
 

 

 
ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Eξεταστέας Ύλης ακαδημαϊκού έτους 2019– 2020 

        XEIΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων που διδάχθηκαν κατά το 

Χειμερινό  Eξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20  είναι η κατωτέρω: 

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΊΑ, KAΘΗΓΗΤΡΙΑ 

510196 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
Εξεταστέα ύλη: 

- Βασικές έννοιες και επιστημονικές προσεγγίσεις στην Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία. 

Έννοιες και χαρακτηριστικά του χώρου, υλικού και άυλου, του τόπου και της τοποθεσίας, της 

περιοχής και της περιφέρειας, του παγκόσμιου και του τοπικού, γεωγραφικός ντετερμινισμός.  

- Στοιχεία Πληθυσμιακής Γεωγραφίας. Κινήσεις, πυκνότητες και κατανομές πληθυσμού στο 

χώρο. Αίτια άνισης κατανομής- ζητήματα «υπερπληθυσμού και αρίστου μεγέθους 

πληθυσμού». Ο πληθυσμός ως πόρος της ανάπτυξης.  

- Γεωγραφική κινητικότητα πληθυσμού: Φαινόμενα και τύποι μετανάστευσης, επιπτώσεις στις 

περιοχές και στις χώρες αποστολής και υποδοχής  

- Διαδικασίες και φαινόμενα αστικοποίησης. Η εμφάνιση των πρώτων πόλεων και λειτουργίες. 

Η βιομηχανική πόλη. Τύποι και φαινόμενα αστικοποίησης στον αναπτυγμένο και στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο.  

- Χωρική Υπόσταση των Φυσικών Πόρων. Επιδράσεις του ανθρώπου στα φυσικά αποθέματα 

και τα τοπία. Η προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης 

- Μεταφορές και επικοινωνίες. Εξέλιξη των μέσων μεταφορών και επικοινωνιών και χωρικές- 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Διαδίκτυο, εικονικοί χώροι και δυναμική της 

παγκοσμιοποίησης. 

510185 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Εξεταστέα ύλη: 

- Ορισμοί και κατανόηση του αγροτικού χώρου και κοινωνίας. Περιγραφικοί και κοινωνικο-

πολιτισμικοί ορισμοί. Το αγροτικό ως τοπικότητα και ως κοινωνική αναπαράσταση 

- Διαδικασίες αγροτικής αναδιάρθρωσης: Γεωργικός εκσυγχρονισμός, παραγωγιστικό μοντέλο 

της γεωργίας και κοινωνική αλλαγή. Κρατικός παρεμβατισμός στη γεωργία – Κοινή Αγροτική 

Πολιτική (ΚΑΠ) 

-  Όψεις της παγκοσμιοποίησης και επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο.  

- Κρίση στη γεωργία και μεταπαραγωγιστική μετάβαση. Νέα διακυβεύματα της ανάπτυξης και 

πολιτικές της τοπικής/ αγροτικής ανάπτυξης στο πλάισιο της ΚΑΠ. 

- Κοινωνική και δημογραφική αλλαγή στον αγροτικό χώρο. Κοινωνική ανασύνθεση, κοινωνικές 

και επαγγελματικές ταυτότητες και δεξιότητες, νέοι δρώντες της ανάπτυξης και ζητήματα 

διακυβέρνησης του αγροτικού χώρου (γηγενείς και νεο-εισερχόμενοι από την πόλη, αλλοδαποί 

μετανάστες, γυαναίκες και επαγγελματοποίηση κλπ), νέες μορφές ανισοτήτων και 

αποκλεισμού. 

- Αγροτική αναδιάρθρωση, νέα αγροτικότητα και συγκρούσεις στον αγροτικό χώρο 



- Απασχόληση στην υπαιθρο (ευκαιρίες και περιορισμοί στην αγορά εργασίας, μορφές 

απασχόληση), φύλο και απασχόληση 

- Αθέατες όψεις φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ύπαιθρο 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΔΙΠ 

510029 Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική 
Εξεταστέα ύλη:  

(Α) Από το βιβλίο της Χριστίνας Νόβα-Καλτσούνη, 2018, Οικογένεια και Οικογενειακές Σχέσεις. 

