυτότητες
των φοιτητών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου άλλου Πανεπιστηµίου
ή ΤΕΙ.
Η αίτηση απόκτησης της νέας ακαδηµαϊκής ταυτότητας υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr
Για την υποβολή αίτησης οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασµό
πρόσβασης (username και password) στις φοιτητικές δικτυακές υπηρεσίες
του Πανεπιστηµίου (βλ. παρακάτω).
·

Ιστότοπος "My-studies" (https://my-studies.uoa.gr)

Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχει υπηρεσίες σχετικές µε φοιτητικά θέµατα
του Ε.Κ.Π.Α.
Στις σελίδες του οι φοιτητές µπορούν :
(α) Να δουν το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος
(β) Να κάνουν δήλωση µαθηµάτων
(γ) Να δουν την βαθµολογία τους
(δ) Να κάνουν αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών
Πρόσβαση στον ιστότοπο έχουν µόνο οι ενεργοί χρήστες των φοιτητικών
δικτυακών υπηρεσιών του Ε.Κ.Π.Α. µε χρήση των προσωπικών τους κωδικών
πρόσβασης (username και password) (βλ. παρακάτω).
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·

«Εύδοξος»: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωµένης Διαχείρισης
Συγγραµµάτων (http://eudoxus.gr)

Πρόκειται για µία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άµεση και ολοκληρωµένη
παροχή των συγγραµµάτων στους φοιτητές των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ
της επικράτειας.
Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη και προσφέρει:
(α) Πλήρη ενηµέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόµενα συγγράµµατα σε
κάθε µάθηµα
(β) Δυνατότητα άµεσης παραλαβής των συγγραµµάτων και
(γ) Αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για την ταχεία αποζηµίωση των
εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκµετάλλευσης των
δηµόσιων πόρων.
Πρόσβαση και σ’ αυτή την υπηρεσία έχουν µόνο οι ενεργοί χρήστες των
φοιτητικών δικτυακών υπηρεσιών του Ε.Κ.Π.Α. (βλ. παρακάτω).
·

Λογαριασµός πρόσβασης (Username και Password) στις δικτυακές
υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου

Για την απόκτηση προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης (username και
password) στις δικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου συµπληρώστε την
φόρµα «Αίτησης Νέου Λογαριασµού» στην σελίδα http://webadm.uoa.gr
ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί, που θα αποκτήσετε, θα σας είναι απαραίτητοι
καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών σας και δεν πρέπει να ξεχαστούν.
Φροντίστε για την ασφαλή φύλαξη ή αποµνηµόνευσή τους.
·

«η-Τάξη»: Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστηµίου
Αθηνών (http://eclass.uoa.gr)

Η πλατφόρµα «η-Τάξη Ε.Κ.Π.Α.» αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
διαχείρισης ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Στηρίζεται σε λογισµικό ανοικτού
κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του
Πανεπιστηµίου χωρίς περιορισµούς και δεσµεύσεις. Η πρόσβαση στην
υπηρεσία γίνεται µε τη χρήση ενός απλού φυλλοµετρητή (web browser)
χωρίς την απαίτηση εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων.
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5.1.Υποτροφίες:
O νόµος 2083/92 (ΦEK A', 159) στο άρθρο 23 προβλέπει δύο κατηγορίες
υποτροφιών: αφενός τις υποτροφίες επίδοσης και αφετέρου τις υποτροφίες
και τα δάνεια ενίσχυσης.
i)
Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται µε αποκλειστικό
κριτήριο την πανεπιστηµιακή επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας,
ανεξαρτήτως του ύψους του ατοµικού ή οικογενειακού του/της εισοδήµατος.
Μόνον σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσότερων ατόµων λαµβάνεται
υπόψη το ύψος του οικογενειακού εισοδήµατος και η υποτροφία χορηγείται
σε εκείνον ή εκείνη που έχει το µικρότερο οικογενειακό εισόδηµα.
ii)
Οι υποτροφίες και τα δάνεια ενίσχυσης χορηγούνται µε
πρώτο κριτήριο την οικονοµική κατάσταση του φοιτητή ή της φοιτήτριας και
δεύτερο την ακαδηµαϊκή επίδοσή του/της. Η Γραµµατεία παρέχει
πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό των υποτροφιών και τους όρους
χορήγησής τους.
Το Τµήµα Υποτροφιών του Πανεπιστηµίου Αθηνών στεγάζεται στο κτήριο
της Διοίκησης του Πανεπιστηµίου (Χρήστου Λαδά 6) και παρέχει
πληροφορίες για τις υποτροφίες που χορηγούνται από διάφορα
κληροδοτήµατα.
Η Πανεπιστηµιακή Λέσχη (Ιπποκράτους 15) είναι επίσης ένας σηµαντικός
θεσµός του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι υπηρεσίες της προσφέρουν
πληροφορίες σχετικά µε τη φοιτητική εστία, τη στέγαση, τη σίτιση, την
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και το ταµείο αρωγής φοιτητών.
5.2. Ταµείο Αρωγής Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Το Ταµείο Αρωγής Φοιτητών ιδρύθηκε µε το Ν. 197/75 «Περί δανείων εις
φοιτητάς, Ταµείου Αρωγής Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
µετεγγραφής φοιτητών», ως ανεξάρτητη Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου. Τα
της λειτουργίας του Ταµείου ρυθµίζονται από Εσωτερικό Κανονισµό, ο
οποίος εγκρίθηκε από την Πανεπιστηµιακή Σύγκλητο στη συνεδρία της 318-1976.
Το Ταµείο Αρωγής Φοιτητών διοικείται από Επταµελή Επιτροπή,
αποτελούµενη από πέντε µέλη του Διδακτικού Προσωπικού του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, που ορίζονται µε απόφαση της Πανεπιστηµιακής
Συγκλήτου µε τριετή θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών που
υποδεικνύονται από την Ε.Φ.Ε.Ε.
Διοικούσα Επιτροπή
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Πρόεδρος: Ν. Χατζηχρηστίδης - Οµότιµος Καθηγητής του Τµήµατος Χηµείας.
Μέλη: Μ. Θωµαδάκη - Κοσµήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Ε. Παπακώστα
– Χριστινάκη - Κοσµήτορας της Θεολογικής Σχολής, - Θ. Φορτσάκης –
Πρόεδρος
του Τµήµατος Νοµικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., Σ.
Αναγνωστοπούλου - Αν. Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής
Εκπρόσωποι της Ε.Φ.Ε.Ε.: Δεν έχουν οριστεί ακόµη.
Γραµµατέας: Δ. Παπαζούδη - Προϊσταµένη Επιµελητείας της Παν/κής
Λέσχης.
Σκοπός του Ταµείου είναι η ηθική και υλική, σε είδος ή σε χρήµα, ενίσχυση
των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών για την κάλυψη εκτάκτων
αναγκών τους, που δεν µπορούν κατά τη κρίση της Διοικούσας Επιτροπής,
να αντιµετωπισθούν διαφορετικά, όπως:
α)
η βοήθεια όσων πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, καθώς και
όσων βρίσκονται σε Νοσοκοµεία ή στο στάδιο της ανάρρωσης, µε την παροχή
ειδικής δίαιτας σε είδος ή καταβολή χρηµατικού βοηθήµατος.
β)
η χορήγηση οποιασδήποτε µορφής περίθαλψης πέραν εκείνης
που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
γ)
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η κάλυψη, εν όλω ή εν µέρει,
εξόδων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στο εξωτερικό, σε φοιτητές και
φοιτήτριες που πάσχουν από πολύ σοβαρό νόσηµα, του οποίου η πλήρης
διάγνωση ή η θεραπεία δεν µπορεί να γίνει στην Ελλάδα, µετά από
γνωµάτευση γι’ αυτό ειδικού Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
δ)
η παροχή οικονοµικού βοηθήµατος, εφ’ άπαξ ή περιοδικά για
ορισµένο χρόνο, σε απόρους φοιτητές και φοιτήτριες, ιδιαίτερα σε όσους και
όσες κατάγονται από την επαρχία ή από την αλλοδαπή.
ε)
η παροχή οικονοµικού επιδόµατος σε περιπτώσεις εκτάκτων
αναγκών φοιτητών και φοιτητριών που βρίσκονται σε δυσχερή οικονοµική
θέση, έστω παροδικά, εξαιτίας οικογενειακών ή οικονοµικών πληγµάτων,
ιδιαίτερα εάν εξαιτίας αυτών τίθεται σε κίνδυνο η συνέχιση των σπουδών
τους.
στ)
η χορήγηση βοήθειας σε κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη, πλην των
περιπτώσεων που αναφέρονται παραπάνω.
ζ)
η συµπαράσταση του Πανεπιστηµίου µε κάθε τρόπο στους
φοιτητές και τις φοιτήτριές του που νοσηλεύονται σε Νοσοκοµεία.
Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των βοηθηµάτων:
Η ενίσχυση και η χορήγηση βοηθηµάτων αφορούν, κατά πρώτο λόγο, σε
απόρους φοιτητές και φοιτήτριες και κατά προτίµηση σε όσους και όσες
έχουν ανάγκη ιδιαίτερης υγειονοµικής περίθαλψης, πέραν εκείνης που
προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και, κατά δεύτερο λόγο, στις
λοιπές περιπτώσεις.
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Για τη χορήγηση βοηθήµατος απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους
ενδιαφερόµενους στο Ταµείο Αρωγής Φοιτητών, στην οποία θα αναγράφεται
ο βαθµός απορίας και ο λόγος για τον οποίο ζητείται το βοήθηµα.
Με την αίτηση πρέπει να συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.
Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθµολογίας της οικείας Σχολής,
στο οποίο να φαίνεται η επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας στα
µαθήµατα.
2.
Πιστοποιητικό οικονοµικής αδυναµίας της Νοµαρχίας της µόνιµης
κατοικίας του φοιτητή ή της φοιτήτριας.
3.
Γνωµάτευση-Πιστοποιητικό Ιατρού της Παν/κής Λέσχης ή Δηµόσιου
Νοσοκοµείου για περιπτώσεις φοιτητών και φοιτητριών που πάσχουν από
σοβαρή ασθένεια ή βρίσκονται σε Νοσοκοµείο ή στο στάδιο της ανάρρωσης ή
γνωµάτευση ειδικού Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, για περιπτώσεις
κάλυψης εξόδων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στο εξωτερικό.
4.
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα συγκεκριµένα
οικογενειακά ή οικονοµικά πλήγµατα ως συνέπεια των οποίων
δηµιουργήθηκε η έκτακτη ανάγκη και ιδιαίτερα εκείνων που θέτουν σε
κίνδυνο τη συνέχιση των σπουδών.
5.
Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις και κάθε στοιχείο που µπορεί να
ενισχύσει την αίτηση για χορήγηση οικονοµικού βοηθήµατος.
Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραµµατεία του Ταµείου, η οποία στεγάζεται στο
κτήριο της Πανεπιστηµιακής Λέσχης (οδός Ιπποκράτους, αρ. 15. 3ος όροφος,
Γραφείο
Επιµελητείας,
τηλ:
210-3688221,
3688240
και
3688256)
http://tafpa.uoa.gr/ και στην οποία οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να
απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.
Η χορήγηση των βοηθηµάτων και άλλων παροχών γίνεται µετά από
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταµείου Αρωγής Φοιτητών, κατ’
ελευθέραν αυτής κρίση, λαµβανοµένων πάντως υπόψη του βαθµού απορίας
του αιτούντος, των αναγκών του, καθώς και της επίδοσής του στα
µαθήµατα.
Τα
χρηµατικά
βοηθήµατα
µπορούν
να
καταβάλλονται
στους
ενδιαφερόµενους φοιτητές είτε εφάπαξ, είτε σε δόσεις.
5.3. Μονάδα Προσβασιµότητας για Φοιτητές µε Αναπηρία
(ΜοΠροΦµεΑ)
Η Μονάδα Προσβασιµότητας για Φοιτητές µε Αναπηρία (ΜοΠροΦµεΑ) του
Πανεπιστηµίου Αθηνών επιδιώκει την ισότιµη πρόσβαση στις ακαδηµαϊκές
σπουδές των φοιτητών µε διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, µέσω της
παροχής προσαρµογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.
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Η Μονάδα Προσβασιµότητας προσφέρει:
· Υπηρεσία καταγραφής των συγκεκριµένων αναγκών κάθε ΦµεΑ.
· Τµήµα Προσβασιµότητας στο Δοµηµένο Χώρο του Πανεπιστηµίου.
· Υπηρεσία Μεταφοράς των ΦµεΑ από την κατοικία τους στις Σχολές
και αντιστρόφως
· Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής.
· Δωρεάν Λογισµικό για ΦµεΑ.
· Προσβάσιµα Συγγράµµατα.
· Προσβάσιµους Σταθµούς Εργασίες στις Βιβλιοθήκες.
· Υπηρεσία Διαµεταγωγής για την άµεση ζωντανή τηλεπικοινωνία των
ΦµεΑ, µέσω διερµηνείας στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα, µε τους
συµφοιτητές, καθηγητές και υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου.
· Υπηρεσία εθελοντών συµφοιτητών υποστήριξης ΦµεΑ.
· Οδηγίες σχετικά µε τους ενδεδειγµένους τρόπους εξέτασης των ΦµεΑ.
· Υπηρεσία Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Υποστήριξης για ΦµεΑ.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΦµεΑ σε κάθε Τµήµα/Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών έχουν οριστεί:
α) Σύµβουλος Καθηγητής ΦµεΑ και αναπληρωτής του και
β) Αρµόδιος υπάλληλος της Γραµµατείας και αναπληρωτής του για
την εξυπηρέτηση ΦµεΑ
µε τους οποίους οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επιπλέον να επικοινωνούν
τηλεφωνικά, µε fax, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µέσω της Υπηρεσίας
Διαµεταγωγής. Τα στοιχεία επικοινωνίας µε τους αρµοδίους κάθε
Τµήµατος/Σχολής υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΜοΠροΦµεΑ.
Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνα: 2107275130, 2107275687, 2107275183
Fax: 2107275193
Ηλ. ταχυδροµείο: access@uoa.gr
Ιστοθέση: http://access.uoa.gr
MSN ID: m.emmanouil@di.uoa.gr
οoVoo ID: m.emmanouil
Αποστολή SMS: 6958450861

5.4. Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Τµήµατος (Θεµιστοκλέους 6,
2ος όροφος). Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι ο κ. Γιάννης
Μελέας (τηλ.: 210-3688947, e-mail: imeleas@pspa.uoa.gr).
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Το Γραφείο Διασύνδεσης, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι και
ΙΙ, αποτελεί έναν πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα θεσµό. Σκοπός
της δηµιουργίας του είναι η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε το κοινωνικό και
παραγωγικό περιβάλλον, ώστε να προσφέρει στους φοιτητές, στις φοιτήτριες
και στους/στις απόφοιτους του Τµήµατος τη δυνατότητα να πληροφορηθούν
επαρκώς για τις προοπτικές της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και να
διαµορφώσουν τα µελλοντικά τους σχέδια αναλόγως.
Το Γραφείο Διασύνδεσης είχε αρχίσει να λειτουργεί µε πρωτοβουλία και
εποπτεία του καθηγητή του Τοµέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών κ.
Ιωάννη Βαληνάκη, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής και των σχετικών
οδηγιών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σήµερα λειτουργεί ως Περιφερειακό
Γραφείο, σε άµεση συνεργασία µε το Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επιστηµονικός Υπεύθυνος είναι ο κ. Αντώνιος
Κόντης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τοµέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Τµήµατος.
O ιδιαίτερος χαρακτήρας του Γραφείου Διασύνδεσης έγκειται στο ότι αυτό
λειτουργεί ως µονάδα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Σταδιοδροµίας, παρέχοντας
πληροφόρηση για θέσεις και ειδικές αποστολές στο πλαίσιο διεθνών
οργανισµών και οργανώσεων.
Βασικός στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η λεπτοµερής ενηµέρωση
των φοιτητών αλλά και των αποφοίτων του Τµήµατος, ώστε να ενισχυθούν
οι προσανατολισµοί και οι δυνατότητες απορρόφησής τους στην εσωτερική
και διεθνή αγορά εργασίας. Παράλληλα, το Γραφείο συντελεί ώστε οι
ενδιαφερόµενοι να κινηθούν πιο ευέλικτα τόσο στην αναζήτηση πρόσθετων
εκπαιδευτικών ευκαιριών (συνεχιζόµενη κατάρτιση, σεµινάρια κ.ά.), όσο και
στην επιλογή της σταδιοδροµίας τους.
Ειδικότερα το Γραφείο, λειτουργώντας στο πλαίσιο των οδηγιών του ΕΚΠΑ:
• Παρέχει πληροφορίες για µεταπτυχιακές σπουδές και ερευνητικά
προγράµµατα σε Πανεπιστήµια της Ελλάδας, της Ευρώπης και των H.Π.A.
• Ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για υποτροφίες.
• Ενηµερώνει για προκηρύξεις θέσεων εργασίας, διαγωνισµούς και
προσλήψεις στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα (ελληνικό και διεθνή),
καθώς και στους διεθνείς οργανισµούς.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Γραφείο έχει συνδεθεί µε όλους
σχεδόν τους Διεθνείς Οργανισµούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
µε συνεχή ενηµέρωσή του για όλες τις νέες θέσεις εργασίας που
προκηρύσσονται.
• Παρακολουθεί και ενθαρρύνει το πρόγραµµα πρακτικής άσκησης των
φοιτητών και φοιτητριών.
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• Διαθέτει βάση δεδοµένων σε σύνδεση µε το κεντρικό δίκτυο του
Πανεπιστηµίου.
Η βάση δεδοµένων περιλαµβάνει στοιχεία για:
• Σεµινάρια.
• Τµήµατα Πανεπιστηµίων και Mεταπτυχιακά Προγράµµατα.
• Δηµόσιες Yπηρεσίες και Δηµόσιους Oργανισµούς.
• Iδιωτικές Eταιρείες (ελληνικές και διεθνικές).
• Διεθνείς Oργανισµούς.
• Eίναι συνδεδεµένο µε τον OAEΔ για τη δυνατότητα άµεσης
παρακολούθησης των δεδοµένων της αγοράς εργασίας τόσο στην Ελλάδα,
όσο και στο εξωτερικό.
5.5. Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης
Με απόφαση της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου, και σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της αρµόδιας Διαχειριστής Αρχής του Υπουργείου Παιδείας η Γ. Σ
του Τµήµατος ΠΕΔΔ αποφάσισε ότι
Εντάσει την Πρακτική Άσκηση στο Πρόγραµµα Σπουδών ως εξαµηνιαίο
προαιρετικό µάθηµα, διατίθεται στους φοιτητές και στα δύο εξάµηνα
σπουδών (χειµερινό/εαρινό), δεν επηρεάζει τον αριθµό µαθηµάτων που είναι
απαραίτητος για τη λήψη πτυχίου, όπως δεν επιδρά στην διαµόρφωση του
µέσου βαθµολογικού όρου του φοιτητή. Ο φοιτητής που ολοκληρώνει
επιτυχώς την πρακτική άσκηση προβιβάζεται στο αντίστοιχο µάθηµα µε
βαθµό «προβιβάσιµος».
Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στο να προσφέρει στους φοιτητές µία πρώτη
υπεύθυνη επαγγελµατική εµπειρία, µε την απόκτηση προυπηρεσίας σε
κάποιο κλάδο σπουδών τους και την εξοικείωση µε το εργασιακό περιβάλλον
και την ουσιαστικότερη αφοµίωση των επιστηµονικών γνώσεων που
διδάσκονται στο Τµήµα. Επίσης ενθαρρύνει την ανάδειξη των δεξιοτήτων
των φοιτητώνκαι την καλλιέργεια επαγγελµατικής συνείδησης. Τέλος
ενισχύει τα επαγγελµατικά προσόντα των φοιτητών και προετοιµάζει τους
φοιτητές για οµαλότερη µετάβαση από την ανώτατη εκπαίδευση στην αγορά
εργασίας καθώς και για συνέχιση των σπουδών τους σε µεταπτυχιακό
επίπεδο.
Κριτήρια Επιλογής:
Λόγω των περιορισµένων θέσεων θα ισχύσει διαδικασία επιλογής στην
περίπτωση που οι αιτούντες φοιτητές είναι περισσότεροι από τις
προσφερόµενες θέσεις. Τα κριτήρια επιλογής είναι α) ο µέσος όρος
βαθµολογίας (συντελεστής 0,5) και β) ο αριθµός µαθηµάτων που έχει
πετύχει ο φοιτητής αναλογικά µε το εξάµηνο φοίτησης (συντελεστής 0,5).
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5.6. Φοιτητικός Σύλλογος
O Σύλλογος των φοιτητών του Tµήµατος “Δηµήτρης Γληνός” ιδρύθηκε το
1979. Σ’ αυτόν εγγράφονται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Tµήµατος. Το
ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των µελών του, η
οποία αποφασίζει για κάθε κρίσιµο πρόβληµα που αφορά τα µέλη του, τόσο
µε την ιδιότητά τους ως φοιτητές, όσο και ως µέλη της ελληνικής κοινωνίας.
Για τα ζητήµατα της οργάνωσης των σπουδών συγκροτούνται σε κάθε έτος
“Επιτροπές Ετών” και πραγµατοποιούνται Γενικές Συνελεύσεις Ετών. Τις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου καλείται να υλοποιήσει
το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά µέλη. Στα πλαίσια
του Συλλόγου µπορούν να λειτουργήσουν πολιτιστικές επιτροπές µε την
ελεύθερη συµµετοχή των µελών του (κινηµατογράφος, θέατρο, µουσική,
χορός κ.α.).
O Σύλλογος οργανώνει τη δράση του για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων
των φοιτητών και συντονίζεται µε τους Συλλόγους των άλλων Σχολών,
καθώς και µε την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (EΦEE) που είναι το
δευτεροβάθµιο όργανο των φοιτητών σε πανελλαδικό επίπεδο.
5.7. Άθληση
Ένα από τα προνόµια που δίνει η φοιτητική ιδιότητα είναι η δυνατότητα να
χρησιµοποιούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες το πανεπιστηµιακό
Γυµναστήριο (στην Πανεπιστηµιούπολη-Ιλίσια). Στον άρτια οργανωµένο
αυτό χώρο έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν µε τα αθλήµατα της
προτίµησής τους.
6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ
Πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Το Tµήµα συµµετέχει στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ανταλλαγή µελών Δ.E.Π. και φοιτητών ανάµεσα σε ευρωπαϊκά
πανεπιστήµια. Υπεύθυνη για το Πρόγραµµα είναι η κα. Εκάβη
Αθανασοπούλου.
Πρόγραµµα Tempus
Το πρόγραµµα αυτό αφορά ανταλλαγές µεταξύ Πανεπιστηµίων της Δυτικής
της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης.
Με απόφαση της Γ.Σ. του Τµήµατος έχουν αρχίσει επαφές µε στόχους, σε
πρώτη φάση, τις ανταλλαγές ενηµερωτικού χαρακτήρα σε επίπεδο Δ.E.Π. και
σε δεύτερη φάση τις ανταλλαγές διδασκόντων και φοιτητών στο πλαίσιο του
προγράµµατος Tempus II της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Πρόγραµµα Training and Mobility of Researchers (TMR)
Το πρόγραµµα TMR έχει σκοπό την επιµόρφωση νέων ερευνητών, την
ερευνητική κατάρτισή τους και την προώθηση της κινητικότητάς τους µέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι υποτροφίες χορηγούνται ιδίως για µεταδιδακτορική έρευνα. Πληροφορίες
παρέχονται από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Ερευνητικά Ινστιτούτα)
Εργαστήριο Διοικητικών Επιστηµών
Διευθυντής: Αντώνιος Μακρυδηµήτρης
Επικοινωνία
τηλέφωνο : 210 368 8921
fax : 210 368 8920
ηλ. ταχυδροµείο : edelab@pspa.uoa.gr
διεύθυνση : Θεµιστοκλέους 6, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα
γραφείο : 54 (6ος όροφος)
Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερµανικών Σχέσεων
Διευθυντής Εργαστηρίου
Καθηγητής Γεράσιµος Κουζέλης
Στοιχεία Επικοινωνίας Εργαστηρίου
τηλέφωνο : 210 368 9594
ηλ. ταχυδροµείο : emes@pspa.uoa.gr
διεύθυνση : Αιόλου 42-44 & Κολοκοτρώνη (3ος όροφος), Τ.Κ. 105 60 Αθήνα
Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής
Διευθυντής Εργαστηρίου
Καθηγητής Ηλίας Νικολακόπουλος
Στοιχεία Επικοινωνίας Εργαστηρίου
ηλ. ταχυδροµείο : igp@pspa.uoa.gr
διεύθυνση : Αιόλου 42-44 & Κολοκοτρώνη (3ος όροφος), Τ.Κ. 105 60 Αθήνα
Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής
Διευθυντής Εργαστηρίου
Καθηγητής Παναγιώτης Κ. Ιωακειµίδης
Στοιχεία Επικοινωνίας Εργαστηρίου
τηλέφωνο : 210 368 9535, 210 368 8964
fax : 210 368 8963
ηλ. ταχυδροµείο : eeep@pspa.uoa.gr
διεύθυνση : Αιόλου 42-44 & Κολοκοτρώνη (3ος όροφος), Τ.Κ. 105 60 Αθήνα
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Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης
(Ανοικτό για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών και για
ιδιώτες)
Διευθυντής: Μιχαήλ Τσινισιζέλης
Αιόλου 42-44 στο χώρο της βιβλιοθήκης (τηλ. 210-3689539)
Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.)
Διευθυντής Εργαστηρίου
Αναπλ. Αντώνιος Κόντης
Καθηγητής
Στοιχεία Επικοινωνίας Εργαστηρίου
τηλέφωνο : 210 368 8935, 210 368 9541
ηλ. ταχυδροµείο : emmedia@pspa.uoa.gr
διεύθυνση : Αιόλου 42-44 & Κολοκοτρώνη (3ος όροφος), Τ.Κ. 105 60 Αθήνα
Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Πληροφόρησης
Διευθυντής Εργαστηρίου
Καθηγητής Μιχαήλ Σπουρδαλάκης
E-mail : mspour@pspa.uoa.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Εργαστηρίου
τηλέφωνο : 210 368 9593
fax : 210 368 9595
ηλ. ταχυδροµείο : labcom@labcom-uoa.gr
διεύθυνση : Αιόλου 42-44 & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 105 60 Αθήνα
γραφείο : 4 (4ος όροφος)
Οργάνωση και υποστήριξη : Κωνσταντίνος Μπάσιος
Γραφ. 4, 4ος όροφος, e-mail: kbasios@pspa.uoa.gr
Ιστότοπος: http://www.labcom-uoa.gr
Εργαστήριο Πληροφορικής
Υπεύθυνος :
Τηλέµαχος Κουγγουλέρης
τηλέφωνο:
210 3689542
ος
Αιόλου 42-44, 4 όροφος
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8. ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN
Το Πρόγραµµα Σπουδών ορίζεται και, όταν χρειαστεί, τροποποιείται, µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Tµήµατος.
8.1. Πρόγραµµα Μαθηµάτων Κορµού
Το Πρόγραµµα των Α΄ έως Δ΄ εξαµήνων ισχύει σε αυτή τη νέα µορφή του για
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εγγράφονται από το ακαδηµαϊκό έτος
2005-2006 και µετά.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να καλύψουν σε κάθε εξάµηνο πέντε
µαθήµατα. Στα πρώτα τρία εξάµηνα σπουδών το πρόγραµµα είναι ενιαίο,
κοινό για όλους τους φοιτητές/τριες (µαθήµατα κορµού).
Στο τέταρτο εξάµηνο εισάγονται επιλογές. Συνολικά προσφέρονται (σε
πρώτο στάδιο) δέκα µαθήµατα και οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τέσσερα. Το
µάθηµα Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ είναι υποχρεωτικό για
όλους.
Μαθήµατα Κορµού Α' Εξαµήνου
42501
42502
42511Α
42523Α
42527Α

42499Β
42505
42529Β
42539Β
42902

Πολιτική Επιστήµη Ι
Π. Λέκκας, Π. Παναγιωτόπουλος
Κοινωνιολογία
Γ. Κουζέλης, Α.-Α. Κύρτσης
Παγκόσµια και Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι
Ν. Γιακωβάκη
Αρχές και Θεσµοί Δικαίου
Ν.-Κ. Χλέπας, Γ. Γιαννακούρου
Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις
Ε. Αθανασοπούλου
Μαθήµατα Κορµού Β' Εξαµήνου
Σύγχρονη Κοινωνική θεωρία
Κ. Δοξιάδης, Π. Παναγιωτόπουλος
Συνταγµατικοί Θεσµοί
Γ. Σωτηρέλης, Γ. Τασόπουλος
Πολιτική Οικονοµία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική
Ν. Κουτσιαράς
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Γ. Θεοδωρίδης
Πολιτική Φιλοσοφία Ι
Γ. Μολύβας
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42540Γ
42541
42544Γ

42850Γ
42901Γ

Μαθήµατα Κορµού Γ' Εξαµήνου
Πολιτική Επικοινωνία
Κ. Δοξιάδης, Α. Γιαννακάκου, Ε. Αθανασιάδου
Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ
Γ. Μολύβας
Εισαγωγή στη Διοίκηση – Γενικές Αρχές Διοικητικής
Οργάνωσης
Α. Μακρυδηµήτρης
Ευρωπαϊκή Οργάνωση: Θεσµοί
Π. Κ. Ιωακειµίδης
Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας Ι
Ι. Υφαντόπουλος
Μαθήµατα Κορµού Δ΄ Εξαµήνου

Από τα παρακάτω εννέα (9) µαθήµατα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει
να επιλέξουν τέσσερα (4), (εφόσον το µάθηµα «Μέθοδοι και Τεχνικές
Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ» είναι υποχρεωτικό για όλους) για την προετοιµασία
τους στην επιλογή Κατεύθυνσης (Κύκλου). Οφείλουν επίσης να επιλέξουν
στο Δ΄ εξάµηνο τουλάχιστον ένα (1) µάθηµα της κατεύθυνσης, στην οποία
επιθυµούν να ενταχθούν από το Ε΄ εξάµηνο. Για το λόγο αυτό, το Τµήµα
προτείνει δύο (2) µαθήµατα ανά κατεύθυνση.
42543Δ

42495Δ
42496Δ
42497Δ
42498Δ
42500

42521
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Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ
*Υποχρεωτικό
για όλους
Η. Νικολακόπουλος, Ε. Αθανασιάδου, Ι. Τσίρµπας
Επιλογής
Τα Θεµελιώδη Δικαιώµατα στην Εποχή µας *Δ Κύκλος
Γ. Τασόπουλος, Γ. Σωτηρέλης
Κοινωνική Πολιτική
Ι. Υφαντόπουλος
Το Πολιτικό Σύστηµα της Ε.Ε. *Γ Κύκλος
Μ. Τσινισιζέλης
Συγκριτική Πολιτική *Α Κύκλος
Χ. Λυριντζής
Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστηµα
Χ. Λυριτζής, Η. Νικολακόπουλος, Μ. Σπουρδαλάκης,
Γ. Θεοδωρίδης
Διοικητική Επιστήµη *Δ Κύκλος
Χ. Κουταλάκης

42528Δ

42533
42538Δ

Πολιτική Οικονοµία ΙΙ:Σύγχρονη Μικροθεωρία & Ρύθµιση
*Γ Κύκλος
Ν. Κουτσιαράς,
Πολιτική Επιστήµη ΙΙ *Α Κύκλος
Μ. Σπουρδαλάκης, Π. Λέκκας
Παγκόσµια & Ευρωπαϊκή Ιστορία ΙΙ * Α Κύκλος
Ν. Γιακωβάκη

8.2. Πρόγραµµα Υποχρεωτικών Μαθηµάτων και Ειδικής Επιλογής
(Κύκλοι Σπουδών - Κατευθύνσεις)
Για τα εξάµηνα Ε έως Η οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να καλύψουν
δυο (2) υποχρεωτικά µαθήµατα της κατεύθυνσης τους, ένα (1) µάθηµα
ειδικής επιλογής, το οποίο το επιλέγουν από τον αντίστοιχο κατάλογο της
κατεύθυνσης τους, και δυο (2) µαθήµατα ελεύθερης επιλογής από τον ενιαίο
κατάλογο.
8.2.1. Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατεύθυνσης

42531
42810

42582Σ
42602

42532
42712

42601
42714

Ε΄ Εξάµηνο
Πολιτική Κοινωνιολογία Ι
Μ. Σπουρδαλάκης
Συγκριτική Πολιτική Ι
Π. Παναγιωτόπουλος
Στ΄ Εξάµηνο
Συγκριτική Πολιτική ΙΙ: Τρίτος Κόσµος
Δ. Σωτηρόπουλος
Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ
Μ. Σπουρδαλάκης
Ζ΄ Εξάµηνο
Κλασσική Πολιτική Θεωρία
Π. Κιτροµηλίδης
Πολιτική Συµπεριφορά
Μ. Παντελίδου-Μαλούτα
Η΄ Εξάµηνο
Νεότερη Πολιτική Θεωρία
Π. Κιτροµηλίδης
Εκλογική Κοινωνιολογία
Η. Νικολακόπουλος
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Πρόγραµµα Μαθηµάτων Ειδικής Επιλογής
• ένα (1) ανά εξάµηνο
Χειµερινό Εξάµηνο (Ε’ & Ζ’)
42050
Πολιτική Κουλτούρα και Κοινωνικοποίηση
Μ. Παντελίδου-Μαλούτα
42620
Επικοινωνία και Εξουσία
Κ. Δοξιάδης
42765Θ
Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία
Χ. Λυριντζής
42931
Η Πολιτική Κοινωνιολογία του Μαξ Βέµπερ
Α.-Α. Κύρτσης
42938
Νεότερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία
Γ. Θεοδωρίδης

42549Χ
42605
42645Θ
42713Θ

42935

42939

Εαρινό Εξάµηνο (Στ’ & Η’)
Λόγος και Ιδεολογία
Κ. Δοξιάδης
Πολιτική Ανάλυση και Φεµινιστική Θεωρία
Μ. Παντελίδου-Μαλούτα
Κράτος και Κοινωνία
Π. Παναγιωτόπουλος
Συγκριτική Πολιτική: Επανάσταση–Κοινοβουλευτισµός–
Δικτατορία
Π. Λέκκας
Πολιτική Οικονοµία & Πολιτική Κοινωνιολογία: Κεϋνς &
Σουµπέτερ
Α.-Α. Κύρτσης
Κριτική Θεωρία
Γ. Κουζέλης
8.2.2. Γ΄ KYKΛOΣ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατεύθυνσης

42565Ε
42567Ε
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Ε΄ Εξάµηνο

Διεθνείς Σχέσεις
Ε. Αθανασοπούλου
Δηµόσιο Διεθνές Δίκαιο
Χ. Δίπλα
Στ΄ Εξάµηνο

42603Σ
42833

42750
42856

42857
42862

Θεωρία και Θεσµοί της Διεθνούς Οργάνωσης
Ε. Δούση
Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Μ. Τσινισιζέλης
Ζ΄ Εξάµηνο
Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις
Α. Κόντης
Συγκριτική Ανάλυση Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστηµάτων
Μ. Τσινισιζέλης, Χ. Κουταλάκης
Η΄ Εξάµηνο
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
Β. Χριστιανός
Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Π.Κ. Ιωακειµίδης, Ν. Μαραβέγιας

Πρόγραµµα Μαθηµάτων Ειδικής Επιλογής
• ένα (1) ανά εξάµηνο

42651Χ
42705

42759
42813Χ

42800
42818
42904

Χειµερινό Εξάµηνο (Ε’ & Ζ’)
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική
Σ. Ντάλης
Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές των Κρατών- Μελών
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σ. Βέρνυ
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ελληνική Οικονοµία
Ν. Μαραβέγιας
Διεθνές Οικονοµικό Δίκαιο
Ε. Δούση

της

Εαρινό Εξάµηνο (Στ’ & Η’)
Ευρωπαϊκή Σύγκλιση: Θεωρία και Πρακτική
Λ. Τσούκαλης
Ειδικά Θέµατα Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου
Χ. Δίπλα, Ε. Δούση
‘Εθνος –Κράτος και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Σ. Βέρνυ
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42911

Οικονοµική Θεωρία
Συνεργασίας
Ν. Μαραβέγιας

της

Ολοκλήρωσης

και

Διεθνούς

8.2.3. Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατεύθυνσης
42557Ε
42586

42584
42587

42080
42859

42814
42858

Ε΄ Εξάµηνο
Συνταγµατικό Δίκαιο
Γ. Τασόπουλος, Γ. Σωτηρέλης
Διοικητικό Δίκαιο Ι
Χ. Χρυσανθάκης
Στ΄ Εξάµηνο
Οργάνωση και Λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης
Χ. Κουταλάκης
Θεωρία των Οργανώσεων
Α. Μακρυδηµήτρης
Ζ΄ Εξάµηνο
Θεµελιώδη Δικαιώµατα
Γ. Σωτηρέλης, Γ. Τασόπουλος
Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση
Ι. Υφαντόπουλος
Η΄ Εξάµηνο
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ν.-Κ. Χλέπας
Ανάλυση Δηµόσιας Πολιτικής
Χ. Κουταλάκης

Πρόγραµµα Μαθηµάτων Ειδικής Επιλογής
• ένα (1) ανά εξάµηνο

42558

42562Κ
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Χειµερινό Εξάµηνο (Ε’ & Ζ’)
Ειδικά θέµατα Συνταγµατικού Δικαίου: Δίκαιο των
Πολιτικών Κοµµάτων
Γ. Τασόπουλος
Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γ. Βλασσόπουλος (µε τη συνεργασία της Κ. Γκολοµάζου,
Επιστηµονικής Συνεργάτιδας)

42722

42599
42638Θ
42694Θ

42812Θ

Ειδικά Θέµατα Διοικητικού Δικαίου: Προστασία του
Φυσικού Περιβάλλοντος
Ν.-Κ. Χλέπας, Γ. Γιαννακούρου
Εαρινό Εξάµηνο (Στ & Η’)
Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία
Γ. Τασόπουλος, Γ. Σωτηρέλης
Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ
Χ. Χρυσανθάκης
Ειδικά Θέµατα Εργατικού Δικαίου & Εργασιακών Σχέσεων
Γ. Βλασσόπουλος (µε τη συνεργασία της Κ. Γκολοµάζου-Παπά,
Επιστηµονικής Συνεργάτιδας)
Θεσµοί και Πολιτική Χωροταξίας και Πολεοδοµίας
Γ. Γιαννακούρου

8.3. Πρόγραµµα Μαθηµάτων Ελεύθερης Επιλογής Χειµερινού Εξαµήνου
(Ε’ & Ζ’)
• Δύο (2) ανά εξάµηνο (κοινά για όλες τις κατευθύνσεις)
42050
42608
42614

42616
42620
42656
42703
42708
42765Θ
42816
42861

Πολιτική Κουλτούρα και Κοινωνικοποίηση
Μ. Παντελίδου-Μαλούτα
Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστηµάτων
Χ. Κουταλάκης
Εργασία και Νέες Τεχνολογίες
Γ. Βλασσόπουλος (µε τη συνεργασία της Κ. Γκολοµάζου-Παπά,
Επιστηµονικής Συνεργάτιδας)
Δηµοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
Χ. Χρυσανθάκης
Επικοινωνία και Εξουσία
Κ. Δοξιάδης
Διεθνές Δίκαιο Θάλασσας
Χ. Δίπλα
Μαρξική και Μαρξιστική Σκέψη
Μ. Σπουρδαλάκης
Φύλο, Κοινωνία και Πολιτική
Μ. Παντελίδου-Μαλούτα
Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία
Χ. Λυριντζής
Φιλοσοφία της Ιστορίας
Π. Βαλλιάνος
Εξωτερικές Σχέσεις και η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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42863

42907

42912
42931
42936

42937
42941

Π. Κ. Ιωακειµίδης
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Προστασία των Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Ι. Κτιστάκις
Διοίκηση, Εκπαίδευση & Τέχνη
Α. Μακρυδηµήτρης (µε συνεργασία της Δ. Σταυροπούλου –
ΕΕΔιΠ)
Ευρωπαϊκή Οικονοµία
Ν. Κουτσιαράς
Πολιτική Κοινωνιολογία του Max Weber
A.A. Κύρτσης
Πολιτικές & Κοινωνικές Διαστάσεςι των Οικονοµικών
Κρίσεων
Α.-Α. Κύρτσης
Θουκυδίδης
Π. Κιτροµηλίδης
Το Πολιτικό Φαινόµενο στην Κλασσική Κοινωνική Θεωρία
Π. Λέκκας

8.4. Πρόγραµµα Μαθηµάτων Ελεύθερης Επιλογής Εαρινού Εξαµήνου
(Στ’ & Η’)
• Δύο (2) ανά εξάµηνο (κοινά για όλες τις κατευθύνσεις)
42061
42549Χ
42569
42605
42639Θ
42654
42690
42713Θ
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Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές Πτυχές
Π. Κ. Ιωακειµίδης
Λόγος και Ιδεολογία
Κ. Δοξιάδης
Συγκριτική Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
Μ. Τσινισιζέλης
Πολιτική Ανάλυση και Φεµινιστική Θεωρία
Μ. Παντελίδου – Μαλούτα
Δηµοσιονοµική Οικονοµία και Πολιτική
Ι. Υφαντόπουλος
Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
Ε. Αθανασοπούλου
Διαχείριση Διεθνών Διενέξεων
Σ. Ντάλης
Συγκριτική Πολιτική: Επανάσταση–Κοινοβουλευτισµός–
Δικτατορία
Π. Λέκκας

42820

42906
42921
42929
42940
42942

Νέες Εργασιακές Σχέσεις
Γ. Βλασσόπουλος (µε τη συνεργασία της Κ. Γκολοµάζου-Παπά,
Επιστηµονικής Συνεργάτιδας)
Πολιτική Ιστορία των Η.Π.Α.
Ε. Αθανασοπούλου
Δικαιώµατα και Διανεµητική Δικαιοσύνη
Γ. Μολύβας
Αναδιανεµητικές Πολιτικές στην Ευρώπη
Ν. Κουτσιαράς, Λ. Τσούκαλης
Μοντεσκιέ
Π. Κιτροµηλίδης
Η Αθήνα του 5ου αιώνα ποίηση, φιλοσοφία, πολιτική
Π. Βαλλιάνος

8.5. Μαθήµατα διδακτικής επάρκειας (εκτός βαθµολογίας)
42919 Διδακτική των Κοινωνικών Επιστηµών
Γ. Κουζέλης, Ε. Αθανασιάδου
42920 Εκπαίδευση και Αγωγή: Θεωρίες και Πρακτική
Ε. Αθανασιάδη
Διδάσκεται στο εαρινό εξάµηνο και αφορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες
που βρίσκονται ήδη στο Η΄ εξάµηνο σπουδών έως την ολοκλήρωση των
υποχρεώσεων για τη λήψη του πτυχίου. Δεν προσµετράται ο βαθµός στον
Μ.Ο. για το πτυχίο.
8.6. Πρακτική Άσκηση (χειµερινό και εαρινό)
Η Πρακτική Άσκηση εντάσεται στο Πρόγραµµα Σπουδών ως εξαµηνιαίο
προαιρετικό µάθηµα, διατίθεται στους φοιτητές και στα δύο εξάµηνα σπουδών
(χειµερινό/εαρινό), δεν επηρεάζει τον αριθµό µαθηµάτων που είναι
απαραίτητος για τη λήψη πτυχίου, όπως δεν επιδρά στην διαµόρφωση του
µέσου βαθµολογικού όρου του φοιτητή. Ο φοιτητής που ολοκληρώνει
επιτυχώς την πρακτική άσκηση προβιβάζεται στο αντίστοιχο µάθηµα µε
βαθµό «προβιβάσιµος».
Κριτήρια Επιλογής:
Λόγω των περιορισµένων θέσεων θα ισχύσει διαδικασία επιλογής στην
περίπτωση που οι αιτούντες φοιτητές είναι περισσότεροι από τις
προσφερόµενες θέσεις. Τα κριτήρια επιλογής είναι α) ο µέσος όρος
βαθµολογίας (συντελεστής 0,5) και β) ο αριθµός µαθηµάτων που έχει
πετύχει ο φοιτητής αναλογικά µε το εξάµηνο φοίτησης (συντελεστής 0,5).
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9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.1. Πρόγραµµα Μαθηµάτων Κορµού
9.1.1. Μαθήµατα Κορµού Α΄ Εξαµήνου
42501 Πολιτική Επιστήµη Ι
Π. Λέκκας, Π. Παναγιωτόπουλος
Σκοπός του µαθήµατος είναι η συστηµατική παρουσίαση βασικών εννοιών
µέσα από τις οποίες η Πολιτική Επιστήµη επιχειρεί να συλλάβει και να
εξηγήσει τις διάφορες µορφές του πολιτικού φαινοµένου. Στο πλαίσιο αυτό,
εξετάζονται διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις του πολιτικού γίγνεσθαι και
του κράτους.
Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται αφενός στους τρόπους µε τους οποίους ασκείται η
πολιτική επιρροή και επιδιώκεται η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας, και
αφετέρου στους συλλογικούς δρώντες (κόµµατα και οµάδες πίεσης), στην
πολιτική συµµετοχή, στα χαρακτηριστικά και τους θεσµούς των σύγχρονων
δηµοκρατιών και στην πολιτική µεταβολή.
Βιβλιογραφία:
Andrew Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις
Επάγγελµα Εκδόσεις Ε.Π.Ε., 2006.
Stephen Lukes, Εξουσία: Μια Ριζοσπαστική θεώρηση, Αθήνα: Α. & Σ.
Σαββάλας Α.Ε. Εκδοτική - Βιβλιοεµπορική, 2007.
Alan Ball B, Guy Peters, Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση, Αθήνα:
Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2001.
Martin Carnoy, Κράτος και Πολιτική Θεωρία, Αθήνα: Βιβλιόπολις Α.Ε.Β.Ε.
Προϊόντα Πνευµατικής Δηµιουργίας, 1990.
42502 Κοινωνιολογία
Γ. Κουζέλης, Α.-Α. Κύρτσης
Η κατανόηση των βασικών εννοιών της κοινωνιολογίας και η απόκτηση
γενικών γνώσεων γύρω από τις κατευθύνσεις της κοινωνιολογικής θεωρίας
και της κοινωνικής έρευνας αποτελούν βασική προϋπόθεση της εκπαίδευσης
κάθε κοινωνικού επιστήµονα.
Για τους πολιτικούς επιστήµονες, είτε ασχοληθούν µε την πολιτική θεωρία
και την πολιτική ανάλυση, είτε ειδικευτούν σε θέµατα ανάλυσης κρατικών
πολιτικών, οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης ή σε θέµατα διεθνούς
πολιτικής, τα ζητήµατα πολιτικής κοινωνιολογίας (που αφορούν τη σχέση
των διαδικασιών κοινωνικής συγκρότησης και κοινωνικής µεταβολής µε τις
πολιτικές διαδικασίες) θα βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των αναλύσεων.

46

Αυτός είναι ο λόγος της τοποθέτησης ενός εισαγωγικού µαθήµατος
κοινωνιολογίας στο πρώτο εξάµηνο των σπουδών του Τµήµατος Πολιτικής
Επιστήµης και δηµόσιας διοίκησης.
Κεντρικά θέµατα:
Τα θεωρητικά, µεθοδολογικά και επιστηµολογικά χαρακτηριστικά της
κοινωνιολογικής θεωρίας και της κοινωνικής έρευνας.
Ο διάλογος και οι αντιθέσεις µεταξύ διαφορετικών θεωρητικών
παραδόσεων: θεωρίες της βιοµηχανικής κοινωνίας – θεωρίες περί
καπιταλισµού – µεταµοντέρνες αµφισβητήσεις της κοινωνιολογικής
παράδοσης.
Κοινωνική διαστρωµάτωση, κοινωνική διαφοροποίηση, κοινωνικές τάξεις και
κοινωνικοί µετασχηµατισµοί.
Στοιχεία της κοινωνιολογικής θεωρίας του κράτους και της πολιτικής.
Χώρος και κοινωνία: αστικό περιβάλλον, κοινωνικές αντιθέσεις και
καθηµερινή ζωή.
Οικογένεια και φύλο.
Στοιχεία της κοινωνιολογικής ανάλυσης των διαδικασιών παγκοσµιοποίησης
Η σηµασία της θεωρίας των κοινωνικών θεσµών
Συστήµατα ρόλων και κοινωνική θέση (βασικές έννοιες της
µικροκοινωνιολογικής ανάλυσης).
Συµβολικά συστήµατα και κοινωνική νοµιµοποίηση
Μορφές και διαδικασίες κοινωνικοποίησης
Βιβλιογραφία:
A. Giddens, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Αθήνα: Βιβλιόπολις Α.Ε.Β.Ε.
Προϊόντα Πνευµατικής Δηµιουργίας, 1993.
Π. Λ. Μπέργκερ, Λούκµαν, Η Κοινωνική Κατασκευή της Πραγµατικότητας,
Αθήνα: Κάπολα Κων. Παγώνα Εκδόσεις – Εκθέσεις - Μελέτες, 2003.
Π. Λ. Μπέργκερ, Πρόσκληση στην Κοινωνιολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Βιβλίων
Ηλίας Σταυρ. Μποκουµάνης, 1983.
J. Ritsert, Τρόποι Σκέψης και Βασικές Έννοιες της Κοινωνιολογίας, Αθήνα:
Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., 1996.
42511Α

Παγκόσµια και Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι
Ν. Γιακωβάκη
Το µάθηµα καλύπτει τον 20ό αιώνα, από τα τέλη του Α’ Παγκοσµίου
Πολέµου έως την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης (1914-1991). Στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας εξετάζονται οι βαθείς µετασχηµατισµοί
που επέφεραν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες οι επαναστάσεις του 19ου αιώνα
και η συγκρότηση εθνικών κρατών, όπως και η διαµόρφωση των νεωτερικών
πολιτικών ιδεολογιών. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στις επιπτώσεις των δύο
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παγκοσµίων πολέµων στην Ευρώπη, στην οικονοµική και κοινωνική κρίση
του µεσοπολέµου που τροφοδότησε την οπισθοχώρηση του φιλελευθερισµού
και ιδίως την άνοδο του φασισµού, στη θεαµατική µεταπολεµική ανάκαµψη
και την επικράτηση του κράτους πρόνοιας, στην ανάδυση της ιδέας της
Ευρώπης που σφράγισε την πορεία της και κατά την ψυχροπολεµική
διαίρεσή της, στις µεταλλαγές της Σοβιετικής Ένωσης από την Οκτωβριανή
Επανάσταση έως και την κατάρρευση του κοµµουνισµού, αλλά και την
περίοδο της κρίσης, µε την άνοδο της νέας δεξιάς, που εµφανίζεται µετά τη
δεκαετία του 1970. Στο πλαίσιο της παγκόσµιας ιστορίας µελετώνται η
µεταβολή που επιφέρει ο κλυδωνισµός της ηγεµονικής θέσης της Ευρώπης
στο παγκόσµιο σύστηµα, η άνοδος των ΗΠΑ σε παγκόσµια δύναµη και
υπερδύναµη, οι πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις του Ψυχρού Πολέµου,
όπως και η αποαποικιοποίηση που οδήγησε στη διαµόρφωση του λεγόµενου
Τρίτου Κόσµου.
Βιβλιογραφία:
Serge Berstein, Pierre Milza, Ιστορία της Ευρώπης: Διάσπαση και Ανοικοδόµηση
της Ευρώπης (1919 έως σήµερα), Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997.
Eric Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο Σύντοµος 20ός αιώνα, 1914-1991,
Αθήνα: Θεµέλιο, 2002.
Mark Mazower, Σκοτεινή Ήπειρος. Ο Ευρωπαϊκός 20ός αιώνας, Αθήνα:
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 2001.
42523Α

Αρχές και Θεσµοί Δικαίου
Ν.-Κ. Χλέπας, Γ. Γιαννακούρου
Έννοια-διακρίσεις, πηγές δικαίου, ορισµός, δικαιολογητικός λόγος, το δίκαιο
ως νοµικό, πολιτικό και κοινωνικό φαινόµενο, δίκαιο και ηθική, θετικό και
φυσικό δίκαιο, βασικές έννοιες ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου.
Βιβλιογραφία:
Δ. Χριστοφιλόπουλος, Εισαγωγή στο Δίκαιο, Αθήνα: Δίκαιο και Οικονοµία Π.
Ν. Σάκκουλας Α.Ε.Ε.Ε., 2007.
Π.Κ. Σούρλας, Justi Atque Injusti Scientia. Μία Εισαγωγή στην Επιστήµη του
Δικαίου, Αθήνα-Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006.
Ι. Σπυριδάκη, Εισηγήσεις Αστικού Δικαίου, Αθήνα-Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ.
Ν. Σάκκουλα, 2005.
42527Α

Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις
Ε. Αθανασοπούλου
Το µάθηµα έχει ως σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη
διεπιστηµονική θεώρηση των διεθνών σχέσεων και στις διάφορες
ερευνητικές κατευθύνσεις του κλάδου. Η διδασκαλία καλύπτει αρχικά τις
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θεµελιώδεις θεωρητικές προτάσεις και τις βασικές έννοιες της µελέτης των
διεθνών σχέσεων.
Παράλληλα, δίνει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη δυνατότητα να
κατανοήσουν τους παράγοντες που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της
πολιτικής συµπεριφοράς στο διεθνή χώρο (π.χ. ισχύς των κρατών, εθνικά
συµφέροντα), καθώς και τους τρόπους και τα µέσα που χρησιµοποιούνται
προς την κατεύθυνση αυτή.
Έµφαση δίδεται στην εξωτερική πολιτική των κρατών, ιδιαίτερα στον τρόπο
διαµόρφωσής της, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις διάφορες
µεταβλητές που τη συνθέτουν, καθώς και στη θεωρία και πρακτική των
διαπραγµατεύσεων. Ο πόλεµος και τα αίτιά του και οι διάφοροι µηχανισµοί
επίλυσης διακρατικών διαφορών αποτελούν, επίσης, µέρος της διδασκόµενης
ύλης.
Γίνεται, τέλος, αναφορά στις διεργασίες σταδιακής οργάνωσης της ηµιαναρχούµενης διεθνούς κοινωνίας, µε εισαγωγική παρουσίαση του ρόλου
του διεθνούς δικαίου και στο σύγχρονο διεθνές σύστηµα, όπως αυτό
διαµορφώθηκε µετά το τέλος της µεταψυχροπολεµικής περιόδου.
Βιβλιογραφία:
Θ. Κουλουµπής, Διεθνείς Σχέσεις: Ισχύς και Δικαιοσύνη, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2008.
Π. Βαρβαρούσης, Διεθνείς Σχέσεις και Εξωτερική Πολιτική στον 21ο αιώνα,
Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2004.
John Baylis, Steve Smith, Η Παγκοσµιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής: Μια
Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., 2007.
Martin Wight, Διεθνής Θεωρία: Τα Τρία Ρεύµατα Σκέψης, Αθήνα: Εκδόσεις Βιβλιοπωλείο Ποιότητα Βασιλική Γυφτάκη & ΣΙΑ Ο.Ε., 1998.
9.1.2. Μαθήµατα Κορµού Β΄ Εξαµήνου
42499Β
Σύγχρονη Κοινωνική θεωρία
Κ. Δοξιάδης, Π. Παναγιωτόπουλος
Το µάθηµα αναφέρεται στις σύγχρονες εξελίξεις της θεωρητικής
προσέγγισης των κοινωνικών ζητηµάτων και οργανώνεται γύρω από τον
άξονα των ακόλουθων θεµατικών:
1. Εξουσία και µικροεξουσίες
2. Φύλο, φυλή, τάξη
3. Ταυτότητες
4. Πολυπολιτισµικότητα
5. Παγκοσµιοποίηση
6. Κοινωνική αλλαγή
7. Θεµελιώσεις κοινωνικής κριτικής.
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Η ανάπτυξη των θεµάτων αυτών συνδυάζεται µε µια κριτική παρουσίαση
των σηµαντικότερων µεταδοµιστικών θεωρητικών ρευµάτων, κατά την
οποία η έµφαση δίδεται στην ανάδειξη των σηµείων σύγκλισης και
αντιπαράθεσης. Επιδίωξη του µαθήµατος είναι να διευκρινίσει όχι µόνον τον
τρόπο µε τον οποίο η κοινωνική θεωρία επιχειρεί σήµερα να θεµελιώσει το
επιστηµονικό της αντικείµενο και να οροθετήσει τα ερευνητικά της πεδία,
αλλά και τα ζητήµατα που τίθενται ως προς την αναζήτηση επαρκών
µεθοδολογικών εργαλείων και ως προς το συνδυασµό θεωρητικών προτύπων
προερχόµενων από διαφορετικές παραδόσεις και κλάδους των κοινωνικών
επιστηµών.
Κύριο υλικό συζήτησης των επιµέρους ενοτήτων αποτελούν πρωτότυπα
κείµενα σηµαντικών σύγχρονων στοχαστών, στα οποία εκτός της ειδικής
θεµατικής αναδεικνύεται και η εκάστοτε ιδιαίτερη προβληµατική του
θεωρητικού ρεύµατος στο οποίο ανήκουν. Η οργάνωση αυτής της συζήτησης
θα βασιστεί σε συλλογή µεταφρασµένων κειµένων που θα είναι στη διάθεση
των φοιτητών.
Βιβλιογραφία:
Stuart Hall, David Held, Anthony Mcgrew, Η Νεωτερικότητα Σήµερα:
Οικονοµία, Κοινωνία, Πολιτική, Πολιτισµός, Αθήνα: Α. & Σ. Σαββάλας Α.Ε.
Εκδοτική - Βιβλιοεµπορική, 2003.
Paul Hirst, Penny Woolley, Κοινωνικές Σχέσεις και Ανθρώπινες Ιδιότητες,
Αθήνα: Βιβλία - Εκδόσεις Πλέθρον Λ. Ρινόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., 2008.
Ν. Τάτσης, Νεωτερικότητα και Κοινωνική Αλλαγή: Κοινωνιολογικές
Προσεγγίσεις, Αθήνα: Κάπολα Κων. Παγώνα Εκδόσεις – Εκθέσεις -Μελέτες,
2004.
Zygmunt Bauman, Παγκοσµιοποίηση: Οι Συνέπειες για τον Άνθρωπο, Αθήνα:
Πολύτροπον Α.Ε. Δηµιουργικού Σχεδιασµού & Εκδόσεων, 2004.
42505 Συνταγµατικοί Θεσµοί
Γ. Σωτηρέλης, Γ. Τασόπουλος
Οι παραδόσεις και το φροντιστήριο αποσκοπούν στην εισαγωγική
παρουσίαση και κριτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου, ειδικότερα
δε του ρόλου και της σηµασίας των σύγχρονων συνταγµατικών θεσµών,
όπως αυτοί διαµορφώνονται διεθνώς και ιδίως στη χώρα µας, µετά και από
τις τρεις αναθεωρήσεις του Συντάγµατος. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην
κοινωνικοπολιτική διάσταση των συνταγµατικών θεσµών, οι οποίοι
εξετάζονται ιδίως υπό το πρίσµα της ιστορικής εξέλιξης και σηµερινής
κατοχύρωσης των θεµελιωδών αρχών που διέπουν την οργάνωση και
λειτουργία του ισχύοντος δηµοκρατικού πολιτεύµατος, σε υπερεθνικό και
εθνικό επίπεδο.
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Με βάση τα ανωτέρω, οι κύριοι άξονες του µαθήµατος είναι οι ακόλουθοι:
Εισαγωγικά στοιχεία – Το ευρύτερο πεδίο αναφοράς των συνταγµατικών
θεσµών (Δίκαιο και Πολιτική. Σύνταγµα και Συνταγµατικό Δίκαιο. Τα
στοιχεία της πολιτείας. Η ερµηνεία του πολιτειακού φαινοµένου. Η
µορφολογία των πολιτευµάτων. Η ιστορία του πολιτεύµατος στην Ελλάδα).
Οι θεµελιώδεις αρχές του πολιτεύµατος – ιστορική διαµόρφωση και
σύγχρονη συνταγµατική κατοχύρωση (Η δηµοκρατική αρχή. Το
αντιπροσωπευτικό σύστηµα. Το κοινοβουλευτικό σύστηµα. Η αρχή της
«προεδρευόµενης» δηµοκρατίας. Η αρχή του πολυκοµµατισµού. Η αρχή της
διάκρισης των λειτουργιών. Η αρχή του Κράτους Δικαίου. Η αρχή του
Κοινωνικού Κράτους).Τα πολιτειακά όργανα – βασικά στοιχεία για την
οργάνωση και λειτουργία τους ( Το εκλογικό σώµα. Η Βουλή. Ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας. Η Κυβέρνηση. Τα Δικαστήρια).
Βιβλιογραφία:
Αρ. Μάνεσης, Συνταγµατικό Δίκαιο Ι, Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Σάκκουλα, 2007.
Α. Μανιτάκης, Συνταγµατική Οργάνωση του Κράτους: Με στοιχεία
Πολιτειολογίας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα , 2007.
Α. Παντελής, Εγχειρίδιο Συνταγµατικού Δικαίου, Αθήνα: Εκδοτικός
Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. Εκδόσεις Νέα Σύνορα Α.Β.Ε., 2007.
Φ. Σπυρόπουλος, Εισαγωγή στο Συνταγµατικό Δίκαιο, Αθήνα - Κοµοτηνή:
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006.
Γ. Σωτηρέλης - Θ. Ξηρός (επιµ.), Το Σύνταγµα της Ελλάδας. Εισαγωγή,
Σταθµοί της Συνταγµατικής Ιστορίας, Κείµενο, Ευρετήριο, ΑθήναΘεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011.
Δ. Τσάτσος, Συνταγµατικό Δίκαιο: Θεωρητικό Θεµέλιο, Τόµος Α', Αθήνα –
Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1985.
Κ. Χρυσόγονος, Συνταγµατικό Δίκαιο, Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Σάκκουλα, 2003.
42529Β

Πολιτική Οικονοµία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική
Ν. Κουτσιαράς
Το µάθηµα αποσκοπεί στην παρουσίαση βασικών µακροοικονοµικών
θεµάτων, η επιλογή και αναλυτική προσέγγιση των οποίων προσαρµόζεται
στις ανάγκες – και το γενικότερο πρόγραµµα σπουδών – των φοιτητών της
πολιτικής επιστήµης. Ειδικότερα, συζητούνται οι έννοιες και η µέθοδος
µελέτης των φαινοµένων της συνολικής οικονοµίας, επιχειρείται η εξήγηση
των τελευταίων και επισηµαίνεται η σηµασία τους για την ευηµερία των
κοινωνιών και των κοινωνικών οµάδων. Η οικονοµική µεγέθυνση, η ανεργία,
οι εγχώριοι εισοδηµατικοί περιορισµοί και ο εξωτερικός εισοδηµατικός
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περιορισµός του κράτους, η ζήτηση και η προσφορά χρήµατος, ο
πληθωρισµός και οι επιχειρηµατικοί κύκλοι τίθενται στο επίκεντρο της
διερεύνησης και, σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύονται, επίσης, οι διαφορές
µεταξύ αντιµαχόµενων (µακρο-)οικονοµικών θεωριών – και ρευµάτων
οικονοµικής σκέψης. Σηµαντικό µέρος του µαθήµατος, τέλος, αφιερώνεται
στη συζήτηση της οικονοµικής, ιδίως µακροοικονοµικής, πολιτικής (της
λογικής, των στόχων, των µέσων πολιτικής), καθώς και των σχετικών µε
αυτήν αντιπαραθέσεων. Οι ευρωπαϊκές οικονοµίες και, µεταξύ αυτών,
περισσότερο η ελληνική οικονοµία προσφέρουν τα παραδείγµατα εµπειρικής
συζήτησης.
Βιβλιογραφία:
M.Burda, - Ch.Wyplosz, (2008) Ευρωπαϊκή Μακροοικονοµική, Τόµος Α΄ &
Τόµος Β΄, Αθήνα, Γ. Δαρδανός-Κ. Δαρδανός Ο.Ε.
P.Krugman, - R.Wells, (2009) Μακροοικονοµική, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις
Επίκεντρο A.E.
N.G.Mankiw, - M.Taylor, (2010) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (Με αναφορά στις
Ευρωπαϊκές Οικονοµίες), Τόµος Β΄, Αθήνα, Gutenberg.
J.Stiglitz – C. Walsh (2009) Αρχές της Μακροοικονοµικής, Αθήνα, Παπαζήσης.
42931 Η Πολιτική Κοινωνιολογία του Μαξ Βέµπερ
Α.-Α. Κύρτσης
Στόχος του µαθήµατος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά µε τις
σηµαντικότερες όψεις της πολιτικής κοινωνιολογίας του Μαξ Βέµπερ, καθώς
επίσης και σχετικά µε την σηµασία των θεωρητικών και µεθοδολογικών του
απόψεων για τις σύγχρονες κατευθύνσεις της πολιτικής έρευνας. Με τα
πολιτικά του κείµενα και κυρίως µε το δοκίµιο για την «Πολιτική ως
επάγγελµα», µε τις µελέτες του σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής, αλλά
κυρίως µε το µεταθανάτια δηµοσιευµένο έργο του όπου οι βασικές έννοιες
της κοινωνιολογίας συνδέονται µε µια ολοκληρωµένη πρόταση για την
ανάλυση της πολιτικής οργάνωσης των κοινωνιών, ο Μαξ Βέµπερ
συγκαταλέγεται µεταξύ των θεµελιωτών της σύγχρονης πολιτικής
επιστήµης. Τα κεντρικά θέµατα της πολιτικής κοινωνιολογίας του εστιάζουν
σε ζητήµατα σχετικά µε τις µορφές κυριαρχίας, τις µορφές πολιτικής
οργάνωσης και τις διαδικασίες πολιτικής νοµιµοποίησης. Αυτά τα κεντρικά
θέµατα πλαισιώνονται από ερωτήµατα που αναδεικνύουν την πολιτική
σηµασία της γνώσης, την σχέση ηθικής και πολιτικής όπως εµφανίζεται σε
συγκεκριµένες ιστορικές συνάφειες, την σχέση γραφειοκρατίας και
πολιτικής, καθώς και την αντιφατική σχέση της πολιτικής πράξης µε
κοινωνικές αξίες και νοήµατα. Στο έργο του Μαξ Βέµπερ µπορούν επίσης να
αναζητηθούν οι βάσεις της θεωρίας της πολιτικής απόφασης ως µορφής
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κοινωνικής δράσης, καθώς και τα βασικά θεωρητικά στοιχεία που
διαµορφώνουν τις προϋποθέσεις της ανάλυσης της δύσκολης σχέσης µεταξύ
των πολιτικών αποφάσεων και του κοινωνικού περιεχοµένου της πολιτικής.
Υπ’ αυτή την έννοια η πολιτική κοινωνιολογία του αποτελεί ένα από τα
βασικά θεµέλια της κατανόησης των ερευνητικών ερωτηµάτων που
προκύπτουν από το έργο εκπροσώπων της πολιτικής θεωρίας όπως ο Carl
Schmitt ή η Hannah Arendt. Αποτελεί επίσης την προϋπόθεση της
κατανόησης όλων των θεωρητικών και µεθοδολογικών κατευθύνσεων
πολιτικής ανάλυσης που προέκυψαν από την επιρροή των κυρίαρχων
δοµολειτουργικών θεωριών, όπως άλλωστε γίνεται προφανές στο έργο του
S.M. Lipset, αλλά και από το έργο νεο-µαρξιστικής κατεύθυνσης πολιτικών
κοινωνιολογιών που ενσωµατώνουν στοιχεία των βεµπεριανών ιδεών.
Η αξιολόγηση θα γίνει µε γραπτές εξετάσεις (συντελεστής 60%) και µε
υποχρεωτική εργασία (συντελεστής 40%).
Βιβλιογραφία:
Μ.Βέµπερ, Η πολιτική ως επάγγελµα. Αθήνα: Παπαζήσης (1992) (Βασικό
κείµενο.)
Μ.Βέµπερ, Οικονοµία και Κοινωνία (Τόµος 1: Κοινωνιολογικές έννοιες).
Αθήνα: Σαββάλας, 2005.
A.Giddens, Πολιτική και Κοινωνιολογία στη σκέψη του Max Weber. Αθήνα:
Οδυσσέας, 1993.
Ρ.Αρόν, Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης (Τόµος Β’). Αθήνα: Γνώση,
1984.
Επιλογή άρθρων από διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.
42539Β

Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Γ. Θεοδωρίδης
Το µάθηµα καλύπτει την ελληνική ιστορία του 19ου και 20ού αιώνα έως το
1981. Εξετάζονται η γέννηση του ελληνικού κράτους, η θεσµική συγκρότηση
και η εδαφική ολοκλήρωσή του, το πολιτικό και κοµµατικό σύστηµα, η
οικονοµική και κοινωνική δυναµική των πολιτικών εξελίξεων και η
διαµόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η εξέταση της πολιτικής
ιστορίας θα ακολουθήσει τις εξής ενότητες: τη συγκρότηση του ελληνικού
κράτους, το κράτος και την κοινωνία του 19ου αιώνα, το αίτηµα του
εκσυγχρονισµού, την εθνική επέκταση και την κρίση εθνικής ολοκλήρωσης,
τον Μεσοπόλεµο, τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο και τον Εµφύλιο πόλεµο καθώς
και το µεταπολεµικό ελληνικό κράτος. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη
διαπραγµάτευση της κοινωνικής διάστασης των πολιτικών συγκρούσεων
(π.χ. επανάσταση, βενιζελική εποχή, Εµφύλιος) όπως και στους
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µετασχηµατισµούς που σφραγίζουν την ελληνική πολιτική, κοινωνία και
οικονοµία της υπό εξέτασης περιόδου.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Richard Clogg, Σύντοµη Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Αθήνα, Εκδόσεις
Καρδαµίτσα, 1993.
David Close, Ελλάδα 1945-2004, Πολιτική, Κοινωνία, Οικονοµία, Θεσσαλονίκη,
Εκδόσεις Θύραθεν, 2006.
Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, Αθήνα, Μορφωτικό
Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 1998.
Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα 1821-1936, τ. Α’-Β’, Αθήνα,
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 2004.
John Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο
(1833-1843), τόµ. Α- Β, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 1985-6.
Θάνος Βερέµης – Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Από το
1821 µέχρι σήµερα, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτης, 2006.
Γ. Β. Δερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, τ. Α’-Β’, Αθήνα,
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2005.
Γ. Β. Δερτιλής – Kώστας Kωστής (εισαγ.- επιµ.), Θέµατα νεοελληνικής
ιστορίας (18ος – 20ος αιώνας), Αθήνα – Κοµοτηνή, Εκδόσεις Ν. Σάκκουλας,
1991.
Νικηφόρος Διαµαντούρος, Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους
στην Ελλάδα 1821-1828, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 2002.
Ελληνική Πολιτική Ιστορία 1950 – 2004 (συλλ. έργο: Γ. Βούλγαρης, Ηλ.
Νικολακόπουλος, Σ. Ριζάς, Τ. Σακελλαρόπουλος, Ι. Στεφανίδης), Αθήνα,
Εκδόσεις Θεµέλιο, 2011.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ΄ - ΙΣΤ′, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 19752000.
Πασχάλης Μ. Κιτροµηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισµός. Οι πολιτικές και
κοινωνικές ιδέες, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 1996.
Γ.Μαυρογορδάτος, Χ.Χατζηιωσήφ (επιµ.), Bενιζελισµός και αστικός
εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1992.
Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, Μελέτες και Κείµενα για την περίοδο 1909-1940, Αθήνα,
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1982.
Z.Μεϋνώ, Πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, τ. 2. Αθήνα, Εκδόσεις Σαββάλας,
2002.
Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία. Κόµµατα και εκλογές,
1946-1967, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2001.
Βασίλης Παναγιωτόπουλος (διεύθ.-επιµ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 17002000, τ. 3- 10, Αθήνα, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, 2003.
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Πέτρος Πιζάνιας (επιµ. – εισαγ.), Η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ένα
ευρωπαϊκό γεγονός, Αθήνα, Εκδόσεις Κέδρος, 2009.
Έλλη Σκοπετέα, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του
εθνικού προβλήµατος στην Ελλάδα (1830-1880), Αθήνα, Πολύτυπο, 1988.
Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τ. Α1-Α2:
1900-1922. Οι απαρχές, τ. Β1-Β2: 1922-1940. Ο Μεσοπόλεµος, τ. Γ1-Γ2: Β′
Παγκόσµιος Πόλεµος 1940-1945, Κατοχή, Αντίσταση, τ. Δ1-Δ2: Ανασυγκρότηση,
Εµφύλιος, Παλινόρθωση 1945-1952, Αθήνα, Εκδόσεις Βιβλιόραµα, 2001-2009.
42902 Πολιτική Φιλοσοφία Ι
Γ. Μολύβας
Επισκόπηση των κεντρικών προβληµάτων και εννοιών της κλασικής
πολιτικής σκέψης. Η ηρωική βασιλεία στον Όµηρο και το αριστοκρατικό
ιδεώδες της αρχαϊκής κοινωνίας. Οι περί νόµου αντιλήψεις της
προσωκρατικής περιόδου. Η «κάθοδος της φιλοσοφίας στην γη» και ο
διαχωρισµός (πολιτικού) Νόµου και Φύσεως στην σκέψη των σοφιστών. Το
«φυσικό δίκαιο» και η πρώτη κριτική του θεσµού της δουλείας. Η σχέση
ατόµου και κοινότητος στο πλαίσιο του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η
πολιτική υποχρέωση στον Πρωταγόρα και τον Σωκράτη: τι είναι η «πολιτική
αρετή» και αν είναι διδακτή. Η απόρριψη της δηµοκρατίας από τον Πλάτωνα
και η µεταφυσική θεµελίωση της ιδεώδους πολιτείας: η δικαιοσύνη ως
«οικειοπραγία». Η κριτική του Αριστοτέλη στον Πλάτωνα και η επιστηµονική
αντίληψη της πολιτικής θεωρίας: ιστορική γένεση και τελεολογία της
Πόλεως και εφαρµογές της ιδέας της «µεσότητος» στην οργάνωση της
πολιτικής κοινωνίας. Η κατάρρευση της Πόλεως και ο πολιτικός
οικουµενισµός των Ελληνιστικών και Ρωµαϊκών χρόνων. Ο χωρισµός της
ιδιωτικής από την δηµόσια σφαίρα και η θεοποίηση της πολιτικής εξουσίας.
Ο ατοµοκεντρικός ευδαιµονισµός των Επικούρειων και ο κοσµοπολιτισµός
των Στωικών. Η θεωρία του «µεικτού πολιτεύµατος» (Πολύβιος). Η
επουράνια και η επίγεια πολιτεία (Αυγουστίνος).
Βιβλιογραφία:
J.Coleman, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης: από την Αρχαία Ελλάδα µέχρι τους
Πρώτους Χριστιανικούς Χρόνους, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., 2005.
Πλάτωνα, (µτφ. Σκουτερόπουλου), Πολιτεία, Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις
Επάγγελµα Εκδόσεις Ε.Π.Ε., 2002.
G.H. Sabine, , Ιστορία Πολιτικών Θεωριών, Αθήνα: Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Ατλαντίς Μ. Πεχλιβανίδης & ΣΙΑ, 1961.
Αριστοτέλη, Πολιτικά, Τόµοι 2, Θεσσαλονίκη: Κων/νος Ζήτρος
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., 2005.
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9.13. Μαθήµατα Κορµού Γ΄ Εξαµήνου
42540Γ
Πολιτική Επικοινωνία
Κ. Δοξιάδης, Α. Γιαννακάκου, Ε. Αθανασιάδη
Ενδεικτικό περιεχόµενο του µαθήµατος: Έννοια της Πολιτικής. Πολιτική και
Πολιτική Επιστήµη. Κλάδοι της Πολιτικής Επιστήµης. Η θέση της Πολιτικής
Επικοινωνίας. Έννοια και περιεχόµενο. Επικοινωνία, Έκφραση, Αίσθηση. Tα
επικοινωνιακά µέσα. Άµεση και Έµµεση Επικοινωνία. Λεκτική και
Εξωλεκτική Πολιτική Επικοινωνία. Η γλώσσα του σώµατος. Μονόδροµη και
αµφίδροµη επικοινωνία. Δηµοκρατική και αυταρχική “επικοινωνία”.
Επικοινωνία και κοινή γνώµη. Τεχνικές επικοινωνιακής παρέµβασης. Κοινή
γλώσσα και παραταξιακά ιδιώµατα. Φυσικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί και
πολιτικοί παράγοντες. Πολιτική διαφήµιση και κριτική πρόσληψη. Γενικά
χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ρητορικής. Ελληνική και
ευρωπαϊκή πολιτική ρητορική. Ρητορικές σταθερές και ρητορικές αποκλίσεις.
Βιβλιογραφία:
Α-Ι. Δ. Μεταξάς, Προεισαγωγικά για τον Πολιτικό Λόγο, 14 Μaθήµατα για το
Στυλ, Αθήνα - Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000.
Ν. Δεµερτζής, Πολιτική Επικοινωνία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε,,
2002.
Α –Ι. Δ. Μεταξάς, Πολιτική Επικοινωνία, Αθήνα - Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, 1985.
Στ. Παπαθανασόπουλος, Πολιτική και ΜΜΕ στην Ευρώπη, Αθήνα:
Καστανιώτης Α.Ε., 2002.
Κ.Λιβιεράτος, Τ. Φραγκούλης, Το Μήνυµα του Μέσου: Η Έκρηξη της Μαζικής
Επικοινωνίας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια Εκδόσεις Δ. Φραγκούλης & ΣΙΑ Ο.Ε., 1989.
42541 Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ
Γ. Μολύβας
Εισαγωγή στις κεντρικές έννοιες της νεότερης πολιτικής σκέψης. Ο
Μακιαβέλλι και η ριζική εκκοσµίκευση του πολιτικού φαινοµένου. Η ρήξη µε
τον Αριστοτελισµό και η ανάδειξη του κτητικού ατόµου και της σύγχρονης
έννοιας της κρατικής κυριαρχίας στην σκέψη του Χοµπς. Η θεωρητική
θεµελίωση του κλασικού φιλελευθερισµού: φυσικά δικαιώµατα, διάκριση
των εξουσιών και περιορισµός της κρατικής εξουσίας (Λοκ, Μοντεσκιέ).
Δηµοκρατικός ριζοσπαστισµός και η αναβίωση του κοινοτιστικού ιδεώδους
στην σκέψη του Ρουσσώ. Η Γαλλική Επανάσταση και οι επικριτές της
(Mπερκ). To κίνηµα του ωφελιµισµού: απόρριψη της έννοιας των φυσικών
δικαιωµάτων, «όλοι µετράνε εξίσου», αρχή της ωφελιµότητας (Μπένθαµ). Ο
Τζ. Στ. Μιλλ και η αναθεώρηση του ωφελιµισµού: η «αρχή της βλάβης» και η
καινούργια αντίληψη της ελευθερίας και της δηµοκρατίας. Η κοινωνία της
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ισότητας και οι προβληµατικές της πτυχές στην σκέψη του Τοκβίλ. Η
φιλοσοφική κριτική του ωφελιµισµού και η ηθική θεµελίωση της κοινωνίας
των δικαιωµάτων από τον Καντ: η διαλεκτική ηθικότητας και νοµιµότητας.
Η ιστορικότητα της ελευθερίας και η αντιθετικότητα του ιστορικού γίγνεσθαι
στον Χέγκελ. Η αλλοτρίωση και η εκµετάλλευση στον Μαρξ.
Βιβλιογραφία:
Π.Κιτροµηλίδης, Νεότερη Πολιτική Θεωρία, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, 1996.
Γ.Πλάγγεσης, Νεότερη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία: από τον Machiavelli
στον Marx, Θεσσαλονίκη: Studio Press, 2009.
Μ.Αγγελίδης, και Θ.Γκιούρας, (επιµ.), Θεωρίες της Πολιτικής και του
Κράτους: T. Hobbes, J. Locke, J.-J. Rousseau, I. Kant, G.W.F. Hegel, Ίδρυµα Σάκη
Καράγιωργα, , Αθήνα: Α. & Σ. Σαββάλας Α.Ε. Εκδοτική - Βιβλιοεµπορική,
2005.
G. H. Sabine, Ιστορία Πολιτικών Θεωριών, Αθήνα: Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Ατλαντίς Μ. Πεχλιβανίδης & ΣΙΑ, 1961.
U. Ceroni, H Πολιτική Σκέψη, Τόµος Γ΄, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε.,
1985.
42544Γ

Εισαγωγή στη Διοίκηση – Γενικές Αρχές Διοικητικής
Οργάνωσης
Α. Μακρυδηµήτρης
Αντικείµενο του µαθήµατος αποτελεί η µελέτη της οργάνωσης της Δηµόσιας
Διοίκησης στην Ελλάδα και η εξοικείωση µε τους βασικούς θεσµούς, τις
αρχές και τις διαδικασίες διαµόρφωσης και λειτουργίας του ελληνικού
διοικητικού συστήµατος.
Ειδικότερα, αντικείµενο ανάλυσης αποτελούν οι κυβερνητικοί θεσµοί και τα
όργανα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της λειτουργίας του ελληνικού πολιτικού
συστήµατος, οι µορφές και τα όργανα της αποκέντρωσης και της
περιφερειακής διοίκησης του κράτους, οι βαθµίδες και οι λειτουργίες της
τοπικής αυτοδιοίκησης, βασικά στοιχεία για το προσωπικό και τους κανόνες
που διέπουν τη δηµόσια υπαλληλία στην Ελλάδα, η διάρθρωση και τα όρια
του δηµόσιου τοµέα, οι ανεξάρτητες αρχές και οι µορφές ελέγχου της
Διοίκησης, καθώς και στοιχεία λειτουργίας και αποτελεσµατικής δράσης των
δηµόσιων υπηρεσιών.
Το µάθηµα περιλαµβάνει πρακτικές ασκήσεις και χρήση πηγών.
Βιβλιογραφία:
Αντ. Μακρυδηµήτρης, M.- Ηλ. Πραβίτα, Δηµόσια Διοίκηση: Στοιχεία
Διοικητικής Οργάνωσης, Ε΄ Έκδοση, Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Σάκκουλα Α.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2012.
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Επ. Σπηλιωτόπουλος, Το Ελληνικό Δηµόσιο Δίκαιο. Βασικοί Κανόνες, Δ΄
Έκδοση, Αθήνα: Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε., 2010.
Αντ. Μακρυδηµήτρης, Μ. - Ηλ. Πραβίτα, (επιµ.), Διοικητικός Κώδικας Συλλογή Νοµοθεσίας για τη Δηµόσια Διοίκηση, Ε΄ Έκδοση, Αθήνα Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2011.
Επ.Π. Σπηλιωτόπουλος, Η Δηµοσία Επιχείρησις, Β΄ Έκδοση, Αθήνα Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2010.
Ξ.Ιω. Παπαρρηγόπουλος, Κράτος Δικαίου, Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Σάκκουλα Α.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2011.
42850Γ

Ευρωπαϊκή Οργάνωση: Θεσµοί
Π.Κ. Ιωακειµίδης
Το µάθηµα αποβλέπει να προσφέρει τις βασικές γνώσεις για την ιστορία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τους θεσµούς, λειτουργία, µετεξέλιξη και
προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και άλλων µορφών ευρωπαϊκής
περιφερειακής συνεργασίας. Ειδικότερα, στο µάθηµα εξετάζονται και
παρουσιάζονται οι απαρχές της ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι διαδικασίες που
οδήγησαν στη σύσταση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τη µετεξέλιξή τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται και παρουσιάζονται οι κύριοι θεσµοί/όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Συµβούλιο, Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο., κ.λπ.). Εξετάζονται και παρουσιάζονται επίσης οι διαδικασίες
διαµόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων και η θέση των κρατών
µελών στις διαδικασίες αυτές. Τέλος, εξετάζονται οι προοπτικές της
Ευρωπαϊκής ενοποίησης υπό το φως των πρόσφατων και µελλοντικών
διευρύνσεων, την αποτυχία θέσπισης του Ευρωπαϊκούς Συντάγµατος και
εφαρµογής της Συνθήκης της Λισσαβόνας.
Βιβλιογραφία:
Π.K. Iωακειµίδης, Η Συνθήκη της Λισσαβόνας, Αθήνα: Εκδόσεις Θεµέλιο
Ε.Π.Ε., 2008.
Π.K. Iωακειµίδης, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση, Aθήνα: Εκδόσεις Θεµέλιο
Ε.Π.Ε., 1993.
42901Γ

Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας Ι
Ι. Υφαντόπουλος
Το µάθηµα επικεντρώνεται στην ιστορική αναδροµή και διεπιστηµονική
ανάλυση των βασικών στατιστικών µεθόδων που αναφέρονται στις γενικές
αρχές µέτρησης και ανάλυσης των κοινωνικών φαινοµένων. Το µάθηµα
δοµείται σε τρεις ενότητες:
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Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται τα στάδια της έρευνας: i) µελέτη
βιβλιογραφίας, ii) διατύπωση υποθέσεων, iii) αναζήτηση υλικού και
στατιστικών δεδοµένων, iv) καθορισµός της µεθοδολογίας, v) παρουσίαση
και ανάλυση των αποτελεσµάτων, v) κριτική συζήτηση και σύγκριση των
ευρηµάτων µε άλλες έρευνες της Ελλάδας και του εξωτερικού, vi)
συµπεράσµατα και διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω έρευνα και
ανάλυση.
Στο δεύτερο µέρος συζητείται ο ρόλος της στατιστικής στην κοινωνική
έρευνα. Αντικείµενο µελέτης είναι: i) κλίµακες µέτρησης των ποιοτικών και
ποσοτικών δεδοµένων, ii) διαγραµµατική παρουσίαση iii) κατασκευή απλών
και σύνθετων πινάκων, iv) κατανοµές συχνοτήτων v) µέτρα κεντρικής τάσης,
vi) µέτρα διασποράς, vii) συσχέτιση και viii) ανάλυση παλινδρόµησης.
Στο τρίτο µέρος έµφαση δίδεται στον ρόλο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
στην µέτρηση και στην έρευνα. Συζητούνται τα στατιστικά πακέτα Excel,
SPSS, Eviews.
Βιβλιογραφία:
Ι.Υφαντόπουλος, Κ.Νικολαΐδου, Η Στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα, Αθήνα:
Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε., 2008.
C.Robson, Η Έρευνα του Πραγµατικού Κόσµου, Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ.
Δαρδανός Ο.Ε., 2007.
Π.Καζάκος, Εξηγώντας την Κοινωνία, Αθήνα: Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε., 2006.
Π.Γέµπτος, Οι Κοινωνικές Επιστήµες, Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε.,
1998.
9.1.4. Μαθήµατα Κορµού Δ΄ Εξαµήνου
42495Δ
Τα Θεµελιώδη Δικαιώµατα στην Εποχή µας
Γ. Τασόπουλος, Γ. Σωτηρέλης
Το µάθηµα καλύπτει το γενικό µέρος της διδασκαλίας των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και αποτελεί κριτική εισαγωγή στην προβληµατική της εθνικής
(συνταγµατικής), κοινοτικής και διεθνούς τους προστασίας. Εξετάζεται η
έννοια, η σηµασία και η λειτουργία των δικαιωµάτων του ανθρώπου στην
ιστορική τους διαδροµή. Αναλύεται το ηθικοπολιτικό περιεχόµενο της
συνταγµατικής τους προστασίας σε σχέση µε τη δηµοκρατική αρχή και
παρουσιάζονται οι κύριες συνιστώσες του συστήµατος προστασίας των
δικαιωµάτων του ανθρώπου στο Σύνταγµά µας.
Στην ύλη του µαθήµατος περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες ενότητες:
φορείς των δικαιωµάτων του ανθρώπου, διακρίσεις των δικαιωµάτων και
συνοπτική παρουσίασης των προστατευόµενων δικαιωµάτων µετά τη
συνταγµατική αναθεώρηση του 2001, η επιφύλαξη του νόµου, οι περιορισµοί
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των δικαιωµάτων του ανθρώπου, τα όρια των περιορισµών και η αρχή της
αναλογικότητας, η αρχή της τριτενέργειας.
Βιβλιογραφία:
Αρ.Μάνεσης, Συνταγµατικά Δικαιώµατα AΔ. Ατοµικές Ελευθερίες,
Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε.
Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 1981.
Γ. Αµίτσης, (µτφρ.), Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης: Δίκαιο και Πρακτική, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2001.
Γ.Παπαδηµητρίου, Ο Χάρτης Θεµελιωδών Δικαιωµάτων. Σταθµός στη
Θεσµική Ωρίµανση της ΕΕ, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2001.
Δ.Tσάτσος, Συνταγµατικό Δίκαιο Γ'. Θεµελιώδη Δικαιώµατα I. Γενικό Μέρος,
Αθήνα - Κοµοτηνή: Aντ. N. Σάκκουλα, 1987.
Α. Μαγγανάς, Λ. Καρατζάς, Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου, 2η Έκδοση, Αθήνα: Νοµική Βιβλιοθήκη Α.Ε.Β.Ε. Όµιλος
Εκδοτικών & Εµπορικών Επιχειρήσεων Όµιλος Εκδοτικών & Εµπορικών
Επιχειρήσεων, 2005.
42496Δ

Κοινωνική Πολιτική
Ι. Υφαντόπουλος
Το µάθηµα της κοινωνικής πολιτικής έχει διεπιστηµονικό χαρακτήρα και
διδάσκεται από καθηγητές που εκπροσωπούν την Πολιτική επιστήµη, την
Κοινωνιολογία, την Οικονοµία και τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές.
Εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή ένωση και παρουσιάζονται οι κυριότερες πτυχές του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού µοντέλου, καθώς και η τυπολογία των κοινωνικών συστηµάτων.
Χρησιµοποιούνται ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες για την σκιαγράφηση του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πορτραίτου και έµφαση δίδεται στις συνθήκες
διαβίωσης, την ποιότητα ζωής, την οικονοµική και κοινωνική ανισότητα, την
ανεργία, την δηµογραφική γήρανση, την φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισµό.
Τέλος, εξετάζονται οι κοινωνικές πολιτικές και οι πρόσφατες µεταρρυθµίσεις
στο τοµέα της απασχόλησης, των κοινωνικών ασφαλίσεων, της παιδείας και
της υγείας.
Βιβλιογραφία:
Ι.Υφαντόπουλος, Δ.Μπαλούρδος, Κ.Νικολόπουλος, Οικονοµικές και
Κοινωνικές Διαστάσεις του Κράτους Πρόνοιας, Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ.
Δαρδανός Ο.Ε., 2008.
Δ.Καραντίνος, (επιµ.), κ.ά. Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισµού στην
Ελλάδα, 2 Τόµοι, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2005.
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Το Πολιτικό Σύστηµα της Ε.Ε.
Μ. Τσινισιζέλης
Το µάθηµα αξιολογεί και απαντά στο ερώτηµα εάν και κατά πόσον το
πολιτικό σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκει σε κάποια από τις
υπάρχουσες τυπολογίες των πολιτικών συστηµάτων οι οποίες και
προσεγγίζονται λεπτοµερώς ή εάν ανήκει σε µια ιδιαίτερη και µοναδική
κατηγορία. Με αυτό το πρίσµα εξετάζονται και άλλοι Διεθνείς Οργανισµοί,
καθώς και ενώσεις κρατών οι οποίες εµφανίζουν αναλογίες µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Mercosur, η NAFTA κλπ. Τέλος, το µάθηµα αυτό
δανείζεται ύλη από την παράδοση του Συγκριτικού Οµοσπονδισµού,
προκειµένου να κατατάξει και να αξιολογήσει το πολιτικό σύστηµα της Ε.Ε.
Βιβλιογραφία:
N. Nugent, Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Α. &
Σ. Σαββάλας Α.Ε. Εκδοτική - Βιβλιοεµπορική, 2004.
Ν. Μαραβέγιας, Μ. Τσινισιζέλης, (επιµ), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση: Οργάνωση
και Πολιτικές 50 χρόνια, Αθήνα: Εκδόσεις Θεµέλιο E.Π.E., 2007.
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Συγκριτική Πολιτική
Χ. Λυριντζής - Δ.Σωτηρόπουλος
Το εισαγωγικό µάθηµα Συγκριτικής Πολιτικής καλύπτει τρεις στόχους:
α. τη γνωριµία των φοιτητών και φοιτητριών µε το χώρο της συγκριτικής
ανάλυσης των πολιτικών φαινοµένων και την ευρύτερη σηµασία της
σύγκρισης στις κοινωνικές επιστήµες.
β. την εισαγωγή στην ιστορική ανάπτυξη του πεδίου της Συγκριτικής
Πολιτικής µε συγκεκριµένες αναφορές σε εργασίες – µελέτες που
σηµατοδοτούν τον χώρο.
γ. την γνωριµία µε τα βασικά θέµατα µελέτης στο χώρο της Συγκριτικής
Πολιτικής, όπως δηµοκρατία, πολιτικά κόµµατα, οµάδες συµφερόντων,
πολιτική κουλτούρα, πολιτικό σύστηµα, ανάπτυξη και συγκρότηση έθνους –
κράτους.
Με βάση τους άξονες αυτούς, το µάθηµα µπορεί να αναπτυχθεί αφενός σε
µια σειρά διαλέξεων για τα παραπάνω θέµατα µε ιδιαίτερες αναφορές στην
εµπειρία των ευρωπαϊκών χωρών και αφετέρου σε µια σειρά σεµιναρίων φροντιστηρίων όπου παρουσιάζονται συγκεκριµένες µελέτες.
Συγκεκριµένα, στην πρώτη ενότητα γίνεται µια εισαγωγή στη σηµασία και
χρήση της συγκριτικής µεθόδου από τον Αριστοτέλη µέχρι σήµερα και στη
διαµόρφωση του σύγχρονου χώρου της συγκριτικής πολιτικής.
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Στην επόµενη ενότητα, εκτός από τη συζήτηση συγκεκριµένων εργασιών,
δίδονται στους φοιτητές βιβλία από τη βιβλιογραφία είτε για παρουσίαση –
συζήτηση συγκεκριµένων θεµάτων, είτε για παρουσίαση όλου του βιβλίου.
Το τρίτο µέρος αποτελεί και το µεγαλύτερο σε έκταση τµήµα του µαθήµατος
και αφορά τη συγκριτική µελέτη των πολιτικών και κοµµατικών
συστηµάτων στον ευρωπαϊκό χώρο. Γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη των
σύγχρονων πολιτικών συστηµάτων µε βάση τη συγκρότηση του έθνους
κράτους, στην παγίωση των κοµµατικών συστηµάτων, στις κοµµατικές
οικογένειες και στην ανάπτυξη νέων µορφών πολιτικής δράσης (νέα
κινήµατα, κόµµατα νέας πολιτικής, παγκοσµιοποίηση κλπ). Η εν λόγω
ενότητα στηρίζεται κυρίως στο βιβλίο των R. Hague και M. Harrop και,
συµπληρωµατικά, σε άρθρα ή άλλα κείµενα.
Βιβλιογραφία:
R. Hague, M. Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Αθήνα:
Εκδόσεις Κριτική Α.Ε, 2005.
Χ. Λυριντζής, Σύγκριση και Ερµηνεία, Αθήνα: Κάπολα Κων. Παγώνα
Εκδόσεις –Εκθέσεις - Μελέτες, 2001.
Y. Meny, Συγκριτική Πολιτική, Τόµος 1ος, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης
Α.Ε.Β.Ε., 1996.
Franz Lehner, Widmier, Συγκριτική Πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε,
2007.
42500 Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστηµα
Χ. Λυριντζής, Η. Νικολακόπουλος, Μ. Σπουρδαλάκης,
Γ. Θεοδωρίδης
Το µάθηµα αποσκοπεί στην «εισαγωγή των φοιτητών στο ελληνικό πολιτικό
σύστηµα από τη πτώση της Δικτατορίας µέχρι σήµερα». Για επιτευχθεί αυτή
η εισαγωγή, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενηµερώνονται για τις
προϋποθέσεις (οικονοµικές, ιδεολογικές, πολιτισµικές) πάνω στις οποίες
στηρίχθηκε η επικράτηση και η εδραίωση της Τρίτης Ελληνικής
Δηµοκρατίας. Για τον σκοπό αυτόν «το εισαγωγικό µέρος του µαθήµατος θα
είναι αφιερωµένο στη σύντοµη παρουσίαση και ανάλυση των σηµαντικών
πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων που έβαλαν την σφραγίδα τους στη
χώρα από την Κατοχή µέχρι το 1974.» Η κάλυψη της διδακτέας αυτής ύλης
απαιτεί την χρήση πολλαπλών βοηθηµάτων που εξετάζουν κάθε µία από
αυτές τις γενικές και εκτεταµένες θεµατικές και κάθε µια από αυτές τις
ιστορικές περιόδους.
Βιβλιογραφία:
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J. Μeynaud, Π. Μερλόπουλος, Γ. Νοταράς, Οι Πολιτικές Δυνάµεις στην
Ελλάδα 1946-1965, Τόµος Α', Αθήνα: Α. & Σ. Σαββάλας Α.Ε. Εκδοτική Βιβλιοεµπορική, 2002.
Β. Παναγιωτόπουλος, (επιµ), Ιστορία του Nέου Eλληνισµού 1770 – 2000: Η
Ελλάδα της Οµαλότητας. Δηµοκρατικές Κατακτήσεις - Οικονοµική Ανάπτυξη
και Κοινωνική Σταθερότητα, Τόµος 10ος, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Α.Ε.
Εκδόσεις - Βιβλιοπωλείο, 2003.
David Close, H Ελλάδα 1945 – 2004: Πολιτική, Κοινωνία, Οικονοµία,
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επιλογή/Θύραθεν, 2006.
Γ. Βούλγαρης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης 1974-1990: Σταθερή Δηµοκρατία
Σηµαδεµένη από τη Μεταπολεµική Ιστορία, Αθήνα: Εκδόσεις Θεµέλιο Ε.Π.Ε.,
2005.
K. Featherstone, Πολιτική στην Ελλάδα. Η Πρόκληση του Εκσυγχρονισµού,
Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ Αλ. Μανωλάκης & ΣΙΑ Ε.Ε., 2007.
42521 Διοικητική Επιστήµη
Χ. Κουταλάκης
Πρόκειται για µια γενική εισαγωγή στη µελέτη του διοικητικού φαινοµένου,
µε ειδικότερη αναφορά στην ιδιαιτερότητα της Δηµόσιας Διοίκησης.
Εξετάζονται η γενεαλογία και τα ρεύµατα της σύγχρονης Διοικητικής
Επιστήµης, καθώς και η Δηµόσια Διοίκηση ως κοινωνικός θεσµός, η
διαδικασία διαµόρφωσής του, καθώς και τα στοιχεία της ιδιαιτερότητάς του
ως κρατικού µηχανισµού. Αναλύεται το γραφειοκρατικό πρότυπο
οργάνωσης και η λογική των επιµέρους στοιχείων του.
Στη συνέχεια, εξετάζεται ο µεταβαλλόµενος ρόλος της διοίκησης στο
πλαίσιο του κράτους πρόνοιας και της πιο πρόσφατης αµφισβήτησής του.
Επίσης αναλύονται οι σχέσεις διοίκησης και δικαίου, διοίκησης και πολιτικής,
διοίκησης και κοινωνίας οι διάφορες αντιλήψεις για το ρόλο της Δηµόσιας
Διοίκησης και τη φύση της εξουσίας της.
Το µάθηµα στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην
προβληµατική της διοικητικής επιστήµης, δίδοντας ταυτόχρονα µια σφαιρική
εικόνα για τη σχέση της δηµόσιας διοίκησης µε τους άλλους κοινωνικούς
θεσµούς και την εξελικτική της πορεία.
Βιβλιογραφία:
J.Chevallier, Διοικητική Επιστήµη, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1994.
Μ. Σεραφετινίδου, Το Φαινόµενο της Γραφειοκρατίας: Η Θεωρητική Συζήτηση,
Τόµος Ι, Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε., 2003.
Αντ. Μακρυδηµήτρης, Μ.- Ηλ. Πραβίτα., Δηµόσια Διοίκηση. Στοιχεία
Διοικητικής Οργάνωσης, Ε' Έκδοση, Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Σάκκουλα Α.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2012.
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42528Δ

Πολιτική Οικονοµία ΙΙ: Σύγχρονη Μικροθεωρία και Ρύθµιση
Α. Κόντης
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών µε
το γνωστικό αντικείµενο της Πολιτικής Οικονοµίας, µε έµφαση στην
µικροοικονοµική θεωρία και πολιτική. Περιεχόµενο του µαθήµατος είναι
παρακάτω θεµατικές ενότητες: Οι βασικές έννοιες της Οικονοµικής
Επιστήµης (παραγωγικοί συντελεστές, οικονοµικό κύκλωµα, οικονοµικά
προβλήµατα, µέθοδοι οικονοµικής επιστήµης, οικονοµικά συστήµατα),
οικονοµική συµπεριφορά του καταναλωτή, οικονοµική συµπεριφορά της
επιχείρησης (θεωρία παραγωγής και κόστους), σχηµατισµός τιµών στον
πλήρη
ανταγωνισµό,
µονοπώλιο,
ολιγοπώλιο
και
µονοπωλιακό
ανταγωνισµό, σχηµατισµός τιµών των παραγωγικών συντελεστών, διανοµή
εισοδήµατος, εξωτερικές επιδράσεις (εξωτερικές οικονοµίες, εξωτερικές
επιβαρύνσεις), θεωρία παιγνίων, οικονοµική της ευηµερίας.
Βιβλιογραφία:
J. E Stiglitz., C. E Walsh., Αρχές της Μικροοικονοµικής, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2009.
P Samuelson., W. Nordhaus, Οικονοµική, Τόµος Α΄, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2000.
42533 Πολιτική Επιστήµη ΙΙ
Δ. Σωτηρόπουλος, Π. Λέκκας
Σκοπός του µαθήµατος είναι να επεκτείνει την πρώτη επαφή των φοιτητών
και φοιτητριών µε τα βασικά πεδία και τα κύρια αναλυτικά εργαλεία της
Πολιτικής Επιστήµης, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αναπτύξει τον θεωρητικό
προβληµατισµό γύρω από αυτά τα ζητήµατα, αλλά και την συγκεκριµένη
κληρονοµιά που µας κληροδότησε η διαµόρφωση της νεωτερικότητας.
Οι θεµατικές του µαθήµατος είναι:
Αντικείµενο και µεθοδολογία της πολιτικής επιστήµης.
Διαφωτισµός και η γέννηση των κοινωνικών επιστηµών. Πολιτική
φιλοσοφία: Το παρελθόν και το µέλλον (;) της πολιτικής επιστήµης.
Οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες συγκρότησης του σύγχρονου κράτους.
Το φιλελεύθερο κράτος.
Το κοινωνικό κράτος.
Το πολιτικό σύστηµα.
Λειτουργισµός.
Πολιτισµικές διαστάσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
Πολιτική συµπεριφορά και πολιτική συµµετοχή.
Εµείς και οι άλλοι. Πολιτισµοί σε αντιπαράθεση;
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Βιβλιογραφία:
C.Hay, Μ. Lister, και D. Marsh, επιµ., Το Κράτος, Αθηνα: Σαββάλας Εκδοτική
Βιβλιεµπορική, 2011.
S. Hall, B. Gieben, Η Διαµόρφωση της Νεωτερικότητας. Οικονοµία, Κοινωνία
Πολιτική, Πολιτισµός, Αθήνα: Α. & Σ. Σαββάλας Α.Ε. Εκδοτική Βιβλιοεµπορική, 2003.
Κ. Lenk, Πολιτική Κοινωνιολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., 2005.
W. Abendroth, K. Lenk, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήµη, Τόµος Α΄, Αθήνα:
Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., 2005.
Μ. Σεραφετινίδου, Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία, Αθήνα: Γ.
Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε., 2003.
42538Δ

Παγκόσµια και Ευρωπαϊκή Ιστορία ΙΙ
Ν. Γιακωβάκη
Το µάθηµα στοχεύει να εµβαθύνει στα ιστορικά ζητήµατα που σφραγίζουν
την πορεία της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσµου τον 20ό αιώνα (χωρίς να
αποκλείεται η αναδροµή σε προγενέστερους αιώνες). Η θεµατική στην
οποία επικεντρώνεται το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 το µάθηµα αφορά την
άνοδο και επικράτηση των εθνών κρατών στην Ευρώπη, από την εµφάνισή
τους έως και τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις
σχετικές εξελίξεις στα Βαλκάνια και στη συσχέτισή τους µε τις γενικότερες
ευρωπαϊκές εξελίξεις. Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται:
·
Η ανάδυση του έθνους κράτους στην Ευρώπη µετά το 1789, η
εµφάνιση εθνικών κινηµάτων, η σχέση τους µε τον φιλελευθερισµό, ιδίως
κατά τις επαναστάσεις του 1848, και η επικράτηση της αρχής των
εθνοτήτων.
·
Οι τριγµοί και οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες στις αυτοκρατορίες
των Αψβούργων και των Οθωµανών, αλλά και η τελική διάλυση τους µε τον
Α' Π.Π.
·
Η διαµόρφωση και οι µεταβολές του συστήµατος των Μεγάλων
Δυνάµεων µετά το 1815 και έως το 1919 γενικά, και ειδικότερα ο ρόλος τους
στη δηµιουργία των διάδοχων κρατών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Βιβλιογραφία:
Serge Berstein & Pierre Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τοµ.2: Η Ευρωπαϊκή
συµφωνία και η Ευρώπη των Εθνών 1815-1919, Αθήνα: εκδόσεις Αλεξάνδρεια,
2008.
Barbara Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων Ι: 18ος - 19ος αιώνας, Αθήνα:
Πολύτροπον 2006.
Εric Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848, Αθήνα: ΜΙΕΤ 1992.
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Στέφαν Πάβλοβιτς, Ιστορία των Βαλκανίων, 1804-1944, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
2005.
42543Δ

Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ
Η. Νικολακόπουλος, Ε. Αθανασιάδη
Τους κύριους άξονες µιας κριτικής διερεύνησης των ποιοτικών µεθόδων των
κοινωνικών επιστηµών αποτελούν:
• Οι αξιολογικές κρίσεις και η αναζήτηση της αντικειµενικότητας.
• Η συζήτηση για την ουδετερότητα των τεχνικών έρευνας.
• Οι παραµορφωτικές προϊδεάσεις και ο εθνοκεντρισµός.
• Οι σχέσεις εµπειρίας και θεωρίας.
• Ο ρόλος των θεωρητικών υποδειγµάτων και η κριτική παρουσίασή τους.
• Η ιδιαιτερότητα των κοινωνικών φαινοµένων και των κοινωνικών
επιστηµών.
• Τα «σύνορα» µεταξύ επιστηµών και η αναγκαιότητα της διεπιστηµονικής
προσέγγισης των κοινωνικών και πολιτικών φαινοµένων.
• Η ανάλυση των κοινών σταδίων σε όλους τους τύπους των κοινωνικών
ερευνών.
• Οι τεχνικές επεξεργασίας του ερευνητικού υλικού, µε έµφαση στην τεχνική
του ερωτηµατολογίου, της ανάλυσης περιεχοµένου, της συνέντευξης και της
συµµετοχικής παρατήρησης.
• Οι κλασικές και σύγχρονες έρευνες ελλήνων και ξένων επιστηµών.
Βιβλιογραφία:
Earl Babbie, (2011), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Αθήνα,Εκδόσεις Κριτική
Α.Ε.
M. Grawitz, Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστηµών, Τόµοι Α΄ και Β΄, Αθήνα:
Βιβλιόπολις Α.Ε.Β.Ε. Προϊόντα Πνευµατικής Δηµιουργίας, 2006.
Θ. Καλφόπουλος, (επιµ.), Η Ποιοτική Παράδοση στις Κοινωνικές Επιστήµες,
Αθήνα: Κάπολα Κων. Παγώνα Εκδόσεις – Εκθέσεις - Μελέτες, 2003.
Π. Γέµτος, Οι Κοινωνικές Επιστήµες. Μια εισαγωγή, Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ.
Δαρδανός Ο.Ε., 1995.
Ν. Κυριαζή, Η Κοινωνιολογική Έρευνα: Κριτική Επισκόπηση των Μεθόδων και
των Τεχνικών, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Α.Ε. Εκδόσεις - Βιβλιοπωλείο,
2001.
Π. Καζάκος, Εξηγώντας την Κοινωνία. Μια εισαγωγή σε Μεθόδους και
Τεχνικές, Αθήνα: Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε., 2006.
Γ.Παπαγεωργίου, (επιµ.), Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα, Αθήνα: Γ.
Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε., 1998.
Α.Λυδάκη, Ποιοτικές Μέθοδοι της Κοινωνικής Έρευνας, Αθήνα: Καστανιώτης
Α.Ε., 2001.
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Α.-Ι. Δ. Μεταξάς, Πολιτική Επιστήµη Ι: Πολιτική Μεθοδολογία, Αθήνα –
Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλα, 1985.
9.2. Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατεύθυνσης & Ειδικής Επιλογής
9.2.1. Α΄ Κύκλος Πολιτική Ανάλυση
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
O Κύκλος της Πολιτικής Ανάλυσης αποβλέπει στην ουσιαστική γνωριµία
των φοιτητών και φοιτητριών µε τα κύρια αντικείµενα και αναλυτικά
εργαλεία του χώρου της Πολιτικής Επιστήµης. Το διδακτικό πρόγραµµα
επιδιώκει την εξοικείωση µε τους τρεις βασικούς κλάδους που συνιστούν τον
κορµό των πολιτικών γνώσεων:
α) τη συγκριτική ανάλυση των πολιτικών φαινοµένων
β) την πολιτική κοινωνιολογία
γ) την πολιτική θεωρία και την ιστορία της
H Κατεύθυνση αποδίδει ίση σηµασία στην εξοικείωση των φοιτητών και
φοιτητριών µε το έργο των κλασικών πολιτικών στοχαστών, αρχαίων και
νεωτέρων, που διαµόρφωσαν το λεξιλόγιο και την εννοιολογία της
συστηµατικής πολιτικής ανάλυσης, καθώς και την παρουσίαση των
σύγχρονων προβληµάτων και µεθοδολογικών προσεγγίσεων που
απασχολούν την πολιτική ανάλυση.
H θεµατολογία των σύγχρονων προβληµατισµών αναφέρεται στις σχέσεις
κράτους και κοινωνίας, στη µελέτη των κοινωνικών δυνάµεων που
επηρεάζουν την πολιτική ζωή και τη σύγκριση της δυναµικής διαφορετικών
πολιτικών συστηµάτων, ώστε να γίνει δυνατή η αφαιρετική σύλληψη και η
κατανόηση των φαινοµένων της πολιτικότητας.
Eπιδίωξη της Κατεύθυνσης είναι η συστηµατική επιστηµονική κατάρτιση
των φοιτητών και φοιτητριών και η εισαγωγή τους στη διαδικασία της
έρευνας, που θα τους δώσει την αναγκαία προπαίδεια και τα εφόδια για
περαιτέρω επαγγελµατική ενασχόληση µε την Πολιτική Επιστήµη.
Στόχος του προγράµµατος σπουδών που παρέχει ο Κύκλος Πολιτικής
Ανάλυσης είναι η παροχή επαρκών γνώσεων στο χώρο της Πολιτικής
Επιστήµης και των συναφών προς αυτήν γνωστικών αντικειµένων, που να
διευκολύνουν τις προοπτικές ένταξης αποφοίτων µε αυτόν το συγκεκριµένο
προσανατολισµό σε φορείς τόσο του δηµοσίου, όσο και του ιδιωτικού χώρου
και τη συνέχιση των σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο.
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α) Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατεύθυνσης
Ε΄ Εξάµηνο
42531 Πολιτική Κοινωνιολογία Ι
Μ. Σπουρδαλάκης
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή στην προβληµατική και στα
σύγχρονα ερευνητικά πεδία της πολιτικής κοινωνιολογίας, έτσι όπως αυτά
έχουν διαµορφωθεί τόσο από την παράδοση της σχετικής «ακαδηµαϊκής»
συζήτησης όσο και από την συγκυρία. Μετά από µια εισαγωγή στο
αντικείµενο και την ιστορική παράδοση της Πολιτικής Κοινωνιολογίας, το
µάθηµα επικεντρώνεται και αναλύει τα πολιτικά κόµµατα ως κεντρικό
θεσµό του συστήµατος πολιτικής εκπροσώπησης. Πιο συγκεκριµένα µετά
τη συζήτηση για τον «ορισµό» και τις λειτουργίες του πολιτικού κόµµατος η
συζήτηση θα επικεντρωθεί στη ανάλυση της σχέσης κόµµατος µε την
κοινωνία και το κράτος καθώς και στην συµβολή του στη δηµοκρατία. Στη
συνέχεια το µάθηµα εξετάζει τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος
πολιτικής εκπροσώπησης κατά τη Μεταπολεµική περίοδο καθώς και τους
µετασχηµατισµούς του από την κρίση της δεκαετίας του 1970 µέχρι σήµερα.
Τέλος, το µάθηµα ολοκληρώνεται µε την συζήτηση των συνεπειών της
κρίσης πάνω στο σύστηµα πολιτικής εκπροσώπησης στης σύγχρονες
δηµοκρατικές πολιτείες.
Βιβλιογραφία
J.Lagroye, B.Francois, F.Sawicki, Πολιτική κοινωνιολογία, Αθήνα, Τυπωθήτω
Γιώργος Δαρδανός, 2008 (πρώτη επιλογή).
S.Hall, D.Held, B.Gieben, Η νεωτερικότητα σήµερα. Οικονοµία, κοινωνία,
πολιτική, πολιτισµός, Αθήνα, Εκδ. Σαββάλα, 2003 (δεύτερη επιλογή).
42810 Συγκριτική Πολιτική Ι
Π. Παναγιωτόπουλος
Το µάθηµα επιχειρεί µια συνοπτική παρουσίαση της διαµόρφωσης και
ιστορικής πορείας της Συγκριτικής Πολιτικής. Εξετάζονται οι βασικές
έννοιες, καθώς και τα προβλήµατα που συνδέονται µε την εφαρµογή της
συγκριτικής µεθόδου στην πολιτική ανάλυση.
Γίνεται επισκόπηση των κυριοτέρων θεωρητικών προσεγγίσεων και
"σχολών" στο χώρο της συγκριτικής πολιτικής και αναλύονται οι σύγχρονες
τάσεις. Εν συνεχεία, το κύριο βάρος του µαθήµατος επικεντρώνεται στα
πολιτικά συστήµατα του ευρωπαϊκού χώρου, παρουσιάζοντας την ιστορική
τους πορεία και τη σηµερινή τους κατάσταση. Αναλυτικές έννοιες και
θεωρητικά σχήµατα που έχουν χρησιµοποιηθεί για την ως άνω µελέτη
αποτελούν κύριο αντικείµενο του µαθήµατος.
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Βιβλιογραφία:
S. Berstein, Δηµοκρατίες, Αυταρχικά και Ολοκληρωτικά Καθεστώτα στον 20ο
αι., Αθήνα: Εκδόσεις - Βιβλιοπωλείο Ποιότητα Βασιλική Γυφτάκη & ΣΙΑ Ο.Ε.,
2001.
Y. Meny, Συγκριτική Πολιτική: Οι Δηµοκρατίες Γαλλία, Γερµανία, Ηνωµένες
Πολιτείες, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε.,
1996.
G. Sartori, Σηµασιολογία, Έννοιες, Συγκριτική Μέθοδος, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2004.
M. Mazower, Σκοτεινή Ήπειρος. Ο Ευρωπαϊκός 20ος αιώνας, Αθήνα:
Αλεξάνδρεια Εκδόσεις Δ. Φραγκούλης & ΣΙΑ Ο.Ε., 2001.
ΣΤ΄ Εξάµηνο
42582Σ
Συγκριτική Πολιτική ΙΙ: Τρίτος Κόσµος
Δ. Σωτηρόπουλος
Σκοπός του µαθήµατος είναι η αρχική εξοικείωση των φοιτητών µε τις
ιδιαιτερότητες των κοινωνιών και των πολιτικών συστηµάτων των περιοχών
που δεν ακολούθησαν τις τροχιές οικονοµικής και πολιτικής ανάπτυξης των
χωρών της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής.
Τα πολιτικά συστήµατα των περισσότερων χωρών της Ασίας, της Αφρικής
και της Λατινικής Αµερικής ήσαν µέχρι το "τρίτο κύµα εκδηµοκρατισµού"
διαφορετικά από τα τυπικά κοινοβουλευτικά δηµοκρατικά καθεστώτα, ενώ
οι αντίστοιχες κοινωνίες χαρακτηρίζονταν από διαχωριστικές τοµές και
συγκρούσεις µε βάση τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τη θρησκευτική πίστη
και τη γλώσσα.
Ο πολιτικός, οικονοµικός και κοινωνικός µετασχηµατισµός των
αναπτυσσόµενων χωρών συνδέεται αφενός µε τη µακρά ιστορική περίοδο
αποικιοκρατίας έως τον B' Παγκόσµιο Πόλεµο και αφετέρου µε τη
µεταβαλλόµενη οικονοµική, τεχνολογική και πολιτιστική εξάρτηση των
νέων ανεξάρτητων κρατών από τη Δύση κατά τη µεταπολεµική περίοδο.
Στο µάθηµα εξετάζονται η συµβολή και τα όρια των θεωριών της
συγκριτικής πολιτικής επιστήµης, και ειδικά της θεωρίας του
εκσυγχρονισµού και της θεωρίας της εξάρτησης, στην κατανόηση των
πολιτικών και κοινωνικών όψεων του λεγόµενου "Τρίτου Κόσµου".
Επίσης, αναπτύσσονται οι ιστορικές και σύγχρονες µορφές σχέσεων των
αναπτυσσόµενων χωρών µε τις αναπτυγµένες, εξετάζεται ο ρόλος των
διεθνών οικονοµικών οργανισµών, ο επιστηµονικός και πολιτικός "λόγος"
που κυριαρχεί στην προσέγγιση των πολιτισµών και των κοινωνιών του
"Τρίτου Κόσµου", περιγράφονται οι πρόσφατες εµφύλιες διαµάχες και τα
οικονοµικά αδιέξοδα ορισµένων αναπτυσσόµενων χωρών και,
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Τέλος, συζητούνται και αξιολογούνται οι περιπτώσεις των χωρών που
επιχείρησαν αυτόνοµη αναπτυξιακή πορεία, καθώς και η ανάδυση του
"Τέταρτου Κόσµου".
Βιβλιογραφία:
Γ. Σπυρόπουλος, Ο Τρίτος Κόσµος στις Διεθνείς Σχέσεις: Μύθοι και
Πραγµατικότητες, Αθήνα: Παπαζήσης, Α.Ε.Β.Ε., 2005.
J. Martinussen, Κοινωνία, Κράτος, Αγορά: Θεωρίες της Ανάπτυξης, Αθήνα: Α.
& Σ. Σαββάλας Α.Ε. Εκδοτική - Βιβλιοεµπορική, 2007.
Δ. Σωτηρόπουλος, Α. Χουλιάρας, Σ. Ρούσσος, Π. Σκλιάς, Ο Τρίτος Κόσµος:
Πολιτική, Κοινωνία, Οικονοµία, Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2005.
Α.-Α. Κύρτσης, Κοινωνιολογική Θεωρία της Ανάπτυξης, Αθήνα: Κάπολα Κων.
Παγώνα Εκδόσεις – Εκθέσεις - Μελέτες, 1999.
42602 Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ
Μ. Σπουρδαλάκης
Το µάθηµα αποτελεί συνέχεια του Πολιτική Κοινωνιολογία Ι και ως εκ
τούτου συνεχίζει την εισαγωγή «στην προβληµατική και στα σύγχρονα
ερευνητικά πεδία της πολιτικής κοινωνιολογίας, έτσι όπως αυτά έχουν
διαµορφωθεί τόσο από την παράδοση της σχετικής «ακαδηµαϊκής»
συζήτησης όσο και από την συγκυρία». Αντί άλλης εισαγωγής συνοψίζονται
τα βασικά συµπεράσµατα του οµότιτλου µαθήµατος του προηγουµένου
εξαµήνου και ακολουθεί η συζήτηση βασικών εννοιών που αφορούν στα
ζητήµατα κοινωνικής εκπροσώπησης. Στις σχετικές ενότητες εξετάζονται οι
οµάδες συµφερόντων, τα εργατικά συνδικάτα, οι εργοδοτικές οργανώσει
καθώς και οι νέες µορφές εκπροσώπησης της «κοινωνίας των πολιτών» (Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις και κοινωνικά κινήµατα). Μετά από µια σύντοµη
αναφορά στο σύστηµα κοινωνικής εκπροσώπησης της Μεταπολίτευσης, η
συζήτηση εστιάζει στο ζήτηµα της δηµοκρατίας, όπου και εξετάζονται
συνοπτικά φιλελεύθερες και ριζοσπαστικές θεωρήσεις καθώς και οι
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η δηµοκρατία από τις διαδικασίες
παγκοσµιοποίησης. Το µάθηµα αφού εξετάσει τα σύγχρονα ζητήµατα
εκπροσώπησης
ολοκληρώνεται
µε
την
σύνοψη
µεθοδολογικών
συµπερασµάτων
Βιβλιογραφία
Erik Neveu, Κοινωνιολογία των κοινωνικών κινηµάτων, Αθήνα, Σαββάλας,
2010 (1η επιλογή).
Schmidt, M. Θεωρίες της δηµοκρατίας, Αθήνα, Σαββάλας, 2004 (2η επιλογή).
Φάκελος
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Ζ΄ Εξάµηνο
42532 Κλασική Πολιτική Θεωρία
Π. Κιτροµηλίδης
Εξετάζεται η εξέλιξη της πολιτικής σκέψης στην κλασική αρχαιότητα, µε
ειδική αναφορά στη διαµόρφωση συστηµατικών τρόπων αντιµετώπισης του
πολιτικού φαινοµένου στην κλασική γραµµατεία της αρχαίας Ελλάδας και
της Ρώµης. Το µάθηµα συνδυάζει ιστορικές και αναλυτικές προσεγγίσεις και
αντλεί τις πηγές του από την αρχαία τραγωδία, την ιστοριογραφία και την
πολιτική φιλοσοφία. Ειδική έµφαση στο έργο των: Αισχύλου, Σοφοκλή,
Ευριπίδη, Ηροδότου, Θουκυδίδη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Δηµοσθένη,
Πολυβίου, Κικέρωνα και Αυγουστίνου. Παραδόσεις και φροντιστηριακές
συζητήσεις, προαιρετική εργασία των φοιτητών. Οι παραδόσεις βασίζονται
στις πρωτογενείς πηγές.
Το µάθηµα περιλαµβάνει και δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις στον
αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς και στο Επιγραφικό
Μουσείο.
Βιβλιογραφία:
T. Sinclair, Ιστορία της Ελληνικής Πολιτικής Σκέψεως, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 1969.
J. Dunn, Δηµοκρατία 508π.χ. – 1992µ.χ., Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου Ασηµ.
Καρδαµίτσα & ΣΙΑ Ο.Ε., 1997.
Janet Coleman, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης από την Αρχαία Ελλάδα µέχρι
τους Πρώτους Χριστιανικούς Χρόνους, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., 2005.
Αριστοτέλης, (µτφ. Α. Βλάχου), Αθηναίων Πολιτεία, Αθήνα: Βιβλιοπωλείων
της "Εστίας" – Ι. Δ. Κολλάρου & ΣΙΑΣ Α.Ε., 1980.
Paul Cartledge, Η αρχαία ελληνική πολιτική σκέψη στην πράξη, Αθήνα: Α.Α.
Λιβάνης, 2011.
42712 Πολιτική Συµπεριφορά
Μ. Παντελίδου - Μαλούτα
Το µάθηµα αυτό στοχεύει στη διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν
στη διαµόρφωση και την εκδήλωση της πολιτικής συµπεριφοράς
υποκειµένων και κοινωνικών κατηγοριών στο πλαίσιο της δηµοκρατίας.
Σηµείο αναφοράς αποτελεί µια προβληµατική περί ιδιότητας του πολίτη και
δικαιωµάτων, ενώ βασική αναλυτική κατηγορία είναι η έννοια της πολιτικής
συµµετοχής.
Αρχικά εξετάζονται η έννοια και οι διάφορες µορφές πολιτικής
συµπεριφοράς, η διαδικασία µέσω της οποίας αυτή διαµορφώνεται και το
πλαίσιο όπου εκδηλώνεται, καθώς και οι παράγοντες που σχετίζονται µε
διαφορετικούς τύπους συµπεριφοράς. Επιχειρείται εµπειρική διερεύνηση και
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ερµηνεία της επίδρασης συγκεκριµένων µεταβλητών (κοινωνική θέση και
κοινωνική κινητικότητα, φύλο, ηλικία, θρησκεία, ιδεολογία κ.ά) όπως αυτή
εκδηλώνεται στην ατοµική πολιτική συµπεριφορά, καθώς και αποτίµηση της
βαρύτητας της κοινωνικής ανισότητας στη διαµόρφωση διαφορετικών
προτύπων συµπεριφοράς. Οι αναφορές επικεντρώνονται στην ελληνική
πολιτική κουλτούρα, αλλά προτείνονται και στοιχεία για τη συγκριτική
µελέτη της επίδρασης των σχετικών µεταβλητών σε διαφορετικές κοινωνίες.
Η διερεύνηση αυτή επιτρέπει την ανάπτυξη µιας προβληµατικής για τις
ταυτότητες, το µεταβαλλόµενο χαρακτήρα τους και τις πολλαπλές ατοµικές
αναφορές. Παράλληλα, επισηµαίνονται τα όρια του συµπεριφορισµού στην
ανάλυση και την ερµηνεία εµπειρικών δεδοµένων για την πολιτική
συµπεριφορά και δοκιµάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις για το σχεδιασµό
της εµπειρικής διερεύνησης και την ανάλυση στοιχείων που αναφέρονται σε
αυτή, µε στόχο τη σχετική εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών.
Προτείνεται δε, ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης όπου η επισήµανση της
ανισότητας στην πολιτική συµµετοχή οδηγεί στην ανάπτυξη θεωρητικής
συζήτησης για την ιδιότητα του πολίτη, την ανισότητα στην κατοχή της
ιδιότητας αυτής ως πρακτικής, και την έµφυλη διάστασή της.
Ο διττός χαρακτήρας του περιεχοµένου του µαθήµατος, που αναφέρεται
τόσο σε εµπειρική διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην πολιτική
συµπεριφορά, όσο και σε θεωρητική αντιµετώπιση της πολιτικής συµµετοχής
ως συστατικό στοιχείο της ιδιότητας του πολίτη η οποία πραγµατώνεται σε
συνθήκες συνύπαρξης πολιτικής ισότητας και κοινωνικής ανισότητας,
αντανακλάται και στη βιβλιογραφία, η οποία κρίνεται ως απαραίτητη για
την κάλυψη της ύλης του µαθήµατος.
Βιβλιογραφία:

A. Διδακτικά βοηθήματα
T. H. Marshall, T. Bottomore, Iδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη, Aθήνα,
Gutenberg, 1995.
M. Παντελίδου Mαλούτα, Πολιτική Συµπεριφορά: Θεωρία, έρευνα και
Ελληνική πολιτική, Aθήνα, Σαββάλας, 2012.
B. Άρθρα όπου προσφέρεται υλικό για κριτική αντιµετώπιση της εµπειρικής
διερεύνησης της πολιτικής συµπεριφοράς
Π. Kαφετζής, "Eυρωπαϊκός Nότος: Σε αναζήτηση του πολίτη και της
πολιτικής", Eπιθεώρηση Kοινωνικών Eρευνών, 69A, 1988, σσ. 24-66.
X. Λυριντζής, "Mεθοδολογικά ζητήµατα στη σύγχρονη πολιτική ανάλυση",
Eπιθεώρηση Kοινωνικών Eρευνών, 75A, 1990, σσ. 58-70.
M. Παντελίδου Mαλούτα, "Eλληνική πολιτική κουλτούρα: Όψεις και
προσεγγίσεις", Eπιθεώρηση Kοινωνικών Eρευνών, 75A, 1990, σσ. 18-57.
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M. Κακεπάκη, "Μεταβολές στην ελληνική πολιτική κουλτούρα, 1988-2005:
Από τη γενιά του πολιτικού ενδιαφέροντος στη γενιά της πολιτικής αδιαφορίας;" Ελληνική Eπιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, 28, 2006, σσ.111-128.
Γ. Άρθρα και κεφάλαια βιβλίων όπου προτείνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο
ανάλυσης της πολιτικής συµµετοχής
S. Hall, "Tο ζήτηµα της πολιτιστικής ταυτότητας", στο, S. Hall, D. Held, A.
McGrew, H νεωτερικότητα σήµερα, Aθήνα, Σαββάλας, 2003, σσ.401-425.
M.G. Schmidt, Θεωρίες της δηµοκρατίας, Αθήνα, Σαββάλας, 2004, σσ.279-296.
J. M. Maravall, "H εµπειρία της Nότιας Eυρώπης", στο, X. Λυριντζής, H.
Nικολακόπουλος, Δ. Σωτηρόπουλος, Kοινωνία και πολιτική. Όψεις της Γ'
Eλληνικής Δηµοκρατίας, Aθήνα, Θεµέλιο, 1996, σσ. 58-77.
C. Offe, "Δηµοκρατική θεωρία και δηµοκρατική πράξη", στο, X. Λυριντζής, H.
Nικολακόπουλος, Δ. Σωτηρόπουλος, Kοινωνία και πολιτική. Όψεις της Γ'
Eλληνικής Δηµοκρατίας, Aθήνα, Θεµέλιο, 1996, σσ. 45-57.

Η΄ Εξάµηνο
42601 Νεότερη Πολιτική Θεωρία
Π. Κιτροµηλίδης
Εµβάθυνση στα θεµελιώδη ζητήµατα που αφορούν την εξέλιξη και τη
συγκρότηση της νεότερης πολιτικής σκέψης. Εισαγωγική αναφορά στις
πολιτικές θεωρίες της µεσαιωνικής εποχής (Aκινάτης, Μαρσίλιος). O
πολιτικός ουµανισµός της Αναγέννησης, ο φιλελευθερισµός, ο
ριζοσπαστισµός και ο σοσιαλισµός. Έµφαση στη µελέτη των πρωτογενών
πηγών και εργασίες των φοιτητών.
Βιβλιογραφία:
J. Coleman, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, Τόµος Β΄, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική
Α.Ε., 2006.
Π. Κιτροµηλίδης, Νεότερη Πολιτική Θεωρία, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, 1996.
Π. Κιτροµηλίδης, Πολιτικοί Στοχαστές των Νεότερων Χρόνων, Αθήνα:
Πορεία, 2007.
42714 Εκλογική Κοινωνιολογία
Η. Νικολακόπουλος
Το µάθηµα αυτό βρίσκεται σε άµεση συνάφεια µε το µάθηµα Πολιτική
Συµπεριφορά I, το οποίο διδάσκεται στο Z' Εξάµηνο. Από τις διάφορες
µορφές πολιτικής συµπεριφοράς, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εδώ στην
εκλογική συµπεριφορά. Παρουσιάζονται οι κυριότεροι σταθµοί που
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διαµόρφωσαν τη θεµατική και τη µεθοδολογία της εκλογικής
κοινωνιολογίας,
διερευνάται
η
επίδραση
των
διαφόρων
κοινωνικοδηµογραφικών µεταβλητών στην ατοµική εκλογική συµπεριφορά
και εξετάζονται τα κυριότερα θεωρητικά υποδείγµατα για την ανάλυση και
ερµηνεία των εκλογικών δεδοµένων. Ακολούθως, µε βάση τη θεµατική και
τη µεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί, εξετάζεται η ελληνική εκλογική σκηνή
κατά τη δεκαετία του '80.
Βιβλιογραφία:
Nonna Mayer, P. Perrineau, D. Boy, B. Cautres, Εκλογική Συµπεριφορά:
Ιστορικές Διαδροµές και Μοντέλα Ανάλυσης, Αθήνα: Α. & Σ. Σαββάλας Α.Ε.
Εκδοτική - Βιβλιοεµπορική, 2005.
R. Wildenmann, Η Εκλογική Έρευνα: Συµπεριφορά του Εκλογικού Σώµατος
και Ανάλυση Εκλογών, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 1998.
Γ. Τσίρµπας, Εικοσιοκτώ Μέρες: Εκλογές, Πολιτική Διαφήµιση και
Ειδησιογραφία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2007.
β) Μαθήµατα Ειδικής Επιλογής Χειµερινού Εξαµήνου
42050 Πολιτική Κουλτούρα και Κοινωνικοποίηση
Μ. Παντελίδου - Μαλούτα
Το µάθηµα αυτό στοχεύει στη διερεύνηση του ρόλου και της λειτουργίας των
πολιτισµικών παραµέτρων της πολιτικής διαδικασίας. Εξετάζεται η πολιτική
κοινωνικοποίηση ως διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικών στάσεων,
αντιλήψεων και συµπεριφοράς, και ως συνιστώσα της αναπαραγωγής αλλά
και της µετεξέλιξης της πολιτικής κουλτούρας µιας κοινωνίας. Η
προβληµατική επικεντρώνεται στην ελληνική κοινωνική πραγµατικότητα.
Στο πρώτο µέρος, προτείνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης µε αναφορά
και κριτική παρουσίαση της κλασικής βιβλιογραφίας για τις δύο έννοιες που
αποτελούν αντικείµενο του µαθήµατος, καθώς και για άλλες που βρίσκονται
στο επίκεντρο της σχετικής προβληµατικής (πολιτική γενιά, φορείς
κοινωνικοποίησης, υλιστικά/µετα-υλιστικά πρότυπα, εθνική πολιτική
κουλτούρα, πολιτικές υποκουλτούρες, στερεότυπα, εθνικός χαρακτήρας
κ.ά.). Παράλληλα, παρουσιάζεται µια προβληµατική για το χαρακτήρα της
ελληνικής πολιτικής κουλτούρας και τους ιστορικούς παράγοντες που
συνέβαλαν στη διαµόρφωσή της.
Στο δεύτερο µέρος, η µελέτη επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες πλευρές της
πολιτικής κοινωνικοποίησης των νέων στην Ελλάδα και διερευνάται η
χρονική εξέλιξη πολιτικών στάσεων και αντιλήψεων, που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για την ελληνική πολιτική κουλτούρα. Tα ειδικότερα αυτά
θέµατα προσφέρουν στοιχεία για την ανάπτυξη µιας προβληµατικής που
αναφέρεται στο γενικότερο πλαίσιο του µαθήµατος, τη σύνδεση δηλαδή της
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πολιτικής κοινωνικοποίησης της “νέας γενιάς” µε την αναπαραγωγή και τη
µετεξέλιξη της (ελληνικής) πολιτικής κουλτούρας.
Βιβλιογραφία:
A. Bοηθήµατα
N.Διαµαντούρος, Πολιτισµικός δυϊσµός και πολιτική αλλαγή στην Eλλάδα της
µεταπολίτευσης, Aθήνα, Aλεξάνδρεια, 2000 (ιδιαίτερα, σσ.13-67).
Π.Καφετζής, Θ. Μαλούτας, Ι.Τσίγκανου, Πολιτική, Κοινωνία, Πολίτες:
Ανάλυση δεδοµένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, ESS, Αθήνα, ΕΚΚΕ,
2007 (ιδιαίτερα τις πέντε θεµατικές σσ.39-148 και 219-314).
M.Παντελίδου Mαλούτα, Πολιτικές στάσεις και αντιλήψεις στην αρχή της
εφηβείας: Πολιτική κοινωνικοποίηση στο πλαίσιο της ελληνικής πολι-τικής
κουλτούρας, Aθήνα, Gutenberg, 1987 (ιδιαίτερα, σσ. 15-95 και 487-539).
B. Άρθρα και κεφάλαια βιβλίων που καλύπτουν επιµέρους πλευρές της ύλης
Γ.Βούλγαρης, Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση στην Παγκοσµιοποίηση,
Αθήνα, Πόλις, 2008, σσ.326-364 (κεφ.10).
N.Δεµερτζής, Kουλτούρα, νεωτερικότητα, πολιτική κουλτούρα, Aθήνα,
Παπαζήσης, 1989, ιδιαίτερα, σσ.259-300.
P. Παναγιωτοπούλου, “H χαµένη τιµή της πολιτικής κουλτούρας των
Eλληνίδων”, στο, Δεµερτζής, N., H ελληνική πολιτική κουλτούρα σήµερα,
Aθήνα, Oδυσσέας, 1994, σσ.287-328.
M.Παντελίδου Mαλούτα, “Oι έφηβοι της ‘αλλαγής’”, Eπιθεώρηση Kοινωνικών
Eρευνών, 80, 1991, σσ. 41–69.
M.Παντελίδου Mαλούτα, «Αλλαγές στις πολιτικές αντιλήψεις των νέων
γυναικών στο τέλος του 20ου αιώνα», στο, Καραµανωλάκης, Β., Ολυµπίτου, Ε.,
Παπαθανασίου, Ι. (επιµ.), Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα, Αθήνα,
ΑΣΚΙ/Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς, Θεµέλιο, 2010, σσ. 453-463.
Φ. Πολίτης, , Οι «ανδρικές ταυτότητες» στο σχολείο, Αθήνα, Επίκεντρο, 2006,
σσ. 158-201, 288-309.
K. Tσουκαλάς, , “Παράδοση και εκσυγχρονισµός: µερικά γενικότερα
ερωτήµατα” και “Eµµονα στερεότυπα: εθνική ταυτότητα, εθνικός
χαρακτήτας και εθνικά πρότυπα συµπεριφοράς στην Eλλάδα και στη
διασπορά”, στο Tαξιδι στο λόγο και την ιστορία, Tόµος B' Aθήνα, 1996 σσ.255266 και 291-312.
42620 Επικοινωνία και Εξουσία
Κ. Δοξιάδης
Το µάθηµα αποτελεί µια συστηµατική εισαγωγική παρουσίαση της
µεθοδολογίας της ανάλυσης λόγου, µε κεντρικό θεωρητικό υπόβαθρο
κάποιες στοιχειώδεις έννοιες της φιλοσοφίας της επικοινωνίας. Η θεωρητική
επεξεργασία των εννοιών γίνεται παράλληλα µε τις ερευνητικές εφαρµογές.
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Στόχος του µαθήµατος είναι η διερεύνηση των διαπλοκών της επικοινωνίας
µε την εξουσία, δια µέσου κυρίως της κατάδειξης του ιδεολογικού χαρακτήρα
του λόγου των µέσων µαζικής επικοινωνίας, ακόµη και σε περιπτώσεις
επιφανειακά «αθώων» από ιδεολογικής πλευράς κινηµατογραφικών,
τηλεοπτικών και δηµοσιογραφικών κειµένων, όπως είναι οι διαφηµίσεις και
τα ρεπορτάζ που αφορούν ποινικά αδικήµατα.
Ακόµη, εξετάζονται συγκεκριµένα ιδεολογικά φαινόµενα όπως ο εθνικισµός,
και αναλύεται ο ρόλος που έχει παίξει ο µηχανισµός των µέσων µαζικής
επικοινωνίας στην εµφάνιση και διάδοσή τους. Οι σηµαντικότερες
θεωρητικές έννοιες που παρουσιάζονται στο µάθηµα χωρίζονται σε τέσσερις
ενότητες: (α) Έννοιες που αφορούν τη ρητορική διάσταση του λόγου, δηλαδή
την άσκηση εξουσίας δια µέσου της πειθούς. (β) Έννοιες που αφορούν την
αφηγηµατικότητα και τους διαφορετικούς τρόπους εµπλοκής των
υποκειµένων σε συγκεκριµένες αφηγήσεις. (γ) Έννοιες που σχετίζονται µε
τις διαφορές των µέσων επικοινωνίας ως προς το ζήτηµα της ταύτισης, µε
έµφαση κυρίως στις διαφορές µεταξύ γραπτού και κινηµατογραφικού λόγου.
(δ) Τέλος, έννοιες που αναφέρονται στη δοµή των µέσων µαζικής
επικοινωνίας ως µηχανισµού ελέγχου και εξουσίας.
Το µάθηµα έχει σεµιναριακό χαρακτήρα, και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
καλούνται να συµµετάσχουν ενεργητικά στη συζήτηση. Μοιράζονται
φωτοτυπίες και προβάλλονται ταινίες και αποσπάσµατα τηλεοπτικού λόγου
ως κείµενα προς συζήτηση και ανάλυση.
Βιβλιογραφία:
Christian Metz, Ψυχανάλυση και Κινηµατογράφος: Το Φανταστικό Σηµαίνον,
Αθήνα: Βιβλία - Εκδόσεις Πλέθρον Λ. Ρινόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., 2007.
Κ. Δοξιάδης, Ανάλυση Λόγου: Κοινωνικο-Φιλοσοφική Θεµελίωση, Αθήνα:
Βιβλία - Εκδόσεις Πλέθρον Λ. Ρινόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., 2008.
Κ. Δοξιάδης, Εθνικισµός, Ιδεολογία, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Αθήνα:
Βιβλία - Εκδόσεις Πλέθρον Λ. Ρινόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., 1995.
Κ. Λιβιεράτος, Τ. Φραγκούλης, Το Μήνυµα του Μέσου: Η Έκρηξη της Μαζικής
Επικοινωνίας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια Εκδόσεις Δ. Φραγκούλης & ΣΙΑ Ο.Ε., 1989.
42765Θ

Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία
Χ. Λυριντζής
Το µάθηµα ασχολείται µε τις κύριες τάσεις της πολιτικής σκέψης κατά τον
εικοστό αιώνα. Βασικός του άξονας είναι η θεωρία της δικαιοσύνης του J.
Rawls και οι κριτικές που της έχουν ασκηθεί. Θα αναπτυχθούν τα
επιχειρήµατα των κοινοτιστών του R. Nozick.
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η διάκριση ανάµεσα σε "θετική" και "αρνητική"
ελευθερία που προτείνει ο I. Berlin, καθώς και η θεωρία των δικαιωµάτων του
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R. Dworkin. Άλλα θέµατα που θίγονται είναι η θεωρία της διαψευσιµότητας
του K. Popper και οι εφαρµογές της στην πολιτική και την ιστορική σκέψη
καθώς και η θεωρία της επικοινωνίας του J. Habermas.
Βιβλιογραφία:
W. Kymlicka, Η Πολιτική Φιλοσοφία της Εποχής µας, Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις
Επάγγελµα Εκδόσεις Ε.Π.Ε., 2005.
Γ. Μολύβας, Δικαιώµατα και Θεωρίες Δικαιοσύνης, Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις
Επάγγελµα Εκδόσεις Ε.Π.Ε., 2004.
Michel Foucault, Εξουσία, Γνώση και Ηθική, Αθήνα: Ύψιλον/Βιβλία Αθανάσιος
Σπ. Χαρµάνης, 1987.
42931 Η Πολιτική Κοινωνιολογία του Μαξ Βέµπερ
Α.-Α. Κύρτσης
Στόχος του µαθήµατος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά µε τις
σηµαντικότερες όψεις της πολιτικής κοινωνιολογίας του Μαξ Βέµπερ, καθώς
επίσης και σχετικά µε την σηµασία των θεωρητικών και µεθοδολογικών του
απόψεων για τις σύγχρονες κατευθύνσεις της πολιτικής έρευνας. Με τα
πολιτικά του κείµενα και κυρίως µε το δοκίµιο για την «Πολιτική ως
επάγγελµα», µε τις µελέτες του σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής, αλλά
κυρίως µε το µεταθανάτια δηµοσιευµένο έργο του όπου οι βασικές έννοιες
της κοινωνιολογίας συνδέονται µε µια ολοκληρωµένη πρόταση για την
ανάλυση της πολιτικής οργάνωσης των κοινωνιών, ο Μαξ Βέµπερ
συγκαταλέγεται µεταξύ των θεµελιωτών της σύγχρονης πολιτικής
επιστήµης.
Τα κεντρικά θέµατα της πολιτικής κοινωνιολογίας του εστιάζουν σε
ζητήµατα σχετικά µε τις µορφές κυριαρχίας, τις µορφές πολιτικής
οργάνωσης και τις διαδικασίες πολιτικής νοµιµοποίησης. Αυτά τα κεντρικά
θέµατα πλαισιώνονται από ερωτήµατα που αναδεικνύουν την πολιτική
σηµασία της γνώσης, την σχέση ηθικής και πολιτικής όπως εµφανίζεται σε
συγκεκριµένες ιστορικές συνάφειες, την σχέση γραφειοκρατίας και
πολιτικής, καθώς και την αντιφατική σχέση της πολιτικής πράξης µε
κοινωνικές αξίες και νοήµατα. Στο έργο του Μαξ Βέµπερ µπορούν επίσης να
αναζητηθούν οι βάσεις της θεωρίας της πολιτικής απόφασης ως µορφής
κοινωνικής δράσης, καθώς και τα βασικά θεωρητικά στοιχεία που
διαµορφώνουν τις προϋποθέσεις της ανάλυσης της δύσκολης σχέσης µεταξύ
των πολιτικών αποφάσεων και του κοινωνικού περιεχοµένου της πολιτικής.
Υπ’ αυτή την έννοια η πολιτική κοινωνιολογία του αποτελεί ένα από τα
βασικά θεµέλια της κατανόησης των ερευνητικών ερωτηµάτων που
προκύπτουν από το έργο εκπροσώπων της πολιτικής θεωρίας όπως ο Carl
Schmitt ή η Hannah Arendt. Αποτελεί επίσης την προϋπόθεση της
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κατανόησης όλων των θεωρητικών και µεθοδολογικών κατευθύνσεων
πολιτικής ανάλυσης που προέκυψαν από την επιρροή των κυρίαρχων
δοµολειτουργικών θεωριών, όπως άλλωστε γίνεται προφανές στο έργο του
S.M. Lipset, αλλά και από το έργο νεο-µαρξιστικής κατεύθυνσης πολιτικών
κοινωνιολόγων που ενσωµατώνουν στη προσέγγισή τους στοιχεία των
βεµπεριανών ιδεών.
Οι φοιτητές αξιολογούνται µε γραπτές εξετάσεις (συντελεστής 60%) και µε
υποχρεωτική εργασία (συντελεστής 40%).
Βιβλιογραφία:
Μ.Βέµπερ, Η Πολιτική ως Επάγγελµα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε.,
1992.
Μ.Βέµπερ, Οικονοµία και Κοινωνία, Τόµος 1ος, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης
Α.Ε.Β.Ε., 2005.
A.Giddens, Πολιτική και Κοινωνιολογία στη Σκέψη του Max Weber, Αθήνα
Βιβλιόπολις Α.Ε.Β.Ε. Προϊόντα Πνευµατικής Δηµιουργίας, 2001.
Επιλογή άρθρων από διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.
42938 Νεότερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία
Γ. Θεοδωρίδης
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η διαµόρφωση της ελληνικής κοινωνίας
από τον 18ο ως τον πρώιµο 20ο αιώνα. Εξετάζεται ιδιαίτερα η ιστορία του
ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα, εστιάζοντας τις αναλύσεις α) στη γέννηση
του ελληνικού κράτους (1821-1832) και β) στην οικοδόµηση έθνους και
κράτους στην Ελλάδα (1832-1909). Στο πλαίσιο του µαθήµατος θα
συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα: προεπαναστατική κοινωνία, ιδεολογία
και πολιτική, η Ελληνική Επανάσταση, η απόπειρα συγκρότησης σύγχρονου
κράτους από τον Ι. Καποδίστρια, το βαυαρικό πολιτικό εγχείρηµα, οι σχέσεις
πατρωνείας-πελατείας και τα πολιτικά κόµµατα, η εγκαθίδρυση του
κοινοβουλευτισµού, η Μεγάλη Ιδέα και ο αλυτρωτισµός, το αντιοθωνικό
κίνηµα και το φιλελεύθερο σύνταγµα του 1864. Για την περίοδο 1875-1909 το
ενδιαφέρον θα στραφεί στο αίτηµα του εκσυγχρονισµού, την ανάπτυξη της
οικονοµίας, τον εξορθολογισµό της διοίκησης και του κράτους, την εδραίωση
του κοινοβουλευτισµού, τον δικοµµατισµό, την εθνική κρίση και την κρίση
του πολιτικού συστήµατος.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Richard Clogg, Σύντοµη Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Αθήνα, Εκδόσεις
Καρδαµίτσα, 1993.
Douglas Dakin, Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833,
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 1983.
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Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, Αθήνα, Μορφωτικό
Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 1998.
Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα 1821-1936, τ. Α-Β, Αθήνα,
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 2004.
John Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο
(1833-1843), τόµ. Α- Β, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 1985-6.
Θάνος Βερέµης– Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Από το
1821 µέχρι σήµερα, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτης, 2006.
Γ. Β.Δερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, τ. Α-Β, Αθήνα,
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2005.
Γ. Β. Δερτιλής– Kώστας Kωστής (εισαγ.- επιµ.), Θέµατα νεοελληνικής ιστορίας
(18ος – 20ος αιώνας), Αθήνα – Κοµοτηνή, Εκδόσεις Ν. Σάκκουλας, 1991.
Νικηφόρος Διαµαντούρος, Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους
στην Ελλάδα 1821-1828, Αθήνα, MIET, 2002.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ΄ - ΙΓ′, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 19751977.
Πασχάλης Μ. Κιτροµηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισµός. Οι πολιτικές και
κοινωνικές ιδέες, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1996.
Βασίλης Παναγιωτόπουλος (διεύθυνση), Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τόµος
3ος: Η Ελληνική Επανάσταση 1821-1832, Αθήνα, Εκδόσεις «Ελληνικά
Γράµµατα», 2003.
Αλέξης Πολίτης, Ροµαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα
του 1830-1880, Αθήνα, Εκδόσεις ΕΜΝΕ-Μνήµων, 1998.
Έλλη Σκοπετέα, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του
εθνικού προβλήµατος στην Ελλάδα (1830-1880), Αθήνα, Πολύτυπο, 1988.
γ) Μαθήµατα Ειδικής Επιλογής Εαρινού Εξαµήνου
42549Χ
Λόγος και Ιδεολογία
Κ. Δοξιάδης
Το µάθηµα αποτελεί κυρίως µια εισαγωγή στη θεωρητική προσέγγιση της
ιδεολογίας καθώς και του λόγου στις διαπλοκές του µε την εξουσία.
Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται κάποιες ερευνητικές εφαρµογές της
µεθοδολογίας της ανάλυσης λόγου στη µελέτη συγκεκριµένων ιδεολογικών
φαινοµένων. Όσον αφορά τη θεωρητική προσέγγιση της ιδεολογίας,
εξετάζονται έννοιες που αφορούν τη συγκρότηση του υποκειµένου, καθώς
και τις σχέσεις της υποκειµενικότητας µε την εξουσία.
Το µάθηµα αποσκοπεί σε µια κατά βάση ιστορική αλλά ταυτόχρονα κριτική
διερεύνηση του παραδοσιακού µαρξιστικού προβληµατισµού για την
ιδεολογία, δια µέσου της κατάδειξης της επιστηµολογικής αλλά και της
πολιτικής
σηµασίας
του
διαχωρισµού
µεταξύ
«βάσης»
και
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«εποικοδοµήµατος». Συγκεκριµένα, εξετάζεται υπ’ αυτό το πρίσµα η έννοια
του «καθορισµού σε τελευταία ανάλυση από την οικονοµία».
Ακόµη, στο µάθηµα παρέχεται η σύνδεση της σύγχρονης µαρξιστικής
προσέγγισης της ιδεολογίας µε την ψυχαναλυτική θεωρία, και
παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες σύγχρονες εναλλακτικές προσεγγίσεις,
κυρίως από το χώρο του µεταστρουκτουραλισµού. Όσον αφορά τις
συγκεκριµένες ερευνητικές εφαρµογές, η έµφαση δίδεται στη µελέτη
ιδεολογικών φαινοµένων που προκύπτουν στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία,
από την πρώτη µεταπολεµική περίοδο µέχρι τις µέρες µας.
Το µάθηµα έχει σεµιναριακό χαρακτήρα και στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό
στην ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών στη συζήτηση. Στην οργάνωση
της συζήτησης συχνά χρησιµοποιούνται ως εναύσµατα άρθρα από
εφηµερίδες που αφορούν την κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα, και οι
φοιτητές καλούνται να τα σχολιάσουν µε βάση την προβληµατική του
µαθήµατος.
Βιβλιογραφία:
Κ. Δοξιάδης, Υποκειµενικότητα και Εξουσία: Για την Θεωρία της Ιδεολογίας,
Αθήνα: Βιβλία - Εκδόσεις Πλέθρον Λ. Ρινόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., 1992.
Althusser Louis, (µτφρ. Ξ. Γιαταγάνας), Θέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Θεµέλιο
E.Π.E., 1994.
Γ. Βέλτσος, (επιµ.), Η Διαµάχη: Κείµενα για την Νεοτερικότητα, Αθήνα: Βιβλία
- Εκδόσεις Πλέθρον Λ. Ρινόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., 2004.
Michel Foucault, (µτφρ. Λ. Τρουλινού), Η Μικροφυσική της Εξουσίας, Αθήνα:
Ύψιλον/Βιβλία Αθανάσιος Σπ. Χαρµάνης, 1991.
42605 Πολιτική Ανάλυση και Φεµινιστική Θεωρία
Μ. Παντελίδου - Μαλούτα
Στόχο του µαθήµατος αποτελεί η διερεύνηση της εισφοράς της φεµινιστικής
θεωρίας στην πολιτική ανάλυση, µε επίκεντρο την κριτική στον εγγενή
ανδροκεντρισµό που χαρακτηρίζει τη δεύτερη και τον εντοπισµό των
άρρητων θεωρητικών παραδοχών στις οποίες βασίζεται.
Με σηµείο αναφοράς τη σηµασία του κυρίαρχου συστήµατος έµφυλων
σχέσεων και της συγκεκριµένης ιστορικής/κοινωνικής εµπειρίας των
γυναικών, ως µεταβλητών που επιδρούν καθοριστικά τόσο στην ατοµική
πολιτική φυσιογνωµία όσο και στη δοµή και τη λειτουργία του πολιτικού
συστήµατος, επιχειρείται η διαµόρφωση µιας προσέγγισης της κοινωνικοπολιτικής πραγµατικότητας που να είναι απαλλαγµένη από σεξιστικές και
ουσιοκρατικές προϊδεάσεις.
Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια εξοικείωσης των φοιτητών και φοιτητριών
µε την ιστορία των γυναικείων και φεµινιστικών διεκδικήσεων στην Ελλάδα,
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και µε τη σηµερινή σχετική πραγµατικότητα που εντάσσεται στο πλαίσιο
των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την «ισότητα των φύλων».
Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων οριοθετήθηκαν τρεις άξονες
µελέτης:
α) Πολιτική επιστήµη, κοινωνική θεωρία και γυναικεία πολιτικότητα
β) Φύλο, πολιτικές στάσεις, αντιλήψεις και συµπεριφορά
γ) Γυναικείο κίνηµα: έκφραση της γυναικείας πολιτικότητας και παράγοντας
της πολιτικής διαδικασίας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ενεργό συµµετοχή στο µάθηµα, καθώς
και στην εκπόνηση εργασίας.
Βιβλιογραφία:
Μ. Παντελίδου – Μαλούτα, Γυναίκες και Πολιτική, Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ.
Δαρδανός Ο.Ε., 1992.
Μ. Στρατηγάκη, Το Φύλο της Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα: Μεταίχµιο
Εκδοτική Α.Ε. Εµπορία Βιβλίων, 2007.
Διότιµα, Το Φύλο των Δικαιωµάτων, Αθήνα: Εκδόσεις “Νεφέλη” Ιωάννης
Δουβίτσας & ΣΙΑ Ε.Ε., 1999.
Ε. Αβδελά, Α. Ψαρρά, (επιµ.), Σιωπηρές Ιστορίες, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
Εκδόσεις Δ. Φραγκούλης & ΣΙΑ Ο.Ε., 1997.
42645Θ

Κράτος και Κοινωνία
Π. Παναγιωτόπουλος
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η περιγραφή και η οριοθέτηση των
εννοιών Κράτος και Κοινωνία όπως αυτές εµφανίζονται στη νεωτερικότητα.
Τοποθετηµένες σε µια ιστορική προοπτική, οι δυο αυτές σφαίρες αναλύονται
ως σχέσεις εξουσίας που λαµβάνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους µε
διαφορετικό τρόπο σε κάθε ιστορική συγκυρία.
Στη θεµατολογία του µαθήµατος, εκτός από την ιστορία του νεωτερικού
κράτους και των σχέσεων του µε τη κοινωνία, την ανάπτυξη και την κρίση
του κοινωνικού κράτους πρόνοιας, περιλαµβάνονται επίσης οι τελευταίες
παγκόσµιες
εξελίξεις
που
φέρνουν
στο
προσκήνιο
µορφές
στρατιωτικοποίησης των κρατικών θεσµών και νέες στρατηγικές
πειθάρχησης και επιβολής πάνω στη κοινωνία.
Το µάθηµα διαρθρώνεται στους εξής τοµείς οι οποίοι αντιστοιχούν ο κάθε
ένας σε δύο περίπου σεµινάρια :
Εισαγωγή
Παρουσίαση των στόχων του µαθήµατος
Βασικές έννοιες και ορισµοί για το αντικείµενο
Δυο µεγάλες σχολές σκέψης
Η φιλελεύθερη περιγραφή του κράτους
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Η µαρξιστική κριτική της
Οι επίγονοι των µεγάλων σχολών
Νέο-φιλελεύθερη αποδόµηση
Νέο-µαρξιστικές προσεγγίσεις
Κράτος πρόνοιας. Οι απαρχές
Από τη φιλανθρωπία στην κοινωνική αναδιανοµή
Το παράδειγµα του εργατικού ατυχήµατος
Κράτος πρόνοιας και πολιτικός ανταγωνισµός
Η σοσιαλδηµοκρατική εκδοχή
Κρίση του κράτους πρόνοιας στην εποχή της παγκοσµιοποίησης
Κράτος και κοινωνία στην εποχή του πολέµου και της τροµοκρατίας
Το Κράτος απέναντι στη κοινωνική βία
Το Κράτος αντιµέτωπο µε τη παγκόσµια τροµοκρατία
Οι κοινωνία και οι πολίτες αντιµέτωποι µε το Κράτος ασφαλείας.
Βιβλιογραφία:
F. Ewald, Ιστορία του Κράτους Πρόνοιας, Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός
Ο.Ε., 2000.
Κ. Τσουκαλάς, Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη Μεταπολεµική Ελλάδα, Αθήνα:
Εκδόσεις Θεµέλιο E.Π.E., 1999.
S. Lukes, Εξουσία: Μια Ριζοσπαστική Θεώρηση, Αθήνα: Α. & Σ. Σαββάλας Α.Ε.
Εκδοτική - Βιβλιοεµπορική, 2007.
Gilles Lipovetsky, Η Εποχή του Κενού: Δοκίµια για τον Σύγχρονο Ατοµικισµό,
Θεσσαλονίκη: Τοµανάς K. Βασίλης Εµπορία Βιβλίων - Εκδόσεις Νησίδες,
2000.
Pierre Rosanvallon, Το Κοινωνικό Ζήτηµα: Επανεξετάζοντας το Κράτος
Πρόνοιας, Αθήνα: Μεταίχµιο Εκδοτική Α.Ε. Εµπορία Βιβλίων, 2001.
Α. Giddens, Η Μεταµόρφωση της Οικειότητας: Σεξουαλικότητα, Αγάπη και
Ερωτισµός στις Μοντέρνες Κοινωνίες, Αθήνα: Πολύτροπον Α.Ε. Δηµιουργικού
Σχεδιασµού & Εκδόσεων, 2005.
42713Θ