Κεφάλαιο Πρώτο 

Γάμος και οικογένεια: Προσδιορισμός των εννοιών. 

Η οικογένεια στη συνείδηση των μη ειδικών. 

Κεφάλαιο Δεύτερο 

Η επιστημονική προσέγγιση της οικογένειας.  

Οι πρώτες προσεγγίσεις: Frederic Le Play, Wilhelm Heinrich Riehl. 

Η Οικογένεια ως ιστορικός-κοινωνικός θεσμός: Johann Jakob Bachofen, Lewis Henry Morgan, 

Friedrich Engels. 

Νεότερες θεωρητικές διατυπώσεις: Emile Durkheim, Talcott Parsons.  

Κεφάλαιο  Τρίτο 

Η διαδρομή της οικογένειας στον χρόνο. 

Γάμος και οικογένεια στην Αρχαία Αίγυπτο 

Γάμος και οικογένεια στην Αρχαία Ελλάδα. 

Γάμος και οικογένεια στην Αρχαία Ρώμη. 

Γάμος και οικογένεια στην Ευρώπη του Μεσαίωνα. 

Από τον Μεσαίωνα στους νεότερους χρόνους. 

Βιομηχανική κοινωνία: το «ιδανικό» οικογενειακό πρότυπο. 

Κεφάλαιο Τέταρτο 

 Οικογενειακές/ συγγενικές σχέσεις. 

Η συγγένεια ως σύνθετο πλαίσιο αλληλεπιδράσεων. 

Η συγγένεια ως μορφή οργάνωσης κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. 

Είδη συγγένειας. 

Ερμηνείες για τη διαμόρφωση της συγγένειας. 

Οι συγγενικές σχέσεις ως προϊόντα στρατηγικής. 

Οι συγγενικές σχέσεις στο νέο κοινωνικό περιβάλλον. 

Συζυγικές σχέσεις. 

Διαγενεακές σχέσεις. 

Τα οικονομικά θέματα στον γάμο. 

Κεφάλαιο  Πέμπτο 

Μεταβολές στη σύγχρονη συμβατική οικογένεια. 

Σύνθεση της οικογένειας και του νοικοκυριού. 

Γάμος και διαζύγιο. 

Συμβίωση. 

Γονιμότητα. 

Οι ρόλοι των φύλων. 

Κεφάλαιο Έκτο 

 Ηλικιωμένοι και οικογένεια. 

Ζητήματα διαβίωσης και σχέσεων με την οικογένεια. 

Κεφάλαιο Όγδοο 

 Η οικογένεια στην Ελλάδα. 

Χαρακτηριστικά της ελληνικής οικογένειας. 

Οι ηλικιωμένοι στην ελληνική οικογένεια. 

Κεφάλαιο Ένατο. 

Η οικογένεια στο νέο περιβάλλον. 

(Β) Εξεταστέα ύλη σε eclass μαθήματος (Έγγραφα):  

Οικογενειακές Πολιτικές. 

Οικογενειακές Πολιτικές στην Ελλάδα. 



ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ- 

ΤΕΛΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

510169 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Εξεταστέα ύλη:  

1. Από το σύγγραμμα Καλλινικάκη Θ. (2011) Εισαγωγή στην Θεωρία και Πρακτική της 

Κοινωνικής Εργασίας εκδ. Τόπος τα κεφάλαια: 

- Κεφάλαιο 1 σελ. 19-78 

- Κεφάλαιο 2 σελ. 89-141 

- Κεφάλαιο 4 σελ. 188-222 

2. Οι σημειώσεις στο e-class 

ΓΡΑΒΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, KAΘΗΓΗΤΗΣ 

Κ.Μ. 510197 ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Εξεταστέα ύλη:  

 Α. Για όσους φοιτητές και όσες φοιτήτριες έχουν επιλέξει το βιβλίο του Δ. Καράγιωργα, Οι 

Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους, Παπαζήσης, Αθήνα, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει: 

[1] Κεφάλαιο 1, σελίδες 23-36 

[2] Κεφάλαιο 3, σελίδες 72-101 

[3] Κεφάλαιο 4, σελίδες 102-134 

[4] Κεφάλαιο 5, σελίδες 180-197 

[5] Κεφάλαιο 11, σελίδες 391-450 

[6] Κεφάλαιο 12, σελίδες 451-515 

Β. Για όσους φοιτητές και όσες φοιτήτριες έχουν επιλέξει το βιβλίο των Στ. Λαδή – Β. 