Συγκριτική Πολιτική: Επανάσταση–Κοινοβουλευτισµός–
Δικτατορία
Π. Λέκκας
Tο µάθηµα ασχολείται µε τη συγκριτική-ιστορική µελέτη της καταγωγής και
ανάλυσης της δηµοκρατίας, του κοινοβουλευτισµού, της δικτατορίας και των
επαναστάσεων, µε βάση τόσο την ευρωπαϊκή εµπειρία όσο και τις πολιτικές
εξελίξεις σε κοινωνίες του "τρίτου κόσµου". Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στις
θεωρητικές προσεγγίσεις και διαµάχες που συνδέονται µε τη µελέτη των εν
λόγω θεµάτων και στο γενικότερο προβληµατισµό για τους τρόπους µε τους
οποίους η συγκριτική πολιτική µπορεί να συµβάλει στην κατανόηση και
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ερµηνεία των πολιτικών φαινοµένων. Επιπλέον παρουσιάζεται η συγκριτική
µελέτη σηµαντικών πολιτικών φαινοµένων όπως ο εθνικισµός και οι
πολιτισµικές διαφορές. Το µάθηµα καταλήγει µε τη συγκριτική ιστορική
ανάλυση των παραπάνω θεµάτων στο χώρο των Βαλκανίων και τη σχετική
συζήτηση για την οικοδόµηση και εδραίωση της δηµοκρατίας στις µετακοµµουνιστικές κοινωνίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Βιβλιογραφία:
Th. Skocpol (επιµ.), Ιστορική Κοινωνιολογία: Όραµα και Μέθοδος, Αθήνα:
Εκδόσεις Κατάρτι, 1999.
B. Moore, Οι κοινωνικές ρίζες της δηµοκρατίας και της δικτατορίας, Αθήνα:
Κάλβος, 1984.
Ch. Tilly, Οι Ευρωπαϊκές Επαναστάσεις 1942 – 1992, Αθήνα: Ελληνικά
Γράµµατα Α.Ε. Εκδόσεις - Βιβλιοπωλείο, 1998.
Ρ. Paxton, Η Ανατοµία του Φασισµού, Αθήνα: Kέρδος Εκδοτική Α.Ε., 2006.
42935 Πολιτική Οικονοµία & Πολιτική Κοινωνιολογία : Κέϋνς &
Σουµπέτερ
Α.-Α. Κύρτσης
Στο έργο δύο επιφανών οικονοµολόγων του 20ου αιώνα, των John Maynard
Keynes και του Josef Alois Schumpeter, οι θέσεις γύρω από κεντρικά ζητήµατα
της πολιτικής οικονοµίας είναι συνδεδεµένα µε επιχειρήµατα πολιτικής
κοινωνιολογίας, και ως ένα βαθµό πολιτικής θεωρίας. Η διάσταση αυτή του
έργου τους ήταν από πολλές απόψεις καθοριστική τόσο για τις πολιτικές
αντιµετώπισης των οικονοµικών και κοινωνικών κρίσεων, όσο και για τους
ιδεολογικούς συσχετισµούς και για τις πολιτικές εξελίξεις κατά το δεύτερο
ήµισυ του 20ου αιώνα. Οι οικονοµικές θεωρίες του Keynes είχαν καθοριστική
σηµασία για την εξέλιξη της πρακτικής πολιτικής και την διαµόρφωση της
πολιτικής σκηνής στην τελευταία φάση του οργανωµένου καπιταλισµού.
Σηµαντική υπήρξε µεταξύ άλλων η επίδραση της σκέψης του στην εξέλιξη
των κεντρικών ιδεολογικών συνιστωσών των θέσεων του Δηµοκρατικού
κόµµατος στις Η.Π.Α. καθώς και όλων των αποχρώσεων της Ευρωπαϊκής
Σοσιαλδηµοκρατίας. Οι πολιτικές διαστάσεις και οι κοινωνιολογικές απόψεις
του Schumpeter υπήρξαν καθοριστικές για την εξέλιξη της θεωρίας της
δηµοκρατίας και της πολιτικής κοινωνιολογίας. Η σχέση αυτή έχει
παραµεληθεί από τους οικονοµολόγους, έχει όµως συζητηθεί ευρέως, κυρίως
στην περίπτωση του Schumpeter, από πολιτικούς επιστήµονες και
κοινωνιολόγους. Σκοπός του µαθήµατος είναι η κριτική εξέταση της σχέσης
πολιτικής οικονοµίας και πολιτικής κοινωνιολογίας στο έργο αυτών των δύο
θεωρητικών, καθώς και η τοποθέτηση του έργου τους στο ιστορικό πλαίσιο
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της διαµόρφωσής του. Θα αναλυθούν τµήµατα των βιβλίων τους που είχαν
την σηµαντικότερη επίδραση στη διαµόρφωση κατευθύνσεων πολιτικής.
Οι φοιτητές θα αξιολογηθούν µε γραπτές εξετάσεις (συντελεστής 60%) και
µε υποχρεωτική εργασία (συντελεστής 40%).
Βιβλιογραφία:
M.J. Keynes ( 2001 [1936] ), Η Γενική Θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και
του Χρήµατος (Βιβλιοθήκη κλασικών και νέων οικονοµολόγων) Αθήνα:
εκδ. Παπαζήση.
J.A. Schumpeter ( 2006 [1942] ), Καπιταλισµός, Σοσιαλισµός και Δηµοκρατία
(Βιβλιοθήκη κλασικών και νέων οικονοµολόγων), Αθήνα: εκδ.
Παπαζήση.
42939 Κριτική Θεωρία
Γ. Κουζέλης
Tο σεµινάριο είναι οργανωµένο γύρω από το σχολιασµό επιλεγµένων
κειµένων διαφορετικών εκπροσώπων της Kριτικής Θεωρίας. Πέρα από τη
διερεύνηση των βασικών στοιχείων που συγκροτούν αυτό το θεωρητικό
ρεύµα και την εξέταση της ιδιαίτερης προβληµατικής κάθε συγγραφέα, η
προσέγγιση αυτή στοχεύει και στην ανάδειξη οµοιοτήτων και διαφορών
µεταξύ των διαφορετικών «γενεών» της Kριτικής Θεωρίας.
Tο κεντρικό ενδιαφέρον αναφορικά µε αυτή τη συγκριτική σκοπιά
τοποθετείται στην αναζήτηση εκείνων των χαρακτηριστικών της κριτικής
σκέψης που επανέρχονται στη σύγχρονη συζήτηση. Η επικαιρότητα βασικών
θέσεων της Κριτικής Θεωρίας έγκειται αφενός µεν στην αναζωογόνηση του
ερευνητικού ενδιαφέροντος για τις πολιτισµικές διαστάσεις των κοινωνικών
σχέσεων, αφετέρου στην αναγνώριση της πρωτοτυπίας µιας προβληµατικής
που επεκτείνει την κοινωνική κριτική στο πεδίο της επιστηµολογίας, της
θεωρίας της τέχνης, της επικοινωνιακής πρακτικής. Το µάθηµα στοχεύει στη
διερεύνηση αυτής της θεµατικής, θέτοντας στο επίκεντρο τον ιδιαίτερο
προσδιορισµό των σχέσεων εξουσίας και ιδεολογίας που χαρακτηρίζει την
Κριτική Θεωρία.
Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι:
Η Σχολή της Φραγκφούρτης από την «κοινωνική φιλοσοφία» στην εµπειρική
έρευνα
Κοινωνία και κοινωνικές επιστήµες
Πολιτισµός - Κουλτούρα - Ιδεολογία
Εξουσία, αυθεντία και αυταρχισµός
Αναγνώριση και άρνηση - Τα δεδοµένα και η κριτική - Γνώση και ενδιαφέρον
Η διαλεκτική του Διαφωτισµού
Όροι και όρια της επικοινωνίας
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Oι µορφές τέχνης και η κριτική τους
Βιβλιογραφία
Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1990.
Theodor W. Adorno, H αρνητική διαλεκτική, Aλεξάνδρεια, Αθήνα, 2006.
Theodor W. Adorno, “Σχετικά µε τη λογική των κοινωνικών επιστηµών”, στο
Γ. Kουζέλης και K. Ψυχοπαίδης (επιµ), Eπιστηµολογία των κοινωνικών
επιστηµών. Kείµενα, Nήσος, Aθήνα 1996.
Benjamin Walter, Δοκίµια φιλοσοφίας της γλώσσας, Νήσος, Αθήνα, 1999.
Benjamin Walter, Δοκίµια για την τέχνη, Kάλβος, Αθήνα, 1978.
H.Dubiel, Κουζέλης Γ., Μαρκής Δ., Poltermann A., Wiggershaus R.,
Ψυχοπαίδης Κ., Η κριτική θεωρία σήµερα, Νήσος, Αθήνα, 2000.
Jürgen Habermas, Κείµενα γνωσιοθεωρίας και κοινωνικής κριτικής, Πλέθρον,
Αθήνα, 1990.
Jürgen Habermas, O φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, Aλεξάνδρεια,
Aθήνα, 1993
Jürgen Habermas, O µεταθνικός αστερισµός, Πόλις Αθήνα, 2003.
Max Horkheimer, Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, Ύψιλον, Αθήνα, 1984.
Max Horkheimer και Theodor W. Adorno, Η διαλεκτική του Διαφωτισµού,
Νήσος, Αθήνα, 1996.
Max Horkheimer, Erich Fromm και Herbert Marcuse, Αυθεντία και οικογένεια,
Νήσος, Αθήνα, 1996.
Max Horkheimer,, Tο πρόβληµα της αλήθειας, Έρασµος, Aθήνα 1989.
Jay Martin, Η διαλεκτική φαντασία. Μια ιστορία της Σχολής της
Φρανκφούρτης και του Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας, 1923 – 1950,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2009.
9.2.2. Γ΄ Κύκλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
O Κύκλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών καλύπτει δύο επιστηµονικούς
κλάδους, τις Διεθνείς Σπουδές και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές. Οι Διεθνείς
Σπουδές αναφέρονται σε τρεις επιµέρους γνωστικές κατηγορίες που
διερευνούν τα διεθνή φαινόµενα µε την οργάνωση και τη λειτουργία της
διεθνούς κοινωνίας: το Διεθνές Δίκαιο (και τους διεθνείς οργανισµούς), τις
Διεθνείς Σχέσεις και τα Διεθνή Οικονοµικά, που οργανώνονται µε βάση τα
µαθήµατα των Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και του Διεθνούς
Οικονοµικού Δικαίου.
Οι Ευρωπαϊκές Σπουδές, από την άλλη µεριά, καλύπτουν το συγγενές, µε τις
Διεθνείς Σπουδές, θέµα της θεσµικής οργάνωσης της Ευρώπης, µέσα από τη
διερεύνηση των ευρωπαϊκών οργανισµών, της ευρωπαϊκής ιστορίας (που
διαµορφώνει την εικόνα της ευρωπαϊκής ταυτότητας) και τη λειτουργία των
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διαφόρων µηχανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είναι άµεσα ορατό, ο
Κύκλος των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών εκκινεί από τη διδασκαλία
των γενικών, µακροσκοπικών θεµάτων (Διεθνές Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις),
εξειδικεύοντας το αντικείµενο του, στα τελευταία εξάµηνα, µε µαθήµατα
µικροσκοπικότερου φάσµατος.
O Κύκλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών αποσκοπεί τόσο στην
απόκτηση µιας γενικής παιδείας γύρω από τα διεθνή θέµατα, όσο και στην
επαγγελµατική κατάρτιση των διδασκοµένων, στο µέτρο του δυνατού. Tο
βάρος που αποδίδεται σε µαθήµατα πρακτικής υφής, όπως τα διεθνή
οικονοµικά, τα ευρωπαϊκά, τα αµυντικά και τα προαιρετικά του Διεθνούς
Δικαίου (λ.χ. Δίκαιο της Θάλασσας) κατατείνει στη διαµόρφωση των
προϋποθέσεων µιας προπτυχιακής εξειδίκευσης. O απόφοιτος του Κύκλου
µπορεί έτσι να εµπεδώσει γνώσεις που θα χρησιµοποιήσει επαγγελµατικά
στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα ή να έχει στέρεες βάσεις για να συνεχίσει σε
µεταπτυχιακό επίπεδο διεθνείς ή ευρωπαϊκές σπουδές.
Tα προαιρετικά µαθήµατα έχουν οργανωθεί µε βάση τις γνωστικές
κατηγορίες που καλύπτουν τις προπτυχιακές σπουδές του τρίτου Κύκλου.
Έτσι, υπάρχουν µαθήµατα που ολοκληρώνουν τη φυσιογνωµία του Διεθνούς
Δικαίου, των Διεθνών Σχέσεων, των Ευρωπαϊκών Σπουδών κ.ο.κ. Οι φοιτητές
και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για περαιτέρω εξειδίκευση σε έναν επί
µέρους κλάδο θα ήταν χρήσιµο να επιλέξουν µαθήµατα που να βοηθούν
στην απόκτηση µιας συνολικής εικόνας του. Σε περίπτωση αµφιβολιών, θα
ήταν χρήσιµο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να συµβουλεύονται τους
διδάσκοντες για τα µαθήµατα που θα επιλέγουν.
Τέλος, επανερχόµενοι στο θέµα της χρηστικότητας των σπουδών αυτών, θα
πρέπει να τονίσουµε ότι ο Τοµέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
καταβάλλει προσπάθειες να διαµορφώσει ένα πρόγραµµα σπουδών που να
ανταποκρίνεται µε επάρκεια στις απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς
εργασίας - µε ιδιαίτερη έµφαση στις απαιτήσεις των εξετάσεων αρµόδιων
κρατικών µηχανισµών, όπως είναι π.χ. το Υπουργείο Εξωτερικών, και
σχετικών ιδιωτικών φορέων - όπως και στην κατάλληλη προετοιµασία για
οµαλή συνέχιση των σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο.
Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο Τοµέας παρακολουθεί τις εξελίξεις στις
απαιτήσεις των επαγγελµατικών χώρων και στις απαιτήσεις των
πανεπιστηµίων του εξωτερικού, προσαρµόζοντας ανάλογα το πρόγραµµά
του. Επίσης επιδιώκεται η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών (stage) σε
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται µε θέµατα Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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α) Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατεύθυνσης
Ε΄ Εξάµηνο
42565Ε
Διεθνείς Σχέσεις
Ε. Αθανασοπούλου
Στο µάθηµα εξετάζονται η ιστορική και συγχρονική διάσταση των Διεθνών
Σχέσεων κατά τον 20ό και 21ο αιώνα. Η ιστορική διάσταση καλύπτει την
περίοδο από τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο έως τις µέρες µας, µε ειδικότερη
αναφορά στο βαλκανικό παράδειγµα. Η συγχρονική αναδεικνύει τις
τρέχουσες εξελίξεις στον κόσµο των διεθνών σχέσεων µε ειδικότερη
αναφορά στα δυτικά Βαλκάνια σήµερα.
Βιβλιογραφία:
Θ. Βερέµης, Βαλκάνια από τον 19ο στον 21ο αιώνα: Δόµηση και Αποδόµηση
Κρατών, Αθήνα: Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε., 2005.
Θ. Βερέµης, Ο Σύγχρονος Δυτικός Κόσµος, Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός
Ο.Ε., 2007.
Robert Cooper, Η Διάσπαση των Εθνών: Τάξη και Χάος στον 21ο αιώνα, Αθήνα:
Κέδρος Εκδοτική Α.Ε., 2003.
42567E

Δηµόσιο Διεθνές Δίκαιο
Χ. Δίπλα
Το µάθηµα του Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου αποσκοπεί στη διερεύνηση της
θεσµικής οργάνωσης της διεθνούς κοινότητας, στον εντοπισµό των κανόνων
συµπεριφοράς που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις και των αξιών και αρχών που
τις περιβάλλουν. Στο πρώτο τµήµα του µαθήµατος παρουσιάζονται
αναλυτικά οι µηχανισµοί και οι λειτουργίες για τη διαµόρφωση των κανόνων
του Διεθνούς Δικαίου, µε εκτεταµένη αναφορά στις πηγές (διεθνείς
συνθήκες, και το δίκαιο που τις διέπει, διεθνές έθιµο, γενικές αρχές του
δικαίου, αποφάσεις των διεθνών οργανισµών, επικουρικές πηγές, επιείκεια,
ευθυδικία).
Το µάθηµα ολοκληρώνει την παρουσίαση των κύριων ζητηµάτων του
Διεθνούς Δικαίου, µε τη διερεύνηση του κεντρικού προβλήµατος των
υποκειµένων της διεθνούς έννοµης τάξης και των νοµικών σχέσεων
ανάµεσά τους. Αναλυτικότερα, στο µάθηµα αυτό εξετάζονται: Oι κύριοι
φορείς δικαιωµάτων και υποχρεώσεων στο Διεθνές Δίκαιο, δηλαδή τα Κράτη
(έννοια, αναγνώριση, λειτουργία, διαδοχή), οι διεθνείς οργανισµοί, καθώς
και άλλες οντότητες µε νοµικά περιορισµένη συµµετοχή στη διεθνή
κοινωνία
(ιδιότυπες
κρατικές
οντότητες,
επαναστάτες,
εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα, άτοµα - φυσικά και νοµικά πρόσωπα).
Βιβλιογραφία:
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Κ. Ιωάννου, Κ. Οικονοµίδης, Χρ. Ροζάκης, Α. Φατούρος, Δηµόσιο Διεθνές
Δίκαιο. Τεύχη 1,2,3, Αθήνα - Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 19881990-1991.
Εµµ. Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο, Τεύχη 1,2,3, Αθήνα - Κοµοτηνή : Εκδόσεις
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004 – 2005 - 1983.
ΣΤ΄ Εξάµηνο
42603Σ
Θεωρία και Θεσµοί της Διεθνούς Οργάνωσης
Ε. Δούση
Σκοπός του µαθήµατος είναι να αναλυθούν κριτικά οι θεωρητικές ερµηνείες
της διεθνούς οργάνωσης και να αξιολογηθούν οι πρακτικές συνέπειές τους,
έτσι ώστε να κατανοηθεί η σηµασία των σύνθετων εκείνων σχέσεων που
συνδέονται µε το ρόλο των διεθνών οργανισµών, που αποτελούν την κύρια
έκφανση της διεθνούς οργάνωσης, στην αντιµετώπιση και τη διαχείριση
διεθνών προβληµάτων.
Η ύλη του µαθήµατος περιλαµβάνει τα εξής:
Ιστορική εξέλιξη του φαινοµένου της διεθνούς οργάνωσης. Θεωρίες διεθνούς
οργάνωσης. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου διεθνούς
οργανισµού. Τυπολογία διεθνών οργανισµών – Διάκριση από άλλες µορφές
διεθνούς συνεργασίας.
Ίδρυση και διάλυση διεθνούς οργανισµού. Όργανα των διεθνών οργανισµών
και τρόπος λήψης αποφάσεων. Νοµική προσωπικότητα, διεθνής ευθύνη,
προνόµια και ασυλίες των διεθνών οργανισµών. Χρηµατοδότηση διεθνών
οργανισµών. Συµµετοχή – το καθεστώς των µελών – το καθεστώς του
παρατηρητή. Η δικαιοπαραγωγική δραστηριότητα των διεθνών οργανισµών.
Τα Ηνωµένα Έθνη: όργανα, αρµοδιότητες, επισκόπηση του έργου των
Ηνωµένων Εθνών στους κύριους τοµείς δραστηριότητας (διεθνής ειρήνη και
ασφάλεια – ανθρώπινα δικαιώµατα – ανάπτυξη).
Βιβλιογραφία:
Π. Νάσκου-Περράκη, Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισµών – Η θεσµική
Διάσταση, Αθήνα - Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005.
Χ. Δίπλα, Εµµ. Δούση, (επιµ.), Εξήντα Χρόνια από την Ίδρυση των Ηνωµένων
Εθνών – Ειρήνη, Ανθρώπινα Δικαιώµατα, Βιώσιµη Ανάπτυξη, Θεσµική
Μεταρρύθµιση, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος I. Σιδέρης – Ανδρέας Σιδέρης Ιωάννης Σιδέρης Ο.Ε., 2007.
Α. LeRoy Bennett, J.K. Oliver, Διεθνείς Οργανισµοί, Αρχές και Προβλήµατα,
Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε., 2006.
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42833 Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Μ. Τσινισιζέλης
Το µάθηµα αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στη µεθοδολογία της ανάλυσης του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Συνεργασίας. Εξετάζονται οι παραδοσιακές και οι
νεώτερες σχετικές θεωρίες υπό το πρίσµα των διαδοχικών αναθεωρήσεων
των ιδρυτικών Συνθηκών. Η σχετική συζήτηση διεξάγεται µέσα στα πλαίσια
της Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων και του διαλόγου της µε τη Συγκριτική
Πολιτική, αλλά και µε εκείνη του Συγκριτικού Oµοσπονδισµού.
Συνεπώς, το µάθηµα αυτό εξετάζει και τα θεσµικά χαρακτηριστικά
οµοσπονδιακών συστηµάτων είτε του «πρώτου» κόσµου είτε χωρών που
βρίσκονται στην τροχιά της ανάπτυξης.
Βιβλιογραφία:
Δ. Χρυσοχόου, Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2003.
Μ. Τσινισιζέλης, QUO VADIS EUROPA?, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος I. Σιδέρης –
Ανδρέας Σιδέρης - Ιωάννης Σιδέρης Ο.Ε., 2009.
Ν. Μαραβέγιας, Μ. Τσινισιζέλης, Η Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση 50 Χρόνια, Αθήνα:
Εκδόσεις Θεµέλιο E.Π.E., 2007.
Ζ΄ Εξάµηνο
42750 Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις
Α. Κόντης
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε το γνωστικό
αντικείµενο των Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και της Διεθνούς Πολιτικής
Οικονοµίας. Στο πρώτο µέρος, τις διεθνείς νοµισµατικές σχέσεις,
αναπτύσσονται θέµατα του ισοζυγίου πληρωµών, της αγοράς
συναλλάγµατος, των συστηµάτων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, της
αποκατάστασης της ισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωµών και της συνολικής
ισορροπίας της οικονοµίας. Στο δεύτερο µέρος, το διεθνές εµπόριο,
εξετάζονται ζητήµατα παγκοσµιοποίησης της οικονοµικής ζωής, του
απόλυτου και συγκριτικού πλεονεκτήµατος, των επιδράσεων του διεθνούς
εµπορίου, της θεωρίας διεθνούς εµπορίου, της πολιτικής οικονοµίας του
προστατευτισµού και της διεθνούς εµπορικής πολιτικής: εθνική,
περιφερειακή (Ευρωπαϊκή Ένωση, NAFTA) και διεθνής (ΠΟΕ) ρύθµιση.
Αντικείµενο του τρίτου µέρους είναι η διεθνής κινητικότητα παραγωγικών
συντελεστών (επενδύσεις, µετανάστευση) και του τέταρτου µέρους η
περιφερειακή και η διεθνής οικονοµική ολοκλήρωση.
Βιβλιογραφία:
Α.Κόντης, Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Τόµος Α΄, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2006.
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Α.Κόντης, Χ.Τσαρδανίδης, (επιµ.), Διεθνής Πολιτική Οικονοµία, Αθήνα:
Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2012.
P.Κrugman, M.Obsfeld, Διεθνής Οικονοµική, Τόµοι Α΄και Β΄, Αθήνα: Εκδόσεις
Κριτική Α.Ε., 2002, 2003.
Δ.Μάρδας, Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Θεσσαλονίκη: Ιωάννης Μάρκου &
Υιός Ο.Ε. Εκδόσεις Ζυγός, 2006.
42856 Συγκριτική Ανάλυση Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστηµάτων
Μ. Τσινισιζέλης, Χ. Κουταλάκης
Το µάθηµα αυτό εξετάζει τις οικογένειες των πλουραλιστικών
κοινοβουλευτικών πολιτικών συστηµάτων των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζονται αντιπροσωπευτικά πολιτικά συστήµατα
από την κάθε κατηγορία. Από τα οµοσπονδιακά συστήµατα εξετάζονται
εκείνα της Γερµανίας και της Ελβετίας, από τα ηµι-οµοσπονδιακά εκείνα της
Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου και από τα ενιαία εκείνο της Γαλλίας
αλλά και εν µέρει της Ελλάδας.
Η εξέταση των παραπάνω συστηµάτων είναι συνολική, δηλαδή εξετάζονται
και συγκρίνονται οι πολιτικοί θεσµοί υπό την ευρεία έννοια, τα πολιτικά
κόµµατα, οι οµάδες συµφερόντων, οι κοινωνίες των πολιτών, τα Συντάγµατα
και οι θεσµοί των Κρατών, οι νοµοπαραγωγικές διαδικασίες, οι δικαιοδοτικοί
θεσµοί κλπ.
Βιβλιογραφία:
Rod Hague, Martin Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Αθήνα:
Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., 2005.
J. A. Chandler, Δηµόσια Διοίκηση – Συγκριτική Ανάλυση, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2003.
Yves Meny, Συγκριτική Πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 1996.
Η΄ Εξάµηνο
42857 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
Β. Χριστιανός
Το µάθηµα αποσκοπεί στη νοµική ανάλυση της διάρθρωσης και λειτουργίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσα από τη µελέτη των διατάξεων των σχετικών
συνθηκών και άλλων νοµικών πράξεων. Ειδικότερα, η ύλη του µαθήµατος
είναι η εξής:
Ορισµός και περιεχόµενο του δικαίου της ευρωπαϊκής ενοποίησης (‘κανόνες
δοµής’ και ‘κανόνες συµπεριφοράς’). Ιστορική αναδροµή: από τις Συνθήκες
της Ρώµης στη Συνθήκη της Νίκαιας και τη µεταρρυθµιστική Συνθήκη. Δοµή
και λειτουργία: όργανα και διεργασία λήψης αποφάσεων.
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Οι πηγές του δικαίου της ευρωπαϊκής ενοποίησης: πρωτογενές δίκαιο –
δευτερογενές δίκαιο (πράξεις του κοινοτικού συστήµατος, πράξεις στον
τοµέα της ΚΕΠΠΑ, πράξεις στο πεδίο της ΑΔΣΠΥ) - διεθνείς συµβάσεις γενικές αρχές του δικαίου. Σχέσεις της ενωσιακής έννοµης τάξης µε τις
εθνικές έννοµες τάξεις (αρχές της υπεροχής, της αµεσότητας και της
επικουρικότητας). Το δίκαιο που διέπει τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης.
Εξωτερικές σχέσεις και αποκλειστική αρµοδιότητα – συνεπαγόµενη
αρµοδιότητα – ικανότητα σύναψης διεθνών συνθηκών – µεικτές συµφωνίες,
ευρωπαϊκή ασφάλεια και πολιτική άµυνας.
Το άτοµο στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – Ο Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Η έννοµη προστασία στο κοινοτικό σύστηµα: µορφές εξωδικαστικού ελέγχου
και προστασίας (κοινοβουλευτικός έλεγχος – επιτροπή αναφορών –
διαµεσολαβητής), δικαστική προστασία (Το Δικαστήριο και το Πρωτοδικείο:
οργάνωση, λειτουργία, αρµοδιότητες).
Βιβλιογραφία:
Π. Κανελλόπουλου, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα - Κοµοτηνή:
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003.
Π. Κανελλόπουλου, Οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέτα τη Συνθήκη
της Λισσαβόνας, Αθήνα - Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009.
Π. Ν. Στάγκου, Ε. Ρ. Σαχπεκίδου, Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε.
Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2000.
Π. Ν. Στάγκου, Ε. Ρ. Σαχπεκίδου, Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τεύχος Β΄, Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα
Ε.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2009.
42862 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Π.Κ. Ιωακειµίδης, Ν. Μαραβέγιας
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξετάσει το πλέγµα των κοινών πολιτικών
και δράσεων της Ευρωπαϊκής Kοινότητας/Eυρωπαϊκής Ένωσης µε ιδιαίτερη
αναφορά στις εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί µε την εφαρµογή των
Συνθηκών του Maastricht, του Amsterdam και της Νίκαιας. Ειδικότερα,
εξετάζονται η διαρθρωτική πολιτική και ο προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η ενιαία εσωτερική αγορά, η κοινή αγροτική πολιτική, οι νέες
πολιτικές (έρευνα, τεχνολογία, περιβάλλον, παιδεία, πολιτισµός, υγεία, κλπ),
το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (ENΣ), η συνεργασία στους τοµείς
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Εξετάζεται επίσης η σηµασία των
πολιτικών αυτών για την Ελλάδα, καθώς και οι επιπτώσεις της νέας
διεύρυνσης στις πολιτικές της Ένωσης.
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Βιβλιογραφία:
Π.Κ Ιωακειµίδης, Η Συνθήκη της Λισσαβόνας, Αθήνα: Εκδόσεις Θεµέλιο
E.Π.E., 2008.
Ν. Μαραβέγιας, Μιχ. Τσινισιζέλης, Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεωρία – Θεσµοί Πολιτικές, Αθήνα: Εκδόσεις Θεµέλιο E.Π.E., 2007.
β) Μαθήµατα Ειδικής Επιλογής Χειµερινού Εξαµήνου
42651Χ
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική
Σ. Ντάλης
Το µάθηµα καλύπτει την περίοδο 1945 ώς σήµερα, µε ιδιαίτερη έµφαση στην
περίοδο µετά το 1947. Η αναλυτική προσπάθεια κατευθύνεται, κυρίως, στην
κατανόηση των αιτίων διαµόρφωσης της πολιτικής - πολιτικοί, οικονοµικοί,
κοινωνικοί παράγοντες - που επικρατούν την περίοδο αυτή τόσο στον
εσωτερικό, όσο και στο διεθνή χώρο. Επίσης, το µάθηµα θα επιχειρήσει µια
κατάταξη "περιόδων" εξωτερικής πολιτικής µε βάση τα συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά που επικρατούν σε κάθε µία από αυτές και τα οποία
διαφοροποιούν την υφή της πολιτικής. Θα εξετασθούν εξάλλου διαχρονικά
και τα κύρια θέµατα στις σχέσεις της Ελλάδας µε τις άλλες χώρες.
Βιβλιογραφία:
Γ. Βαληνάκης, Εισαγωγή στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, 1949-1988,
Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος I. Σιδέρης – Ανδρέας Σιδέρης - Ιωάννης Σιδέρης Ο.Ε.,
2005.
Π. Τσάκωνας, (επιµ.), Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: Μια Συνολική
Προσέγγιση, Τόµοι Α΄ και Β΄, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος I. Σιδέρης – Ανδρέας
Σιδέρης - Ιωάννης Σιδέρης Ο.Ε., 2003.
42705 Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές των Κρατών –Μελών της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης
Σ. Βέρνυ
Στόχοι του µαθήµατος αποτελούν:
Η γνωριµία των φοιτητών και φοιτητριών µε τα ευρωπαϊκά κράτη τα οποία
αποτελούν τους εταίρους της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.),
Η εµβάθυνση των γνώσεών τους για το φαινόµενο της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης µέσω της ανάλυσης των θέσεων και επιδιώξεων των κρατώνµελών τους,
Μία πρώτη εµπειρία στην επιστηµονική έρευνα.
Το µάθηµα επικεντρώνεται σε δύο βασικά θεµατικά πεδία. Το πρώτο αφορά
τη διερεύνηση των παραγόντων που διαµορφώνουν τη στάση των κρατώνµελών απέναντι στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εξετάζονται τόσο ενδογενείς
παράγοντες (π.χ. µέγεθος/δύναµη, γεωγραφική θέση, ιστορική διαδροµή,
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οικονοµικός προσανατολισµός, εσωτερικές πολιτικές δοµές, πολιτική
κουλτούρα, σχέσεις µε γειτονικά κράτη, ειδικά ζητήµατα εθνικής
ασφάλειας), όσο και παράγοντες που διαµορφώνονται από την ίδια τη
συµµετοχή της χώρας στη διαδικασία της ολοκλήρωσης (π.χ. χρόνος ένταξης,
θεσµική αντιπροσώπευση, επιπτώσεις της εσωτερικής αγοράς, σχέση µε τον
κοινοτικό προϋπολογισµό, όφελος από συγκεκριµένες πολιτικές της Ε.Ε.).
Το δεύτερο θεµατικό πεδίο αφορά το φάσµα των διαφορετικών εθνικών
προσεγγίσεων στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ανάλυση των
αντίστοιχων αντιλήψεων και στόχων των κυβερνήσεων σχετικά µε το παρόν
και το µέλλον της διαδικασίας αυτής. Η ανάλυση των διαφόρων εθνικών
τοποθετήσεων περιστρέφεται γύρω από συγκεκριµένους θεµατικούς άξονες,
όπως η σχέση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης µε το έθνος-κράτος, η σχέση
των κρατών-µελών µεταξύ τους, η σχέση της Ε.Ε. µε τους πολίτες της, η
διεύρυνση της Ε.Ε. και τα σύνορα της Ευρώπης.
Το µάθηµα έχει σεµιναριακό χαρακτήρα και προϋποθέτει την ενεργό
συµµετοχή των φοιτητών και φοιτητριών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα
να διεξαγάγουν µία ατοµική έρευνα, η οποία εντάσσεται σε ένα συλλογικό
πλαίσιο. Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια επιλέγει συγκεκριµένο κράτος-µέλος
της Ε.Ε. και διερευνά την επίσηµη ευρωπαϊκή πολιτική του. Μέσω της
εργασίας που συντάσσει, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια εξοικειώνεται µε την
άντληση πληροφοριών τόσο από βιβλία όσο και από το Διαδίκτυο και
αποκτά µία πρώτη εµπειρία ανάγνωσης και ανάλυσης επισήµων κειµένων.
Καθώς η ελληνική βιβλιογραφία στο θέµα των ευρωπαϊκών πολιτικών των
κρατών-µελών της Ε.Ε. είναι πολύ περιορισµένη, η δυνατότητα ανάγνωσης
κειµένων στα αγγλικά αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο
σεµινάριο.
Βιβλιογραφία
Π.Κ. Ιωακειµίδης, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση: Θεωρία - Διαπραγµάτευση,
Θεσµοί και Πολιτικές - Η Συνθήκη του Maastricht και η Ελλάδα, Αθήνα:
Εκδόσεις Θεµέλιο E.Π.E., 1993.
42759 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ελληνική Οικονοµία
Ν. Μαραβέγιας
Το αντικείµενο του µαθήµατος είναι οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής
ενοποίησης στην ελληνική οικονοµία κοινωνία. Ειδικότερα εξετάζεται αν και
µε ποιον τρόπο η ευρωπαϊκή ενοποίηση επηρέασε: (α) τα κρίσιµα
µακροοικονοµικά µεγέθη όπως οι ρυθµοί µεγέθυνσης, ο πληθωρισµός, οι
κρατικές δαπάνες, οι επενδύσεις, η παραγωγικότητα και οι µισθοί, (β) τους
επιµέρους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας (γεωργία, βιοµηχανία,
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υπηρεσίες). Επίσης, εξετάζονται οι επιπτώσεις της συµµετοχής της Ελλάδας
στην ΕΕ στις εθνικές πολιτικές και στις περιφερειακές ανισότητες.
Το µάθηµα χωρίζεται σε τρία µέρη που εξετάζουν: (α) τις µακροοικονοµικές
εξελίξεις, (β) τις περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό της χώρας και (γ)
τις εξελίξεις στους επιµέρους τοµείς και τις αντίστοιχες εθνικές πολιτικές
Βιβλιογραφία:
Ν.Μαραβέγιας, Σακελλαρόπουλος Θ., Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελλάδα,
Αθήνα: Διόνικος Μαρία Τσακουρίδου & ΣΙΑ Ο.Ε., 2007.
Ν.Μαραβέγιας, (επιµ.), Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρελθόν, Παρόν,
Μέλλον, Αθήνα: Εκδόσεις Θεµέλιο E.Π.E., 2008.
Ε.Ανδρικοπούλου, Γ.Καυκαλάς, (επιµ.), Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος: Η
Διεύρυνση και η Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης, Αθήνα: Εκδόσεις
Θεµέλιο E.Π.E., 2000.
Σ.Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις και Οικονοµική Πολιτική στην
Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., 2002.
42813Χ Διεθνές Οικονοµικό Δίκαιο
Ε. Δούση
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η ανάλυση των θεσµών, των διαδικασιών
και των κανόνων που διέπουν τις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις. Ειδικότερα, η
µελέτη επικεντρώνεται στα εξής:
Το δίκαιο των διεθνών εµπορικών σχέσεων: από τη Γενική Συµφωνία
Δασµών και Εµπορίου στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (οργάνωση και
λειτουργία, ειδικές ρυθµίσεις και εφαρµογή, επίλυση διαφορών).
Οι διεθνείς άµεσες επενδύσεις: ορισµοί, διακρίσεις, µορφή και εξέλιξη,
νοµικό πλαίσιο και ρυθµίσεις. Το κλασικό διεθνές δίκαιο και το σύγχρονο
νοµικό πλαίσιο. Οι διεθνικές επιχειρήσεις: ορισµοί και χαρακτηριστικά.
Οι διεθνείς χρηµατοδοτικές σχέσεις: το παράδειγµα της χρηµατοδότησης της
διεθνούς ανάπτυξης από την Παγκόσµια Τράπεζα.
Οι διεθνείς νοµισµατικές σχέσεις: νοµικές ρυθµίσεις και ο ρόλος του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Βιβλιογραφία
Κ. Στεφάνου, Χρ. Γκόρτσου, Διεθνές Οικονοµικό Δίκαιο, Αθήνα: Νοµική
Βιβλιοθήκη Α.Ε.Β.Ε. Όµιλος Εκδοτικών & Εµπορικών Επιχειρήσεων, 2006.
Π. Γκλαβίνης, Διεθνές Οικονοµικό Δίκαιο, Αθήνα - Κοµοτηνή: Εκδόσεις
Σάκκουλα Ε.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2009.
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γ) Μαθήµατα Ειδικής Επιλογής Εαρινού Εξαµήνου
42800 Ευρωπαϊκή Σύγκλιση: Θεωρία και Πρακτική
Λ. Τσούκαλης
Σκοπός και περιεχόµενο του µαθήµατος
Το µάθηµα αυτό µελετά την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού ενωσιακού µοντέλου,
µε έµφαση στις διάφορες πτυχές της έννοιας της σύγκλισης (οικονοµικής,
πολιτικής, θεσµικής, κοινωνικής). Η εξέταση των φοιτητών γίνεται στη βάση
µιας γραπτής εργασίας (5.000-6.000 λέξεων).
Θεµατικές Μαθηµάτων
Ευρωπαϊκό ενωσιακό µοντέλο (πολιτική οικονοµία, διακυβέρνηση, κοινωνία).
Ορισµοί και πτυχές της έννοιας της σύγκλισης (ονοµαστική σύγκλιση,
σύγκλιση πολιτικής, θεσµική σύγκλιση, σύγκλιση συµπεριφορών,
πραγµατική σύγκλιση).
Σύγκλιση και ΟΝΕ (νοµισµατική πολιτική, δηµοσιονοµική πολιτική, άλλες
πολιτικές).
Σύγκλιση και Διαρθρωτικά Ταµεία (οικονοµική και κοινωνική συνοχή,
κοινοτικές πολιτικές, εθνικά διαρθρωτικά µέτρα).
Σύγκλιση και διεύρυνση (κριτήρια της Κοπεγχάγης, διαπραγµατεύσεις,
προοπτική).
Σύγκλιση και Ελλάδα (µακροοικονοµικές πολιτικές και διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις).
Μεταβαλλόµενα όρια και πολυµορφία της Ευρωπαϊκής σύγκλισης.
Βιβλιογραφία:
Λ.Τσούκαλης, Ποια Ευρώπη;, Αθήνα: Εκδόσεις Ποταµός, 2004.
Π.Λιαργκόβας, Γ.Ανδρέου, Η Νέα Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2007.
42818 Ειδικά Θέµατα Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου
Χ. Δίπλα, Ε. Δούση
Το µάθηµα επικεντρώνεται στην ανάλυση του συστήµατος του ΟΗΕ και
ειδικότερα στη λειτουργία και δραστηριότητα των οργάνων του. Ειδικότερα η
ύλη του µαθήµατος περιλαµβάνει τα εξής:
Το σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών: Ηνωµένα Έθνη και ειδικευµένες
οργανώσεις. Όργανα των Ηνωµένων Εθνών (σύνθεση – αρµοδιότητες –
λειτουργία). Το ζήτηµα της θεσµικής µεταρρύθµισης των Ηνωµένων Εθνών.
Το έργο των Ηνωµένων Εθνών στον τοµέα της διεθνούς ειρήνης και
ασφάλειας (εφαρµογή των Κεφαλαίων VI και VII του Χάρτη – ειρηνευτικές
επιχειρήσεις των Ηνωµένων Εθνών – κατ’ εξουσιοδότηση επιχειρήσεις).
Το έργο των Ηνωµένων Εθνών στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
(νοµοπαρασκευαστικό έργο – θεσµικά όργανα).
95