Νταλάκου, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει: 

[1] Κεφάλαιο 1, σελίδες 17-40 

[2] Κεφάλαιο 4, σελίδες 122-136 

[3] Κεφάλαιο 5, σελίδες 137-156 

[4] Κεφάλαιο 6, σελίδες 159-181 

[5] Κεφάλαιο 7, σελίδες 182-191 

Γ. Για όσους φοιτητές και όσες φοιτήτριες έχουν επιλέξει το βιβλίο του Martin Carnoy, Κράτος 

και Πολιτική Θεωρία η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει: 

[1] Κεφάλαιο 1, σελίδες 17-64 

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, AN. KAΘΗΓΗΤΗΣ 

Κ.Μ. 510177 Κοινωνικά Προβλήματα και εφαρμογές κοινωνικής πολιτικής 
Εξεταστέα ύλη:  

Βασικές έννοιες της κοινωνικής πολιτικής(αμοιβαιότητα, αλληλεγγύη, αναδιανομή, κοινωνική 

δικαιοσύνη, αποτελεσματικότητα, ισότητα, αναπαραγωγή). 

-Κοινωνικά προβλήματα και ανάγκες (βασικά χαρακτηριστικά –είδη-αντιλήψεις) 

-Βασικές μέθοδοι ανάλυσης των κοινωνικών προβλημάτων και προσδιορισμού των αναγκών. 

-Τρόποι αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων από την κοινωνική πολιτική (ρυθμίσεις-

αναδιανομή-κοινωνικά δικαιώματα-προγράμματα- υπηρεσίες) 

-Κύριες οπτικές αντιμετώπισης της κοινωνικής πολιτικής 

-Θεσμοί και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής στον ύστερο καπιταλισμό(προγράμματα ασφάλισης 

και προγράμματα κοινωνικής βοήθειας) 

-Ιστορική εξέλιξη του σχεδιασμού 

-Τα βασικά στάδια στην ανάπτυξη του σχεδιασμού (αναλυτικό περιεχόμενο του κάθε σταδίου) 

- Κριτήρια επιλογής στόχων και προτεραιοτήτων 

-Είδη κοινωνικών παροχών και κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων  

-Τα βασικά χαρακτηριστικά σχεδίων εφαρμογής προγραμμάτων (παράγοντες, συνασπισμοί 

υποστήριξης, είδη πολιτικής εντολής για εφαρμογή)   

-Κοινωνικοί δείκτες και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής( σημασία, είδη, περιορισμοί, 

προϋποθέσεις) 



-Το στάδιο της εφαρμογής στην κοινωνική πολιτική(Σημασία επιλογής τρόπων εφαρμογής και τρόποι 

εφαρμογής, Πρότυπα διοίκησης των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, ο ρόλος των στελεχών 

πρώτης γραμμής, βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων)  

-Αξιολόγηση (σημασία, στόχοι αξιολόγησης, χρησιμότητα της αξιολόγησης, βασικές μέθοδοι και 

τεχνικές, η αξία της θεωρίας στην αξιολόγηση). 

ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ,  KAΘΗΓΗΤΡΙΑ 

510101  Οικονομικά της εργασίας 

Εξεταστέα ύλη: 

1. Βασικές έννοιες και αντικείμενο των οικονομικών της εργασίας 

2. Εργατικό δυναμικό, αγορά εργασίας, θεσμοί της αγοράς εργασίας 

3. Μικροοικονομική ανάλυση της αγοράς εργασίας – Προσφορά εργασίας (νεοκλασικό 

υπόδειγμα πλήρους ανταγωνισμού) 

4. Μικροοικονομική ανάλυση της αγοράς εργασίας – Ζήτηση εργασίας (νεοκλασικό υπόδειγμα 