Η συνεισφορά των Ηνωµένων Εθνών στον τοµέα του περιβάλλοντος και της
βιώσιµης ανάπτυξης.
Επίσης, στο πλαίσιο του µαθήµατος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν
µια πρώτη επαφή µε τον τρόπο λειτουργίας των Ηνωµένων Εθνών στην
πράξη, µέσα από τη συµµετοχή τους σε ασκήσεις προσοµοίωσης οργάνων
των Ηνωµένων Εθνών. Το µάθηµα απαιτεί τακτική παρουσία και ενεργό
συµµετοχή.
Βιβλιογραφία:
Χ. Δίπλα, Εµµ. Δούση, (επιµ.), Εξήντα Χρόνια από την Ίδρυση των Ηνωµένων
Εθνών – Ειρήνη, Ανθρώπινα Δικαιώµατα, Βιώσιµη Ανάπτυξη, Θεσµική
Μεταρρύθµιση, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος I. Σιδέρης – Ανδρέας Σιδέρης Ιωάννης Σιδέρης Ο.Ε., 2007.
42904 ‘Εθνος – Κράτος & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Σ. Βέρνυ
Στόχοι του µαθήµατος
Η µελέτη της µεταβαλλόµενης φύσης του έθνους-κράτους σε µία εποχή
παγκοσµιοποίησης και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
Η εµβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών και φοιτητριών για το φαινόµενο
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, µέσω της ανάλυσης των επιπτώσεών της για
το έθνος-κράτος,
Μία πρώτη γνωριµία µε την επιστηµονική έρευνα.
Περιεχόµενο
Το µάθηµα αναλύει τους ποικίλους τρόπους µε τους οποίους η οικονοµική
και πολιτική ολοκλήρωση και η συνεχής εµβάθυνσή της επηρεάζουν τις
λειτουργίες του έθνους-κράτους και τη σχέση κράτους-πολίτη.
Ένα κεντρικό ερώτηµα είναι εάν η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
σε µία εποχή παγκοσµιοποίησης, αποδυναµώνει ή ενισχύει το έθνος-κράτος.
Ειδική έµφαση δίδεται στις επιπτώσεις της ολοκλήρωσης στην εθνική
κυριαρχία και τη δηµοκρατία. Επιπλέον, το µάθηµα εξετάζει τον όρο
«εξευρωπαϊσµό», τις έννοιες, τους µηχανισµούς και τα αποτελέσµατά του.
Αντικείµενο µελέτης αποτελούν οι επιπτώσεις της ολοκλήρωσης, όχι µόνο
για τα κράτη-µέλη, αλλά και για τις υποψήφιες χώρες και για τρίτα κράτη µε
διαφορετικές θεσµικών σχέσεων µε την Ε.Ε.
Μεθοδολογία
Το µάθηµα έχει σεµιναριακό χαρακτήρα και προϋποθέτει την ενεργή
συµµετοχή των φοιτητών και φοιτητριών. Προσφέρει στους συµµετέχοντες
τη δυνατότητα να διεξαγάγουν µία ατοµική έρευνα, η οποία εντάσσεται σε
ένα συλλογικό πλαίσιο.
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Βιβλιογραφία
Π.Κ. Ιωακειµίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Κράτος: Οι Επιπτώσεις από
τη Συµµετοχή στην Ενοποιητική Διαδικασία, Αθήνα: Εκδόσεις Θεµέλιο E.Π.E.,
1998.
Stuart Hall, Bram Gieben, Η Διαµόρφωση της Νεωτερικότητας, Οικονοµία,
Κοινωνία, Πολιτική, Πολιτισµός, Αθήνα: Α. & Σ. Σαββάλας Α.Ε. Εκδοτική Βιβλιοεµπορική, 2003.
Stuart Hall, David Held, Anthony Mcgrew, Η Νεωτερικότητα Σήµερα:
Οικονοµία, Κοινωνία, Πολιτική, Πολιτισµός, Αθήνα: Α. & Σ. Σαββάλας Α.Ε.
Εκδοτική - Βιβλιοεµπορική, 2003.
42911 Οικονοµική Θεωρία της Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας
Ν. Μαραβέγιας
Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως:Γιατί
υποχωρούν τα εθνικά οικονοµικά σύνορα; Πώς εξηγείται η θεαµατική
αύξηση
των
(διεθνών)
περιφερειακών
συµφωνιών
οικονοµικής
ολοκλήρωσης; Γιατί απαντώνται διαφορετικές µορφές (διεθνούς)
περιφερειακής ολοκλήρωσης; Πώς εξηγούνται η διαµόρφωση και
µεταρρύθµιση των διεθνών και περιφερειακών καθεστώτων συνεργασίας σε
θέµατα οικονοµικής πολιτικής; Ποιος είναι ο ρόλος των διεθνών οικονοµικών
οργανισµών;
Το µάθηµα επίσης επιδιώκει να απαντήσει και σε άλλα παρεµφερή
ερωτήµατα εξετάζοντας τόσο τις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις της
οικονοµικής θεωρίας και της διεθνούς πολιτικής οικονοµίας, όσο και τη
σύγχρονη εµπειρική πραγµατικότητα.
Βιβλιογραφία:
S.Economides, P.Wilson, Ο Οικονοµικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις,
Αθήνα: Εκδόσεις Θεµέλιο E.Π.E., 2007.
Διεθνής Επιτροπή για την Κοινωνική Διάσταση της Παγκοσµιοποίησης,
Δίκαιη Παγκοσµιοποίηση. Δηµιουργώντας Ευκαιρίες για Όλους, Αθήνα:
Διόνικος Μαρία Τσακουρίδου & ΣΙΑ Ο.Ε., 2004.
R.Gilpin, Παγκόσµια Πολιτική Οικονοµία, Αθήνα: Εκδόσεις - Βιβλιοπωλείο
Ποιότητα Βασιλική Γυφτάκη & ΣΙΑ Ο.Ε., 2007.
Ρ Π.ουµελιώτης, Παγκόσµια Οικονοµική Διακυβέρνηση, Αθήνα: Εκδοτικός
Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. Εκδόσεις Νέα Σύνορα Α.Β.Ε., 2006.
9.2.3. Δ΄ Κύκλος Διοικητική Επιστήµη
Eισαγωγικές παρατηρήσεις
O Κύκλος Σπουδών Διοικητικής Επιστήµης καλύπτει τα γνωστικά πεδία της
Διοικητικής Επιστήµης, του Συνταγµατικού και Διοικητικού Δικαίου, της
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Δηµόσιας Διοίκησης, της Aνάλυσης της Δηµόσιας Πολιτικής, της Kοινωνικής
Πολιτικής και Διοίκησης, της Tοπικής Aυτοδιοίκησης, της Περιφερειακής
Aνάπτυξης, των Eργασιακών Σχέσεων και των Eργασιακών Θεσµών. Mε το
πρόγραµµα σπουδών επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών µε τις
παραπάνω επιστηµονικές περιοχές και η κατανόηση σε βάθος των
προβληµάτων και των ειδικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν την
πολιτεία, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης και
γενικότερα το οργανωτικό φαινόµενο και τη δηµόσια πολιτική στη σύγχρονη
κοινωνία. Συντρέχουσες και οργανικά αλληλεξαρτηµένες συνιστώσες του
προγράµµατος σπουδών του Κύκλου αυτού αποτελούν η φιλοσοφία και η
πράξη της οργανωµένης δράσης και συµπεριφοράς στον κρατικοδιοικητικό ή
δηµόσιο χώρο.
H διεπιστηµονική και θεωρητική προσέγγιση καλλιεργείται µε τρόπο ώστε
να προάγονται τόσο η περαιτέρω εµβάθυνση και εξειδίκευση όσο και οι
επιστηµονικές και επαγγελµατικές προοπτικές των αποφοίτων στη δηµόσια
διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, το δηµόσιο τοµέα, στις επιχειρήσεις και
σε άλλους οργανισµούς. Oι φοιτητές και φοιτήτριες του Kύκλου αυτού
προετοιµάζονται συστηµατικά, ώστε µετά την αποπεράτωση των σπουδών
τους να διεκδικήσουν επιτυχώς - µε στέρεη θεωρητική συγκρότηση και
γνώση των πραγµατικών δεδοµένων και αναγκών της διοίκησης µιας
σύγχρονης πολιτείας και κοινωνίας - την απασχόλησή τους στο δηµόσιο και
τον ιδιωτικό τοµέα. Tο πρόγραµµα καταστρώνεται µε γνώµονα τη
συνάρθρωση των υποχρεωτικών µαθηµάτων και των µαθηµάτων επιλογής.
Kάθε εξάµηνο τα µαθήµατα επιλογής αντιστοιχούν και προάγουν επιµέρους
θεωρητικούς προβληµατισµούς εκτός του ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου
των υποχρεωτικών µαθηµάτων.
Για να διευκολυνθούν οι φοιτητές και φοιτήτριες στις επιλογές τους, ο
Tοµέας διοργανώνει µε την έναρξη των εκπαιδευτικών εξαµήνων ειδικές
συναντήσεις µε τους διδάσκοντες. Στις συναντήσεις αυτές παρέχεται η
ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση σχετικά µε το περιεχόµενο και τη διδασκαλία
των µαθηµάτων του Kύκλου Σπουδών και τις προοπτικές επιστηµονικής και
επαγγελµατικής απασχόλησης, καθώς επίσης και τις προοπτικές
πραγµατοποίησης µεταπτυχιακών σπουδών.
Tέλος, διοργανώνονται επισκέψεις για επί τόπου ενηµέρωση στη Bουλή, στο
Yπουργείο Eσωτερικών και Δηµόσιας Διοίκησης, σε OTA, σε εργασιακούς
χώρους και σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Eπίσης, επιδιώκεται η πρακτική
εξάσκηση των φοιτητών (stage) σε δηµοσίους και ιδιωτικούς φορείς που
ασχολούνται µε θέµατα Eυρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του γνωστικού
αντικειµένου του παρόντος κύκλου σπουδών.
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α) Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατεύθυνσης, Ε΄ Εξάµηνο
42557Ε
Συνταγµατικό Δίκαιο
Γ. Τασόπουλος, Γ. Σωτηρέλης
Οι παραδόσεις και το φροντιστήριο αποσκοπούν στην κριτική παρουσίαση
και προσέγγιση των συνταγµατικών θεσµών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην
κοινωνικοπολιτική διάστασή τους και στην προβληµατική των αντίβαρων
της εξουσίας, που αφορά τον αµοιβαίο έλεγχο των κρατικών οργάνων.
Επίσης, επιχειρείται η ανάδειξη της επιρροής που ασκούν οι Καταστατικές
Συνθήκες και η διαδικασία συνταγµατικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην πολιτεία και τους θεσµούς της. Ειδικότερα, αντικείµενο του
συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου είναι: Η οργάνωση και η λειτουργία
της πολιτείας. Το εκλογικό σώµα. Οι συνταγµατικές αρχές που διέπουν την
οργάνωση και τη λειτουργία του. Η Βουλή. Η οργάνωση και λειτουργία της.
Οι αρµοδιότητες και η νοµικοπολιτική θέση της. Ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας. Η εκλογή του. Οι αρµοδιότητες και η νοµικοπολιτική θέση του.
Η κυβέρνηση. Η οργάνωση και λειτουργία της. Η νοµικοπολιτική θέση της. Η
δικαιοσύνη. Η οργάνωση και η λειτουργία της.
Βιβλιογραφία:
Γ.Τασόπουλος, Τα Θεσµικά Αντίβαρα της Εξουσίας και η Αναθεώρηση του
Συντάγµατος, Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε. Εκδόσεις Εµπόριο Βιβλίων, 2007.
Α.Μανιτάκης, Συνταγµατική Οργάνωση του Κράτους, Β΄ Έκδοση, Αθήνα Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2007.
Γ.Σωτηρέλης, Σύνταγµα και Δηµοκρατία στην Εποχή της Παγκοσµιοποίησης,
Αθήνα - Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000.
42586 Διοικητικό Δίκαιο Ι
Χ. Χρυσανθάκης
Bασικές έννοιες. Γένεση και ιστορική εξέλιξη των κανόνων του Διοικητικού
Δικαίου. Πηγές του Διοικητικού Δικαίου. Γενικές αρχές της διοικητικής
δράσης. Δίκαιο διοικητικών πράξεων - Δίκαιο διοικητικών συµβάσεων
(Γενικές αρχές - Kώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Aστική ευθύνη του
Δηµοσίου. Διοικητική Oργάνωση: συστήµατα, κεντρική και περιφερειακή
διοίκηση, τοπική και καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση.
Βιβλιογραφία:
Επ.Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 12η Έκδοση, Τεύχος Ι,
Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007.
Χ. Χρυσανθάκης, Π. Πανταζόπουλος, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, Αθήνα:
Νοµική Βιβλιοθήκη Α.Ε.Β.Ε. Όµιλος Εκδοτικών & Εµπορικών Επιχειρήσεων,
2006.
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Χ. Χρυσανθάκης, Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας και Διοικητικής
Διαδικασίας, Έκδοση 5η, Αθήνα: Δίκαιο και Οικονοµία Π.Ν. Σάκκουλας
Α.Ε.Ε.Ε., 2009.
ΣΤ΄ Εξάµηνο
42584 Οργάνωση και Λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης
Χ. Κουταλάκης
Το µάθηµα στοχεύει να εµβαθύνει στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της ελληνικής διοίκησης στο πλαίσιο του πολιτικού συστήµατος. Στοχεύει
στην κατανόηση των διαδικασιών µέσω των οποίων παράγονται οι µορφές
οργάνωσης και λειτουργίας που την χαρακτηρίζουν. Προς τούτο, πέραν της
περιγραφής των διαφόρων πλευρών του διοικητικού µηχανισµού, δίδεται
ιδιαίτερη έµφαση στη δυναµική του διάσταση, η οποία αναδεικνύεται µέσω
της αντιπαράθεσης τυπικών (νοµικών) δεδοµένων και των ακολουθούµενων
πρακτικών και της αλληλεπίδρασης µε το πολιτικό και κοινωνικό
περιβάλλον. Αναλύονται οι κοινωνιολογικές και πολιτικές παράµετροι που
καθορίζουν και ερµηνεύουν τη λειτουργία του ελληνικού διοικητικού
µηχανισµού.
Οι βασικές θεµατικές ενότητες είναι:
Η ιδιαιτερότητα της δηµόσιας διοίκησης
Η οργάνωση της κεντρικής κυβέρνησης
Η υπουργική οργάνωση
H δυναµική της υπουργικής οργάνωσης
Κεντρική και αποσυγκεντρωµένη διοίκηση
Η στελέχωση της Δηµόσιας διοίκησης.
Οικονοµικές λειτουργίες.
Ο δηµόσιος τοµέας ως ο χώρος της κρατικής παρέµβασης
Διοικητική µεταρρύθµιση.
Ο έλεγχος της δηµόσιας διοίκησης
Δηµόσια διοίκηση και δηµόσια πολιτική
Η ελληνική διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιβλιογραφία:
Αντ. Μακρυδηµήτρης, Μ.- Ηλ. Πραβίτα, Δηµόσια Διοίκηση. Στοιχεία
Διοικητικής Οργάνωσης, Ε' Έκδοση, Αθήνα- Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Σάκκουλα Α.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2012.
Κ. Σπανού, Ελληνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2001.
Ε. Σπηλιωτόπουλος, Αντ. Μακρυδηµήτρης, (επιµ.), Η Δηµόσια Διοίκηση στην
Ελλάδα, Αθήνα - Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001.
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42587 Θεωρία των Οργανώσεων
Α. Μακρυδηµήτρης
Το µάθηµα αναφέρεται στην κριτική διερεύνηση ορισµένων από τις βασικές
θεωρητικές προσεγγίσεις και κατευθύνσεις στη µελέτη των σύνθετων
οργανώσεων στη σύγχρονη εποχή. Ειδικότερα, εξετάζονται η διαµόρφωση
του γραφειοκρατικού φαινοµένου στη σύγχρονη κοινωνία, κρίσιµες θεωρίες
για τη διοίκηση και τις οργανώσεις, η συστηµική αντίληψη των σύγχρονων
οργανώσεων, δηµοσίων ή µη, ζητήµατα οργανωσιακής κουλτούρας, καθώς
και διοικητικής ηθικής και δεοντολογίας. Έµφαση αποδίδεται στη µελέτη της
οργανωτικής συµπεριφοράς εντός του ειδικού περιβάλλοντος, όπου αυτή
αναπτύσσεται και λειτουργεί. Παράλληλα, µελετάται διεξοδικά η εφαρµογή
της οργανωτικής θεωρίας στη διοικητική πράξη και οι πρακτικές δυσχέρειες
διοίκησης και ελέγχου των πολύπλοκων συστηµάτων.
Απαραίτητο στοιχείο του µαθήµατος είναι η µελέτη της βιβλιογραφίας, η
εκπόνηση προσωπικής εργασίας και η ανάλυση των περιπτώσεων.
Βιβλιογραφία:
Αντ. Μακρυδηµήτρης, Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων, Αθήνα:
Καστανιώτης Α.Ε., 2004.
Ν.Π. Μουζέλης., Οργάνωση και Γραφειοκρατία: Ανάλυση των Συγχρόνων
Θεωριών, Β΄Έκδοση, Αθήνα- Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Εκδόσεις
- Εµπόριο Βιβλίων, 2009.
G. Morgan, Οι Όψεις της Οργάνωσης: Εισαγωγή στη θεωρία των Οργανώσεων,
Αθήνα: Καστανιώτης Α.Ε., 2000.
J. March., H. Simon, Οργανώσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., 2003.
H. Fayol, Γενικές Αρχές Διοικήσεως στις Επιχειρήσεις, Β΄ Έκδοση, Αθήνα Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2010.
Fr.B. Simon, Εισαγωγή στη Συστηµική Θεωρία των Οργανώσεων, Αθήνα Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2010.
Ζ΄ Εξάµηνο
42080 Θεµελιώδη Δικαιώµατα
Γ. Σωτηρέλης, Γ. Τασόπουλος
Οι παραδόσεις και το φροντιστήριο αποσκοπούν στην κριτική παρουσίαση
και προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου και συγκεκριµένα τόσο του
γενικού µέρους των θεµελιωδών δικαιωµάτων, που αναφέρεται στα βασικά
χαρακτηριστικά και τις ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις του
συστήµατος προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων σε διεθνές και εθνικό
επίπεδο, όσο και του ειδικού µέρους, που περιλαµβάνει, ιδίως, τη
συγκεκριµένη οριοθέτηση του πεδίου προστασίας των επί µέρους ατοµικών
και κοινωνικών δικαιωµάτων.
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Με βάση τα ανωτέρω, οι κύριοι άξονες του µαθήµατος διαµορφώνονται ως
εξής:
Γενική εισαγωγή: Έννοια, σηµασία και λειτουργία των θεµελιωδών
δικαιωµάτων στην ιστορική τους διαδροµή και στη σύγχρονη συνταγµατική
πραγµατικότητα. Οι βασικές συνιστώσες, ο νοµικοπολιτικός χαρακτήρας και
ο ρόλος του ισχύοντος στη χώρα µας συστήµατος προστασίας των
θεµελιωδών Δικαιωµάτων (Σύνταγµα και Ευρωπαϊκή Σύµβαση των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου).
Tα επί µέρους Θεµελιώδη Δικαιώµατα: Αναλυτική παρουσίαση της
προστατευτικής εµβέλειας των επί µέρους ατοµικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων, όπως κατοχυρώνονται σήµερα, µε ιδιαίτερη έµφαση στον
προσδιορισµό των υποκειµένων τους, στην ανάδειξη του περιεχοµένου τους
και στην διερεύνηση των περιορισµών τους.
Βιβλιογραφία:
Αρ. Μάνεσης, Συνταγµατικά Δικαιώµατα, Α΄Ατοµικές Ελευθερίες,
Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας 1981,
Δ.Τσάτσος, Συνταγµατικό Δίκαιο, τ. Γ΄, Θεµελιώδη Δικαιώµατα, ΑθήναΚοµοτηνή: Αντ, Σάκκουλας 1988,
Κ. Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα, Αθήνα: Νοµική
Βιβλιοθήκη Α.Ε.Β.Ε. Όµιλος Εκδοτικών & Εµπορικών Επιχειρήσεων, 2006.
Γ.Σωτηρέλης, Χρ.Τσαϊτουρίδης, (επιµ.), Όµιλος "Αριστόβουλος Μάνεσης",
Κοινωνικά Δικαιώµατα και Κρίση του Κράτους Πρόνοιας, Αθήνα: Α. & Σ.
Σαββάλας Α.Ε. Εκδοτική - Βιβλιοεµπορική, 2007.
Π.Δαγτόγλου, Συνταγµατικό Δίκαιο. Ατοµικά Δικαιώµατα, Αθήνα –
Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012.
42859 Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση
Ι. Υφαντόπουλος
O σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι η ανάλυση των κοινωνικών στόχων
και των αρχών της αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας, ισότητας και
κοινωνικής δικαιοσύνης του σύγχρονου Kράτους Πρόνοιας. Eπιχειρείται
συγκριτική διερεύνηση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στις χώρες
της Eυρωπαϊκής Ένωσης και αναλύονται ειδικά προβλήµατα που
σχετίζονται µε την κατανοµή και χρηµατοδότηση των κοινωνικών παροχών.
Για την πληρέστερη παρουσίαση και ανάλυση των προβληµάτων αυτών,
έµφαση δίδεται στην µεθοδολογία και στα αποτελέσµατα των
συντονισµένων κοινωνικών ερευνών που διεξάγονται σε Eυρωπαϊκό
επίπεδο. Eπίσης εξετάζονται ειδικότερα θέµατα που αναφέρονται στη
συγκριτική ανάλυση και καλύπτουν τους τοµείς της κοινωνικής πρόνοιας,
της κοινωνικής προστασίας, της υγείας και της κατοικίας, καθώς και στη
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συνταξιοδοτική και επιδοµατική πολιτική των χωρών της E.E. Tέλος,
παρουσιάζονται και αναλύονται οι οικονοµικές και κοινωνικές διαστάσεις
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Βιβλιογραφία:
Ι.Υφαντόπουλος, Τα Οικονοµικά της Υγείας. Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα: Γ.
Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε., 2007.
Θ.Σακελλαρόπουλος, Ζητήµατα Κοινωνικής Πολιτικής, Τόµος 1ος, Αθήνα:
Διόνικος Μαρία Τσακουρίδου & ΣΙΑ Ο.Ε., 2003.
Η΄ Εξάµηνο
42814 Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ν.-Κ. Χλέπας
Συνταγµατικό και ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση
και το αποκεντρωτικό σύστηµα. Βασικό θεσµικό πλαίσιο για την τοπική
αυτοδιοίκηση και των δύο βαθµών (όργανα, εκλογή, κωλύµαταασυµβίβαστα, αρµοδιότητες των ΟΤΑ και των οργάνων τους, εποπτεία,
οικονοµικά, θεσµοί συµµετοχής, επιχειρήσεις και νοµικά πρόσωπα,
προγραµµατισµός). Συγκριτική ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της
τοπικής αυτοδιοίκησης στις Ευρωπαϊκές Χώρες. Η προβληµατική της τοπικής
πολιτικής ηγεσίας επιλογή, σταδιοδροµία, χαρακτηριστικά, βασικές
λειτουργίες. Πολιτικά κόµµατα, αιρετοί και πολίτες. Αυτοδιοίκηση και
δηµόσιες πολιτικές. Πολιτικο-διοικητικές µεταρρυθµίσεις και αυτοδιοίκηση.
Βιβλιογραφία:
Ν. – Κ. Χλέπας, Ο Δήµαρχος, Τόµος Α': Ο Δήµαρχος ως Τοπικός Ηγέτης,
Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2005.
Ν. – Κ. Χλέπας, Η Τοπική Διοίκηση στην Ελλάδα, Αθήνα – Κοµοτηνή: Εκδόσεις
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999.
Γ. Σωτηρέλης, Η Μεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΙΤΑ, Αθήνα:
Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2007.
42858 Ανάλυση Δηµόσιας Πολιτικής
Χ. Κουταλάκης
Tο µάθηµα αποσκοπεί στη συστηµατική εξοικείωση των φοιτητών και
φοιτητριών µε ορισµένες βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις ανάλυσης των
διαδικασιών διαµόρφωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης δηµόσιων
πολιτικών σε εθνικό, υποεθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Έµφαση δίδεται
στις νεοθεσµικές προσεγγίσεις (ορθολογικής επιλογής, κοινωνιολογική,
ιστορική). Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται µια σειρά από θεωρητικά
υποδείγµατα
ανάλυσης
των
παραγόντων
(δηµόσιων/ιδιωτικών)
συνδιαµόρφωσης δηµοσίων πολιτικών και των σχετικών διαδράσεων
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(τυπικών και άτυπων) µεταξύ τους. Η ανάλυση επικεντρώνεται στα δίκτυα
πολιτικής, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, τις διαδικασίες µεταφοράς και
εκµάθησης, τις νέες µορφές διακυβέρνησης (ανοικτή µέθοδος συντονισµού,
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές και δίκτυα,
αυτορρύθµιση/συρρύθµιση).
Tην
εξέταση
των
θεωρητικών
και
µεθοδολογικών αυτών προσεγγίσεων ακολουθεί η παραδειγµατική
εφαρµογή σε συγκεκριµένες όψεις ή περιπτώσεις µε έµφαση στις επιπτώσεις
τοµεακών πολιτικών της ΕΕ για την αστική και περιφερειακή ανάπτυξη και
το περιβάλλον στο Ελληνικό σύστηµα διαµόρφωσης και υλοποίησης
δηµόσιων πολιτικών.
Βιβλιογραφία:
Yves Surel, Pierre Muller, Ανάλυση των Πολιτικών του Κράτους, Ανάλυση των
Δηµόσιων Πολιτικών, Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε., 2002.
Κ.Σπανού, Ελληνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2001.
Joe Wallis, Brian Dollerry, Αποτυχία της Αγοράς: Αποτυχία της Κυβέρνησης.
Ηγεσία και Δηµόσια Πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2005.
β) Μαθήµατα Ειδικής Επιλογής Χειµερινού Εξαµήνου
42558 Ειδικά Θέµατα Συνταγµατικού Δικαίου: Δίκαιο των Πολιτικών
Κοµµάτων
Γ. Τασόπουλος
Στο µάθηµα παρουσιάζονται κριτικά το δίκαιο των πολιτικών κοµµάτων,
όπως περιέχεται στο Σύνταγµα, στην κοινή νοµοθεσία, στον Κανονισµό της
Βουλής και στα καταστατικά τους. Η ύλη του αρθρώνεται µε κριτήριο της
περιοχή δράσης τους, δηλαδή στο εσωτερικό τους, στην κοινοβουλευτική ζωή,
στον εκλογικό αγώνα και στην κοινωνία. Ειδικότερα καλύπτονται οι
ακόλουθες βασικές θεµατικές: τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα. Το
Σύνταγµα και τα πολιτικά κόµµατα. Η έννοια του πολιτικού κόµµατος. Η
ίδρυση πολιτικού κόµµατος. Η οργάνωση και η λειτουργία των πολιτικών
κοµµάτων. Τα πολιτικά κόµµατα στον εκλογικό αγώνα. Τα πολιτικά
κόµµατα στην κοινοβουλευτική ζωή. Τα οικονοµικά των πολιτικών
κοµµάτων και των υποψήφιων βουλευτών. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα.
Βιβλιογραφία:
Θ.Ξηρός, Ζητήµατα Δικαίου των Πολιτικών Κοµµάτων, Αθήνα – Κοµοτηνή:
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003.
Δ. Τσάτσος, Ξ. Κοντιάδης, (επιµ.), Το Μέλλον των Πολιτικών Κοµµάτων,
Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2003.
Γ.Παπαδηµητρίου, Δίκαιο των Πολιτικών Κοµµάτων, Αθήνα – Κοµοτηνή:
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1994.
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42562Κ Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γ. Βλασσόπουλος (µε την συνεργασία της Κ. Γκολοµάζου-Παπά,
Επιστηµονικής Συνεργάτιδας)
Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάλυση των σχέσεων µεταξύ εργοδοτών και
εργαζοµένων, που συνθέτουν το Ατοµικό Εργατικό Δίκαιο στη χώρα µας,
µέσα στα πλαίσια των σύγχρονων κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών
θεσµών.
Αρχικά αναλύονται οι βασικές έννοιες του Ατοµικού Εργατικού Δικαίου
(εργασία, εξαρτηµένη εργασία, επάγγελµα, µισθωτός, εργάτης-υπάλληλος,
διευθύνων υπάλληλος, µαθητευόµενος, εργοδότης, µισθός, ωράριο,
εκµετάλλευση-επιχείρηση κ.ά.). Στη συνέχεια ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην
ανάλυση, αφενός, του τρόπου διαµόρφωσης της ατοµικής σύµβασης
εργασίας και της σχέσης εξαρτηµένης εργασίας (ίδρυση, εξέλιξη, αναστολή,
λήξη-καταγγελία), αφετέρου στη συγκρότηση των βασικών υποχρεώσεων
και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και των εργοδοτών.
Επιπλέον, ερευνώνται σε βάθος θέµατα που αφορούν το µισθό (σύνθεση
µισθού, περιεχόµενο, είδη), τα επιδόµατα και τις προσαυξήσεις του µισθού,
το ωράριο εργασίας, καθώς και όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
γεννώνται κατά τη λειτουργία της εργασιακής σχέσης στον ιδιωτικό, δηµόσιο
και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Βιβλιογραφία:
Ληξουριώτης, Ι. (2011). Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις, Αθήνα: Νοµική
Βιβλιοθήκη Α.Ε.Β.Ε. Όµιλος Εκδοτικών & Εµπορικών Επιχειρήσεων.
Μητρόπουλος, Αλ. (2010). Ασφαλιστικό Ώρα Μηδέν. Το Μέλλον των
Συντάξεων, β΄ έκδοση εµπλουτισµένη: Το Ασφαλιστικό µετά το Μνηµόνιο,
Αθήνα: Α.Α. Λιβάνης.
Κουκιάδης, Ι. (2011). Εργατικό Δίκαιο: Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις και το
Δίκαιο της Ευελιξίας της Εργασίας, E' Έκδοση, Αθήνα – Θεσσαλονίκη:
Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων.
42722 Ειδικά Θέµατα Διοικητικού Δικαίου:
Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος
Ν.-Κ. Χλέπας, Γ. Γιαννακούρου
Εξετάζονται οι θεσµοί και οι πολιτικές για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος όπως αρθρώνονται σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε τις ιδιαιτερότητες της
περιβαλλοντικής προβληµατικής.
Βιβλιογραφία:
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Ε.Κουτούπα - Ρεγκάκου, Δίκαιο του Περιβάλλοντος, Αθήνα – Θεσσαλονίκη:
Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2007.
Γ. Π. Σιούτη, Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος, Αθήνα – Κοµοτηνή: Εκδόσεις
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007.
γ) Μαθήµατα Ειδικής Επιλογής Εαρινού Εξαµήνου
42599 Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία
Γ. Τασόπουλος, Γ. Σωτηρέλης
Σκοπός του µαθήµατος είναι η επιλεκτική εµβάθυνση στους
σηµαντικότερους σταθµούς της ελληνικής συνταγµατικής ιδεολογίας και
πράξης από την Eπανάσταση του 1821 έως σήµερα, µε ιδιαίτερη έµφαση
στην ανάδειξη των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών ιδιαιτεροτήτων
που καθόρισαν τη συγκεκριµένη ιστορική διαµόρφωση και εξέλιξη των
σύγχρονων συνταγµατικών µας θεσµών. H µορφή του µαθήµατος θα είναι
σεµιναριακή, µε βάση κατάλογο εισηγήσεων που οι φοιτητές και οι
φοιτήτριες αναλαµβάνουν στην αρχή του εξαµήνου.
42694Θ Ειδικά Θέµατα Εργατικού Δικαίου & Εργασιακών Σχέσεων
Γ. Βλασσόπουλος (µε τη συνεργασία της Κ. Γκολοµάζου-Παπά,
Επιστηµονικής Συνεργάτιδας)
Στα πλαίσια του µαθήµατος αυτού, αναδεικνύονται ειδικές ενότητες του
Ατοµικού και Συλλογικού Εργατικού Δικαίου, καθώς και των εργασιακών
σχέσεων.
Σηµαντικότερες ενότητες θεωρούνται οι εξής:
Οι Κανονισµοί Εργασίας (διαµόρφωση και τρόποι εφαρµογής).
Το Πειθαρχικό Δίκαιο της εκµετάλλευσης-επιχείρησης.
Η υγιεινή και η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, καθώς και τα εργατικά
ατυχήµατα και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και των συγγενών τους.
Οι προαγωγές των µισθωτών και οι οµαδικές απολύσεις.
Το διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη.
Συλλογικές διαπραγµατεύσεις και συλλογικές συµβάσεις εργασίας και ο
ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Μηχανισµοί µεσολάβησης και διαιτησίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Επίσης, κατά περίπτωση, ερευνώνται ειδικά θέµατα Ατοµικού και
Συλλογικού Εργατικού Δικαίου που πιθανόν προκύπτουν κατά την άσκηση
των δικαιωµάτων και την εφαρµογή των υποχρεώσεων, τόσο των
εργαζοµένων, όσο και των εργοδοτών, κάτω από τις σύγχρονες εργασιακές
συνθήκες των δυτικών κοινωνιών.
Βιβλιογραφία
106

Ληξουριώτης, Ι. (2011). Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις, Αθήνα: Νοµική
Βιβλιοθήκη Α.Ε.Β.Ε. Όµιλος Εκδοτικών & Εµπορικών
Επιχειρήσεων.
Λεβέντης, Γ. (2007). Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Αθήνα: Δελτίον Εργατικής
Νοµοθεσίας Ε.Ε.Ε. Μ. ΠΕΤΙΝΗ & ΣΙΑ.
Κουκιάδης, Ι. (2011). Εργατικό Δίκαιο: Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις και το
Δίκαιο της Ευελιξίας της Εργασίας, E' Έκδοση, Αθήνα - Θεσσαλονίκη:
Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων.
Γκούτος, Χ. (2006). Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Αθήνα – Κοµοτηνή: Αντ.Ν.
Σάκκουλας.
42694Θ

Ειδικά Θέµατα Εργατικού Δικαίου & Εργασιακών Σχέσεων
Γ. Βλασσόπουλος (µε τη συνεργασία της Κ. Γκολοµάζου,
Επιστηµονικής Συνεργάτιδας)
Στα πλαίσια του µαθήµατος αυτού, αναδεικνύονται ειδικές ενότητες του
Ατοµικού και Συλλογικού Εργατικού Δικαίου, καθώς και των εργασιακών
σχέσεων.
Σηµαντικότερες ενότητες θεωρούνται οι εξής:
Οι Κανονισµοί Εργασίας (διαµόρφωση και τρόποι εφαρµογής).
Το Πειθαρχικό Δίκαιο της εκµετάλλευσης-επιχείρησης.
Η υγιεινή και η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, καθώς και τα εργατικά
ατυχήµατα και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και των συγγενών τους.
Οι προαγωγές των µισθωτών και οι οµαδικές απολύσεις.
Το διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη.
Συλλογικές διαπραγµατεύσεις και συλλογικές συµβάσεις εργασίας και ο
ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Μηχανισµοί µεσολάβησης και διαιτησίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Επίσης, κατά περίπτωση, ερευνώνται ειδικά θέµατα Ατοµικού και
Συλλογικού Εργατικού Δικαίου που πιθανόν προκύπτουν κατά την άσκηση
των δικαιωµάτων και την εφαρµογή των υποχρεώσεων, τόσο των
εργαζοµένων, όσο και των εργοδοτών, κάτω από τις σύγχρονες εργασιακές
συνθήκες των δυτικών κοινωνιών.
Βιβλιογραφία
Ι. Ληξουριώτης, Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις, Αθήνα: Νοµική Βιβλιοθήκη
Α.Ε.Β.Ε. Όµιλος Εκδοτικών & Εµπορικών Επιχειρήσεων, 2009.
Γ. Λεβέντης, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Αθήνα: Δελτίον Εργατικής
Νοµοθεσίας Ε.Ε.Ε. Μ. ΠΕΤΙΝΗ & ΣΙΑ, 2007.
Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο: Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις και το Δίκαιο της
Ευελιξίας της Εργασίας, Γ' Έκδοση, Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Σάκκουλα Ε.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2005.
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Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο. Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, Τόµοι 1ος και
2ος, Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο
Βιβλίων, 1997/1999.
42812Θ Θεσµοί και Πολιτική Χωροταξίας και Πολεοδοµίας
Γ. Γιαννακούρου
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η κριτική παρουσίαση και ανάλυση των
θεσµών και των πολιτικών χωροταξίας και πολεοδοµίας, µε ιδιαίτερη
έµφαση στο ελληνικό παράδειγµα. Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή
των φοιτητών στις ιδιοτυπίες του χωρικού σχεδιασµού ως ιδιαίτερης µορφής
δηµόσιας δράσης και η εξοικείωσή τους µε τις βασικές έννοιες, θεσµούς και
διαδικασίες της χωροταξικής και πολεοδοµικής πολιτικής στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του µαθήµατος, εξετάζονται ειδικότερα η γένεση και η εξέλιξη
της πολεοδοµίας και της χωροταξίας ως δηµοσίων πολιτικών, η έννοια και οι
µορφές του σχεδιασµού, οι φορείς και τα εργαλεία άσκησης χωροταξικής και
πολεοδοµικής πολιτικής, τα επίπεδα του χωροταξικού και πολεοδοµικού
σχεδιασµού και η µεταξύ τους σχέση και ιεράρχηση, οι ειδικές κρατικές
παρεµβάσεις στον αστικό, περιαστικό και αγροτικό χώρο, καθώς και ο ρόλος
του κράτους, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών στο
σχεδιασµό. Επίσης, επιχειρείται η ανάδειξη της επιρροής που ασκεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση στις εθνικές χωροταξικές και πολεοδοµικές πολιτικές.
Βιβλιογραφία:
Δ. Χριστοφιλόπουλος, Πολιτιστικό Περιβάλλον - Χωρικός Σχεδιασµός και
Βιώσιµη Ανάπτυξη, Αθήνα: Δίκαιο και Οικονοµία Π.Ν. Σάκκουλας Α.Ε.Ε.Ε.,
2002.
Βλ. Παπαγρηγορίου, Πολεοδοµία. Εισαγωγή, Θεσµοί, Πολιτική, Αθήνα –
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων, 2007.
Α. Παπαπετρόπουλος, Δίκαιο και Πολιτική του Χωροταξικού Σχεδιασµού,
Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008.
9.3. Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής
9.3.1. Χειµερινό Εξάµηνο
42050

Πολιτική Κουλτούρα και Κοινωνικοποίηση
Μ. Παντελίδου - Μαλούτα
Το µάθηµα αυτό στοχεύει στη διερεύνηση του ρόλου και της λειτουργίας των
πολιτισµικών παραµέτρων της πολιτικής διαδικασίας. Εξετάζεται η πολιτική
κοινωνικοποίηση ως διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικών στάσεων,
αντιλήψεων και συµπεριφοράς, και ως συνιστώσα της αναπαραγωγής αλλά
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και της µετεξέλιξης της πολιτικής κουλτούρας µιας κοινωνίας. Η
προβληµατική επικεντρώνεται στην ελληνική κοινωνική πραγµατικότητα.
Στο πρώτο µέρος, προτείνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης µε αναφορά
και κριτική παρουσίαση της κλασικής βιβλιογραφίας για τις δύο έννοιες που
αποτελούν αντικείµενο του µαθήµατος, καθώς και για άλλες που βρίσκονται
στο επίκεντρο της σχετικής προβληµατικής (πολιτική γενιά, φορείς
κοινωνικοποίησης, υλιστικά/µετα-υλιστικά πρότυπα, εθνική πολιτική
κουλτούρα, πολιτικές υποκουλτούρες, στερεότυπα, εθνικός χαρακτήρας
κ.ά.). Παράλληλα, παρουσιάζεται µια προβληµατική για το χαρακτήρα της
ελληνικής πολιτικής κουλτούρας και τους ιστορικούς παράγοντες που
συνέβαλαν στη διαµόρφωσή της.
Στο δεύτερο µέρος η µελέτη επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες πλευρές της
πολιτικής κοινωνικοποίησης των νέων στην Ελλάδα και διερευνάται η
χρονική εξέλιξη πολιτικών στάσεων και αντιλήψεων, που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για την ελληνική πολιτική κουλτούρα. Tα ειδικότερα αυτά
θέµατα προσφέρουν στοιχεία για την ανάπτυξη µιας προβληµατικής που
αναφέρεται στο γενικότερο πλαίσιο του µαθήµατος, τη σύνδεση δηλαδή της
πολιτικής κοινωνικοποίησης της “νέας γενιάς” µε την αναπαραγωγή και τη
µετεξέλιξη της (ελληνικής) πολιτικής κουλτούρας.
Βιβλιογραφία:
Ν. Διαµαντούρος, Πολιτισµικός Δυϊσµός και Πολιτική Αλλαγή στην Ελλάδα
της Μεταπολίτευσης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια Εκδόσεις Δ. Φραγκούλης & ΣΙΑ
Ο.Ε., 2000.
Π. Καφετζής, Θ. Μαλούτας, Ι. Τσιγκάνου, Πολιτική, Κοινωνία, Πολίτες:
Ανάλυση Δεδοµένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Ess, Αθήνα: Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2007.
D. Kavanagh, Πολιτική Κουλτούρα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε.,
1991.
Ν. Δεµερτζής, Η Ελληνική Πολιτική Κουλτούρα Σήµερα, Αθήνα: Βιβλιόπολις
Α.Ε.Β.Ε. Προϊόντα Πνευµατικής Δηµιουργίας, 1994.
42608 Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστηµάτων
Χ. Κουταλάκης
Εξετάζονται οι βασικές παραδοχές της συγκριτικής ανάλυσης και
αναλύονται οι έννοιες ανάπτυξη – υπανάπτυξη, εκσυγχρονισµός. Στη
συνέχεια αναλύεται το πολιτικο-διοικητικό σύστηµα επί µέρους κρατών
(ενδεικτικά: Η.Π.Α., Μ. Βρετανία, Γαλλία, Γερµανία κ.λ.π.). Τα θέµατα
προσεγγίζονται από τη σκοπιά των σχέσεων Διοίκησης και Πολιτικής της
οργάνωσης της δηµοσιοϋπαλληλίας, των σχέσεων µεταξύ κεντρικών και
περιφερειακών υπηρεσιών, των διαφόρων βαθµών συγκέντρωσης και
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αποκέντρωσης, των συστηµάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, των σχέσεων
διοίκησης και οικονοµίας και διοίκησης και κοινωνίας. Εξετάζονται επίσης
πρόσφατες διοικητικές µεταρρυθµίσεις σ’ αυτούς τους επιµέρους τοµείς.
Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε διοικητικά συστήµατα άλλων
χωρών, ο εντοπισµός των διαφορών τους και η σύνδεση των διαφορών αυτών
µε πολιτισµικές, πολιτικές και κοινωνικές παραµέτρους.
Βιβλιογραφία:
Rod Hague, Martin Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Αθήνα:
Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., 2005.
J.A. Chandler, Δηµόσια Διοίκηση - Συγκριτική Ανάλυση, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2003.
Yves Many, Συγκριτική Πολιτική, Τόµος Α΄, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης
Α.Ε.Β.Ε., 1995.
42614 Εργασία και Νέες Τεχνολογίες
Γ. Βλασσόπουλος (µε τη συνεργασία της Κ. Γκολοµάζου - Παπά,
Επιστηµονικής Συνεργάτιδας)
Το µάθηµα έχει ως κύριο στόχο τη µελέτη των επιπτώσεων των νέων
τεχνολογιών στο εργασιακό φαινόµενο και στα επί µέρους επίπεδα στα
οποία επεκτείνεται – ατοµικό εργασιακό, επίπεδο σχέσεων µεταξύ ισοτίµων
µελών της οµάδας, επίπεδο σχέσεων ατόµων µε ιεραρχικές διαφοροποιήσεις,
τόσο στις διαστάσεις της επιχείρησης όσο και της ευρύτερης κοινωνίας.
Αρχικά γίνεται αναφορά αφενός στα είδη και τις εφαρµογές των νέων
τεχνολογιών (µικροηλεκτρονική τεχνολογία, πληροφορική, ροµποτική)
αφετέρου στις νοµικές και κοινωνιολογικές πτυχές του φαινοµένου της
εργασίας.
Στη συνέχεια αναλύονται κυρίως οι εξής θεµατικές ενότητες:
• Κοινωνικός και τεχνικός καταµερισµός της εργασίας.
• Νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας και ευέλικτες µορφές απασχόλησης.
• Ικανοποίηση και δυσαρέσκεια από την εργασία.
• Τεχνολογική ανεργία και προστασία των εργαζοµένων από τις
τεχνολογικές απολύσεις.
• Νέες τεχνολογίες και εκµετάλλευση του ελεύθερου χρόνου.
Βιβλιογραφία:
Γ.Πετράκη, (2007). Oι Νέες Μορφές Οργάνωσης της Εργασίας, Αθήνα: Γ.
Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε.
Λ.Λάιος, & Μ. Γιαννακούρου – Σιούταρη, (2003). Σύγχρονη Εργονοµία, Αθήνα:
Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Δ.Κοδοσάκης, (1998). Εργονοµία: Στοιχεία και Αρχές, Αθήνα: Εκδόσεις
Σταµούλη Α.Ε.
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42616 Δηµοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
Χ. Χρυσανθάκης
1η ενότητα: Iστορία των θεσµών της ελληνικής δηµόσιας υπαλληλίας: Oι
παράγοντες γένεσης και εξέλιξης των θεσµών του δηµοσιοϋπαλληλικού
δικαίου: συµφέρον της δηµόσιας υπηρεσίας, εργασιακές διεκδικήσεις,
πολιτική ιδεολογία.
2η ενότητα: Mελέτη του θετικού δικαίου της ελληνικής δηµόσιας
υπαλληλίας: Tο Συµβούλιο της Eπικρατείας διαµορφώνει τη γενική θεωρία
του θετικού δηµοσιοϋπαλληλικού δικαίου.
Βιβλιογραφία:
Επ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Χρυσανθάκης, Βασικοί Θεσµοί Δηµοσιοϋπαλληλικού
Δικαίου, 6η Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006.
Θ.Παναγόπουλος, Εγχειρίδιο Υπαλληλικού Δικαίου, Αθήνα: Εκδόσεις
Σταµούλη Α.Ε., 2008.
Χ. Χρυσανθάκης, Υπαλληλικός Κώδικας, Αθήνα: Δίκαιο και Οικονοµία Π. Ν.
Σάκκουλας Α.Ε.Ε.Ε., 2008.
Θ. Ξηρός, Υπαλληλικός Κώδικας και Κώδικας Προσωπικού Δήµων και
Κοινοτήτων, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007.
42620 Επικοινωνία και Εξουσία
Κ. Δοξιάδης
Το µάθηµα αποτελεί µια συστηµατική εισαγωγική παρουσίαση της
µεθοδολογίας της ανάλυσης λόγου, µε κεντρικό θεωρητικό υπόβαθρο
κάποιες στοιχειώδεις έννοιες της φιλοσοφίας της επικοινωνίας. Η θεωρητική
επεξεργασία των εννοιών γίνεται παράλληλα µε τις ερευνητικές εφαρµογές.
Στόχος του µαθήµατος είναι η διερεύνηση των διαπλοκών της επικοινωνίας
µε την εξουσία, δια µέσου κυρίως της κατάδειξης του ιδεολογικού χαρακτήρα
του λόγου των µέσων µαζικής επικοινωνίας, ακόµη και σε περιπτώσεις
επιφανειακά «αθώων» από ιδεολογικής πλευράς κινηµατογραφικών,
τηλεοπτικών και δηµοσιογραφικών κειµένων, όπως είναι οι διαφηµίσεις και
τα ρεπορτάζ που αφορούν ποινικά αδικήµατα.
Ακόµη, εξετάζονται συγκεκριµένα ιδεολογικά φαινόµενα όπως ο εθνικισµός,
και αναλύεται ο ρόλος που έχει παίξει ο µηχανισµός των µέσων µαζικής
επικοινωνίας στην εµφάνιση και διάδοσή τους. Οι σηµαντικότερες
θεωρητικές έννοιες που παρουσιάζονται στο µάθηµα χωρίζονται σε τέσσερις
ενότητες: (α) Έννοιες που αφορούν τη ρητορική διάσταση του λόγου, δηλαδή
την άσκηση εξουσίας δια µέσου της πειθούς. (β) Έννοιες που αφορούν την
αφηγηµατικότητα και τους διαφορετικούς τρόπους εµπλοκής των
υποκειµένων σε συγκεκριµένες αφηγήσεις. (γ) Έννοιες που σχετίζονται µε
111

τις διαφορές των µέσων επικοινωνίας ως προς το ζήτηµα της ταύτισης, µε
έµφαση κυρίως στις διαφορές µεταξύ γραπτού και κινηµατογραφικού λόγου.
(δ) Τέλος, έννοιες που αναφέρονται στη δοµή των µέσων µαζικής
επικοινωνίας ως µηχανισµού ελέγχου και εξουσίας.
Το µάθηµα έχει σεµιναριακό χαρακτήρα, και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
καλούνται να συµµετάσχουν ενεργητικά στη συζήτηση. Μοιράζονται
φωτοτυπίες και προβάλλονται ταινίες και αποσπάσµατα τηλεοπτικού λόγου
ως κείµενα προς συζήτηση και ανάλυση.
Βιβλιογραφία:
Christian Metz, Ψυχανάλυση και Κινηµατογράφος: Το Φανταστικό Σηµαίνον,
Αθήνα: Βιβλία - Εκδόσεις Πλέθρον Λ. Ρινόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., 2007.
Κ. Δοξιάδης, Ανάλυση Λόγου: Κοινωνικο-Φιλοσοφική Θεµελίωση, Αθήνα:
Βιβλία - Εκδόσεις Πλέθρον Λ. Ρινόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., 2008.
Κ. Δοξιάδης, Εθνικισµός, Ιδεολογία, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Αθήνα:
Βιβλία - Εκδόσεις Πλέθρον Λ. Ρινόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., 1995.
Κ. Λιβιεράτος, Τ. Φραγκούλης, Το Μήνυµα του Μέσου: Η Έκρηξη της Μαζικής
Επικοινωνίας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια Εκδόσεις Δ. Φραγκούλης & ΣΙΑ Ο.Ε., 1989.
42656 Διεθνές Δίκαιο Θάλασσας
Χ. Δίπλα
Αντικείµενο των ex cathedra παραδόσεων είναι η λεπτοµερής παρουσίαση
και ανάλυση των νοµοπαραγωγικών διαδικασιών και θεσµών του
συγκεκριµένου κλάδου του Διεθνούς Δικαίου, ο οποίος ρυθµίζει τις σχέσεις
των µελών της διεθνούς κοινωνίας στη θάλασσα.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι
µηχανισµοί δηµιουργίας των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου βρίσκουν
εφαρµογή στον ειδικό τοµέα του Δικαίου της Θάλασσας, όπου πολιτική,
οικονοµία και δίκαιο βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση.
Βιβλιογραφία
Χ. Ροζάκης, Χ. Δίπλα, (επιµ.), Το Δίκαιο της θάλασσας και η Εφαρµογή του
στην Ελλάδα, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος I. Σιδέρης - Ανδρέας Σιδέρης - Ιωάννης
Σιδέρης Ο.Ε., 2004.
Γ. Ασωνίτη, (εισαγωγή - µετάφραση), Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το
Δίκαιο της Θάλασσας, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 1995.
Κ. Ιωάννου, Α. Στρατή, Δίκαιο της Θάλασσας, Αθήνα - Κοµοτηνή: Εκδόσεις
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000.
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42703 Μαρξική και Μαρξιστική Σκέψη
Μ. Σπουρδαλάκης
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισάγει τους συµµετέχοντες στη Μαρξική
σκέψη. Πιο συγκεκριµένα επιδίωξη του µαθήµατος είναι αφενός να
αναλύσει τη θέση που κατέχει η σκέψη των Μαρξ και Ένγκελς στην ιστορία
της δυτικής σκέψης και αφετέρου να δείξει ότι τα όρια της αναλυτικής της
δυνατότητας σήµερα είναι πολύ µεγαλύτερα από εκείνα συχνά πιστεύεται.
Το µάθηµα θα ξεκινήσει µε µια εκτενή, αν και αναγκαστικά επιλεκτική,
αναφορά στη σκέψη του Χέγκελ. Εδώ επιδίωξη του µαθήµατος είναι να
δείξει τόσο το πλαίσιο της φιλοσοφικής συζήτησης της εποχής όσο και τις
φιλοσοφικές καταβολές της µαρξικής σκέψης. Στη συνέχεια µέσα από την
συζήτηση εννοιών κλειδιά, το µάθηµα παρουσιάζει την συµβολή αλλά και τη
µοναδική ίσως ιδιοµορφία της µαρξικής σκέψης. Τέλος, το τελευταίο µέρος
του µαθήµατος επιχειρεί να δείξει το ανοικτό των ζητηµάτων που έθεσαν οι
"ιδρυτές" του µαρξισµού και σε αυτό το πλαίσιο θα εξετάσει πολύ
επιγραµµατικά τη σκέψη των σηµαντικότερων "επιγόνων" τους. Το µάθηµα
στηρίζεται κυρίως στις ανοικτές διαλέξεις, οι οποίες προϋποθέτουν φυσικά
τη συµµετοχή των φοιτητών. Κατά συνέπεια, οι παρακολουθήσεις χωρίς να
είναι υποχρεωτικές θεωρούνται απαραίτητες. Για την "ύλη" του µαθήµατος
θα µοιραστεί φάκελος.
Η βιβλιογραφία των θεµατικών του µαθήµατος είναι τεράστια και φυσικά
δεν έχει νόηµα εδώ να αναφερθεί κανείς σε αυτή. Οι φοιτητές, και τούτο
είναι µέρος της άσκησής τους, στο πλαίσιο της συγγραφής της εργασίας
τους, αναµένεται να κάνουν τη δική τους βιβλιογραφική έρευνα, πάντα
φυσικά σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα. Παρακάτω
παρατίθενται οι τίτλοι έργων, αποσπάσµατα των οποίων αποτελούν τη
minimum ύλη του µαθήµατος. Με αστερίσκο σηµειώνονται τα κείµενα που
θα περιλαµβάνονται στο φάκελο.
Βιβλιογραφία:
Γ. Β. Φ. Χέγκελ, Ο λόγος στην Ιστορία *1
Γ. Β. Φ. Χέγκελ, Φαινοµενολογία του Πνεύµατος *
Γ. Β. Φ. Χέγκελ, Φιλοσοφία του Δικαίου *
Κ. Μαρξ – Φ. Ένγκελς Το κοµµουνιστικό µανιφέστο.
Κ. Μαρξ, Εισαγωγή στην κριτική της πολιτικής οικονοµίας. *
Κ. Μαρξ, Θέσεις για τον Φοϋερµαχ. *
Κ. Μαρξ, Χειρόγραφα 1844 *
Κ. Μαρξ, Για την κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του δικαίου *
1

. Βλ. την έκδοση Χέγκελ, Ο Λόγος στην Ιστορία, Μετ. – Προλεγόμενα – Ερμηνευτικά
σχόλια, Π. Θανασάς, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2006.
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Κ. Μαρξ, Για το εβραϊκό ζήτηµα. *
Κ. Μαρξ, Το κεφάλαιο. *
Κ. Μαρξ, "Γράµµα στον Βαϊντεµάγερ" *
Κ. Μαρξ, Κριτικη του προγράµµατος της Γκοτα. *
Κ. Μαρξ – Φ. Ένγκελς, Γερµανική ιδεολογία. *
Φ. Ένγκελς, Ουτοπικός σοσιαλισµός και επιστηµονικός σοσιαλισµός. *
Φ. Ένγκελς, Ή καταγωγή της οικογένειας της ατοµικής ιδιοκτησίας και του
κράτους *
Πρώτη επιλογή
Κωνστάντζο Πρέβε, Κριτική ιστορία του Μαρξισµού, Αθήνα, ΚΨΜ, 2010, σελ.
240.
Δεύτερη Επιλογή
Ανδριάνα Βλάχου (επίµ.), Πολιτική οικονοµία του καπιταλισµού, Αθήνα,
Κριτική, 2009, σελ. 1024.
Άλλη σηµαντική βιβλιογραφία.
Γκεόργκ Χέγκελ, Ο Λόγος στην Ιστορία, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2006, σελ. 363.
Γκεόργκ Χέγκελ, Φαινοµενολογία του Νου, µτφ. Γιώργος Φαράκλας, Αθήνα,
Μεταίχµιο, 2006, σελ. 788.
Φρίντριχ Ένγκελς – Καρλ Μαρξ, Μανιφέστο του κοµµουνιστικού κόµµατος,
µτφ. Γιώργος Κόττης, Αθήνα, Θεµέλιο, 1999, σελ. 118.
Φρίντριχ Ένγκελς – Καρλ Μαρξ, Μανιφέστο του κοµµουνιστικού κόµµατος,
µτφ. Κώστας Κουτσουρέλης, Αθήνα, Νεφέλη, 2002.
Ανρί Λεφέβρ, Κοινωνιολογία του Μαρξ, Αθήνα, µτφ. Τάσος Αναστασιάδης,
Gutenberg, 1985, σελ. 198.
Έρνεστ Φίσερ, Τι είπε πραγµατικά ο Μάρξ, µτφ. Μπάµπης Γραµµένος,
Αθήνα, Γλάρος, 1975, σελ. 248.
Ντέιβιτ Ρέντον, Κριτικός Μαρξισµός, Αθήνα, ΚΨΜ, 2004.
Ντανιέλ Μπενσαϊντ, Μάρξ, Τρόπος χρήσης, Αθήνα, ΚΨΜ, 2004.
Θα διανέµεται φάκελος µε επιλογή κειµένων από όλο το φάσµα του έργου
των Μαρξ και Έγκελς.
42708 Φύλο, Κοινωνία και Πολιτική
Μ. Παντελίδου - Μαλούτα
Στο µάθηµα αυτό θα εξεταστούν οι κοινωνικές διαστάσεις της έµφυλης
υπόστασης των υποκειµένων, τόσο από κοινωνιολογική, όσο και από
πολιτολογική σκοπιά, κάτι που συνήθως δεν περιλαµβάνεται στα
εισαγωγικά µαθήµατα Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επιστήµης. Στόχο του
µαθήµατος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών µε µια
σύγχρονη προβληµατική για τη βαρύτητα, του φύλου ως παράγοντα
κοινωνικής ανισότητας, αλλά και η συγκεκριµενοποίησή της στην ανάλυση
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της ελληνικής κοινωνικο-πολιτικής πραγµατικότητας. Tο µάθηµα
περιλαµβάνει δύο θεµατικές ενότητες. Στην πρώτη εξετάζεται η κοινωνική
λειτουργία του φύλου και η δόµηση της έµφυλης ταυτότητας µε αναφορές σε
πολιτισµικές εκφράσεις της έµφυλης ανισότητας, και στη δεύτερη η σχέση
φύλου και δηµοκρατίας, τα πολιτικά δικαιώµατα και η χρήση τους, καθώς
και η σχέση γυναικών και πολιτικής.
Βιβλιογραφία:
Μ. Παντελίδου - Μαλούτα, Το Φύλο της Δηµοκρατίας: Ιδιότητα του Πολίτη και
Έµφυλα Υποκείµενα, Αθήνα: Α. & Σ. Σαββάλας Α.Ε. Εκδοτική Βιβλιοεµπορική, 2002.
Πιερ Μπουρντιέ, Η Ανδρική Κυριαρχία, Αθήνα: Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε., 2007.
Ε. Παπαταξιάρχης, Θ. Παραδέλλης, (επιµ.),Ταυτότητες και Φύλο στη
Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια Εκδόσεις Δ. Φραγκούλης & ΣΙΑ Ο.Ε.,
1998.
Ε. Αβδελά, Δια Λόγους Τιµής, Αθήνα: Εκδόσεις “Νεφέλη” Ιωάννης Δουβίτσας
& ΣΙΑ Ε.Ε., 2002.
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Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία
Χ. Λυριντζής
Το µάθηµα ασχολείται µε τις κύριες τάσεις της πολιτικής σκέψης κατά τον
εικοστό αιώνα. Βασικός του άξονας είναι η θεωρία της δικαιοσύνης του J.
Rawls και οι κριτικές που της έχουν ασκηθεί. Θα αναπτυχθούν τα
επιχειρήµατα των κοινοτιστών του R. Nozick.
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η διάκριση ανάµεσα σε "θετική" και "αρνητική"
ελευθερία που προτείνει ο I. Berlin, καθώς και η θεωρία των δικαιωµάτων του
R. Dworkin. Άλλα θέµατα που θίγονται είναι η θεωρία της διαψευσιµότητας
του K. Popper και οι εφαρµογές της στην πολιτική και την ιστορική σκέψη
καθώς και η θεωρία της επικοινωνίας του J. Habermas.
Βιβλιογραφία:
W. Kymlicka, Η Πολιτική Φιλοσοφία της Εποχής µας, Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις
Επάγγελµα Εκδόσεις Ε.Π.Ε., 2005.
Γ. Μολύβας, Δικαιώµατα και Θεωρίες Δικαιοσύνης, Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις
Επάγγελµα Εκδόσεις Ε.Π.Ε., 2004.
Michel Foucault, Εξουσία, Γνώση και Ηθική, Αθήνα: Ύψιλον/Βιβλία Αθανάσιος
Σπ. Χαρµάνης, 1987.
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42816 Φιλοσοφία της Ιστορίας
Π. Βαλλιάνος
Εξετάζονται κατ’ αρχήν τα µεθοδολογικά ζητήµατα της ιστοριoγραφίας µε
άξονα την διάκριση ανάµεσα στον θετικισµό (Ranke, Bury, Hempel, Nagel )
και τον ιστορισµό (Windelband, Dilthey, Collingwood, Oakshott) .
Εστιάζουµε στην διάκριση ανάµεσα στην αιτιακή εξήγηση και την ερµηνεία,
στο πρόβληµα της ελευθερίας στις κοινωνικές επιστήµες (θεωρία της
αντιστοιχίας και θεωρία της συνοχής), στο ζήτηµα της αντικειµενικότητας
(Weber), στην θέση των αξιολογικών κρίσεων στον ιστορικό λόγο, καθώς και
στην προβληµατική σχετικά µε την αναγκαιότητα και την προβλεψιµότητα
στην ιστορία
(Popper, Berlin).
Στο
δεύτερο µέρος του µαθήµατος
αναλύουµε το ζήτηµα του νοήµατος και του ‘‘τέλους’’ (τελικού σκοπού) στο
ιστορικό γίγνεσθαι. Γίνεται αναφορά σε στοχαστές που έθεσαν τους όρους
και τα πλαίσια για τον θεωρητικό αυτό προβληµατισµό (Αυγουστίνος,
Bossuet, Vico, Condorcet, Kant, Hegel)
Διδακτικό εγχειρίδιο :
William Dray, Φιλοσοφία της Ιστορίας , εκδ. Οκτώ
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Εξωτερικές Σχέσεις και η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Π.Κ. Ιωακειµίδης
Στόχος του µαθήµατος αυτού είναι να προσφέρει µια συστηµατική εξέταση
των εξωτερικών σχέσεων και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας/Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα εξετάζονται α) η εξέταση της
θέσης και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Ένωσης στο διεθνές
οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα, ιδιαίτερα µετά τις σηµαντικές
ανακατατάξεις που έλαβαν χώρα το τελευταία χρόνια, β) η εξέταση του
προτύπου, καθώς και του οικονοµικού και πολιτικού περιεχοµένου των
σχέσεων που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις τρίτες χώρες ή
οµάδες χωρών, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισµούς, γ) η εξέταση των
ρυθµίσεων των Συνθηκών (Maastricht, Amsterdam, Νίκαιας, Λισσαβόνας) για
την ανάπτυξη κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής για την άµυνα και
ασφάλεια, δ) η διερεύνηση των προοπτικών και συνεπειών για τις εξωτερικές
σχέσεις από την εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, της
οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης (ONE) και της Πολιτικής Ένωσης, ε) ο
ρόλος και η συµβολή της Ελλάδας στη διαµόρφωση των εξωτερικών σχέσεων
και πολιτικής της Κοινότητας/Ένωσης.
Βιβλιογραφία:
Π.Κ. Ιωακειµίδης, Η Συνθήκη της Νίκαιας και το Μέλλον της Ευρώπης,
Αθήνα: Εκδόσεις Θεµέλιο Ε.Π.Ε., 2001.
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42863 Διεθνής
και
Ευρωπαϊκή
Προστασία
των
Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Ι. Κτιστάκις
Η διεθνοποίηση της προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Η
προστασία στο πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Η προστασία στο
πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κριτική
αποτίµηση, τάσεις και προοπτικές της διεθνούς προστασίας των
δικαιωµάτων του ανθρώπου. Διαλεκτική σχέση της εθνικής και της διεθνούς
προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Βιβλιογραφία:
Εµµ. Ρούκουνα, Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Αθήνα:
Βιβλιοπωλείων της "Εστίας" - Ι. Δ. Κολλάρου & ΣΙΑΣ Α.Ε, 1995.
Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, Χρ.
Μπουρλογιάννη – Βραϊλά, Ε. Πετρουλά, (επιµ.), Διεθνείς Συµβάσεις
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου που Δεσµεύουν την Ελλάδα, Αθήνα: Νοµική
Βιβλιοθήκη Α.Ε.Β.Ε. Όµιλος Εκδοτικών & Εµπορικών Επιχειρήσεων, 2002.
Στ. Περράκης, Διαστάσεις της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου, (τεύχος Α΄), Αθήνα – Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004.
42907 Διοίκηση, Εκπαίδευση και Τέχνη
Διδάσκων: Α. Μακρυδηµήτρης (συνεργασία: Δ. Σταυροπούλου)
Στόχος του µαθήµατος είναι η διερεύνηση των πιο σύγχρονων - και
ενδεχοµένως πειραµατικών - µορφών εκπαίδευσης και ανάπτυξης, καθώς
και οι πολλαπλές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στην εκπαιδευτική και
διοικητική λειτουργία.
Εξετάζεται επίσης η επίδραση διαφόρων µορφών τέχνης (ιδιαίτερα της
µουσικής και της λογοτεχνίας) στους χώρους εκπαίδευσης και διοίκησης µε
εστίαση σε ορισµένες κοµβικές διαδικασίες και σηµεία ευαισθητοποίησης
(όπως είναι οι µαθησιακές πρακτικές, οι µέθοδοι υποκίνησης προσωπικού,
κ.λ.π.).
Θεωρητικό σηµείο εκκίνησης αποτελεί µία προσέγγιση η οποία
αντιλαµβάνεται την ανθρώπινη προσωπικότητα ως όλον (σε προδιάθεση
εναρµόνισης µε την φυσική και κοινωνική πραγµατικότητα), στο οποίο
συµµετέχουν µε αντίστοιχη βαρύτητα οι νοητικές, αισθητηριακές και
συναισθηµατικές ανάγκες.
Το µάθηµα οργανώνεται σε δύο θεµελιώδεις ενότητες:
α)
Η πρώτη ενότητα προσεγγίζει την εκπαίδευση ως ανάγκη και αίτηµα
του παρόντος και του µέλλοντος. Η διερεύνηση του συγκεκριµένου
αιτήµατος γίνεται µέσα από τη µελέτη τριών υποενοτήτων:
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• η πρώτη αφορά τις εφτά γνώσεις κλειδιά για την παιδεία του
µέλλοντος µέσα από το αντίστοιχο βιβλίο του Γάλλου κοινωνιολόγου
Εντγκάρ Μορέν (αλλά και µέσα από την ευρύτερη προβληµατική και
φιλοσοφία του).
• η δεύτερη είναι αφιερωµένη στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της
εκπαίδευσης σύµφωνα µε τον Αµερικανό ψυχολόγο Καρλ Ρότζερς. Η
προσέγγιση αυτή βασίζεται στην ανάλυση των στοιχείων εκείνων που
ευνοούν τη δηµιουργία και ανάπτυξη αληθινών προσώπων και τη θεµελίωση
σχέσεων ανάµεσα σ’ αυτά.
• η τρίτη υποενότητα είναι αφιερωµένη στη µελέτη της εκπαίδευσης
και ανάπτυξης στους χώρους της διοίκησης (προγραµµατισµός, τρόποι και
µέσα, εκπαίδευση και κατάρτιση στο µάνατζµεντ, κ.λ.π.).
β)
Η δεύτερη ενότητα του µαθήµατος στοχεύει στη διερεύνηση των
σχέσεων µεταξύ διοίκησης, εκπαίδευσης και τέχνης, µέσα από τις ακόλουθες
υποενότητες:
• την αντίληψη της διοίκησης µέσα από τη λογοτεχνική και ποιητική
µατιά (Kafka, Σεφέρης, Καρυωτάκης κ.α.)
• την επίδραση της µουσικής στους χώρους εκπαίδευσης και
διοίκησης,
καθώς
και
στη
µαθησιακή/παιδαγωγική
διαδικασία,
διαθεσιµότητα και ευαισθητοποίηση (περιλαµβάνονται, ενδεχοµένως,
κάποια βιωµατικά δρώµενα στα οποία συµµετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες
και, πάντως, ενθαρρύνεται αποφασιστικά η λεκτική και καλλιτεχνική
έκφρασή τους).
Το µάθηµα απαιτεί ενεργητική παρουσία και συµµετοχή σε κλίµα
πρωτοβουλίας και δηµιουργικότητας, µελέτη βιβλιογραφίας, συγγραφή
εργασίας ή συµµετοχή σε ερευνητική οµάδα.
Βιβλιογραφία:
Edgar Morin, Το Καλοφτιαγµένο Κεφάλι. Ξανασκεφτόµαστε τη Μεταρρύθµιση.
Μεταρρυθµίζουµε τη Σκέψη, Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου Ι.
Νικολόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., 2000.
John Prior, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην Γ. Παρίκος &
ΣΙΑ Ε.Ε., 2000.
Edgar Morin, Οι Εφτά Γνώσεις Κλειδιά για την Παιδεία του Μέλλοντος,
Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου Ι. Νικολόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., 2000.
Daniel Goleman, Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη στο Χώρο της Εργασίας,
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Α.Ε. Εκδόσεις - Βιβλιοπωλείο, 2000.
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42912 Ευρωπαϊκή Οικονοµία
Ν. Κουτσιαράς
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξέταση της εξέλιξης των ευρωπαϊκών
οικονοµιών, ιδίως κατά τη διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου. Ειδικότερα,
συζητούνται οι συγκριτικές οικονοµικές επιδόσεις των κρατών της δυτικής
και ανατολικής Ευρώπης, επισηµαίνονται οι µακροχρόνιες τάσεις και οι
βραχυχρόνιες διακυµάνσεις τους και, επίσης, εξετάζεται η σχετική σηµασία
της γεωγραφίας, της οικονοµικής ολοκλήρωσης και των θεσµών ως
προσδιοριστικών παραγόντων των οικονοµικών επιδόσεων. Σε αυτό το
πλαίσιο, εποµένως, συζητούνται, µεταξύ άλλων, τα θέµατα της οικονοµικής
σύγκλισης, της µετάβασης και αναδιάρθρωσης των οικονοµιών της
ανατολικής Ευρώπης, του οικονοµικού και κοινωνικού ρόλου του κράτους,
του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της καλούµενης παγκοσµιοποίησης.
Τέλος, συζητούνται η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση του 2008 και οι
άµεσες επιπτώσεις της, οι πολιτικές που εφάρµοσαν οι κυβερνήσεις και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και οι (µακροχρόνιες) συνέπειες της
κρίσης για την πολιτική οικονοµία της Ευρώπης.
Βιβλιογραφία
D. H. Aldcroft, (2007) Η Ευρωπαϊκή Οικονοµία 1914-2000, Αθήνα, Εκδόσεις
Αλεξάνδρεια.
I. T. Berend, (2009) Οικονοµική Ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ού Αιώνα, Αθήνα,
Εκδόσεις Gutenberg.
B.Eichengreen, (2006) The European Economy Since 1945: Coordinated Capitalism and
Beyond, Princeton and Oxford, Princeton University Press.
Ν.Κουτσιαράς, (2012) Η εκδίκηση των δούλων και η εφεδρεία των µακαριτών:
Η πολιτική οικονοµία της µακροοικονοµικής σταθεροποίησης, Αθήνα, Εκδόσεις
Παπαζήση.
P. Krugman, (2009) Η κρίση του 2008 και η επιστροφή των οικονοµικών της
ύφεσης, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη.
42936 Πολιτικές και Κοινωνικές Διαστάσεις των Οικονοµικών Κρίσεων
Α. –Α. Κύρτσης
Στόχος του µαθήµατος είναι η σύνδεση της ανάλυσης των οικονοµικών, και
ιδιαίτερα των χρηµατοοικονοµικών κρίσεων µε τις βαθύτερες κοινωνικές,
πολιτικές και πολιτισµικές κρίσεις που συµβάλλουν στην εκδήλωσή τους,
αλλά και µε τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισµικές κρίσεις που
προκαλούν. Στην αρχή του µαθήµατος θα γίνουν εννοιολογικές
διευκρινίσεις µε αναφορές σε θεωρίες των οικονοµικών, κοινωνικών,
πολιτικών και πολιτισµικών κρίσεων. Ένα κεντρικό ζήτηµα σε αυτό το
πλαίσιο είναι η εξέταση του βαθµού αυτονοµίας των οικονοµικών
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διαδικασιών ή της έδρασής τους σε διαδικασίες κοινωνικής και πολιτικής
συγκρότησης και µεταβολής. Οι τρεις µεγαλύτερες κρίσεις του σύγχρονου
καπιταλισµού (1873, 1929, 2008), οι καταβολές τους και οι άµεσες αιτίες τους,
καθώς και οι άµεσες επιπτώσεις και τα επακόλουθά τους, προσφέρουν
εξαιρετικά ενδιαφέρον ιστορικό υλικό το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί τόσο
για την πολιτική, όσο και για την κοινωνιολογική ανάλυση αυτών των
εξαιρετικών γεγονότων της οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας
του Δυτικού Κόσµου, τα οποία συγχρόνως σηµάδεψαν την εξέλιξη σχεδόν
του συνόλου των κοινωνιών σε παγκόσµια κλίµακα. Η κάθε µια από αυτές
τις κρίσεις, αλλά και η πετρελαιακή κρίση του 1973 – στην οποία θα δοθεί
µικρότερη έµφαση – επαναπροσδιόρισαν επίσης τις σχέσεις οικονοµίας και
κράτους και τους όρους των διαδικασιών παγκοσµιοποίησης. Τα φαινόµενα
αυτά θα συζητηθούν µε άµεση αναφορά σε απόψεις συγγραφέων που
περιέχονται στην κυρίως βιβλιογραφία, αλλά και σε συνδυασµό µε
επιλεγµένα άρθρα από τον διεθνή τύπο και από έγκυρα διεθνή
επιστηµονικά περιοδικά.
Η αξιολόγηση θα γίνει µε γραπτές εξετάσεις (συντελεστής 60%) και µε
υποχρεωτική εργασία (συντελεστής 40%).
Βιβλιογραφία:
P.Askenazy / D. Cohen (2010), Οικονοµική κρίση: αίτια και προοπτικές, Αθήνα:
εκδ. Πόλις.
Τζον Κένεθ Γκαλµπρέιθ (2008 [1955]), Το µεγάλο κραχ του 1929, Αθήνα: εκδ.
Λιβάνη.
Γιοργκ Χούφσµιντ, (2006), Πολιτική οικονοµία των χρηµατιστηριακών αγορών
και
εναλλακτικές στρατηγικές, Αθήνα: εκδ. Καστανιώτη.
Συλλογή επιλεγµένων άρθρων από διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και από
τον διεθνή τύπο.
42937 Θουκυδίδης
Π. Κιτροµηλίδης
Ανάγνωση του πλήρους κειµένου της Ιστορίας του Θουκυδίδη και αναλυτική
συζήτηση των πολιτικών και φιλοσοφικών ιδεών που διατρέχουν την
αφήγηση
Βιβλιογραφία
Θουκυδίδη, Ιστορία, µετάφρ. Ν. Σκουτερόπουλου, Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις,
2011
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42941 Το Πολιτικό Φαινόµενο στην Κλασσική Κοινωνική Θεωρία
Π. Λέκκας
Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στην συγκριτική µελέτη των απόψεων των
κλασικών της κοινωνιολογίας (Καρλ Μαρξ, Εµίλ Ντυρκέµ, Μαξ Βέµπερ,
Γκέοργκ Ζίµµελ) για το πολιτικό φαινόµενο, καθώς και την αποτίµηση της
επίδρασης που άσκησαν στην σύγχρονη κοινωνική σκέψη.
Βιβλιογραφία
Ian Craib, Κλασική Κοινωνική Θεωρία: Μια εισαγωγή στη σκέψη των Μαρξ,
Βέµπερ, Ντυρκέµ και Ζίµµελ, Αθήνα: Κατάρτι/Παπαζήσης, 2009.
Συµπληρωµατική Βιβλιογραφία
Ian Craib, Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία: από τον Πάρσονς στον Χάµπερµας,
Αθήνα: Τόπος, 2011.
Μαρία Αντωνοπούλου, Οι κλασσικοί της κοινωνιολογίας: κοινωνική θεωρία
και νεότερη κοινωνία, Αθήνα: Σαββάλας, 2008.
Μαρία Πετµεζίδου (επιµ.), Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία (Τόµος Ι):
Δοµικός λειτουργισµός, κριτική στον θετικισµό, συµβολικές διαντιδράσεις,
νόηµα και ερµηνεία, Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005.
Μαρία Πετµεζίδου (επιµ.), Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία (Τόµος ΙΙ):
Δοµισµός, µετα-δοµισµός, δοµοποίηση, επικοινωνιακή δράση, προοπτικές
εξέλιξης της κοινωνιολογικής θεωρίας, Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις
Κρήτης, 2005.
9.3.2. Εαρινό Εξάµηνο (Στ’ & Η’)
42061 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές Πτυχές
Π.Κ. Ιωακειµίδης
Το µάθηµα έχει σεµιναριακό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάλυση των
πολιτικών πτυχών που συνδέονται µε τη συµµετοχή και ρόλο της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται η πολιτική της
Ελλάδας στην EE, οι πολιτικές συνέπειες και επιπτώσεις από τη συµµετοχή
της σε αυτήν, η διαδικασία του εξευρωπαϊσµού, ο εξευρωπαϊσµός της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ο ρόλος της ελληνικής διοίκησης στη
διαµόρφωση και συντονισµό της ευρωπαϊκής πολιτικής, η συµβολή της
Ελλάδας στην EE και τα προβλήµατα προσαρµογής στις απαιτήσεις της
βαθύτερης ενοποίησης, καθώς και το µέλλον της ελληνικής ευρωπαϊκής
πολιτικής.
Βιβλιογραφία:
Π.Κ. Ιωακειµίδης, Η Θέση της Ελλάδας στο Διεθνές, Ευρωπαϊκό και
Περιφερειακό Σύστηµα, Αθήνα: Εκδόσεις Θεµέλιο E.Π.E., 2007.
Π.Κ Ιωακειµίδης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Κράτος, Αθήνα:
Εκδόσεις Θεµέλιο E.Π.E., 1998.
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42569 - Συγκριτική Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
Μιχάλη Τσινισιζέλη – Χ. Χαρ .Τσαρδανίδης
Το µάθηµα µελετά τους διάφορους τρόπους, µε τους οποίους
διαµορφώνεται η εξωτερική πολιτική των κρατών, Έµφαση δίνεται πρώτον,
στο «τι» ακριβώς είναι η εξωτερική πολιτική. Τι ακριβώς πρέπει να
συµπεριλαµβάνει η ανάλυση εξωτερικής πολιτικής και µε ποιούς τρόπους
και µεθόδους είναι δυνατόν να διερευνηθεί. Δεύτερον στο «γιατί» ακριβώς.
Δηλαδή, στους εσωτερικούς και τους διεθνείς παράγοντες
που
διαµορφώνουν την εξωτερική πολιτική καθώς και τους βασικούς
συντελεστές που την προσδιορίζουν (εθνικά συµφέροντα, πολιτική ισχύς,
γεωπολιτικοί παράγοντες, οι αντιλήψεις σχετικά µε τη στάση και τάση των
άλλων κρατών κ.λπ.). Τρίτον, στο «πως» ακριβώς. Επιδιώκεται , δηλαδή, να
εξεταστεί η διαδικασία σχηµατισµού λήψης των αποφάσεων στην
εξωτερική πολιτική. Επίσης, µελετώνται διάφορα πρότυπα σύγκρισης
ανάλυσης των αποφάσεων
που εφαρµόστηκαν από µελετητές σε
διαφορετικές χώρες και καταστάσεις.
Βιβλιογραφία
Χαράλαµπος Τσαρδανίδης, Το σύστηµα λήψης αποφάσεων στην Εξωτερική
πολιτική. Θεωρητικές προσεγγίσεις για το εσωτερικό και το διεθνές
περιβάλλον, Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων/Εκδόσεις
Παπαζήση,2006.
Graham Allison και Philip Zelikow, Η Κρίση της Κούβας: Η Ουσία της
Απόφασης, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2006.
Σπύρος Μακρής, Πολιτική ηγεσία και άσκηση εξωτερικής πολιτικής.Το
µοντέλο της δηµοκρατικής διακυβέρνησης.Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2007.
Πάρις Βαρβαρούσις, Διεθνείς σχέσεις και εξωτερική πολιτική στον 21ο
αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2004.
42549Χ

Λόγος και Ιδεολογία
Κ. Δοξιάδης
Το µάθηµα αποτελεί κυρίως µια εισαγωγή στη θεωρητική προσέγγιση της
ιδεολογίας καθώς και του λόγου στις διαπλοκές του µε την εξουσία.
Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται κάποιες ερευνητικές εφαρµογές της
µεθοδολογίας της ανάλυσης λόγου στη µελέτη συγκεκριµένων ιδεολογικών
φαινοµένων. Όσον αφορά τη θεωρητική προσέγγιση της ιδεολογίας,
εξετάζονται έννοιες που αφορούν τη συγκρότηση του υποκειµένου, καθώς
και τις σχέσεις της υποκειµενικότητας µε την εξουσία.
Το µάθηµα αποσκοπεί σε µια κατά βάση ιστορική αλλά ταυτόχρονα κριτική
διερεύνηση του παραδοσιακού µαρξιστικού προβληµατισµού για την
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ιδεολογία, δια µέσου της κατάδειξης της επιστηµολογικής αλλά και της
πολιτικής
σηµασίας
του
διαχωρισµού
µεταξύ
«βάσης»
και
«εποικοδοµήµατος». Συγκεκριµένα, εξετάζεται υπ’ αυτό το πρίσµα η έννοια
του «καθορισµού σε τελευταία ανάλυση από την οικονοµία».
Ακόµη, στο µάθηµα παρέχεται η σύνδεση της σύγχρονης µαρξιστικής
προσέγγισης της ιδεολογίας µε την ψυχαναλυτική θεωρία, και
παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες σύγχρονες εναλλακτικές προσεγγίσεις,
κυρίως από το χώρο του µεταστρουκτουραλισµού. Όσον αφορά τις
συγκεκριµένες ερευνητικές εφαρµογές, η έµφαση δίδεται στη µελέτη
ιδεολογικών φαινοµένων που προκύπτουν στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία,
από την πρώτη µεταπολεµική περίοδο µέχρι τις µέρες µας.
Το µάθηµα έχει σεµιναριακό χαρακτήρα και στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό
στην ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών στη συζήτηση. Στην οργάνωση
της συζήτησης συχνά χρησιµοποιούνται ως εναύσµατα άρθρα από
εφηµερίδες που αφορούν την κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα, και οι
φοιτητές καλούνται να τα σχολιάσουν µε βάση την προβληµατική του
µαθήµατος.
Βιβλιογραφία:
Κ. Δοξιάδης, Υποκειµενικότητα και Εξουσία: Για την Θεωρία της Ιδεολογίας,
Αθήνα: Βιβλία - Εκδόσεις Πλέθρον Λ. Ρινόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., 1992.
Althusser Louis, (µτφρ. Ξ. Γιαταγάνας), Θέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Θεµέλιο
E.Π.E., 1994.
Γ. Βέλτσος, (επιµ.), Η Διαµάχη: Κείµενα για την Νεοτερικότητα, Αθήνα: Βιβλία
- Εκδόσεις Πλέθρον Λ. Ρινόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., 2004.
Michel Foucault, (µτφρ. Λ. Τρουλινού), Η Μικροφυσική της Εξουσίας, Αθήνα:
Ύψιλον/Βιβλία Αθανάσιος Σπ. Χαρµάνης, 1991.
42605 Πολιτική Ανάλυση και Φεµινιστική Θεωρία
Μ. Παντελίδου - Μαλούτα
Στόχο του µαθήµατος αποτελεί η διερεύνηση της εισφοράς της φεµινιστικής
θεωρίας στην πολιτική ανάλυση, µε επίκεντρο την κριτική στον εγγενή
ανδροκεντρισµό που χαρακτηρίζει τη δεύτερη και τον εντοπισµό των
άρρητων θεωρητικών παραδοχών στις οποίες βασίζεται.
Με σηµείο αναφοράς τη σηµασία του κυρίαρχου συστήµατος έµφυλων
σχέσεων και της συγκεκριµένης ιστορικής/κοινωνικής εµπειρίας των
γυναικών, ως µεταβλητών που επιδρούν καθοριστικά τόσο στην ατοµική
πολιτική φυσιογνωµία όσο και στη δοµή και τη λειτουργία του πολιτικού
συστήµατος, επιχειρείται η διαµόρφωση µιας προσέγγισης της κοινωνικοπολιτικής πραγµατικότητας που να είναι απαλλαγµένη από σεξιστικές και
ουσιοκρατικές προϊδεάσεις.
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Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια εξοικείωσης των φοιτητών και φοιτητριών
µε την ιστορία των γυναικείων και φεµινιστικών διεκδικήσεων στην Ελλάδα,
και µε τη σηµερινή σχετική πραγµατικότητα που εντάσσεται στο πλαίσιο
των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την «ισότητα των φύλων».
Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων οριοθετήθηκαν τρεις άξονες
µελέτης:
α) Πολιτική επιστήµη, κοινωνική θεωρία και γυναικεία πολιτικότητα
β) Φύλο, πολιτικές στάσεις, αντιλήψεις και συµπεριφορά
γ) Γυναικείο κίνηµα: έκφραση της γυναικείας πολιτικότητας και παράγοντας
της πολιτικής διαδικασίας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ενεργό συµµετοχή στο µάθηµα, καθώς
και στην εκπόνηση εργασίας.
Βιβλιογραφία:
Μ. Παντελίδου – Μαλούτα, Γυναίκες και Πολιτική, Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ.
Δαρδανός Ο.Ε., 1992.
Μ. Στρατηγάκη, Το Φύλο της Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα: Μεταίχµιο
Εκδοτική Α.Ε. Εµπορία Βιβλίων, 2007.
Διότιµα, Το Φύλο των Δικαιωµάτων, Αθήνα: Εκδόσεις “Νεφέλη” Ιωάννης
Δουβίτσας & ΣΙΑ Ε.Ε., 1999.
Ε. Αβδέλλα, Α. Ψαρρά, (επιµ.), Σιωπηρές Ιστορίες, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
Εκδόσεις Δ. Φραγκούλης & ΣΙΑ Ο.Ε., 1997.
42639Θ

Δηµοσιονοµική Οικονοµία και Πολιτική
Ι. Υφαντόπουλος
Παρουσίαση και κριτική ανάλυση των στόχων και των µέσων άσκησης της
δηµοσιονοµικής πολιτικής στην Eλλάδα και στις Xώρες της Eυρωπαϊκής
Ένωσης. Eιδικότερα, στο µάθηµα εξετάζονται οι αδυναµίες της αγοράς και οι
τρόποι παρέµβασης του κράτους σε καίριους τοµείς, όπως είναι η άµυνα, η
υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική ασφάλεια και η κοινωνική προστασία.
Eξετάζεται η Θεωρία των Δηµοσίων Aγαθών (έννοια, χαρακτηριστικά,
στόχοι, κόστος, χρηµατοδότηση), η σύνθεση και διαχρονική εξέλιξη των
δηµοσίων δαπανών, η άµεση και έµµεση φορολογία (εισοδήµατος,
επιχειρήσεων, κατανάλωσης, ασφαλιστικές εισφορές), ο Kρατικός
Προϋπολογισµός (φάσεις, όργανα, έλεγχος). Eπίσης, διερευνάται το µέγεθος
και η έκταση της φτώχειας στην Eλλάδα και στις χώρες της Eυρωπαϊκής
Ένωσης, και παρουσιάζεται η αποτελεσµατικότητα της αναδιανεµητικής
πολιτικής για τη µείωση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων.
Βιβλιογραφία:
Ν.Αντωνάκης, Επιτοµή Πολιτικής Οικονοµίας, Αθήνα: Άρης Σπ. Συµεών
Εκδόσεις Συµεών, 2005.
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42654 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
Ε. Αθανασοπούλου
Εξετάζεται η ποικιλία των παραγόντων που επηρεάζουν τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις από τον 19ο αιώνα ώς το 1995. Το ιστορικό των
εξελίξεων, οι διπλωµατικοί και αµυντικοί παράγοντες, το Κυπριακό, οι
νοµικές περιπλοκές, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα ζητήµατα των
µειονοτήτων και η τύχη του Πατριαρχείου, είναι τα θέµατα αυτού του
µαθήµατος. Εξετάζεται επίσης το οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό
καθεστώς της Τουρκίας, καθώς και διάφορες παράµετροι της εξωτερικής της
πολιτικής.
Βιβλιογραφία:
Θ. Βερέµης, Ιστορία των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων: 1453 - 2005, Αθήνα:
Εκδοτικός Οίκος I. Σιδέρης – Ανδρέας Σιδέρης - Ιωάννης Σιδέρης Ο.Ε., 2005.
Α. Βερέµης, Θ. Ντόκος, (επιµ.), Η Σύγχρονη Τουρκία: Πολιτικό Σύστηµα,
Οικονοµία και Εξωτερική Πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε.,
2002.
42690 Διαχείρηση Διεθνών Διενέξεων
Σ. Ντάλης
Το µάθηµα καλύπτει τρεις τοµείς µελέτης: αρχικά, εξετάζει τις θεωρητικές
και µεθοδολογικές προτάσεις, µε τις οποίες ο ερευνητής προσεγγίζει
καταστάσεις κρίσεων και διενέξεων. Στη συνέχεια, δίνει έµφαση στον
πραξεολογικό χαρακτήρα των συγκρούσεων και συγκεκριµένα στους
τρόπους επίλυσης διαφορών σε ενδοκρατικό και διακρατικό επίπεδο, καθώς
και στις πολιτικές και τα συµφέροντα που προωθούνται από τα
εµπλεκόµενα στη διαµάχη µέρη. Παράλληλα, εξετάζονται πρακτικά
παραδείγµατα από τη σύγχρονη διεθνή πολιτική, ιδιαίτερα οι περιφερειακές
συγκρούσεις (Βαλκάνια), τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό και
προβάλλονται συγκριτικές αναλύσεις σχετικά µε τα αίτια που συµβάλλουν
στην κλιµάκωση ή αποκλιµάκωση των συγκρούσεων. Επίσης, µελετάται και
η προληπτική διπλωµατία, ο τρόπος δηλαδή µε τον οποίο τα κράτη, κυρίως οι
µεγάλες δυνάµεις, προσπαθούν να αποτρέψουν συγκρούσεις ή την επέκτασή
τους, µέσω της έγκαιρης παρέµβασης, και εξετάζονται πρακτικά
παραδείγµατα,
"ανθρωπιστικών
παρεµβάσεων"
και
"προληπτικών
χτυπηµάτων" τόσο στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, όσο και της
µονοµερούς πολιτικής των Αµερικανών.
Βιβλιογραφία
Βαρβαρούσης Π., Η Στρατηγική των Παιγνίων. Συνεργασία και Σύγκρουση
στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 1998.
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Josepf Nye, Ήπια Ισχύς. Το Μέσο Επιτυχίας στην Παγκόσµια Πολιτική,
Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., 2005.
Ηedley Bull, Η 'Αναρχη Κοινωνία: Μελέτη της Τάξης στην Παγκόσµια
Πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις - Βιβλιοπωλείο Ποιότητα Βασιλική Γυφτάκη &
ΣΙΑ Ο.Ε., 2001.
Κ. Τσουκαλάς, Πόλεµος και Ειρήνη - Μετά το "Τέλος της Ιστορίας", Αθήνα:
Καστανιώτης Α.Ε., 2006.
42713Θ

Συγκριτική Πολιτική: Επανάσταση–Κοινοβουλευτισµός–
Δικτατορία
Π. Λέκκας
Tο µάθηµα ασχολείται µε τη συγκριτική-ιστορική µελέτη της καταγωγής και
ανάλυσης της δηµοκρατίας, του κοινοβουλευτισµού, της δικτατορίας και των
επαναστάσεων, µε βάση τόσο την ευρωπαϊκή εµπειρία όσο και τις πολιτικές
εξελίξεις σε κοινωνίες του "τρίτου κόσµου". Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στις
θεωρητικές προσεγγίσεις και διαµάχες που συνδέονται µε τη µελέτη των εν
λόγω θεµάτων και στο γενικότερο προβληµατισµό για τους τρόπους µε τους
οποίους η συγκριτική πολιτική µπορεί να συµβάλει στην κατανόηση και
ερµηνεία των πολιτικών φαινοµένων. Επιπλέον παρουσιάζεται η συγκριτική
µελέτη σηµαντικών πολιτικών φαινοµένων όπως ο εθνικισµός και οι
πολιτισµικές διαφορές. Το µάθηµα καταλήγει µε τη συγκριτική ιστορική
ανάλυση των παραπάνω θεµάτων στο χώρο των Βαλκανίων και τη σχετική
συζήτηση για την οικοδόµηση και εδραίωση της δηµοκρατίας στις µετακοµµουνιστικές κοινωνίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Βιβλιογραφία:
Th. Skocpol (επιµ.), Ιστορική Κοινωνιολογία: Όραµα και Μέθοδος, Αθήνα:
Εκδόσεις Κατάρτι, 1999.
B. Moore, Οι κοινωνικές ρίζες της δηµοκρατίας και της δικτατορίας, Αθήνα:
Κάλβος, 1984.
Ch. Tilly, Οι Ευρωπαϊκές Επαναστάσεις 1942 – 1992, Αθήνα: Ελληνικά
Γράµµατα Α.Ε. Εκδόσεις - Βιβλιοπωλείο, 1998.
Ρ. Paxton, Η Ανατοµία του Φασισµού, Αθήνα: Kέρδος Εκδοτική Α.Ε., 2006.
42820 Νέες Εργασιακές Σχέσεις
Γ. Βλασσόπουλος (µε τη συνεργασία της Κ. Γκολοµάζου-Παπά,
Επιστηµονικής Συνεργάτιδας)
Βασικός στόχος του µαθήµατος αυτού είναι, αφενός η έρευνα και η
ανάλυση του φαινοµένου των ευέλικτων µορφών απασχόλησης µέσα στα
πλαίσια των νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας, αφετέρου η µελέτη των
νοµικών κανόνων που διέπουν τις σχέσεις αυτές. Αναφέρονται και
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αναλύονται οι διάφορες µορφές ευέλικτης ή άτυπης απασχόλησης στην
Ελλάδα και την Ευρώπη (προσωρινή απασχόληση, µερική απασχόληση, η
ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας και όλες οι µορφές της µη τυπικής
απασχόλησης). Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στον τρόπο πρόσληψης και τους
όρους απασχόλησης, στα συστήµατα αµοιβών, στο ισχύον ωράριο, στη λήξη
της εργασιακής σχέσης καθώς και στα ασφαλιστικά δικαιώµατα και
υποχρεώσεις όσων απασχολούνται µε τις παραπάνω µορφές εργασίας,
σύµφωνα µε την ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία και πρακτική.
Βιβλιογραφία:
Ληξουριώτης, Ι. (2011). Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις, Αθήνα: Νοµική
Βιβλιοθήκη Α.Ε.Β.Ε. Όµιλος Εκδοτικών & Εµπορικών Επιχειρήσεων.
Μητρόπουλος, Αλ. (2008). Το Τέλος του Κοινωνικού Κράτους; Αριστερά και
Συνδικάτα Μπροστά στην Απορρύθµιση, Αθήνα: Α. Α. Λιβάνης.
Κουκιάδης, Ι. (2011). Εργατικό Δίκαιο: Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις και το
Δίκαιο της Ευελιξίας της Εργασίας, Ε' Έκδοση, Αθήνα - Θεσσαλονίκη:
Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε. Εκδόσεις - Εµπόριο Βιβλίων.
42906 Πολιτική Ιστορία των Η.Π.Α.
Ε. Αθανασοπούλου
Συνοπτική ιστορία των ΗΠΑ από το 1776 έως τις πρόσφατες εξελίξεις.
Εξετάζονται τα συστατικά στοιχεία της αµερικανικής ιδεολογίας, ο
φιλελεύθερος Λοκιανισµός, το αποστολικό πνεύµα του προτεσταντισµού και
ο αµερικανικός πραγµατισµός. Εξετάζονται ακόµα οι παράγοντες της
εξωτερικής πολιτικής, η εναλλαγή των δυο κοµµάτων στην εξουσία, οι
οµάδες πίεσης και οι σχέσεις της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής µε την
Ελλάδα.
Βιβλιογραφία:
Θ. Βερέµης, Η.Π.Α. από το 1776 έως Σήµερα, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος I.
Σιδέρης – Ανδρέας Σιδέρης - Ιωάννης Σιδέρης Ο.Ε., 2006.
Samuel P. Huntigton, Ποιοι Είµαστε; Η Αµερικανική Ταυτότητα στην Εποχή
µας, Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. Νέα Σύνορα Α.Β.Ε., 2005.
42921 Δικαιώµατα και Διανεµητική Δικαιοσύνη
Γ. Μολύβας
Το µάθηµα εξετάζει α) την έννοια και τον ρόλο των δικαιωµάτων στη
σύγχρονη ηθικο-πολιτική φιλοσοφία στο πλαίσιο της αναβίωσης της
συζήτησης για τα δικαιώµατα στο έργο των John Rawls, Ronald Dworkin,
Amartya Sen, Robert Nozick β) την αντιπαράθεση ανάµεσα σε
δεοντοκρατικές και τελολογικές θεωρίες και την προβληµατική της ένταξης
των δικαιωµάτων σε συνεπειοκρατική δοµή γ) τις διαφορετικές ερµηνείες
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περί διανεµητικής δικαιοσύνης (χοµπσιανής, καντιανής, λοκιανής, µαρξικής
έµπνευσης) δ) την αντιπαράθεση ανάµεσα σε φιλελεύθερες θεωρίες
δικαιοσύνης και τον κοινοτισµό.
Βιβλιογραφία:
Tζ. Ρωλς, Θεωρία της δικαιοσύνης, Αθήνα: Πόλις, 2004.
M.Sandel, Ο φιλελευθερισµός και τα όρια της δικαιοσύνης, Αθήνα: Πόλις 2003.
Γ. Μολύβας, , Δικαιώµατα και θεωρίες διανεµητικής δικαιοσύνης,
Αθήνα: Πόλις 2004.
Κ. Παπαγεωργίου, Η πολιτική δυνατότητα της δικαιοσύνης,
Αθήνα: Νήσος 1994.
42929 Αναδιανεµητικές Πολιτικές στην Ευρώπη
Ν. Κουτσιαράς, Λ. Τσούκαλης
Το µάθηµα αποβλέπει στη συστηµατική περιγραφή και εξήγηση της
εξέλιξης των πρωτογενών οικονοµικών ανισοτήτων, δηλαδή της διανοµής
των αποδοχών από την οικονοµική δραστηριότητα, καθώς και των
εισοδηµατικών ανισοτήτων, γενικότερα, στις ευρωπαϊκές οικονοµίες, ιδίως
κατά τη διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου. Αποσκοπεί, επίσης, στη
συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση των αναδιανεµητικών πολιτικών των
ευρωπαϊκών κρατών - κυρίως των συστηµάτων φορολογίας και
µεταβιβάσεων - και στην εξέταση της πολιτικής οικονοµίας της συγκρότησης
και µεταρρύθµισής τους.
Βιβλιογραφία
A. Alesina, and E. Glaeser (2009) Η καταπολέµηση της φτώχειας στις ΗΠΑ και
την Ευρώπη, Αθήνα, Πόλις.
G. Esping-Andersen, (2006) Οι τρεις κόσµοι του καπιταλισµού της ευηµερίας,
Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα.
Μ. Ματσαγγάνης, (2011) Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς:
Οικονοµική κρίση, δηµοσιονοµική λιτότητα και κοινωνική προστασία, Αθήνα,
Κριτική.
Th.Piketty, (2007) Η οικονοµία των ανισοτήτων, Πόλις, Αθήνα
42940 Μοντεσκιέ
Π. Κιτροµηλίδης
Το γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος είναι η µελέτη του περιεχοµένου
και των ιστορικών αναβαθµών του πολιτικού στοχασµού του Μοντεσκιέ µε
ειδικότερη αναφορά στις πολιτικές και κοινωνικές ιδέες του έργου Περί του
Πνεύµατος των Νόµων.
Βιβλιογραφία
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Μοντεσκιέ, Το Πνεύµα των Νόµων, µεταφρ.Π. Κονδύλη–Κ. Παπαγιώργη,
Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα.
42942 Η Αθήνα του 5ου αιώνα: ποίηση, φιλοσοφία, πολιτική
Π. Βαλιάνος
Μετά την νίκη κατά των Περσών εγκαθιδρύεται στην Αθήνα το δηµοκρατικό
πολίτευµα που ολοκληρώνει την πολιτική εξέλιξη της πόλης µετά τις
µεταρρυθµίσεις του Σόλωνα και του Κλεισθένη. Η κοινωνική βάση του είναι
ο «ναυτικός δήµος» και στο πλαίσιο των θεσµών του παρατηρείται µια
εκπληκτική άνθιση του πολιτισµού. Στο µάθηµα αυτό θα αναφερθούµε στις
θεσµικές καινοτοµίες της Αθηναϊκής δηµοκρατίας και στον τρόπο µε τον
οποίο επέδρασαν στην ποίηση και στην φιλοσοφία της εποχής, οι οποίες θα
µπορούσαν να θεωρηθούν ένας συνεχής και πολυδιάστατος σχολιασµός της
δηµοκρατικής εµπειρίας.
Bιβλιογραφία:
Bruno Snell, Η ανακάλυψη του Πνεύµατος, Μ.Ι.Ε.Τ.
9.4.
Προαιρετικά Μαθήµατα εκτός Βαθµολογίας
42ΠΡΚ
Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στο να προσφέρει στους φοιτητές µία πρώτη
υπεύθυνη επαγγελµατική εµπειρία, µε την απόκτηση προυπηρεσίας σε
κάποιο κλάδο σπουδών τους και την εξοικείωση µε το εργασιακό περιβάλλον
και την ουσιαστικότερη αφοµίωση των επιστηµονικών γνώσεων που
διδάσκονται στο Τµήµα. Επίσης ενθαρρύνει την ανάδειξη των δεξιοτήτων
των φοιτητώνκαι την καλλιέργεια επαγγελµατικής συνείδησης. Τέλος
ενισχύει τα επαγγελµατικά προσόντα των φοιτητών και προετοιµάζει τους
φοιτητές για οµαλότερη µετάβαση από την ανώτατη εκπαίδευση στην αγορά
εργασίας καθώς και για συνέχιση των σπουδών τους σε µεταπτυχιακό
επίπεδο.
Μάθηµατα Διδακτικης Επάρκειας
42919 Διδακτική των Κοινωνικών Επιστηµών (Διδάσκεται στο Χειµερινό
Εξάµηνο)
Γ. Κουζέλης
Στο πρώτο µέρος εισάγονται οι έννοιες και τα ερωτήµατα που
αναφέρονται στα ζητήµατα της µάθησης και της διδασκαλίας. Εξετάζονται η
αντίληψη περί γνώσης που ενυπάρχει στα διάφορα διδακτικά µοντέλα και οι
συνέπειες των θεωριών της γνώσης για την οργάνωση της µάθησης.
Αναλύονται ειδικότερα τα ζητήµατα α) της µετάβασης από τις έννοιες της
καθηµερινής σ’ αυτές της επιστηµονικής γλώσσας, β) των γνωστικών και
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παιδαγωγικών εµποδίων και γ) της οικοδόµησης των εννοιών.
Παρουσιάζονται συστηµατικά οι διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά µε
τα κύρια ερωτήµατα της διδακτικής: τον ορισµό στόχων, την επιλογή
περιεχοµένου, τον προσδιορισµό διαδικασιών µάθησης, τον «βηµατισµό» και
την αξιολόγηση.
Στο δεύτερο µέρος εξετάζονται οι σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των
κοινωνικών επιστηµών, όπως αναπτύχθηκαν µετά τη στροφή της δεκαετίας
του ’70 προς τις «βιωµατικές παραστάσεις», και την «εννοιολογική
µεταβολή» και ιδιαιτέρως οι πολλαπλές διδακτικές µέθοδοι που προτάθηκαν
βάσει πορισµάτων άλλων ερευνητικών πεδίων. Με εξαίρεση τον χώρο της
ιστορίας, ο προβληµατισµός γύρω από την οικοδόµηση, τη έκθεση και την
προσέγγιση των εννοιών και των µεθόδων των κοινωνικών επιστηµών
παρέµεινε στοιχειώδης. Η δυσκολία στην ανάπτυξη του προβληµατισµού
έγκειται σε µεγάλο βαθµό στις ίδιες τις επιστηµολογικές ιδιαιτερότητες των
επιστηµών αυτών, αλλά και στις πολλαπλές και συχνά συγκυριακές
αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής αναφορικά µε τους στόχους της
διδασκαλίας των αντίστοιχων αντικειµένων. Το µάθηµα θα επιδιώξει
εποµένως να χαράξει µια συνδετική γραµµή µεταξύ της λογικής και της
διδακτικής των κοινωνικών επιστηµών, δίδοντας έµφαση στον
«πολυπαραδειγµατικό» χαρακτήρα τους. Θα οργανωθεί στη βάση
επιλεγµένων θεµάτων και πειραµατικών προτάσεων εναλλακτικής
διδακτικής προσέγγισής τους.
Βιβλιογραφία:
Γ. Κουζέλης, Ενάντια στα Φαινόµενα: Για µια Προσέγγιση της Διδακτικής των
Κοινωνικών Επιστηµών, Αθήνα: Κάπολα Κων. Παγώνα Εκδόσεις –Εκθέσεις Μελέτες, 2005.
Οµάδα Εργασίας, Τρόποι Σκέψης και Βασικές Έννοιες της Κοινωνιολογίας,
Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., 1997.
Γ. Κουζέλης, Από τον Βιωµατικό στον Επιστηµονικό Κόσµο: Ζητήµατα
Κοινωνικής Αναπαραγωγικής της Γνώσης, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., 1992.
Ν. Τάτσης, Η Διδασκαλία της Κοινωνιολογικής Θεωρίας, Αθήνα: Γ. Δαρδανός Κ. Δαρδανός Ο.Ε., 1986.
42920 Εκπαίδευση και Αγωγή: Θεωρίες και Πρακτική (Διδάσκεται στο
Εαρινό Εξάµηνο)
Ε. Αθανασιάδη
Το µάθηµα αποσκοπεί αφενός σε µια επισκόπηση των κοινωνικών θεωριών
περί αγωγής και αφετέρου σε µια κριτική εξέταση των εκπαιδευτικών
πρακτικών. Με τα µέσα της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης εξετάζεται ο
ρόλος της εκπαίδευσης στη συνολική κοινωνική αναπαραγωγή και οι
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διαφορετικές οπτικές γωνίες, από τις οποίες µπορεί η κοινωνιολογία να
προσδιορίσει και να αναλύσει αυτό το ρόλο.
Στη βάση των σύγχρονων αναζητήσεων διερευνώνται οι σχέσεις που ορίζουν
τη σχολική τάξη, τη συγκρότηση µαθητικών ταυτοτήτων, τη συµβολική
ανταλλαγή και επικοινωνία, την παραγωγή και «αναπλαισίωση» της
γνώσης. Οι προσεγγίσεις αυτές συνδέονται µε εκείνες που έχουν προέλθει
από την έρευνα της αναπτυξιακής ψυχολογίας, της κοινωνιογλωσσολογίας
και των γνωσιακών επιστηµών, ώστε να οροθετηθούν τα ζητήµατα που
τίθενται στην άµεση διδακτική πρακτική.
Η σύνδεση θεωριών και πρακτικής επιδιώκεται µε την ανάλυση των
εφαρµογών προτεινόµενων εκπαιδευτικών µοντέλων και µε την εξέταση
παραδειγµάτων.
Βιβλιογραφία:
Sharon Gewitz, Alan Cribb, (2011) Κατανοώντας την Εκπαίδευση,Αθήνα,
Μεταίχµιο Εκδοτική Α.Ε
Margaret Wetherel, Ταυτότητες, Οµάδες και Κοινωνικά Ζητήµατα, Αθήνα:
Mεταίχµιο Εκδοτική Α.Ε. Εκδόσεις – Εµπορία Βιβλίων, 2004.
De Quezoz, Το Σχολείο και οι Κοινωνιολογίες του, Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ.
Δαρδανός Ο.Ε., 2000.
Φ. Κοκκινάκη, Κοινωνική Ψυχολογία: Εισαγωγή στη Μελέτη της Κοινωνικής
Συµπεριφοράς, Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε., 2005.
D. Blackledge, B. Hunt, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Mεταίχµιο
Εκδοτική Α.Ε. Εκδόσεις – Εµπορία Βιβλίων, 1990.
10.
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γενικές Πληροφορίες
Γίνεται γνωστό στους πτυχιούχους άλλων Σχολών που ενδιαφέρονται να
καταταγούν στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης
(Π.Ε.Δ.Δ.) κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 ότι οι αιτήσεις συµµετοχής θα
υποβληθούν την χρονική περίοδο από 2 - 16 Νοεµβρίου 2012 κατά τις ηµέρες
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 09:30 π.µ. – 13:30 µ.µ.
(Θεµιστοκλέους 6 και Γαµβέτα, 1ος όροφος) και οι εξετάσεις στα ορισθέντα 3
µαθήµατα θα γίνουν το πρώτο ή δεύτερο δεκαήµερο του Δεκεµβρίου.
Σχετικά µε τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα ακολουθήσει νεώτερη
ανακοίνωση στο τέλος περίπου του Νοεµβρίου.
Απαιτούµενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (χορηγείται από τη Γραµµατεία).
2. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση φωτοτυπίας, επικυρωµένη από τη
Γραµµατεία της Σχολής, και σε περίπτωση πτυχίου εξωτερικού απαιτείται η
βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ).
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Η κατάταξη γίνεται στο Α' εξάµηνο σπουδών και µέχρι αριθµού, σύµφωνα
µε τον Ν. 3404/2005 (Φ.Ε.Κ. 260 Α'):
• Για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι.:
• 2% επί του αριθµού των εισακτέων και πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών
διετούς κύκλου σπουδών,
• Για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι.:
• 5% επί του αριθµού των εισακτέων,
• Για τους πτυχιούχους ορισµένων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς
φοίτησης:
• 2% επί του αριθµού των εισακτέων (Με απόφαση του Δ.Σ. την 27/6/2011,
συναφείς µε το Τµήµα Π.Ε.Δ.Δ. Σχολές Υπερδιετούς φοίτησης, είναι µόνο : α)
η Α νωτέρα Σχολή Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών), και β) η
Α νωτέρα Σ χολή Κοινωνικής Εργασίας της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων
Αθηνών).
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. Συνταγµατικό Δίκαιο & Θεσµοί
• Φ. Σπυρόπουλος, Συνταγµατικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα
- Κοµοτηνή 2006.
2. Γενική Κοινωνιολογία
• Α. Giddens, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1993.
• Π.Λ. Μπέργκερ - Τ. Λούκµαν, Η κοινωνική κατασκευή της πραγµατικότητας,
Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2003, (σελ 95 - 335).
3. Πολιτική Επιστήµη
• Α. Ball - G. Peters, Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση, Εισαγωγή στην
Πολιτική Επιστήµη, Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., (σελ. 29 - 247).
• B. Gieben - St. Hall, Διαµόρφωση της Νεωτερικότητας, Α. & Σ. Σαββάλας
Α.Ε. Εκδοτική - Βιβλιοεµπορική, (σελ. 115 - 191).
*Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος (Συνεδρία 23-10-2007),
µετά από εισήγηση του Τοµέα Διοικητικής Επιστήµης, εφεξής
εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. του Τµήµατος να έχει την αρµοδιότητα αναγνώρισης
µαθηµάτων για τους πτυχιούχους των Τµηµάτων Νοµικής, εισαχθέντων στο
Τµήµα µε κατατακτήριες εξετάσεις.
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Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν το αίτηµα τους στον διδάσκοντα µε την
αναλυτική βαθµολογία, την αντιστοιχία του µαθήµατος, την ύλη του
µαθήµατος του Τµήµατος προέλευσης και, µετά την έγκριση του, θα το
καταθέτουν στο Δ.Σ. του Τµήµατος.
11.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Σε κάθε Τµήµα των AEI µπορούν να λειτουργούν Προγράµµατα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ) που ιδρύονται µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης σε Ειδική Σύνθεση (ΓΣEΣ), την οποία εγκρίνει η Σύγκλητος του
Πανεπιστηµίου σε ειδική σύνθεση και ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Για τη λειτουργία κάθε ΠMΣ αρµόδια είναι η αντίστοιχη
Συντονιστική Επιτροπή και η Γενική Συνέλευση σε Ειδική Σύνθεση (ΓΣEΣ).
Στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης έχουν ιδρυθεί και
λειτουργούν τα ακόλουθα Προγράµµατα Mεταπτυχιακών Σπουδών: ΠMΣ
για την Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία, ΠMΣ για τις Ευρωπαϊκές και
Διεθνείς Σπουδές, ΠMΣ για το Κράτος και τη Δηµόσια Πολιτική και ΠΜΣ για
τις Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στο Τµήµα εκπονούνται Διδακτορικές Διατριβές µε βάση τις ισχύουσες
σχετικά διατάξεις της πανεπιστηµιακής νοµοθεσίας.
11.1. Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό των Π.Μ.Σ.
Π.Μ.Σ. Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία
Συντονιστική Επιτροπή
Γεράσιµος Κουζέλης Διευθυντής
Μάρω Παντελίδου- Μαλούτα
Μιχάλης Σπουρδαλάκης
Δήµητρα Μακρυνιώτη
Μαρία Λεοντσίνη
Γραµµατεία
Χαρίκλεια Μπαλή, Γεωργία Παπαδοπούλου
Θεµιστοκλέους 6 & Γαµβέττα, 2ος ορ., γρ. 1
Τηλ.: 210-3688961, 3688962 Fax : 210-3688961
e-mail: info_pss@pspa.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pss.pspa.uoa.gr
Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές
Συντονιστική Επιτροπή
Παναγιώτης Ιωακειµίδης Διευθυντής
Αντώνης Κόντης
Εκάβη Αθανασοπούλου
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Γραµµατεία
Όλγα Δηµαρέση, Μαρίνα Πετρέλλη
Θεµιστοκλέους 6 & Γαµβέττα, 2ος ορ., γρ. 12
Τηλ.: 210-3688964, Τηλ. & Fax: 210-3688963
E-mail: eisweb@pspa.uoa.gr
Ιστοσελίδα : http://eis.pspa.uoa.gr
Π.Μ.Σ. Κράτος και Δηµόσια Πολιτική
Συντονιστική Επιτροπή:
Γεωργία Γιαννακούρου, Διευθύντρια
Ιωάννης Υφαντόπουλος
Γιάννης Τασόπουλος
Νικόλαος-Κοµνηνός Χλέπας
Χαράλαµπος Κουταλάκης
Γραµµατεία:
Μάγια Στογιάνοβα
Θεµιστοκλέους 6 & Γαµβέττα, 5ος ορ., γρ. 48
Τηλ.: 210-3688967, Fax: 210-3688968
E-mail: mayastoyan@pspa.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://kdp.pspa.uoa.gr
Π.Μ.Σ. Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Συντονιστική Επιτροπή:
Χρήστος Λυριντζής, Διευθυντής
Δηµήτρης Σωτηρόπουλος
Σουζάννα Βέρνυ
Γραµµατεία
Άννα Βαλλιανάτου
Θεµιστοκλέους 6 & Γαµβέττα, 2ος ορ., γρ. 7
Τηλ.: (+30 210) 368.8965 & 3688966 (& Fax)
Ιστοσελίδα: postgrad_SEE@pspa.uoa.gr
11.2. Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
11.2.1. Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία
Γενική Περιγραφή του Προγράµµατος
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτική Επιστήµη και
Κοινωνιολογία λειτουργεί από το 1995. Η ίδρυσή του έγινε µε πρωτοβουλία
των Τοµέων “Πολιτικής Επιστήµης” και “Κοινωνικής Θεωρίας και
Κοινωνιολογίας” του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας
Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μετά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας
του που αποτέλεσαν δοκιµαστική περίοδο δραστηριοποίησής του, το ΠΜΣ
θεσµοποίησε στενή συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
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Προσχολική Ηλικία, προκειµένου να ενισχυθεί η κατεύθυνση της
Κοινωνιολογίας και να εµπλουτιστεί το διαθέσιµο επιστηµονικό δυναµικό.
Μετά από µια περίοδο δοκιµαστικής εφαρµογής της συνεργασίας το ΠΜΣ
λειτουργεί ως διατµηµατικό. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το
Πρόγραµµα προσέλκυσε επιστήµονες από άλλα Τµήµατα ελληνικών και
ξένων πανεπιστηµίων, µε αποτέλεσµα να µπορεί να προσφέρει ένα πλούσιο
πρόγραµµα σπουδών, µε δυνατότητα ανανέωσής του σε κάθε ακαδηµαϊκό
έτος.
Βασική επιδίωξη του Προγράµµατος είναι να συµβάλλει στην εµβάθυνση
των γνώσεων των φοιτητών και των φοιτητριών και στην εξειδίκευσή τους
στα σχετικά επιστηµονικά πεδία, η οποία θα τους επιτρέπει τη σφαιρική και
θεωρητικά τεκµηριωµένη ανάλυση κοινωνικών και πολιτικών ζητηµάτων
τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς πραγµατικότητας. Το Πρόγραµµα
καλύπτει τα επιστηµονικά πεδία της Πολιτικής Επιστήµης και της
Κοινωνιολογίας αποβλέποντας στη διεπιστηµονική αντιµετώπιση των
θεµάτων που εµπίπτουν στα γνωστικά αντικείµενα των δύο χώρων.
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράµµατος έχουν
πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας
Διοίκησης. Επιπλέον, το Πρόγραµµα προσφέρει στους φοιτητές και τις
φοιτήτριές του τη δυνατότητα απασχόλησης -υπό τον τύπο της πρακτικής
άσκησης- σε δηµόσια ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις, συµµετέχοντας σε τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα. Τα
µαθήµατα, οι διαλέξεις και τα σεµινάρια, γίνονται στο κτήριο που έχει
παραχωρήσει το Πανεπιστήµιο Αθηνών ειδικά για τα Μεταπτυχιακά
Προγράµµατα του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης,
στην οδό Αιόλου 42-44.
Στο πλαίσιο της γενικότερης δραστηριοποίησης του Προγράµµατος,
οργανώνονται εκδηλώσεις, µε στόχο την εξοικείωση των φοιτητών και των
φοιτητριών µε ζητήµατα που αφορούν άµεσα τις θεµατικές του
Προγράµµατος και οι οποίες συµβάλλουν στην ανάπτυξη της σχετικής
προβληµατικής στην ελληνική κοινωνία.
Το ΠΜΣ διευθύνει πενταµελής Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή, η οποία
αποτελείται από τρία µέλη του Τµήµατος ΠΕΔΔ (Γεράσιµος Κουζέλης –
διευθυντής, Μάρω Παντελίδου - Μαλούτα, Μιχάλης Σπουρδαλάκης) και δύο
µέλη του ΤΕΑΠΗ (Δήµητρα Μακρυνιώτη, Μαρία Λεοντσίνη).
Τίτλοι και διάρκεια σπουδών
Το ΠΜΣ Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία απονέµει τους ακόλουθους
Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης
Διδακτορικό Δίπλωµα Ειδίκευσης
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Πρόγραµµα Σπουδών για την Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλ. Ειδίκευσης
Σκοπός του Προγράµµατος είναι να προσελκύσει πτυχιούχους µε υψηλές
ακαδηµαϊκές επιδόσεις και µε µεγάλο ενδιαφέρον για τη συνέχιση των
σπουδών τους σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Η επιλογή γίνεται µε αξιοκρατικά
κριτήρια. Η προηγούµενη εµπειρία δείχνει ότι το Πρόγραµµα προσελκύει
πολλούς/ές και αξιόλογους/ες υποψήφιους/ες καθιστώντας ιδιαίτερα
δύσκολη τη διαδικασία επιλογής. Για την καλύτερη λειτουργία του
Προγράµµατος, όπως άλλωστε προβλέπεται και στη σχετική Υπουργική
Απόφαση (Β7/241/22.6.98, ΦΕΚ αρ. φ. 673, τ. Β’/3.7.1998, σελ. 7313), ο αριθµός
των φοιτητών και των φοιτητριών που µπορούν να συµµετάσχουν σε αυτό
δεν µπορεί να ξεπεράσει τους 35 ανά έτος για Μεταπτυχιακό Δίπλωµα
Ειδίκευσης.
Στο Π.Μ.Σ. Πολιτική Επιστήµη & Κοινωνιολογία γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
Τµηµάτων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
Τµηµάτων Τ.Ε.Ι., µε τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους
πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον διαπιστωθεί η ικανότητά
τους να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα.
Προϋποθέσεις και Διαδικασία Επιλογής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητάς
τους µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην προκήρυξη που γίνεται το
Μάιο κάθε ακαδηµαϊκού έτους (η προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης
δηµοσιεύονται
στην
ιστοσελίδα
του
Προγράµµατος
http://
/www.pss.pspa.uoa.gr).
Τα απαραίτητα έγγραφα για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι:
• Αίτηση
• Πτυχίο ανώτατης σχολής (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί
στην αλλοδαπή, πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιµίας του
ΔΟΑΤΑΠ)
• Αναλυτική βαθµολογία
• Υπόµνηµα που να αναφέρει τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου ή
της υποψήφιας, καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιθυµεί να
συνεχίσει τις σπουδές του/της σε µεταπτυχιακό επίπεδο (να µην ξεπερνά τις
1.000 λέξεις)
• Βιογραφικό σηµείωµα
• Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίµηση από µέλη ΔΕΠ των
πανεπιστηµιακών Τµηµάτων στα οποία έχει φοιτήσει ο/η υποψήφιος/α
• Προπτυχιακή εργασία (πτυχιακή αν υπάρχει ή εργασία που έχει εκπονηθεί
σε προπτυχιακό µάθηµα)
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• Δίπλωµα Αγγλικών ή άλλης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας. Επαρκής
εξοικείωση µε την Αγγλική γλώσσα είναι βασική προϋπόθεση για την
παρακολούθηση του Προγράµµατος.
Η διαδικασία επιλογής φοιτητών και φοιτητριών γίνεται µία φορά το χρόνο
και πραγµατοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο, η Επιτροπή Επιλογής του
Προγράµµατος αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων µε βάση τα στοιχεία
που εµπεριέχονται στους φακέλους τους και επιλέγει εκείνες που θα
προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας. Στο δεύτερο στάδιο της
διαδικασίας, προβλέπεται η πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψήφιων
εκείνων που έχουν επιλεγεί στο προηγούµενο στάδιο. Στόχος της
συνέντευξης είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψήφιων να
παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα µε βάση τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και
τη γενικότερη κατάρτισή τους σε σχέση µε το χώρο των Κοινωνικών
Επιστηµών.
Δίδακτρα:
Η συµµετοχή στο αναµορφωµένο ΠΜΣ προβλέπει από το ακαδηµαϊκό έτος
1997-98 την καταβολή διδάκτρων για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων
του Προγράµµατος. Το ύψος των διδάκτρων έχει ορισθεί στα 440 ευρώ
ετησίως.
Πρόγραµµα Σπουδών - Κατευθύνσεις και δοµή του Προγράµµατος
Το Πρόγραµµα προβλέπει την απονοµή Τίτλων Ειδίκευσης στην Πολιτική
Επιστήµη και την Κοινωνιολογία. Οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές και
φοιτήτριες καλούνται από το στάδιο της αίτησης υποψηφιότητας στο
Πρόγραµµα να δηλώσουν προτίµηση κατεύθυνσης ειδίκευσης. Αλλαγή
κατεύθυνσης γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Διατµηµατικής
Επιτροπής.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης Πολιτικής
Επιστήµης και Κοινωνιολογίας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των
σπουδών κάθε φοιτητή και φοιτήτριας µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
· Υποχρεωτική παρακολούθηση των µαθηµάτων και γενικά των
δραστηριοτήτων του Προγράµµατος.
Κάθε µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει
δέκα (10) µαθήµατα. Το πρώτο εξάµηνο είναι κοινό για τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες και των δύο κατευθύνσεων και περιλαµβάνει δύο υποχρεωτικά
µαθήµατα και ένα επιλογής.
Στο πρώτο εξάµηνο διδάσκονται τα υποχρεωτικά µαθήµατα Μεθοδολογία
των Κοινωνικών Επιστηµών και Ειδικά Θέµατα Πολιτικής Θεωρίας. Στο
δεύτερο εξάµηνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν το
υποχρεωτικό µάθηµα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει, δηλαδή, είτε
Σύγχρονα Ζητήµατα Πολιτικής Δράσης και Εκπροσώπησης (για την
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κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήµης), είτε Κοινωνιολογική Θεωρία και
Κοινωνική Έρευνα (για την κατεύθυνση Κοινωνιολογίας) και µαθήµατα
επιλογής.
Στο τρίτο και τέταρτο εξάµηνο (β' έτος) οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
επιλέγουν τα µαθήµατα που θα παρακολουθήσουν ανάλογα µε τα
ενδιαφέροντά τους και την κατεύθυνση που προτίθενται να ακολουθήσουν.
Στο β' έτος δηλαδή παρακολουθούν µόνο µαθήµατα επιλογής. Στο τέλος των
σπουδών τους θα πρέπει να έχουν πάρει επτά µαθήµατα επιλογής, τέσσερα
από τα οποία θα πρέπει να είναι της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει.
· Εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης.
Στο τέταρτο εξάµηνο σπουδών εκπονείται η µεταπτυχιακή εργασία
ειδίκευσης. Το αντικείµενό της αποφασίζεται από κάθε µεταπτυχιακό
φοιτητή και φοιτήτρια σε συνεργασία και µε την έγκριση του επιβλέποντος
µέλους του Διδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Η εργασία, που
παρακολουθείται από τον/την επιβλέποντα/ουσα (µέλος Δ.Ε.Π.) και
αξιολογείται από τον/την ίδιο/α και δύο ακόµα µέλη ΔΕΠ, πρέπει να
κατατεθεί το αργότερο µέχρι την 30η Ιουνίου του δεύτερου ακαδηµαϊκού
έτους σπουδών.
Προσφερόµενα Μαθήµατα Ακαδηµαϊκού Έτους 2012-2013
Χειµερινό εξάµηνο
Υποχρεωτικά µαθήµατα
Ειδικά Θέµατα Πολιτικής Θεωρίας, Βαλλιάνος Περικλής
Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστηµών, Κουζέλης Γεράσιµος,
Τσίρµπας Γιάννης
Μαθήµατα επιλογής
Ζητήµατα Κοινωνιολογίας του Σώµατος, Μακρυνιώτη Δήµητρα
Κατεύθυνση: Κοινωνιολογία
Η Ισότητα και οι Ερµηνείες της, Μολύβας Γρηγόρης
Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήµη
Κοινωνικό Φύλο και Κοινωνικό Κεφάλαιο, Λεοντσίνη Μαίρη
Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Στρατιωτική
Δικτατορία
1967-1974:
Τεκµήρια
και
Ερµηνείες,
Νικολακόπουλος Ηλίας, Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Θεσµοί Κοινωνικής Ευθύνης και Κοινωνική Αλληλεγγύη
Κουζέλης Γεράσιµος, Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Ζητήµατα Θεωρίας της Εξουσίας
Δοξιάδης Κύρκος, Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Πολιτική Ιστορία, Ιστορία του Πολιτικού, Θεοδωρίδης Γιώργος
Καυτεύθυνση Πολιτική Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Κίνα: Παράδοση και Νεωτερικότητα, Νικολακόπουλος Η., Χαλικιάς Σ.
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Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Θεωρίες Εθνικισµού, Λέκκας Παντελής
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Ελληνική Κοινωνία και Πολιτική, Παπαβλασόπουλος Ευθύµιος
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Εαρινό εξάµηνο
Υποχρεωτικά µαθήµατα
Κοινωνιολογική Θεωρία και Κοινωνική ‘Ερευνα, Δοξιάδης Κύρκος,
Κουζέλης Γεράσιµος,Κύρτσης Αλέξανδρος Ανδρέας, Μακρυνιώτη Δήµητρα
Κατεύθυνση: Κοινωνιολογία
Σύγχρονα Ζητήµατα Πολιτικής Δράσης και Εκπροσώπησης,
Σπουρδαλάκης Μιχάλης, Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήµη
Μαθήµατα επιλογής
Σύγχρονα
Ζητήµατα
Πολιτικής
Δράσης
&
Εκπροσώπισης,
Σπουρδαλάκης Μιχάλης
Κοινωνιολογική Θεωρία και Κοινωνική ‘Ερευνα, Δοξιάδης Κύρκος,
Κουζέλης Γεράσιµος,Κύρτσης Αλέξανδρος Ανδρέας, Μακρυνιώτη Δήµητρα
‘Οψεις της Παγκοσµιοποίησης, Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Κατεύθυνση:
Πολιτική Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Ταυτότητες και οµάδες: Συνάντηση του ψυχικού µε το κοινωνικό,
Δραγώνα Θάλεια, Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Μειονότητες και Μετανάστευση στη Νεωτερικότητα, Χριστόπουλος
Δηµήτρης, Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Οικονοµία, Κοινωνία και Πολιτική µετά το τέλος του Οργανωµένου
Καπιταλισµού (1973-2008), Κύρτσης Αλέξανδρος-Ανδρέας
Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Μετασχηµατισµοί του Ιδιωτικού Χώρου στη Σύγχρονη Ελλάδα,
Παναγιωτόπουλος
Παναγής,
κατεύθυνση:
Πολιτική
Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Νεωτερικότητα και Θρησκεία: από τον Προµηθεϊσµό στον
Φονταµενταλισµό, Τάτσης Νικόλαος, κατεύθυνση: Κοινωνιολογία
Συλλογική Δράση & Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία, Λυριντζής Χρήστος,
Πολιτική Επιστήµη
Θεωρίες για τον Φασισµό & τον Ναζισµό, Κουζέλης Γεράσιµος, Καρύδας
Δηµήτρης, Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Ανάγνωση Κειµένου: Κριτική Θεωρία, Κουζέλης Γ., Κατεύθυνση: Πολιτική
Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Ο αισθητικός σχολιασµός της εξουσίας. Παρακείµενος και συγκείµενος
πολιτικός
λόγος,
Μεταξάς
Α.-Ι.
Δ.,
Κατεύθυνση:
Πολιτική
Επιστήµη/Κοινωνιολογία
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Η Πολιτική Φιλοσοφία του Γερµανικού Ιδεαλισµού, Βαλλιάνος Περικλής,
Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήµη
Δηµόσια Σφαίρα & Κοινή Γνώµη στην Ευρώπη & την Ελλάδα (18ος αι.αρχές
19ου),
Νάσια
Γιακωβάκη,
Κατεύθυνση:
Πολιτική
Επιστήµη/Κοινωνιολογία
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράµµατος έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό µάθηµα της άλλης κατεύθυνσης από
εκείνη που έχουν επιλέξει ως µάθηµα επιλογής.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράµµατος έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν µέχρι δύο µαθήµατα από άλλα µεταπτυχιακά
προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή άλλων συναφών ΑΕΙ, µε τη
σύµφωνη γνώµη του/της συµβούλου καθηγητή/τριας και της Συντονιστικής
Επιτροπής.
Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System,
ECTS) σε κάθε ένα από τα τρία υποχρεωτικά µαθήµατα του ΠΜΣ
αντιστοιχούν 12 πιστωτικές µονάδες. Σε κάθε ένα από τα επτά µαθήµατα
επιλογής του ΠΜΣ αντιστοιχούν 8 πιστωτικές µονάδες. Στη Διπλωµατική
Εργασία αντιστοιχούν 28 µονάδες. Γενικό Σύνολο: 120 πιστωτικές µονάδες.
Οι µονάδες αυτές αντιπροσωπεύουν τον φόρτο εργασίας που πρέπει να
καταβάλει ο φοιτητής (συµµετοχή στα µαθήµατα και στις εν γένει
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκπόνηση εργασιών κλπ).
Σεµινάρια:
•
Ανοιχτό Ερευνητικό Σεµινάριο
Στο πλαίσιο του Ανοιχτού Ερευνητικού Σεµιναρίου πραγµατοποιούνται
διαλέξεις και οµιλίες ειδικών προσκεκληµένων του Προγράµµατος πάνω στη
γενική του θεµατική.
•
Σεµινάριο Υποψήφιων Διδακτόρων
Στο σεµινάριο των υποψηφίων διδακτόρων του Προγράµµατος, το οποίο
θεσµοθετήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999, παρουσιάζονται είτε
θέµατα από διδακτορικές διατριβές είτε άλλα επιστηµονικά θέµατα.
•
Σεµινάριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών
Στο σεµινάριο των µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του
Προγράµµατος, το οποίο θεσµοθετήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001,
συζητούνται θέµατα που άπτονται των επιστηµονικών ενδιαφερόντων των
φοιτητών και φοιτητριών γενικά, αλλά και ειδικά της µεταπτυχιακής
εργασίας ειδίκευσης.
* Τα σεµινάρια είναι ανοιχτά σε όλους τους φοιτητές/τριες του ΠΜΣ.
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11.2.2. Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές
Στόχοι του ΠΜΣ
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς
Σπουδές» ιδρύθηκε το 1994 µε αρχική ονοµασία «Ευρωπαϊκή Οργάνωση και
Διπλωµατία».
Το πεδίο µελέτης και έρευνας των ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων είναι
ευρύ και πολυδιάστατο, µε αποτέλεσµα η ανάγκη της διεπιστηµονικής
προσέγγισης φαινοµένων, όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η οικονοµική και
νοµισµατική ενοποίηση, η θεσµική συγκρότηση της διεθνούς κοινωνίας, ο
ρόλος των διεθνών οργανισµών, οι περιφερειακές συνεργασίες, η προστασία
του περιβάλλοντος κ.α., να επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο τη συνύπαρξη
διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων σε ένα ενιαίο πρόγραµµα σπουδών.
Κύριος στόχος του ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές» είναι η κάλυψη
της ανάγκης για παροχή εξειδικευµένης γνώσης αναφορικά µε σύγχρονα
ευρωπαϊκά και διεθνή θέµατα στη χώρα µας. Το ανθρώπινο δυναµικό και η
συνεχώς βελτιούµενη υποδοµή επιτρέπουν στον Τοµέα να λειτουργεί ένα
µεταπτυχιακό πρόγραµµα ισάξιο µε τα αντίστοιχα προγράµµατα που
προσφέρονται από τα καλύτερα πανεπιστήµια του εξωτερικού.
Σηµαντικό χαρακτηριστικό του ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές»
είναι, όπως αναφέρθηκε, η διεπιστηµονικότητα, η εξέταση δηλαδή των
ευρωπαϊκών και διεθνών φαινοµένων από διάφορες οπτικές γωνίες και
διαφορετικές προσεγγίσεις. Η επιλογή αυτή αντανακλά την πολυπλοκότητα
των προβληµάτων και την αλληλεξάρτηση των παραγόντων που
διαµορφώνουν την Ευρωπαϊκή και Διεθνή πραγµατικότητα. Οι 25 φοιτητές
και φοιτήτριες που κάθε χρόνο επιλέγονται για να παρακολουθήσουν το
ΠΜΣ, προέρχονται από µεγάλο εύρος πανεπιστηµιακών τµηµάτων
(πολιτικών επιστηµών, νοµικής, δηµόσιας διοίκησης, οικονοµικών, διοίκησης
επιχειρήσεων, ιστορίας κ.λ.π.).
Για να διευκολύνονται οι εργαζόµενοι µεταπτυχιακοί φοιτητές και
φοιτήτριες, οι διαλέξεις και τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται κατά τις
απογευµατινές ώρες και είναι κατανεµηµένα σε διάστηµα δύο ετών
(διάρκεια των σπουδών ΠΜΣ), έτσι ώστε να συνδυάζεται επιτυχώς η
εκπαιδευτική διαδικασία µε την επαγγελµατική απασχόληση.
Μετά την ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, οι απόφοιτοι
έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυµούν, να προχωρήσουν στην εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής σε γνωστικό πεδίο το οποίο καθορίζεται σε
συνεννόηση µε τα αρµόδια µέλη ΔΕΠ του Τοµέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών.
Διοικητική οργάνωση του ΠΜΣ
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Το διετές πρόγραµµα «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές» λειτουργεί στο
πλαίσιο του Τοµέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τµήµατος
Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης (ΠΕΔΔ) του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Το πρόγραµµα διευθύνεται από Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται
από τρία µέλη ΔΕΠ του Τοµέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Στην
υλοποίηση του προγράµµατος συµµετέχουν και όλα τα µέλη ΔΕΠ του Τοµέα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, µέλη άλλων Τοµέων του Τµήµατος
ΠΕΔΔ, µέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστηµίων του εσωτερικού και εξωτερικού,
καθώς και διακεκριµένοι επιστήµονες και ειδικοί συνεργάτες µε θεωρητική
γνώση και πρακτική εµπειρία στα αντίστοιχα αντικείµενα.
Η διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ γίνεται τόσο από τη Γραµµατεία του
ΠΜΣ, Θεµιστοκλέους 6, 2ος όροφος, γραφ. 12, όσο και από την κεντρική
Γραµµατεία του Τµήµατος ΠΕΔΔ, Θεµιστοκλέους 6, 2ος όροφος, γραφείο 2.
Τα Εργαστήρια και η αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυµέσων
λειτουργούν υπό την επίβλεψη διοικητικών υπαλλήλων, συγκεκριµένες
ηµέρες και ώρες.
Επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων πολιτικών επιστηµών,
δηµόσιας διοίκησης, διεθνών σπουδών, οικονοµικών, νοµικής και ιστορίας
των ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχων ισότιµων τµηµάτων της αλλοδαπής.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων σχολών,
εάν πιστοποιηθεί η ικανότητά τους να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα.
Έντυπα αιτήσεων και πληροφοριακό υλικό µπορούν να λαµβάνουν οι
ενδιαφερόµενοι από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ, Θεµιστοκλέους 6 (2ος όροφος,
γραφ. 12, τηλέφωνο 210 3688964) και από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ
(eis.pspa.uoa.gr).
Μετά από τη δηµοσιοποίηση της προκήρυξης στο διαδίκτυο, οι υποψήφιοι
καλούνται να υποβάλουν συµπληρωµένο το έντυπο της αίτησης µε τα
δικαιολογητικά τους στη Γραµµατεία του ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς
Σπουδές» (Θεµιστοκλέους 6, 2ος όροφος, γραφ. 12). Η προθεσµία υποβολής
των αιτήσεων αναφέρεται στην προκήρυξη.
Τα δικαιολογητικά που απαραιτήτως επισυνάπτονται στην αίτηση είναι:
1. Αντίγραφο πτυχίου.
2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ισοτιµίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους
αλλοδαπής).
1. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθµολογίας («Λίαν Καλώς» για πτυχούχους
ελληνικών πανεπιστηµίων).
4. Υπεύθυνη Δήλωση (για τους µη πτυχιούχους ) στην οποία θα αναφέρεται
α) ο µέχρι στιγµής Μέσος ‘Ορος Βαθµολογίας, β) ότι δε θα οφείλουν για
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εξέταση, την περίοδο του Σεπτεµβρίου, περισσότερα από δύο µαθήµατα
για την απόκτηση του πτυχίου τους, και γ) ότι θα προσκοµίσουν
αντίγραφο του πτυχίουτους το αργότερο κατά την εγγραφή τους.
4. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο
Proficiency).
6. Πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών συνεκτιµώνται.
7. Δύο΄συστατικές επιστολές από µελη ΔΕΠ του τµήµατος από το οποίο
προέρχεται ο υποψήφιος (προτότυπες ή επικυρωµένα αντίγραφα).
8. Βιογραφικό Σηµείωµα.
9. Δήλωση σκοπού (έως 500 λέξεις).
Η επιλογή των υποψηφίων πραγµατοποιείται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο
στάδιο, εξετάζονται από επιτροπή µελών ΔΕΠ του Τοµέα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών οι φάκελοι των αιτήσεων. Όσοι εκ των υποψηφίων
κριθούν κατάλληλοι συνεχίζουν στο επόµενο στάδιο, το οποίο αφορά σε
προφορική εξέταση που γίνεται τέλη Ιουνίου µε αρχές Ιουλίόυ (η ακριβής
ηµεροµηνία κοινοποιείται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές και
Διεθνείς Σπουδές»). Στο τέλος της διαδικασίας επιλέγονται 25 φοιτητές και
φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καθώς και αριθµός
επιλαχόντων για τη συµπλήρωση κενών θέσεων που ενδεχοµένως
προκύψουν έως και το πρώτο δεκαπενθήµερο µετά την έναρξη διδασκαλίας
των µαθηµάτων. Τα ονόµατα των επιτυχόντων και επιλαχόντων αναρτώνται
σε πίνακα στη Γραµµατεία του Τµήµατος και στη Γραµµατεία του ΠΜΣ και
δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Δίδακτρα και υποτροφίες
Η παρακολούθηση του Προγράµµατος συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων
από τους φοιτητές, τα οποία ανέρχονται σε 881 ευρώ ετησίως. Τα δίδακτρα
καταβάλλονται πριν από την έναρξη των µαθηµάτων σε τραπεζικό
λογαριασµό του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Με απόφαση του Τοµέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, έχει καθιερωθεί
ο θεσµός χορήγησης υποτροφιών σε συγκεκριµένο αριθµό µεταπτυχιακών
φοιτητών και των δύο ετών µέσω της απαλλαγής από την υποχρέωση
καταβολής των ετήσιων διδάκτρων. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται βάσει
αντικειµενικών κριτηρίων, όπως η ακαδηµαϊκή επίδοση και η κοινωνική και
οικονοµική κατάσταση.
Οι υπότροφοι, σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες του ΠΜΣ, αναλαµβάνουν
ορισµένες υποχρεώσεις ερευνητικής ή άλλης µορφής και γενικά εντάσσονται
στις δραστηριότητες του ΠΜΣ ως συνεργάτες. Ο Τοµέας και η Συντονιστική
Επιτροπή του ΠΜΣ µπορούν να αναθέσουν σε υποτρόφους καθήκοντα
διοικητικής υποστήριξης του ΠΜΣ και του Τοµέα.
Κανονισµός λειτουργίας
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Το ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές» λειτουργεί βάσει κανονισµού, ο
οποίος υιοθετείται και τροποποιείται από τη συνέλευση του Τοµέα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Τα κύρια σηµεία του κανονισµού είναι τα εξής:
• Η διεξαγωγή της διδασκαλίας γίνεται µόνο απογευµατινές ώρες, η
διάρκεια του κάθε µαθήµατος είναι τρεις ώρες και η παρακολούθηση είναι
υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Οι απουσίες δεν
πρέπει να ξεπερνούν τις δύο (2) ανά µάθηµα.
• Η κλίµακα αξιολόγησης της επίδοσης στα µαθήµατα είναι από 1 έως 10.
Προβιβάσιµος βαθµός σε κάθε µάθηµα είναι το πέντε (5). Οι εξετάσεις
πραγµατοποιούνται στο τέλος κάθε εξαµήνου. Υπάρχει δικαίωµα
επανεξέτασης µόνο µια φορά, για µεν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του α΄
και β΄ εξαµήνου το Σεπτέµβριο, για δε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του γ’
εξαµήνου το Μάρτιο. Το δικαίωµα της επανεξέτασης αφορά σε ένα µόνο
µάθηµα ανά εξάµηνο. Στο τέταρτο εξάµηνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
εκπονούν διπλωµατική εργασία υπό την εποπτεία ενός διδάσκοντος. Η
διπλωµατική εργασία είναι υποχρεωτική και έχει αυξηµένη βαθµολογική
βαρύτητα – τέσσερις (4) διδακτικές µονάδες - ως προς την τελική αξιολόγηση,
σε σχέση µε το βαθµό των υπόλοιπων µαθηµάτων. Η κλίµακα αξιολόγησης
της διπλωµατικής εργασίας είναι από 1 έως 10. Η εργασία απορρίπτεται, εάν
ο βαθµός είναι κάτω του πέντε (5).
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και διδακτορικό δίπλωµα
Την εποπτεία και εφαρµογή του κανονισµού εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής έχει η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ), η οποία
αποτελείται από τους Διευθυντές των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων και
άλλα δύο µέλη ΔΕΠ.
Οι αιτήσεις για την εκπόνηση διατριβής γίνονται δεκτές από την κεντρική
Γραµµατεία του Τµήµατος (Θεµιστοκλέους 6, 2ος όροφος, γραφείο 2) καθόλη
τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους και εξετάζονται σε δύο χρονικές
περιόδους : µετά τις 1-30 Σεπτεµβρίου και 1-31 Μαρτίου.
Για να είναι αποδεκτές, οι αιτήσεις πρέπει να προσδιορίζουν µε σαφήνεια το
θέµα της διατριβής και να συνοδεύονται από επεξηγηµατικό κείµενο
τουλάχιστον 500 λέξεων. Πρέπει επίσης, να προσυπογράφονται από το
µέλος ΔΕΠ µε την ιδιότητα του επιβλέποντα καθηγητή. Οι αιτήσεις
εισάγονται στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος από την ΕΜΣ, η οποία
προτείνει τα άλλα δύο µέλη της τριµελούς επιτροπής.
Οι διδακτορικές διατριβές ελέγχονται υποχρεωτικά ως προς το περιεχόµενό
τους, µε ευθύνη της ΕΜΣ, µέσω του συστήµατος ελέγχου του Πανεπιστηµίου
της Πενσυλβανία, πριν την υποβολή της έκθεσης της τριµελούς επιτροπής.
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) έχουν τις εξής υποχρεώσεις:
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•
Μετά από πρόταση του επιβλέποντα οφείλουν να παρακολουθούν
µαθήµατα σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, ανεξαρτήτως τοµέα
και κατευθύνσεως.
•
Οφείλουν να παρουσιάζουν την πρόοδο των εργασιών τους µία φορά
ανά ακαδηµαϊκό έτος σε ενιαίο σεµινάριο που οργανώνεται µε την ευθύνη
της ΕΜΣ.
•
Μπορούν µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα να συµµετέχουν
στη διδασκαλία των προπτυχιακών µαθηµάτων και σε φροντιστηριακά
σεµινάρια, καθώς και στην εποπτεία εξετάσεων.
•
Ένα αντίγραφο κάθε εγκρινοµένης διατριβής κατατίθεται
υποχρεωτικά στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος, πριν την αναγόρευση του ΥΔ.
•
Η ΕΜΣ εισηγείται στο ΔΣ του Τµήµατος µέτρα για τη δηµοσιοποίηση
των ερευνητικών αποτελεσµάτων των εγκρινόµενων διατριβών.
Ερευνητική Υποστήριξη
Στο κτίριο του ΠΜΣ (Αιόλου 42-44) λειτουργούν εξειδικευµένα ερευνητικά
κέντρα, τα οποία θεσµοθετήθηκαν από το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και
Δηµόσιας Διοίκησης µε σκοπό την προαγωγή της έρευνας σε συγκεκριµένα
επιστηµονικά πεδία, αλλά και την παροχή ευκαιριών σε νέους ερευνητές και
φοιτητές για την απόκτηση εµπειριών µέσω της συµµετοχής τους στις
δραστηριότητες των εργαστηρίων. Πρόκειται για τα εργαστήρια:
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ)
Μελέτης Ελληνογερµανικών Σχέσεων (ΕΜΕΣ)
Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (ΕΜΜΕΔΙΑ)
Ευρωπαϊκό Κέντρο Jean Monnet
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Α' εξάµηνο
- Εισαγωγικό Σεµινάριο
Βασικές Έννοιες Οικονοµικής Θεωρίας
Υπεύθ. Λέκτορας Ν. Κουτσιαράς - Διδ. Κ. Φιλίνης
- Υποχρεωτικά µαθήµατα
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Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστηµών
Διδ. Οµότ. Καθηγητής Π. Καζάκος

109

Πολιτική και Θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διδ. Καθηγητής Π.Κ. Ιωακειµίδης - Συνεργασία Δρ. Α. Βαλλιανάτου
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110

Πολιτική Οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Διδ. Καθηγητής Λ. Τσούκαλης – Λέκτορας Ν. Κουτσιαράς
111

Θεωρίες της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Διδ. Καθηγητής Μ. Τσινισιζέλης - Συνεργασία Δρ. Φ. Χατζησταύρου

Β' εξάµηνο
- Εισαγωγικό σεµινάριο
Βασικές έννοιες του Δικαίου της ευρωπαϊκής ενοποίησης
- Υποχρεωτικό µάθηµα
206

Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική
Διδ.

Ααναπλ. Καθηγητής Δ. Μπουραντώνης

- Επιλογή ενός µαθήµατος από τα παρακάτω
201

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διδ. Δρ. Α. Μεταξάς

210

Διεθνείς και Περιφερειακοί Θεσµοί
Διδ. Καθηγήτρια Χ. Δίπλα Συνεργασία Δρ. Α. Ζερβάκη

- Επιλογή δύο µαθηµάτων από τα παρακάτω
207

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελλάδα
Διδ. Επίκ. Καθηγήτρια Σ. Βέρνυ

208

Η Ευρώπη στο Διεθνές Σύστηµα
Διδ. Καθηγητής Π.Κ. Ιωακειµίδης - Συνεργασία Δρ. Α. Βαλλιανάτου

209

Διεθνής Πολιτική Οικονοµία
Διδ. Δρ. Δ. Κατσίκας

309

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση
Διδ. Λέκτορας Ν. Κουτσιαράς

146

Γ' εξάµηνο
- Επιλογή τεσσάρων µαθηµάτων από τα παρακάτω
501

Διεθνής Προστασία Περιβάλλοντος
Διδ. Επίκ. Καθηγήτρια Ε. Δούση

505

Μετανάστευση στην Ευρώπη
Διδ. Αναπλ. Καθηγητής Α. Κόντης

506

Επίλυση Διεθνών Συγκρούσεων
Διδ. Δρ. Θ. Ντόκος

509

Πολιτική Ανταγωνισµού
Δρ. Υπό διορισµό Λέκτορας Α. Μεταξάς

509

Πολιτική Ανταγωνισµού της ΕΕ
Διδ. Δρ. Α. Μεταξάς

511

Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή
Διδ. Λέκτορας Ε. Αθανασοπούλου

512

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ευρώπη.
Οι υποθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στο Συµβούλιο της Ευρώπης
Διδ. Λέκτορας Γ. Κτιστάκις

513

Περιφερειακή και Διαρθρωτική Πολιτική στην

Ευρωπαϊκή Ένωση

Διδ. Καθηγητής Ν. Μαραβέγιας – Λέκτορας Γ. Ανδρέου

Δ' εξάµηνο
- Συγγραφή Διπλωµατικής Εργασίας
401

Διπλωµατική Εργασία

11.2.3. Κράτος και Δηµόσια Πολιτική
Γενική περιγραφή
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κράτος και Δηµόσια Πολιτική»
λειτουργεί από το 1995 στο πλαίσιο του Τοµέα Διοικητικής Επιστήµης. Κατά
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την πρώτη λειτουργία του ήταν διετούς διάρκειας. Στη συνέχεια, η αντίληψη
για την οργάνωση των σπουδών µεταβλήθηκε. Η διάρκειά του περιορίστηκε
σε δεκαοκτώ (18) µήνες, µε εντατικότερο πρόγραµµα σπουδών και ιδιαίτερο
βάρος στη διπλωµατική εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του.
Με το πρόγραµµα παρέχεται ειδίκευση σε σχέση µε τις επιµέρους διαστάσεις
της λειτουργίας του σύγχρονου κράτους και της παραγωγής της δηµόσιας
πολιτικής. Επιδιώκεται η διεπιστηµονική θεώρηση των θεµάτων, µε τη
συµβολή της διοικητικής επιστήµης, της κοινωνικής πολιτικής και του
δηµοσίου δικαίου. Επιχειρείται αφενός η διεύρυνση των οριζόντων των
φοιτητών και φοιτητριών στα σχετικά θέµατα και αφετέρου η οικοδόµηση
της θεωρητικής προβληµατικής που επιτρέπει την κατανόηση και ανάλυσή
τους.
Η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δοκιµάζεται ιδιαίτερα µε την
εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας, η οποία πραγµατοποιείται υπό την
εποπτεία µέλους ΔΕΠ του Τοµέα Διοικητικής Επιστήµης και απαιτείται να
έχει πρωτότυπο χαρακτήρα. Οι εργασίες αυτές φιλοδοξούν άλλωστε να
θέσουν τα θεµέλια για περαιτέρω ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας και
µελέτης σε ζητήµατα δηµόσιας διοίκησης και δηµόσιας πολιτικής από
νοµική, πολιτική, διοικητική, κοινωνική και ευρωπαϊκή σκοπιά.
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κράτος και Δηµόσια Πολιτική»
απευθύνεται σε ευρύ φάσµα πτυχιούχων ελληνικών και ξένων
πανεπιστηµίων. Το αυξανόµενο ενδιαφέρον που συναντά, αποτελεί συνεχές
κίνητρο βελτίωσης και του επιτρέπει να αντλεί φοιτητές και φοιτήτριες από
ευρεία δεξαµενή υποψηφίων, διατηρώντας υψηλές προδιαγραφές.
Το Πρόγραµµα διευθύνεται από Συντονιστική Επιστροπή, η οποία
αποτελείται από τους: Γεωργία Γιαννακούρου-Αν. Καθηγήτρια Διευθύντρια
του Προγράµµατος, Γιάννη Τασόπουλο-Αν. Καθηγητή και Διευθυντή του
Τοµέα Διοικητικής Επιστήµης, Ιωάννη Υφαντόπουλο-Καθηγητή, ΝικόλαοΚοµνηνό Χλέπα-Αν. Καθηγητή και Χαράλαµπο Κουταλάκη-Λέκτορα.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κράτος και Δηµόσια Πολιτική»
απονέµει τους ακόλουθους Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης. Η διάρκεια φοίτησης είναι 18 µήνες.
β) Διδακτορικό Δίπλωµα. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τρία έτη από
την ηµεροµηνία επίσηµου καθορισµού του θέµατος της διατριβής (απόφαση
της Γ.Σ. του Τµήµατος). Η µέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι έξι έτη, µε
δυνατότητα παράτασης, εφόσον παρατηρείται ουσιαστική πρόοδος.
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Προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής για το Μεταπτυχιακό Δίπλωµα
Ειδίκευσης
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τµηµάτων Πολιτικών, Οικονοµικών, Διοικητικών
και Νοµικών Επιστηµών, Επιστηµών Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής,
απόφοιτοι Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της
ηµεδαπής και της αλλοδαπής, ισότιµων προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι., καθώς και
άλλων Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 1, του Ν. 2327/1995, όπως ισχύει.
Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν πλήρως συµπληρωµένη αίτηση
συµµετοχής κατόπιν προκηρύξεως, η οποία δηµοσιεύεται τον Μάιο κάθε
ακαδηµαϊκού
έτους
στην
ιστοσελίδα
του
Προγράµµατος
(http://kdp.pspa.uoa.gr), και εντός των προθεσµιών που ορίζει η προκήρυξη.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό ισοτιµίας του
ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από ιδρύµατα εξωτερικού.
2. Αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών.
3. Βιογραφικό σηµείωµα.
4. Δύο κλειστές/εµπειστευτικές (πρωτότυπες σε κλειστό φάκελλο
υπογεγραµµένο από τον αποστολέα) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων
τουλάχιστον µία από µέλος Δ.Ε.Π. τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency. Σε
διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε εξέταση. Η άριστη
γνώση της Αγγλικής γλώσσας κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική για την επιλογή
στο Πρόγραµµα. Η γνώση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά –
Γερµανικά – Ιταλικά - Ισπανικά) είναι επιθυµητή.
Οι υποψήφιοι δύναται επιπλέον να συνοδεύουν την αίτησή τους µε δείγµα
επιστηµονικής τους γραφής (π.χ. προπτυχιακή εργασία µαθήµατος,
πτυχιακή εργασία, δηµοσίευµα σε έγκυρο επιστηµονικό περιοδικό κ.ο.κ).
Προϋπόθεση για τη συµµετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι είτε
βαθµός πτυχίου τουλάχιστον «6,50» είτε -ανεξαρτήτως βαθµού πτυχίουµέσος όρος βαθµολογίας τουλάχιστον «7,00» σε τουλάχιστον πέντε (5)
προπτυχιακά µαθήµατα συναφή προς το αντικείµενο των τριών (3) γενικών
κατευθύνσεων του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος (Δηµόσιο Δίκαιο,
Κοινωνική Πολιτική και Διοικητική Επιστήµη).
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται κατόπιν συνεκτίµησης των ανωτέρω
στοιχείων και σε τρία στάδια. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις καλούνται σε γραπτή εξέταση. Για τους σαράντα
(40) πρώτους γίνεται στη συνέχεια προφορική συνέντευξη εν όψει της
τελικής επιλογής, των είκοσι πέντε (25) µεταπτυχιακών φοιτητών και
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φοιτητριών που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Κανονισµός του προγράµµατος
Η παρακολούθηση των µαθηµάτων του Προγράµµατος είναι υποχρεωτική.
Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράµµατος µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να
δικαιολογήσει απουσίες που δεν υπερβαίνουν κατ’ ανώτατο όριο το 20% των
ωρών παρακολούθησης κάθε µαθήµατος. Υπέρβαση του ορίου αυτού
συνιστά κώλυµα συµµετοχής στις εξετάσεις και λόγο διαγραφής από το
Πρόγραµµα.
Οι εγγεγραµµένοι απολαµβάνουν όλων των ευεργετηµάτων που
προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. δελτίο ειδικού εισιτηρίου, πρόσβαση
στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τµήµατος, δωρεάν πρόσβαση στο
internet, στις δικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπως
πρόσβαση στην ηλεκτρονική µορφή των επιστηµονικών περιοδικών που
είναι συνδροµητές αφενός το Πανεπιστήµιο Αθηνών (www.lib.uoa.gr) και
αφετέρου το Δίκτυο των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (www.heallink.gr) κ.ο.κ.
Η εγγραφή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται
συνεισφορά κάθε φοιτητή και φοιτήτριας στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η
οποία ανέρχεται σε 700,00 €. Σε ορισµένες περιπτώσεις προβλέπεται η
δυνατότητα χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης (υποτροφίας) για την κάλυψη
της εισφοράς, µε ενδεχόµενη παράλληλη υποχρέωση απασχόλησης των
υποτρόφων σε δραστηριότητες του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Οργάνωση σπουδών
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κράτος και Δηµόσια Πολιτική»
διαρκεί δεκαοκτώ (18) µήνες. Κατά το πρώτο εξάµηνο της φοίτησης τίθενται
οι βάσεις µέσω ενός κοινού κορµού µαθηµάτων, ενώ κατά το δεύτερο
εξάµηνο προσφέρονται ειδικευµένα µαθήµατα, τα οποία σε συνδυασµό µε το
θέµα της διπλωµατικής εργασίας προσδιορίζουν την κατεύθυνση που
επιλέγουν οι φοιτητές και φοιτήτριες. Κατά το τρίτο εξάµηνο η φοίτηση
ολοκληρώνεται µε την εκπόνηση και την επιτυχή προφορική υποστήριξη της
διπλωµατικής εργασίας.
Σε κάθε µάθηµα αντιστοιχούν 10 (δέκα) διδακτικές µονάδες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Το Α’ Εξάµηνο (κοινή φάση) σπουδών περιλαµβάνει τα εξής υποχρεωτικά
µαθήµατα:
501 Μεθοδολογία της Έρευνας
Ι. Υφαντόπουλος, Καθηγητής
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502

Μορφές Μετεξέλιξης του Σύγχρονου Κράτους
Γ. Σωτηρέλης, Καθηγητής & Γ. Τασόπουλος, Αν. Καθηγητής
505
Σχεδιασµός και Ανάλυση της Δηµόσιας Πολιτικής
Χ. Κουταλάκης, Λέκτορας
506
Θεωρία και Πρακτική της Διοίκησης στο Δηµόσιο Τοµέα
Χ. Κουταλάκης, Λέκτορας
Τα µαθήµατα του Β’ Εξαµήνου επιχειρούν ορισµένο βαθµό εξειδίκευσης.
Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια επιλέγει τέσσερα (4) µαθήµατα, εκ των οποίων
τουλάχιστον δυο (2) πρέπει να ανήκουν στην επιλεγόµενη κατεύθυνση. Τα
µαθήµατα επιλογής είναι τα εξής:
610
Δηµοσιονοµική Πολιτική (Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής)
Ι. Υφαντόπουλος, Καθηγητής
611 Ειδικά Θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής (Κατεύθυνση Κοινωνικής
Πολιτικής)
Ι. Υφαντόπουλος, Καθηγητής, µε τη συνεργασία της Μ.
Σταυροπούλου, ΕΕΔιΠ
612 Τοπική Αυτοδιοίκηση (Κατεύθυνση Διοικ. Επιστήµης & Δηµοσίου
Δικαίου)
Ν.-Κ. Χλέπας, Αν. Καθηγητής
613
Θεσµοί
και
Πολιτικές
Προστασίας
του
Περιβάλλοντος
(Κατεύθυνση Διοικ. Επιστήµης & Δηµοσίου Δικαίου)
Γ. Γιαννακούρου, Αν. Καθηγήτρια
614 Ελληνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (Κατεύθυνση
Διοικ. Επιστήµης)
Χ. Κουταλάκης, Λέκτορας
616 Ειδικά Θέµατα Δηµοσίου Δικαίου (Κατεύθυνση Δηµοσίου Δικαίου)
Γ. Τασόπουλος, Αν. Καθηγητής
617 Πολιτική Προστασίας των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
(Κατεύθυνση Δηµοσίου Δικαίου)
Χ. Χρυσανθάκης, Καθηγητής
Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών και φοιτητριών στο πεδίο κάθε
µαθήµατος ορίζεται από τους διδάσκοντες. Οι εξετάσεις στα µαθήµατα είναι
υποχρεωτικές και διεξάγονται κατά τις περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου.
Οι επαναληπτικές εξετάσεις για όσους και όσες δεν προσήλθαν ή
απορρίφθηκαν, διεξάγονται τον Σεπτέµβριο. Η αποτυχία στις
επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεµβρίου συνεπάγεται διαγραφή από το
Πρόγραµµα.
Πέραν των προσφεροµένων µαθηµάτων πραγµατοποιούνται διαλέξεις σεµινάρια από προσκεκληµένους οµιλητές. Η συµµετοχή των φοιτητών και
φοιτητριών είναι υποχρεωτική.
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Γ’ Εξάµηνο: Εκπόνηση και προφορική υποστήριξη διπλωµατικής εργασίας σε
µία εκ των τριών κατευθύνσεων:
401
Κατεύθυνση Διοικητικής Επιστήµης
402
Κατεύθυνση Δηµοσίου Δικαίου
403
Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
Διπλωµατική Εργασία
Η φοίτηση στο Πρόγραµµα ολοκληρώνεται µε την εκπόνηση και την επιτυχή
προφορική υποστήριξη της διπλωµατικής εργασίας. Το θέµα της εργασίας
υποβάλλεται προς έγκριση κατά τη διάρκεια του Β’ εξαµήνου (τον Μάρτιο)
και εγκρίνεται αρχικά από τη Γ.Σ. του Τοµέα Διοικητικής Επιστήµης, η οποία
και προσδιορίζει την αντίστοιχη τριµελή επιτροπή και τον επιβλέποντα. Το
θέµα αποστέλλεται για τελική έγκριση στην Γ. Σ. του Τµήµατος.
Ολοκληρωµένο κείµενο της διπλωµατικής εργασία παραδίδεται στον
επιβλέποντα µέχρι τον Δεκέµβριο (Γ’ εξάµηνο). Ακολουθεί η πρώτη συνολική
εκτίµηση της εργασίας µε ενδεχόµενες παρατηρήσεις και υποδείξεις προς
διόρθωση.
Η τελική παράδοση των εργασιών γίνεται σε τρία (3) αντίτυπα και σε
ηλεκτρονική µορφή έως τον Ιανουάριο. Ακολουθεί προφορική υποστήριξη
της εργασίας ενώπιον της τριµελούς επιτροπής. Σε περίπτωση απόρριψης ο
φοιτητής ή η φοιτήτρια µπορεί να επανέλθει µε εκ νέου επεξεργασµένη
εργασία µε τελική προθεσµία παράδοσης των 3 αντιτύπων και της
ηλεκτρονική µορφής κατά τον µήνα Μάιο. Η οριστική απόρριψη της
διπλωµατικής εργασίας συνεπάγεται και τη διαγραφή από το Πρόγραµµα.
Στη διπλωµατική εργασία αντιστοιχούν 40 διδακτικές µονάδες.
Ο γενικός βαθµός του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
ισούνται µε τον µέσο όρο από την άθροιση των διδακτικών µονάδων των
µαθηµάτων και της διπλωµατικής εργασίας.
11.2.4. Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Περιγραφή και γενικοί στόχοι του ΠΜΣ
Το
Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
(Π.Μ.Σ.)
«Σπουδές
Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (Master in Southeast Europeann Studies)
λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 1999-2000. Το διεθνές αυτό
πρόγραµµα δηµιουργήθηκε, αρχικά, στο πλαίσιο µίας ευρύτερης
συνεργασίας του Δικτύου Πανεπιστηµίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(“Universities /Southeastern Europe”, Project-Πρόγραµµα “U/SEE”) και, κατά
τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, τελούσε υπό την αιγίδα του Συµφώνου
Σταθερότητας για την Νoτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ).
Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να παρέχει εξειδικευµένη γνώση για την
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να συµβάλει στην αµοιβαία
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κατανόηση των προβληµάτων και των προοπτικών των κοινωνιών της ΝΑΕ.
Πέραν των πανεπιστηµιακών του στόχων, το πρόγραµµα φιλοδοξεί να
συµβάλλει στην οικοδόµηση σχέσεων καλής γειτνίασης και ειρηνικής
συνύπαρξης ανάµεσα στις χώρες της περιοχής.
Οργάνωση Σπουδών
Το ΠΜΣ «Σπουδές ΝΑ Ευρώπης» έχει ενταχθεί στο Τµήµα Πολιτικής
Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ 1883/15-10-1999 τεύχος Β΄) και
απονέµει Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Master’s Degree) στις Σπουδές
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Σπουδές ΝΑ Ευρώπης» είναι αγγλόφωνο πρόγραµµα ετήσιας διάρκειας (12
µήνες).
Αριθµός Σπουδαστών
Το ΠΜΣ «Southeast European Studies» δέχεται είκοσι-πέντε (25) φοιτητές και
φοιτήτριες που προέρχονται, κυρίως, από τις χώρες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης.
Δίδακτρα
Οι φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα ύψους €1500 σε µια δόση κατά την
εγγραφή τους στο ΠΜΣ στην αρχή του εκάστοτε ακαδηµαϊκού έτους.
Το Πρόγραµµα προσφέρει ως υποτροφία την απαλλαγή από την καταβολή
διδάκτρων στους αλλοδαπούς φοιτητές που προέρχονται από τις ακόλουθες
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
Βουλγαρία, Κοσσυφοπέδιο (βάσει της απόφασης 1244 του ΣΑΗΕ), Κροατία,
Μαυροβούνιο, πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, Ρουµανία,
Σερβία. Σε περίπτωση που φοιτητές προερχόµενοι από τις προαναφερθείσες
χώρες κατέχουν υποτροφία, ο φορέας χρηµατοδότησής τους αναλαµβάνει να
καταβάλει τα δίδακτρά τους.
Μαθήµατα, Διπλωµατική εργασία
Το πρόγραµµα σπουδών συνίσταται σε υποχρεωτική παρακολούθηση έξι
µαθηµάτων κατά τη διάρκεια δύο εξάµηνων (24 εβδοµάδων) και εκπόνηση
διπλωµατικής εργασίας κατά τους θερινούς µήνες (Ιούνιος-Σεπτέµβριος).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Χειµερινό Εξάµηνο
103

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Νοτιοανατολική Ευρώπη (European
Integration & Southeastern Europe)
Σουζάννα Βέρνυ, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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111

Πολιτική και Κοινωνία στη Σύγχρονη Νοτιοανατολική Ευρώπη
(Politics and Society in Contemporary Southeastern Europe)
Χρήστος

Λυριντζής,

Καθηγητής

Πανεπιστηµίου

Αθηνών

και

Δηµήτριος Σωτηρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
110

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(Modern and Contemporary History of Southeastern Europe).
Νάσια Γιακωβάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Εαρινό Εξάµηνο
105

Εθνικισµός στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (Nationalism in SEE)
Παντελής Λέκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

108

Η Πολιτική Οικονοµία της Μετάβασης: Η Περίπτωση της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (The Political Economy of Transition: The
Case of SEE)
Δρ. Γεώργιος Στούµπος, Τµήµα Ερευνών, Τράπεζα της Ελλάδας.

112

Εστίες Συγκρούσεων στη Σύγχρονη Νοτιοανατολική Ευρώπη
(Sources of Conflict in Southeastern Europe).
Δρ. Ιωάννης Αρµακόλας, Λέκτορας, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια των δύο εξαµήνων του ΠΜΣ, οφείλουν να εκπονήσουν
ερευνητικές εργασίες, να κάνουν προφορικές παρουσιάσεις και να
συµµετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις, ακολουθώντας την οργάνωση κάθε
µαθήµατος. Με την ολοκλήρωση των µαθηµάτων (τέλος Μάιου - αρχές
Ιουνίου) εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία, την οποία υποχρεούνται να
υποβάλουν την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Σεπτεµβρίου. Κατά τη
διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής τους εργασίας οι αλλοδαποί φοιτητές
δεν χρειάζεται να παρευρίσκονται στην Ελλάδα.
Πέρα από την παρακολούθηση των σεµιναρίων των 6 µαθηµάτων, οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν υποχρεωτικά και τις διαλέξεις
(guest lectures) που οργανώνει τακτικά το ΠΜΣ, στις οποίες ακαδηµαϊκοί και
εµπειρογνώµονες παρουσιάζουν ειδικά θέµατα για την περιοχή.
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Προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής
To ΠΜΣ «Southeast European Studies» απευθύνεται σε πτυχιούχους
Ελληνικών και Αλλοδαπών Πανεπιστηµίων (αναγνωρισµένων και ισότιµων
προς τα ηµεδαπά) µε έµφαση στους τοµείς που καλύπτει το ΠΜΣ, όπως
φαίνεται στο πρόγραµµα σπουδών, καθώς και άλλων Τµηµάτων ΑΕΙ ή
άλλων Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1
του Ν. 3685.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1. Συµπληρωµένη Αίτηση (η αίτηση διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του προγράµµατος).
2. Μία «Δήλωση Σκοπού» (Statement of Purpose) στην Αγγλική γλώσσα
(µέχρι 500 λέξεις).
3. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου (ελάχιστος ΜΟ 6,5/10 αποτελεί
προαπαιτούµενο εισαγωγής στο ΠΜΣ).
4. Επικυρωµένο αντίγραφο επίσηµης αναλυτικής βαθµολογίας.
5. Επίσηµη µετάφραση των εγγράφων (3.) και (4.) στα Ελληνικά ή Αγγλικά
(σε περίπτωση που η γλώσσα των πρωτότυπων εγγράφων είναι άλλη πλην
της Ελληνικής ή Αγγλικής). Οι φοιτητές που θα υποβάλουν τα
προαναφερόµενα έγγραφά στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι, αν γίνουν δεκτοί στο Πρόγραµµα, θα κληθούν να υποβάλουν επίσηµες
µεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα κατά την εγγραφή τους στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
6. Επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποίησης άριστης γνώσης της αγγλικής
γλώσσας: είτε (α) του Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan ή του
Cambridge, είτε (β) του TOEFL µε βαθµολογία άνω του 88 (internet-based)
είτε, ή (γ) Πανεπιστηµιακού πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ή
(δ) πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο (αν το Πανεπιστήµιο από το
οποίο προέρχεται το πτυχίο βρίσκεται σε µη αγγλόφωνη χώρα, να
προσκοµιστεί βεβαίωση του Πανεπιστηµίου που να αποδεικνύει ότι η
γλώσσα διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων ήταν η Αγγλική).
7. Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων τουλάχιστον µία από µέλος
ΔΕΠ). Οι συστατικές επιστολές, πρέπει να είναι στα Ελληνικά ή Αγγλικά, να
φέρουν πρωτότυπη υπογραφή καθώς και σφραγίδα του θεσµού και να
υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραµµένο από τον αποστολέα πάνω
στη σφραγίδα του φακέλου. Οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν την
ειδική φόρµα, «Form for Referees», που αποτελεί µέρος της Αίτησης (η φόρµα
διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράµµατος).
8. Aπλές φωτοτυπίες πιστοποιητικών γνώσης άλλων γλωσσών,
παρακολούθησης σεµιναρίων ή άλλων υποστηρικτικών της αίτησης
εγγράφων.
155

9. Οι επιτυχόντες µε πτυχίο από αλλοδαπές σχολές οφείλουν, ακολούθως
της αποδοχής της θέσης τους στο ΠΜΣ, να καταθέσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στο ΔΟΑΤΑΠ, προκειµένου να λάβουν πιστοποιητικό
αναγνώρισης. (Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία
αναγνώρισης αλλοδαπών πτυχίων βλ. http://www.doatap.gr).
• Εκπρόθεσµα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.
• Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τους
υποψηφίους σε συνέντευξη.
• Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ, το έντυπο αίτησης και η «Form for
Referees»
διατίθενται
στον
δικτυακό
τόπο
του
ΠΜΣ
http://www.see.pspa.uoa.gr.
• Οι ηµεροµηνίες κατά τις οποίες θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για το
ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 θα ανακοινωθούν το Δεκέµβριο του 2012.
Συνήθως είναι από τέλη Ιανουαρίου έως τέλη Απριλίου.
Γραµµατεία του ΠΜΣ:
Θεµιστοκλέους 6, 106 78 Αθήνα
Τηλ.: (+30 210) 368.8965 & 3688966 (τηλ & φαξ)
http://www.see.pspa.uoa.gr & http://www.pspa.uoa.gr
12.
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
12.1. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Οι αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής εγκρίνονται δύο φορές το
χρόνο (από την πρώτη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος
που θα συγκληθεί µετά την 1η Οκτωβρίου και 1η Απριλίου κάθε έτους),
ωστόσο υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι σχετικές
υποψηφιότητες εξετάζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος κρίνει, αν ο/η
υποψήφιος/α πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής και ορίζει τριµελή συµβουλευτική επιτροπή από µέλη ΔEΠ του
Τµήµατος. Η συµβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία µε τον/την
υποψήφιο/α, καθορίζει το θέµα της διατριβής. Η χρονική διάρκεια για την
εκπόνηση της διατριβής δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία έτη από την
ηµεροµηνία καθορισµού του θέµατος. Η συµβουλευτική επιτροπή, σε
συνεργασία µε τον/την υποψήφιο/α, υποβάλλει έκθεση προόδου στη
Γραµµατεία του Τµήµατος στο τέλος κάθε χρόνου.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής
από τον/την υποψήφιο/α και την κατάθεση της εισηγητικής εκθέσεως από
την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή. Η περαιτέρω διαδικασία και η τελική
κρίση γίνεται από επταµελή εξεταστική επιτροπή στην οποία συµµετέχουν
τα τρία (3) µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής, εφόσον έχουν την ιδιότητα
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του µέλους ΔEΠ, και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) ή κατά περίπτωση πέντε (5)
ορίζονται από τη Γ.Σ.E.Σ. Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δηµοσίως
ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το
πρωτότυπο της διατριβής και τη συµβολή της στην επιστήµη. Για την έγκριση
διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των πέντε (5)
τουλάχιστον µελών της εξεταστικής επιτροπής. Η αναγόρευση του
υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τµήµατος γίνεται από τη Γ.Σ.E.Σ.
12.2. Οδηγός Αιτήσεων Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν πλήρως συµπληρωµένη
αίτηση συµµετοχής στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτική Επιστήµης και
Δηµόσιας Διοίκησης (Θεµιστοκλέους 6, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα, 2ος όροφος,
γραφείο 2 – Υπεύθυνες κες Νάνου Ιωάννα, Αστρακά Γεωργία, τηλ: 210 368
8919, Τρίτη και Πέµπτη 10:00-13:00).
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο (πρώτου) Πτυχίου.
2. Συνοπτική Βαθµολογία (πρώτου) Πτυχίου.
3. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
4. Συνοπτική Βαθµολογία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
5. Βιογραφικό Σηµείωµα.
6. Πιστοποιητικό Ισοτιµίας του ΔΟΑΤΑΠ (µόνο για όσους προέρχονται από
σχολές του εξωτερικού).
7. Πρόταση.
8. Φωτοτυπία Ταυτότητας (µη επικυρωµένη).
Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Προσωρινό τίτλο εργασίας.
2. Προσωρινό αναλυτικό σχέδιο (πλάνο) της εργασίας που περιλαµβάνει µια
εισαγωγή µε τα κύρια µέρη ή κεφάλαια.
3. Σύντοµη επισκόπηση της βασικής βιβλιογραφίας και των υποθέσεων ή
θεωριών που σχετίζονται µε το θέµα και θεµελίωση της πρωτοτυπίας της
εργασίας. Οι βιβλιογραφικές σηµειώσεις, υποσηµειώσεις και αναφορές θα
πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα από τα επικρατούντα συστήµατα.
4. Αναφορές στη µεθοδολογία που πρόκειται να ακολουθηθεί.
5. Αναµενόµενα αποτελέσµατα.
6. Σαφές και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα έρευνας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι:
1. Η ποιότητα της πρότασης είναι αποφασιστικής σηµασίας για την αποδοχή
της αίτησης.
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2. Η προηγούµενη συνάντηση µε το µέλος Δ.Ε.Π. που θα επιβλέπει την
εκπόνηση της διατριβής είναι απαραίτητη πριν την κατάθεση της αίτησης.
3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες συµµετέχουν ενεργά στα ειδικά σεµινάρια που
διοργανώνονται από τα ΠΜΣ του Τµήµατος.
* Για τη µεθοδολογία της σύνταξης της πρότασης οι υποψήφιοι µπορούν να
συµβουλευτούν σχετικές βιβλιογραφικές πηγές.
12.3. Κανονισµός Υποχρεώσεων Υποψηφίων Διδακτόρων
1.
Την εποπτεία των µεταπτυχιακών σπουδών και την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού έχει η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Ε.Μ.Σ.). Αποτελείται από τους Διευθυντές των Μεταπτυχιακών
Προγραµµάτων και δύο άλλα µέλη ΔΕΠ από τα οποία εκλέγει τον
Πρόεδρό της. Η θητεία της είναι ετήσια.
2.
Αιτήσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνονται δεκτές καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, η κρίση των αιτήσεων γίνεται 2
φορές το χρόνο από την πρώτη ΓΣΕΣ του Τµήµατος που θα συγκληθεί
µετά την 1η Οκτωβρίου και 1η Απριλίου κάθε έτους.
3.
Για να είναι παραδεκτές οι αιτήσεις πρέπει να προσδιορίζουν µε
σαφήνεια το θέµα της διατριβής και να συνοδεύονται από
επεξηγηµατικό κείµενο τουλάχιστον 500 λέξεων. Πρέπει επίσης να
προσυπογράφονται από το µέλος ΔΕΠ που αποδέχεται να αναλάβει ως
επιβλέπων Καθηγητής. Οι αιτήσεις εισάγονται στη Γ.Σ.Ε.Σ. από την
Ε.Μ.Σ. που ορίζει τα άλλα δύο µέλη της τριµελούς επιτροπής.
4.
Κάθε µέλος Δ.Ε.Π. µπορεί να αναλάβει την επίβλεψη µέχρι πέντε
διδακτορικών διατριβών συγχρόνως.
5.
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) οφείλουν µετά από πρόταση του
επιβλέποντα και σχετική απόφαση της Ε.Μ.Σ. να παρακολουθούν
µαθήµατα σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο ανεξαρτήτως
τοµέα ή κατεύθυνσης.
6.
Οι Υ.Δ. οφείλουν να παρουσιάζουν την πρόοδο των εργασιών τους µια
φορά ανά ακαδηµαϊκό έτος σε ενιαίο σεµινάριο που οργανώνεται µε την
ευθύνη της Ε.Μ.Σ.
7.
Οι Υ.Δ. έχουν την υποχρέωση να συµβουλεύονται όλα τα µέλη των
συµβουλευτικών επιτροπών τους κατά την εκπόνηση των εργασιών
τους.
8.
Οι Υ.Δ. µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα µπορούν να
συµµετέχουν στην διδασκαλία των προπτυχιακών µαθηµάτων και σε
φροντιστηριακά σεµινάρια καθώς και στην εποπτεία εξετάσεων.
9.
Οι διατριβές ελέγχονται υποχρεωτικά ως προς το περιεχόµενό τους µε
ευθύνη της Ε.Μ.Σ. µέσω του συστήµατος ελέγχου του Πανεπιστηµίου
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10.
11.

12.

της Πενσυλβανίας πριν την κατεύθυνση της έκθεσης της τριµελούς
επιτροπής και το οποίο χρησιµοποιείται ήδη από το Πανεπιστήµιο
Αθηνών.
Οι Υ.Δ. µπορούν να χρησιµοποιούν τον ειδικά διαµορφωµένο χώρο επί
της Αιόλου 42-44 µετά από απόφαση της Ε.Μ.Σ.
Ένα αντίγραφο της κάθε εγκρινόµενης διατριβής (µε σκληρή ράχη)
κατατίθεται υποχρεωτικά στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος πριν την
αναγόρευση του υποψήφιου σε Διδάκτορα του Τµήµατος και στο ΕΚΤ.
Η Ε.Μ.Σ. εισηγείται στο Δ.Σ. του Τµήµατος µέτρα για την
δηµοσιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων των εγκρινοµένων
διατριβών.

13. ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ)
Εκάβη Αθανασοπούλου
Λέκτωρ Διεθνών Σχέσεων. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ειδίκευση: Ιστορία Διεθνών Σχέσεων και Τουρκικές
Σπουδές, Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο του
Λονδίνου (ΜΑ, PhD). Έχει διδάξει στο Πανεπιστήµιο του Limerick της
Ιρλανδίας. Έχει εργασθεί ως ανταποκρίτρια ειδήσεων στην Άγκυρα για το
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και για το ελληνικό πρόγραµµα του
ραδιοφώνου της Deutsche Welle. Το 2003 ήταν Επισκέπτρια Επιστήµων
(Visiting Scholar) στο Pacific Council on International Policy (Λος Άτζελες).
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Έκδοσης του Journal of Southeast Europe and
Black Sea Studies. Μέλος της Διεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής του Journal
of Mediterranean Politics. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: εξωτερική πολιτική της
Τουρκίας, εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ προς την ανατολική Μεσόγειο και
την Εγγύς Ανατολή, ευρω-ατλαντικές σχέσεις, µεταψυχροπολεµική
ασφάλεια στην Ν.Α. Ευρώπη, πολιτική κουλτούρα και εξωτερική πολιτική.
Bιβλία:
Turkey: Anglo-American Security Interests, 1945-1952; The First Enlargement of
Nato (London, Frank Cass, 1999), (και στα ελληνικά, εκδόσεις Παπαζήσης),
Fighting Organised Crime in Southeastern Europe (επιµ.) (Routledge, 2005).
Πλέον πρόσφατη δηµοσίευση: “Transatlantic Relations Caught Up by Reality”,
Journal of Transatlantic Studies (Άνοιξη 2006).
Περικλής Βαλλιάνος
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας
Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, σπούδασε κοινωνιολογία και
φιλοσοφία στα πανεπιστήµια Wesleyan και Brandeis των Η.Π.Α.. Από το
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τελευταίο έλαβε το διδακτορικό του τίτλο στην Ιστορία των Ιδεών µε
ειδίκευση στην κοινωνική σκέψη του Χέγκελ. Από το 1989 διδάσκει πολιτική
φιλοσοφία στο προπτυχιακό και µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Τµήµατος
Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα εστιάζονται στις µεθόδους παραγωγής γνώσης, ιδίως
ιστορικοκοινωνικής και στην αλληλοσύνδεσή τους µε τις µορφές κοινωνικής
ζωής στις οποίες εντάσσονται. Το επίκεντρο στην προβληµατική αυτή είναι η
λειτουργία της γλώσσας. Οι πρόσφατες δηµοσιεύσεις του περιλαµβάνουν:
“Πίστη και γνώση στη φιλοσοφία του Πλωτίνου” (Σύγχρονα Θέµατα,
Ιανουάριος - Ιούνιος 1996).
Σουζάννα Βέρνυ
Επίκουρη Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στο Τµήµα ΠΕΔΔ του
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Απόφοιτος της Σχολής Σλαβονικών και Ανατολικοευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (BA History, First Class Honours) και κάτοχος
διδακτορικού διπλώµατος (King’s College, London) µε θέµα τα ελληνικά
πολιτικά κόµµατα και τη διαµάχη για την ένταξη στην ΕΟΚ, 1974-1979. Έχει
διατελέσει Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο London School of Economics
(Νοέµβριος-Δεκέµβριος 2010 και Μάρτιος 2011), στο Πανεπιστήµιου του
Μπράντφορντ (2003-05, 2000-02 και 1992-1995) και στο Πανεπιστήµιο του
Μπρίστολ (1994-1998). Εργάστηκε ως Ειδικός Επιστήµονας στον Κύκλο
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Συνηγόρου του Πολίτη (1998-2001).
Από το 1999 είναι Διευθύντρια Έκδοσης (Editor) του τριµηνιαίου
επιστηµονικού περιοδικού South European Society and Politics (από το 2008 µαζί
µε την Καθηγήτρια Anna Bosco). Επίσης διετέλεσε Associate Editor του
περιοδικού Journal of Modern Greek Studies (2000-02). Από το 2007 είναι
Συντονίστρια της Μόνιµης Οµάδας για την Νοτιοευρωπαϊκή Πολιτική του
ECPR (European Consortium of Political Research).
Στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης έχει υπηρετήσει
στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές Νοτιονατολικής
Ευρώπης» ως Συντονίστρια (2006-10) και Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής
(2012-13, 2006-10), και στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές» ως Συντονίστρια του Κύκλου
Υποψήφιων Διδακτόρων «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Εξωτερική Πολιτική» (201112, 2009-10) και ως Μέλος (2008-10) και Αναπληρωµατικό Μέλος (2006-08) της
Συντονιστικής Επιτροπής.
Πρόσφατες Δηµοσιεύσεις
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(2012) Anna Bosco & Susannah Verney (επιµέλεια) Elections in Hard Times:
Southern Europe, 2010-11, ειδικό τεύχος του περιοδικού South European Society
and Politics, Τόµος 17, τεύχος 1
(2011) Susannah Verney (επιµέλεια): Euroscepticism in Southern Europe: A
Diachronic Perspective (Λόνδινο: Routledge)
(2009) Susannah Verney, Anna Bosco & Marina Costa Lobo (επιµέλεια) Southern
Europe and the Financial Earthquake: Coping With the First Phase of the International
Crisis, ειδικό τεύχος του περιοδικού South European Society and Politics, τόµος 14,
τεύχος 1
(2009) Susannah Verney: «From consensus to conflict: changing perceptions of
the Cyprus question in the European Parliament, 1995-2006» στο T. Diez & N.
Tocci (επιµέλεια) Cyprus: A Conflict at the Crossroads (Manchester University
Press), σελ. 124-146
(2008) Susannah Verney & Kostas Ifantis (επιµέλεια) Turkey’s Road to European
Union Membership: National Identity and Political Change (Λονδίνο: Routledge)
Γεώργιος Βλασσόπουλος
Διδάσκων στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Προέρχεται από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
ως διδάσκων µε το π.δ. 407/1980 (ισοτιµία λέκτορα). Εκπόνησε τη διδακτορική
διατριβή του στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα ΄΄Η
µονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων της σύµβασης εξαρτηµένης
εργασίας αορίστου χρόνου και η τροποποιητική καταγγελία΄΄. Έχει διδάξει
στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης (Τµήµα Κοινωνικής Διοίκησης). Έχει
συγγράψει µονογραφίες και άρθρα για επιστηµονικά περιοδικά, ιδίως επί
θεµάτων εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου. Η διασύνδεση των
νέων τεχνολογιών µε την αγορά εργασίας σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο
(π.χ. τηλεργασία). συγκαταλέγεται στα ερευνητικά πεδία ενασχόλησής του.
Νάσια Γιακωβάκη
Επίκουρη καθηγήτρια στη Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική
Ιστορία στο Τµήµα από το 2011. Σπούδασε στις Φιλοσοφικές Σχολές της
Αθήνας και των Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήµιο του Essex και στο ΑΠΘ, όπου
και υποστήριξε τη διατριβή της στην Νεότερη Ιστορία το 2001. Έχει εργαστεί
στη Μέση Εκπαίδευση, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στο Κέντρο
Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισµού της Ακαδηµίας Αθηνών και έχει
διδάξει ευρωπαϊκή ιστορία στα
Πανεπιστήµια
Θεσσαλίας
και
Πελοποννήσου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται εστιάζονται στην ιστορική
διαµόρφωση της ευρωπαϊκής αυτοσυνειδησίας και στην πρόσληψη της
ελληνικής αρχαιότητας στους νεότερους χρόνους, όπως και στη µελέτη της
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δηµόσιας σφαίρας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έχει δηµοσιεύσει το βιβλίο
Ευρώπη µέσω Ελλάδας. Μια καµπή στην ευρωπαϊκή αυτοσυνείδηση, 17ος-18ος
αι., Αθήνα: Εστία 2006 (µτφ στα κινεζικά: Γκουαντζού [Καντώνα] 2012).
Μελέτες και άρθρα της έχουν δηµοσιευτεί σε συλλογικούς τόµους και
περιοδικά.
Γεωργία Γιαννακούρου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας
Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τµήµα Νοµικής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1984. Συνέχισε τις µεταπτυχιακές της
σπουδές στο Institut d’ Urbanisme de Paris του Πανεπιστηµίου Paris XII από
όπου έλαβε µεταπτυχιακό δίπλωµα (DEA) στη Χωροταξία-Πολεοδοµία το
1985 και διδακτορικό δίπλωµα το 1990. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, όπου υπηρέτησε και ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τµήµα
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο
Πάντειο Πανεπιστήµιο και στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης.
Δικηγόρος Αθηνών από το 1986. Έχει διατελέσει Βοηθός Συνήγορος του
Πολίτη, υπεύθυνη του Κύκλου Ποιότητας Ζωής (2003-2005), µέλος του
Επιστηµονικού Συµβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης (19982003) και δικηγόρος µε έµµισθη εντολή στο ΥΠΕΧΩΔΕ (1989-2003). Σήµερα,
είναι µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης.
Πρόσφατες δηµοσιεύσεις:
«Europeanization, Actor Constellations and Spatial Policy Change in Greece» in:
D. Stead & G. Cotella (eds), Differential Europe: Domestic Actors and Their Role
in Shaping Spatial Planning Systems, disP – The Planning Review, 186 – 3/2011, p.
33 - 42.
Χωροταξική – Πολεοδοµική Νοµοθεσία ΙΙ: Το Δίκαιο της Δόµησης, Εκδόσεις
Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011 (ISBN: 978-960-272-797-3)
Χωροταξική – Πολεοδοµική Νοµοθεσία Ι: Χωροταξικός & Πολεοδοµικός
Σχεδιασµός, Εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011 (ISBN: 978-960-272801-7).
«Η χωροθέτηση των επενδύσεων στην Ελλάδα: προβλήµατα και αναζήτηση
λύσεων» στο: ΙΟΒΕ, Η Ελληνική Οικονοµία, τεύχος 04/2010, σ. 115-123.
Καλλιόπη Γκολοµάζου-Παπά
Πτυχιούχος του Τµήµατος Δηµοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος Master of Science στην Πολιτική
Κοινωνιολογία του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (London School of
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Economics and Political Science). Έχει επίσης σπουδάσει Διοίκηση
Ανθρωπίνου Δυναµικού στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου (Birkbeck College,
external programme). Είναι επιστηµονική συνεργάτις στο Τµήµα Πολιτικής
Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης στο γνωστικό αντικείµενο των
Εργασιακών Σχέσεων. Συγκεκριµένα, ασχολείται κυρίως µε την έρευνα και
τη διδασκαλία θεµάτων που αφορούν τη διαµόρφωση του συνδικαλιστικού
κινήµατος στην Ελλάδα και τη µεταλλαγή του εργασιακού φαινοµένου κάτω
από τις σύγχρονες κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές επιρροές. Διδάσκει
τα µαθήµατα Εργασία και Νέες Τεχνολογίες και Ειδικά Θέµατα Εργατικού
Δικαίου και Εργασιακών Σχέσεων µε τον Δρ. Γεώργιο Βλασσόπουλο.
Χαριτίνη Δίπλα
Σπούδασε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και στο Institut
Universitaire des Hautes Etudes Internationales στη Γενεύη. Εκπόνησε τη
διδακτορική της διατριβή µε θέµα το νοµικό καθεστώς των νησιών στο
διεθνές δίκαιο. Εδίδαξε διεθνές δίκαιο στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου
της Γενεύης. Σήµερα είναι Καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Τµήµα
Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης και µέλος της Εθνικής
Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Κύρια ενδιαφέροντα: διεθνές
δίκαιο της θάλασσας, διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος, ανθρώπινα
δικαιώµατα, διεθνής οργάνωση. Τελευταία της δηµοσίευση: “Les résolutions
du Conseil de Sécurité imposant des mésures coercitives et leur mise en œuvre:
quelques réflexions concernant la responsabilité des Etats” στο L’ Effectivité des
Organisations Internationales: mécanismes de suivi et de contrôle, Athènes-Paris,
Ant. N. Sakkoulas – A. Pedone, 2000, σσ. 23-57.
Κύρκος Δοξιάδης
Ο Κύρκος Δοξιάδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Το 1986 πήρε
διδακτορικό δίπλωµα από το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και
Κοινωνιολογίας του Birkbeck College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Είναι
καθηγητής της Κοινωνικής Θεωρίας µε ειδίκευση στην Επικοινωνία στο
Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα προσανατολίζονται κυρίως στη
µελέτη της ιδεολογίας και της εξουσίας δια µέσου της µεθοδολογίας της
ανάλυσης λόγου, καθώς και σε ζητήµατα µεταδοµιστικής κοινωνικής
θεωρίας. Το 2008 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ανάλυση λόγου: Κοινωνικοφιλοσοφική θεµελίωση από τις εκδόσεις Πλέθρον, το οποίο εκδόθηκε και στα
αγγλικά το 2011 από τις εκδόσεις Common Ground.
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Εµµανουέλα Δούση
Σπούδασε πολιτικές επιστήµες και νοµικά στα Πανεπιστήµια Αθηνών και
Παρισίων (Paris I, Panthéon-Sorbonne). Έλαβε δύο µεταπτυχιακά διπλώµατα
ειδίκευσης (Diplôme d’études approfondies) στο διεθνές δίκαιο/διεθνείς
οργανισµούς και στο δίκαιο του περιβάλλοντος. Ολοκλήρωσε τις
µεταπτυχιακές της σπουδές µε διδακτορικό στο διεθνές δίκαιο. Έχει εργαστεί
στο Διεθνές Επιστηµονικό Συµβούλιο για την ανάπτυξη των νησιών
INSULA/UNESCO. Το 2002 εξελέγη λέκτορας διεθνών θεσµών στο Τµήµα
Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Το 2009 εξελέγη επίκουρη καθηγήτρια. Το 2011 ήταν επισκέπτρια
καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο της Βουργουνδίας (Γαλλία). Τα επιστηµονικά
της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από θέµατα σχετικά µε τις πηγές
του διεθνούς δικαίου, τους διεθνείς οργανισµούς, την επίλυση διεθνών
διαφορών, την προστασία του περιβάλλοντος.
Επιλογή δηµοσιεύσεων:
Βιβλία
Το δίκαιο της ευθύνης των Κρατών για διεθνείς αδικοπραξίες (σε συνεργασία
µε τον Καθηγητή Κων/νο Οικονοµίδη), Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2007.
Εξήντα χρόνια από την ίδρυση των Ηνωµένων Εθνών. Ειρήνη, ανθρώπινα
δικαιώµατα, βιώσιµη ανάπτυξη, θεσµική µεταρρύθµιση (επιµέλεια, σε
συνεργασία µε την καθηγήτρια Χαρ. Δίπλα), Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2007.
Ο.Η.Ε. - Διεθνής Ευθύνη και Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Σάκκουλας, ΑθήναΘεσσαλονίκη, 2008.
Άρθρα
« Intérêt juridique et intervention devant la Cour Internationale de Justice »,
Revue Générale de Droit International Public, 2001, σελ. 55-91.
« Iles, îlots, rochers et haut-fonds découvrants dans la délimitation maritime”, in:
INDEMER, Le processus de délimitation maritime, étude d’un cas fictif, Pedone, Paris,
2004, pp. 134-166.
‘Environmental Protection of the Black Sea: A Legal Perspective’, Southeast
European and Black Sea Studies, vol. 6, n 3, September 2006, pp. 355-369.
« L’évolution du système de Barcelone : le protocole sur la gestion intégrée des
zones côtières de la Méditerranée (Madrid, 21 janvier 2008) », Annuaire du droit de
la mer 2008, éditions Pedone, Paris, 2009, pp. 371-386.
« Le principe d’intégration », στο συλλογικό τόµο: P. Billet, M. Durousseau,
G. Martin, I. Trinquelle (dir.), Droit de l’environnement et protection de la santé,
Société française pour le droit de l’environnement, collection : logiques
juridiques, L’Harmattan, 2009.
“The Europeanization of the Greek Environmental Policy: Between Ambition
and Ambivalence”, Revista de EStudios Europeos, n. 58, Jul./Dic., 2011, 47-65.
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Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης
Πτυχιούχος του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έκανε µεταπτυχιακές
σπουδές στην ιστορία στο Πανεπιστήµιο Paris I–Panthéon–Sorbonne. Με
υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών ολοκλήρωσε τη
διδακτορική διατριβή του στο Πάντειο Πανεπιστήµιο – Τµήµα
Κοινωνιολογίας. Στη συνέχεια παρακολούθησε επιµορφωτικό µεταπτυχιακό
πρόγραµµα στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Από το 2001 µέχρι σήµερα είναι µέλος του
Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΕΑΠ στην Κοινωνική και
Οικονοµική Ιστορία της Ευρώπης. Επίσης, έχει διδάξει Παγκόσµια και
Ευρωπαϊκή Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία και Ειδικά
Θέµατα Κοινωνικής και Πολιτικής Ιστορίας του 20ου αι. στο Τµήµα Πολιτικής
Επιστήµης και Δηµοσίας Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δηµοσιεύσεις επικεντρώνονται στη
νεότερη και σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία καθώς και στα
ζητήµατα ιστορίας και ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Παναγιώτης Κ. Ιωακειµίδης
Καθηγητής στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σπούδασε πολιτικές, οικονοµικές επιστήµες και
Ευρωπαϊκά και Διεθνή θέµατα στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο
Αθηνών, το Πανεπιστήµιο Λονδίνου (London School of Economics-LSE), το
Πανεπιστήµιο Manchester και το Πανεπιστήµιο του Amsterdam (Europa
Institut). Είναι καθηγητής στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας
Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής:
στη Σχολή Εθνικής Άµυνας και τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας καθώς και στο
Κέντρο Διπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών.
Έχει συµµετάσχει σε µεγάλο αριθµό συνεδρίων για θέµατα Ευρωπαϊκής
Ενοποίησης. Ως πρεσβευτής/εµπειρογνώµων του Υπουργείου Εξωτερικών
έχει συµµετάσχει σε όλες τις σηµαντικές διαπραγµατεύσεις της ΕΕ,
συµπεριλαµβανοµένων των Διακυβερνητικών Διασκέψεων για την
επεξεργασία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, της Συνθήκης του Maastricht
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης του Amsterdamκαι των
διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε ο
εκπρόσωπος της Ελληνικής κυβέρνησης στη Διακυβερνητική Διάσκεψη για
τη σύνταξη της Συνθήκης της Νίκαιας και αναπλ. µέλος της Ευρωπαϊκής
Συνέλευσης (Convention) για την επεξεργασία του Ευρωπαϊκού
Συντάγµατος. Μεταξύ άλλων έχει χρηµατίσει: Πρόεδρος και Γενικός
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Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ, µέλος του ΔΣ του ΟΠΕΚ, κ.ά..
Πρόσφατες Δηµοσιεύσεις:
Π.K. Iωακειµίδης, Η Συνθήκη της Λισσαβόνας. Παρουσίαση, ανάλυση,
αξιολόγηση, Αθήνα, Θεµέλιο, 2008.
Π.Κ. Ιωακειµίδης, Η θέση της Ελλάδας στο διεθνές, ευρωπαϊκό και
περιφερειακό σύστηµα, Αθήνα, Θεµέλιο, 2007.
Ιωάννα Λ. Καυταντζόγλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας. Σπούδασε Πολιτική Επιστήµη και
Κοινωνιολογία στα Πανεπιστήµια της Γενεύης και των Παρισίων (Paris I
Panthéon-Sorbonne και Paris VII-Jussieu) όπου και υποστήριξε τη διατριβή της
(Doctorat d’Etat ès Lettres et Sciences Humaines) τo 1985. Έχει διδάξει στο
Τµήµα Κοινωνιολογίας και στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακών Σπουδών του
Πανεπιστηµίου της Γενεύης, στο Ινστιτούτο Οικονοµικής και Κοινωνικής
Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Paris I Panthéon-Sorbonne και στο Ιόνιο
Πανεπιστήµιο. Διδάσκει κοινωνιολογία και µεθοδολογία των κοινωνικών
επιστηµών στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµοσίας Διοίκησης. Στα
επιστηµονικά της ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται οι σχέσεις χρόνου και
κοινωνίας, η πολιτική και κοινωνιολογία της ανάπτυξης, οι κοινωνικές
ανισότητες και ο αποκλεισµός, η θέση της εργασίας στη σύγχρονη κοινωνία.
Επιλογή δηµοσιεύσεων:
Ο κύκλος και η γραµµή. Όψεις του κοινωνικού χρόνου, Αθήνα, Εξάντας,
1995.
«Νέες αντιλήψεις για την κοινωνική ανάπτυξη», Επιστηµονική Επετηρίδα,
Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερµηνείας,
1998.
«Οι έννοιες της κοινωνίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στον F. Α. Hayek»,
Διεθνές Συνέδριο Κοινωνία των 2/3. Διαστάσεις του σύγχρονου κοινωνικού
προβλήµατος, Θ. Πάκος, επιµ., Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστηµών, Αθήνα, 2001.
«Identité, visibilité et invisibilité», Actes du Colloque de l’Association
Internationale des Sociologues de Langue Française - Altérité et Société, cdrom
ΕΚΚΕ, 2004 “Προλεγόµενα” στο T.H. Eriksen, The Tyranny of the Moment,
Σαββάλας, Αθήνα, 2005.
Κοινωνικός αποκλεισµός: εντός, εκτός και υπό. Θεωρητικές, ιστορικές και
πολιτικές καταβολές µιας διφορούµενης έννοιας. (υπό δηµοσίευση).
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Πασχάλης Μ. Κιτροµηλίδης
Σπούδασε Πολιτική Επιστήµη στο Πανεπιστήµιο Wesleyan (Middletown,
Connecticut, ΗΠΑ). Στη συνέχεια έλαβε τα πτυχία Magister in Artibus και
Philosophiae Doctor στην Πολιτική Επιστήµη από το Πανεπιστήµιο Harvard.
Είναι Καθηγητής της Πολιτικής Επιστήµης στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης
και Δηµόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ιστορία των πολιτικών θεωριών και,
ιδιαίτερα, σε ζητήµατα που αναφέρονται στον Διαφωτισµό, στην πρόσληψή
του στη Νοτιανατολική Ευρώπη και τον εθνικισµό. Περιλαµβάνουν, επίσης,
και άλλα ειδικότερα ζητήµατα κλασικής και νεότερης πολιτικής σκέψης.
Αντώνιος Κόντης
Σπούδασε οικονοµικές επιστήµες στο Πανεπιστήµιο Αµβούργου της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας (Diplom Volkswirt, Dr Rer. Pol).
Σήµερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείµενο των
«Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σχέσεων» στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών. Διετέλεσε Ερευνητικός Εταίρος του Πανεπιστηµίου της Βόννης,
δίδαξε στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, στην Ανωτάτη Σχολή Ικάρων και στη Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και απασχολήθηκε ως ερευνητής στο Υπουργείο
Εθνικής Οικονοµίας και Ειδικός Επιστήµονας στην Γενική Γραµµατεία
Αποδήµου Ελληνισµού. Ήταν Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος συγγραφής του
εκπαιδευτικού υλικού και είναι Συντονιστής και Συνεργαζόµενο
Εκπαιδευτικό Προσωπικό της θεµατικής ενότητας «Ελληνισµός της
Διασποράς» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Τα κύρια ερευνητικά
και συγγραφικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία της «Πολιτικής
Οικονοµίας», των «Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων», της «Διεθνούς
Πολιτικής Οικονοµίας» και της «Διεθνούς Μετανάστευσης».
Πρόσφατες δηµοσιεύσεις:
Κόντης Α., Φακιολάς Ρ., (επιµ.), Ο Ελληνισµός της Διασποράς, τόµοι, A΄- Β΄Γ΄, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα, 2002, 2003.
Kontis Α. et. al., Forms of Social Capital and Incorporation of Albanian
Immigrants in Greece, στο: «Journal of Ethnic and Migration Studies», Vol. 33,
No 8, November, 2007.
Ζωγραφάκης Στ., Κόντης Α., Μητράκος Θ., Τα Βήµατα των Μεταναστών
στην Ελληνική Οικονοµία, Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αθήνα,
2009.
Κόντης Α., (επιµ.), Ζητήµατα Κοινωνικής Ενσωµάτωσης Μεταναστών,
(επιµ.), Παπαζήσης, Αθήνα, 2009.
Κόντης Α., (επιµ.), Η εργασία ως παράγων ανάπτυξης, (επιµ.), Παπαζήσης,
Αθήνα, 2011.
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Κόντης Α., Τσαρδανίδης Χ., (επιµ.) Διεθνής Πολιτική Οικονοµία, δεύτερη
έκδοση, Παπαζήσης, Αθήνα, 2012.
Γεράσιµος Κουζέλης
Γεννηµένος το 1953 στην Αθήνα, είναι Καθηγητής Επιστηµολογίας και
Κοινωνιολογίας της Γνώσης. Έχει σπουδάσει κοινωνιολογία και φιλοσοφία
στα πανεπιστήµια του Μάρµπουργκ και της Φραγκφούρτης (διδακτορικό
δίπλωµα το 1986). Ερευνητική δραστηριότητα στα αντικείµενα: Κριτική
θεωρία, επιστηµολογία και µεθοδολογία των κοινωνικών επιστηµών,
ιδεολογία, επιστηµονική επιχειρηµατολογία, εκπαίδευση ενηλίκων και
διδακτική, µειονότητες, φιλοσοφικές και κοινωνικές όψεις των νέων
τεχνολογιών. Κύριες δηµοσιεύσεις: Das symbolische Mehrprodukt. Entwurf
einer Rekonstruktion der Autoritätsthematik der Kritischen Theorie ,
Φραγκφούρτη 1985; Από τον βιωµατικό στον επιστηµονικό κόσµο. Ζητήµατα
κοινωνικής αναπαραγωγής της γνώσης, Αθήνα 1992_ (επιµ.) Επιστηµολογία.
Κείµενα, Αθήνα 1993_ (επιµ.) Πειθαρχία και γνώση, Αθήνα 1994_ Die
Propädeutik am Beispiel der Leherausbildung. Eine Dokumentation,
Φραγκφούρτη 1996_ (επιµ.) Επιστηµολογία των κοινωνικών επιστηµών,
Αθήνα 1996_ (κ.ά.) Η Κριτική Θεωρία σήµερα, Αθήνα 2000_ (επιµ.) Γραφή και
ανάγνωση. Για τη χρήση της γλώσσας στις επιστήµες, Αθήνα 2001_ (επιµ.)
Γνώση χρήσης, Αθήνα 2004_ (επιµ.) Knowledge in the New Technologies,
Φραγκφούρτη κ.α. 2005.
Χαράλαµπος Κουταλάκης
Λέκτορας Διοικητικής Επιστήµης. Είναι διδάκτορας του Τµήµατος Πολιτικών
και Κοινωνικών Επιστηµών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου
της Φλωρεντίας. Έχει εργαστεί ως Λέκτορας στο Κέντρο Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης του Otto-Suhr Iνστιτούτου Πολιτικής Επιστήµης του
Ελεύθερου Πανεπιστηµίου του Βερολίνου, Marie Curie Fellow στο Ινστιτούτο
Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Humboldt του Βερολίνου και
Ερευνητής στο Robert Schuman Center for Advanced Studies της Φλωρεντίας.
Τα κυριότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ανάλυση
Δηµόσιας Πολιτικής µε έµφαση στις επιπτώσεις των τοµεακών πολιτικών
της ΕΕ στο Ελληνικό διοικητικό σύστηµα, νέες µορφές διακυβέρνησης,
αστική και περιφερειακή ανάπτυξη και περιβάλλον.
Τα τρέχοντα ερευνητικά του προγράµµατα: Member State Compliance with
EU Environmental Law, και Smoothing Eastern Enlargement Independent
Regulatory Agencies and Non-Hierarchical Steering, χρηµατοδοτούµενα από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, FP6 στο πλαίσιο του Integrated Project New Modes
of Governance, µε επικεφαλή το Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο της
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Φλωρεντίας. Πρόσφατες δηµοσιεύσεις: The Domestic Impact of EU Initiatives
for Urban Development, 2003, Athens, Sakkoulas Publishers, Environmental
Compliance in Italy and Greece. The Role of Non-state Actors, 2004,
Environmental Politics, vol. 13, no 4, (Winter 2004), pp.754- 774, Smoothing
Eastern Enlargement through New Modes of Governance?, in Gunnar Folke
Schuppert (ed.) Europeanization of Governance – The Challenge of Accession",
2005, Nomos-Verlag: Baden-Baden, Schriften zur Governance-Forschung.
Νικόλαος Κουτσιαράς
Σπούδασε οικονοµικά στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και
αγροτική οικονοµική στο Wye College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου,
όπου απέκτησε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.Sc). Είναι διδάκτωρ του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, η δε διδακτορική διατριβή του αφορά την κοινωνική
πολιτική και την πολιτική απασχόλησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Έχει εργασθεί στην Εµπορική Τράπεζα, στο Ελληνικό Κέντρο
Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) ως ερευνητής, στο Υπουργείο Γεωργίας, στο
Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Εξωτερικών ως ειδικός σύµβουλος.
Στη διάρκεια της περιόδου 2000-01 ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στην
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και στην Επιτροπή Απασχόλησης της Ε.Ε.
Συµµετέχει στο διδακτικό έργο του ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές»
από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του.
Επιλογή δηµοσιεύσεων:
“Social and employment policy” στο R. Hall, A. Smith and L. Tsoukalis (eds.)
Competitiveness and Cohesion in EU Policies, (2001), Oxford University Press,
Oxford.
Η λήψη αποφάσεων σε µια οικονοµική ένωση : Υποδείξεις µε αφετηρία τη
σύγχρονη οικονοµική θεωρία της πολιτικής, (2003), Παπαζήσης, Αθήνα.
(σε συνεργασία µε Γ. Ανδρέου) “Greece and Economic and Monetary Union:
whither Europeanisation ?” , στο D. Dimitrakopoulos and A. Passas (eds.)
Greece in the European Union, (2004), Routledge, London.
Understanding Economic and Monetary Union : Lecture notes, (2005),
Metamesonykties ekdoseis for the Institute of European Integration and Policy,
Athens.
Αλέξανδρος – Ανδρέας Κύρτσης
Καθηγητής Κοινωνιολογικής Θεωρίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
εστιάζονται κυρίως στο πεδίο της κοινωνιολογικής και ιστορικής ανάλυσης
χρηµατοπιστωτικών
συστηµάτων,
καθώς
και
της
ανάλυσης
χρηµατοοικονοµικών τεχνολογιών και οργανώσεων. Ασχολείται όµως και µε
γενικότερα θέµατα κοινωνιολογικής θεωρίας των οργανώσεων και της
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τεχνολογίας, µε κοινωνιολογικές διαστάσεις της πολιτικής οικονοµίας και µε
ζητήµατα κοινωνικής ιστορίας των ιδεών. Σπούδασε κοινωνικές επιστήµες
στο Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης µε κύρια κατεύθυνση κοινωνιολογία και
δευτερεύουσες κατευθύνσεις κοινωνική ανθρωπολογία και οικονοµική
ιστορία. Στο ίδιο πανεπιστήµιο εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο
Κοινωνιολογίας και ως εντεταλµένος διδασκαλίας στο Τµήµα Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας. Έχει εργασθεί ως επισκέπτης ερευνητής στο Τεχνολογικό
Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ - Program in Science, Technology and Society),
στο London School of Economics and Political Science, στο Πανεπιστήµιο του
Εδιµβούργου, στο Graz Institute for Advanced Studies on Science Technology &
Society και στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Είναι συνεκδότης του Routledge
Handbook of European Sociology. Επιλογή πρόσφατων δηµοσιεύσεων:
(2010), “Techno-organizational diversity, network topologies and the
manageability of banks”. Ιn A.-A. Kyrtsis (ed.) Financial Markets and
Organizational Technologies: System Architectures, Practices and Risks in the Era of
Deregulation, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 189–236.
(2011), “Insurance of Techno-Organizational Ventures and Procedural Ethics:
Lessons from the Deepwater Horizon Explosion”. Journal of Business Ethics
103(S1): 45-61.
(2012), “Immoral panic and emotional operations in times of financial fragility”.
In J. Pixley (ed.) New Perspectives on Emotions inFinance, London: Routledge, pp.
49-65.
(2013), “Coping with messiness and fogginess in financial information
management: Material and social aspects of representations in proprietary
trading and custodial services”. In V. Lemieux (ed.), Financial Analysis and Risk
Management: Data Governance, Analytics and Life Cycle Management, Berlin Heidelberg: Springer, pp. 157-186.
Παντελής Λέκκας
Σπούδασε κοινωνιολογία στο Πανεπιστήµιο του Σάσσεξ και εκπόνησε το
διδακτορικό του στο Πανεπιστήµιο του Καίµπριτζ. Βιβλία: Marx on Classical
Antiquity: Problems of Historical Methodology (1988), Η εθνικιστική ιδεολογία:
πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία (1992), Το παιχνίδι
µε τον χρόνο: εθνικισµός και νεοτερικότητα (2001). Ερευνητικά
ενδιαφέροντα: πολιτική κοινωνιολογία, ιστορική κοινωνιολογία, κλασική και
σύγχρονη κοινωνική θεωρία, θεωρίες εθνικισµού.
Χρήστος Λυριντζής
Καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και
Δηµόσιας Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σπούδασε Πολιτική
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Επιστήµη και Νοµικά στην Αθήνα και εν συνεχεία Πολιτική Επιστήµη στο
Πανεπιστήµιο του Λονδίνου (London School of Economics), όπου και
υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή. Έχει δηµοσιεύσει εργασίες για τα
Πολιτικά κόµµατα, την ελληνική πολιτική, την πολιτική επικοινωνία και τη
συγκριτική πολιτική. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
περιλαµβάνουν τη συγκριτική µελέτη των Βαλκανικών χωρών καθώς και
θέµατα σύγχρονης πολιτικής θεωρίας. Από τον Ιούνιο του 2003 µέχρι το
Μάιο του 2005 διετέλεσε καθήκοντα Διευθυντή και Προέδρου του Δ.Σ. του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
Αντώνιος Μακρυδηµήτρης
Σπούδασε νοµικά και πολιτικές επιστήµες στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και
πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές (LLM, PhD) στο Πανεπιστήµιο του
Λονδίνου µε υποτροφία του ΙΚΥ. Το 1992 διετέλεσε Επισκέπτης Ερευνητής
στο Πανεπιστήµιο Princeton ως υπότροφος του ιδρύµατος Fulbright. Από το
1985 διδάσκει στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και είναι Καθηγητής Διοικητικής Επιστήµης
(Επίκουρος Καθηγητής: 1988-92, Αναπληρωτής Καθηγητής: 1992-98,
Καθηγητής: 1998-). Έχει διατελέσει µέλος επιτροπών εµπειρογνωµόνων για
θέµατα δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι µέλος
ελληνικών και ξένων οργανισµών για τη Δηµόσια Διοίκηση. Έχει
δηµοσιεύσει βιβλία, µελέτες και άρθρα για την οργάνωση και λειτουργία της
δηµόσιας διοίκησης, τη θεωρία των οργανώσεων, για ζητήµατα δηµόσιας
πολιτικής, ιστορίας και κοινωνικής θεωρίας.
Τα πιο πρόσφατα έργα του περιλαµβάνουν τα εξής:
Οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδος, 1828-1997, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος I. Σιδέρης
– Ανδρέας Σιδέρης - Ιωάννης Σιδέρης Ο.Ε., 1997.
Διοίκηση και Κοινωνία, Αθήνα: Θεµέλιο, 1999.
Εκθέσεις Εµπειρογνωµόνων για τη Δηµόσια Διοίκηση 1951-1996 [µε τον Ν.
Μιχαλόπουλο], Αθήνα: Παπαζήσης, 2000.
Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδος, 1829-2000, Αθήνα: Καστανιώτης, 2000.
Η Δηµόσια Διοίκηση στην Ελλάδα [µε τον Επ. Σπηλιωτόπουλο], ΑθήναΚοµοτηνή: Αντ.Ν. Σάκκουλας, 2001.
Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών, Αθήνα: Μεταµεσονύκτιες εκδόσεις, 2003.
Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων, Αθήνα: Καστανιώτης, 2004.
«Διοικητικός Κώδικας» - Συλλογή Νοµοθεσίας για τη Δηµόσια Διοίκηση [µε
τη Μ.-Ηλ. Πραβίτα], Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2005.
Κράτος των Πολιτών. Προβλήµατα Μεταρρύθµισης και Εκσυγχρονισµού,
Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε., 2006.
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Δηµόσια Διοίκηση. Στοιχεία Διοικητικής Οργάνωσης, Αθήνα-Θεσσαλονίκη:
Σάκκουλας, 2006.
Κωνσταντίνος Καραµανλής: Ένα Παράδειγµα Πολιτικής Ηγεσίας, Αθήνα:
Ποταµός, 2007.
Οι Πρόεδροι της Βουλής (Γερουσίας και Εθνοσυνελεύσεων), 1821-2008 [µε
τους Γ. Κωστή, Κ. Παπαδηµητρίου, Μ.-Ηλ. Πραβίτα, Π. Σαβοριανάκη],
Αθήνα: Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη
Δηµοκρατία, 2009.
Οι Εναρκτήριοι Λόγοι των Αµερικανών Προέδρων, 1789-2009. Από τον George
Washington έως τον Barack Obama [µε τους Μ.-Ηλ. Πραβίτα, Κ. Καπλή],
Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2011.
Ναπολέων Μαραβέγιας
Καθηγητής στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Γεννήθηκε το 1955. Σπούδασε Οικονοµικές
Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Απέκτησε DEA στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Ολοκλήρωση και Doctorat d’ Etat στις Οικονοµικές Επιστήµες
από το Πανεπιστήµιο της Grenoble (1983) µε υποτροφία του Ιδρύµατος
Ωνάση. Από το 1997 ήταν Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
και από το 2000 είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Έχει δώσει
διαλέξεις σε διάφορα Πανεπιστήµια της Ευρώπης (Valencia – Ισπανία,
Οξφόρδη – Αγγλία και Montpellier – Γαλλία) και σ’ όλα σχεδόν τα Ελληνικά
Πανεπιστήµια. Ασχολείται κυρίως µε την οικονοµία και τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet
(1995), από το 1999 µέχρι το 2004 ήταν Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύµατος
Αγροτικής Έρευνας και από το 2004 Εθνικός Εκπρόσωπος και Μέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου του Διεθνούς Κέντρου Ανώτατων Γεωπονικών
Μεσογειακών Σπουδών (CIHEAM). Το 2001 τιµήθηκε µε Παράσηµο από τη
Γαλλική Δηµοκρατία.
Τα πιο πρόσφατα δηµοσιευµένα βιβλία του είναι:
«Η Ελληνική Γεωργία προς το 2010», Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση, 2000.
«Βιβλιογραφικός Οδηγός σε θέµατα Ελληνικής Αγροτικής Οικονοµίας και
Κοινωνίας», Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση, 2002.
«Εξελίξεις στην ΚΑΠ και η Ελληνική Γεωργία», Αθήνα: Εκδ. Σάκκουλα, 2003.
«Στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος», Αθήνα: Εκδ.
Παπαζήση, 2004.
Αλέξης Μητρόπουλος
Γεννήθηκε στον Πύργο της Ηλείας. Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Νοµικής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Τµήµατος Φιλοσοφίας – Ψυχολογίας της
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Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και του Τµήµατος
Πολιτικής Επιστήµης του Παντείου Πανεπιστηµίου. Είναι διδάκτωρ νοµικών
επιστηµών. Ο Αλέξης Μητρόπουλος έχει πλούσια κοινωνική δράση. Από
µαθητής γυµνασίου διώχθηκε για τις δηµοκρατικές του ιδέες. Ως φοιτητής
της Νοµικής, κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας, φυλακίστηκε για µεγάλο
χρονικό διάστηµα και βασανίστηκε από τα Σώµατα Ασφαλείας του
δικτατορικού καθεστώτος. Ως επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Πολιτικής
Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης διδάσκει τα µαθήµατα Εργατικό Δίκαιο
και Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νέες Εργασιακές Σχέσεις, και Ειδικά
Θέµατα Εργατικού Δικαίου και Εργασιακών Σχέσεων καθώς επίσης είναι
υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του µαθήµατος Εργασία και Νέες Τεχνολογίες.
Στις εθνικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, εξελέγη µέλος του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, οπότε, βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων. Είναι
πρόεδρος της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού
Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ). Στις πιο πρόσφατες δηµοσιεύσεις του ανήκουν τα
βιβλία: 1) Το Τέλος του Κοινωνικού Κράτους; Αριστερά και Συνδικάτα
Μπροστά στην Απορρύθµιση, Αθήνα: Α. Α. Λιβάνης, 2008. 2) Ασφαλιστικό Ώρα
Μηδέν. Το Μέλλον των Συντάξεων, β΄ έκδοση εµπλουτισµένη: Το
Ασφαλιστικό µετά το Μνηµόνιο, Αθήνα: Α.Α. Λιβάνης, 2010. 3) ΠΑΣΟΚ: Από
την 3η Σεπτέµβρη στο Μνηµόνιο, Αθήνα: Α.Α. Λιβάνης, 2011. 4) Στο Έλεος του
Μνηµονίου, Αθήνα: Α.Α. Λιβάνης, 2012.
Γρηγόριος Μολύβας
Αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής θεωρίας. Δίδαξε στο Τµήµα
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης από το
1998 έως το 2005. Σπούδασε στα Πανεπιστήµια Αθηνών (Πτυχίο), Manchester
(M.A.) και University College London (Ph.D.). Ασχολήθηκε αρχικά µε την
αγγλική σκέψη του 18ου αιώνα, ενώ τα σηµερινά του ενδιαφέροντα
επικεντρώνονται στις σύγχρονες θεωρίες διανεµητικής δικαιοσύνης,
ισότητας και τη σχέση τους µε τον ωφελιµισµό. Στις ελληνικές του
δηµοσιεύσεις περιλαµβάνονται τα βιβλία Δικαιώµατα και θεωρίες
δικαιοσύνης (Πόλις 2004), και Ηδονές, προτιµήσεις και ανάγκες (Πόλις 2010).
Ηλίας Νικολακόπουλος
Καθηγητής Εκλογικής Κοινωνιολογίας στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και
Δηµόσιας Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σπούδασε Μαθηµατικά
στην Αθήνα, τη Λωζάννη και το Παρίσι και υποστήριξε τη διδακτορική του
διατριβή στην Πολιτική Επιστήµη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και είχε
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την ευθύνη για τη διεξαγωγή, ανάλυση και παρουσίαση πληθώρας
εµπειρικών ερευνών σε θέµατα Πολιτικής Κοινωνιολογίας.
Σωτήρης Ντάλης
Ο Σωτήρης Ντάλης είναι διεθνολόγος και λέκτορας διεθνών σχέσεων και
διεθνούς πολιτικής στο Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης
και Δηµόσιας Διοίκησης της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Είναι διδάκτωρ του ιδίου Τµήµατος (Τοµέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών). Με υποτροφία του ΙΚΥ παρακολούθησε µεταπτυχιακό
πρόγραµµα στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου της
Louvain του Βελγίου. Έχει συµµετάσχει στα µεταπτυχιακά σεµινάρια του
Τοµέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ως Ειδικός Μεταπτυχιακός
Υπότροφος του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, διετέλεσε βοηθός διδασκαλίας του καθηγητή
Θεόδωρου Κουλουµπή.
Δίδαξε στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, στη Διπλωµατική Ακαδηµία
του Υπουργείου Εξωτερικών και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Έχει
συνεργαστεί ως επιστηµονικός συνεργάτης µε το Ελληνικό Ίδρυµα
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Ελληνικό Κέντρο
Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ).
Έχει εργαστεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, την περίοδο 1996-2003 ως ειδικός
σύµβουλος και στη συνέχεια (2003-2008) ως ειδικός επιστηµονικός
συνεργάτης µε γνωστικό αντικείµενο την ευρωπαϊκή άµυνα και ασφάλεια.
Την περίοδο 2003-2004 διετέλεσε µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του
Ινστιτούτου Αµυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Αµύνης.
Σήµερα, είναι εταίρος του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και
Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) και µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου
Εκπαιδευτικής Έρευνας του Υπουργείου Παιδείας.
Έχει γράψει και επιµεληθεί περισσότερα από είκοσι βιβλία για την
ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική. Διευθύνει τη σειρά εκδόσεων «Διεθνής και
Ευρωπαϊκή Πολιτική» (εκδόσεις Παπαζήση) όπου έχει εκδώσει περισσότερα
από πενήντα βιβλία. Διευθύνει επίσης την τριµηνιαία επιστηµονική
επιθεώρηση «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική».
ΒΙΒΛΙΑ
Eυρωπαϊκή ενοποίηση και βαλκανική πολυδιάσπαση. Ο ρόλος της Ελλάδας
(επιµέλεια).,Αθήνα: Ι. Σιδέρης 1994.
To ζήτηµα των Σκοπίων. Απόπειρες για αναγνώριση των Σκοπίων. Επίσηµα
κείµενα 1990-1994, (συνεπιµέλεια µε Γ.Βαληνάκη), Αθήνα: Ι.Σιδέρης 1994.
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Η ελληνική εξωτερική πολιτική στο κατώφλι του 21ου Αιώνα.
Εθνοκεντρισµός ή Ευρωκεντρισµός, Εισαγωγή: Μιχάλης
Παπακωνσταντίνου, Προλεγόµενα: Νίκος Μουζέλης, Μιχάλης
Παπαγιαννάκης, (Συνέκδοση µε τον Θεόδωρο Κουλουµπή), Αθήνα:
Παπαζήσης 1997.
Aπό το Μάαστριχτ στο Άµστερνταµ. Αποτίµηση της Διακυβερνητικής
Διάσκεψης και ανάλυση της νέας Συνθήκης της ΕΕ, (επιµέλεια), Αθήνα:
Ι.Σιδέρης 1997.
Η νέα διεθνής πραγµατικότητα και η Ελλάδα. Δοκίµια για την Ευρωπαϊκή
και διεθνή πολιτική, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 1999.
Οι διεθνείς σχέσεις στη µεταψυχροπολεµική εποχή. Από τη γεωπολιτική στη
γεωοικονοµία και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, (Συνεπιµέλεια µε
Ν.Λιούση), Αθήνα: Παπαζήσης 1999.
Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Πενήντα χρόνια από τη Συνθήκη των
Βρυξελλών, (επιµέλεια), Αθήνα: Ι.Σιδέρης-ΥΠΕΞ 1999
Η κρίση στο Κόσοβο. Η Ελλάδα, η Διεθνής Κοινότητα και τα ΜΜΕ,
(επιµέλεια), Αθήνα: Παπαζήσης 1999.
Aπό το Άµστερνταµ στη Νίκαια. Η Ευρώπη και η Ελλάδα στη νέα εποχή,
(επιµέλεια), Αθήνα: Κριτική 2001.
Η Γιουγκοσλαβία στη µετα-Μιλόσεβιτς εποχή. Τα νέα πολιτικά και
οικονοµικά δεδοµένα, Πρόλογος: Λουκάς Τσούκαλης, Αθήνα: Ι.ΣιδέρηςΕΛΙΑΜΕΠ 2002.
Προκλήσεις και προοπτικές µιας νέας εποχής: H διεθνής πολιτική σε µια
αβέβαιη µεταβατική περίοδο, Πρόλογος: Κ.Ζέπος, Αθήνα: Παπαζήσης 2002.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συµβολή του στη συζήτηση για το µέλλον της
Ευρώπης, (επιµέλεια), Αθήνα: Παπαζήσης 2002.
Ο πόλεµος στο Ιράκ και η διεθνής κοινότητa, (επιµέλεια), Αθήνα: Ινστιτούτο
Αµυντικών Αναλύσεων 2003,
Η ευρωπαϊκή πολιτική άµυνας και ασφάλειας σε σταυροδρόµι. Η σηµασία
της για την παγκόσµια και περιφερειακή ασφάλεια, (συνεπιµέλεια µε
Π.Τσάκωνα), Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 2004.
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176
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Φύλο και Θεωρία της Δηµοκρατίας.
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και έµφυλα υποκείµενα, Aθήνα, Σαββάλας\Kοινωνικές Eπιστήµες.
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πολλά έτη στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης. Από τον Ιούλιο του 2003
είναι Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (2003-2008 και 2008-).
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