πλήρους ανταγωνισμού) 

5. Θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου  

6. Θεωρία εξισωτικών μισθολογικών διαφορών  

7. Ατέλειες αγοράς εργασίας: ελλιπής πληροφόρηση, ατελής κινητικότητα 

8. Διακρίσεις στην αγορά εργασίας και μισθολογικές διαφορές 

9. Ατελής ανταγωνισμός: εργατικά συνδικάτα και συλλογικές διαπραγματεύσεις 

10. Απασχόληση και ανεργία 

11. Θεσμικές και ριζοσπαστικές προσεγγίσεις της αγοράς εργασίας: δυϊσμός και κατάτμηση της 

αγοράς εργασίας 

Οι σημειώσεις του μαθήματος καλύπτουν τις ενότητες 1-4, 11 και μέρος της ενότητας 10 της 

εξεταστέας ύλης. Είναι αναρτημένες στη σελίδα του μαθήματος στο Open e-class (τρία αρχεία). Η 

πρόσβαση στη σελίδα απαιτεί αίτημα εγγραφής online. Η υπόλοιπη ύλη καλύπτεται από τα 

διανεμόμενα συγγράμματα: Ξ. Πετρινιώτη, κεφ. 6-9 και από το κεφ. 10, σελ. 275-294 και 305-307) 

και Tito Boeri, Jan van Ours (κεφ. 3, σελ. 89-109). 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις εξετάσεων θα αναρτηθούν στην σελίδα του μαθήματος στο Open e-class.  

ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, AN. KAΘΗΓΗΤΗΣ 

510187  Ελληνική Συνταγματική Ιστορία 
Εξεταστέα ύλη:  
Το Α' Ψήφισμα του Εθνικού Συμβουλίου (1944) 

Το νομοθετικό έργο του Εθνικού Συμβουλίου 

Η Συμφωνία της Βάρκιζας 

Η αυταρχική νομοθεσία του εμφυλίου 

Το ζήτημα του οικονομικού συστήματος στο Σύνταγμα του 1952 

Οι δημοκρατικές ελευθερίες στο Σύνταγμα του 1952 

Το παρα-Σύνταγμα 

Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης του 1963 

Η νομική μορφή του πραξικοπήματος του 1967 

Η Συντακτική Πράξη για την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 

Το ζήτημα του οικονομικού συστήματος στο Σύνταγμα του 1975 

Η εθνική κυριαρχία στο Σύνταγμα του 1975 

Η κατάσταση πολιορκίας στο Σύνταγμα του 1975 

510188 Πολιτικό σύστημα και κοινωνικά δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες 
Εξεταστέα ύλη:  
Θεμελιώδη πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα της Λ. Αμερικής 

Το Σύνταγμα της Βενεζουέλας του 1999 

Η εμπειρία της κυβέρνησης Αλλιέντε 1970-1973 

 

https://openeclass.panteion.gr/modules/units/?course=TMG321&id=3748
https://openeclass.panteion.gr/modules/units/?course=TMG321&id=3748


ΚΟΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΕΠΙΚ. KAΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Κ.Μ. 510189 Το ελληνικό κράτος στη νεώτερη και σύγχρονη ιστορία 
Εξεταστέα ύλη:  

Ελευση των Βαυαρών (1833-1843) 

Οθωνική διακυβέρνηση (1844-1862) 

Συγκρότηση του Βασιλείου της Μεγάλης Ιδέας 

Βασιλεία του Γεωργίου Α, αρχή της δεδηλωμένης και το πέρασμα από τη Μεγάλη Ιδέα στο πρότυπο 

Βασίλειο (1863-1880) 

Δικομματικό σύστημα και ήττα του 1897 (1881-1897) 

Το κίνημα στο Γουδί το 1909 

Νέα Ελλάδα, Εθνικός Διχασμός και Μικρασιατική καταστροφή (1914-1923) 

Κοινοβούλιο και δικτατορία (1924-1940) 

Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος Πόλεμος (1941-1949) 

Το αντικομμουνιστικό κράτος (1950-1974) 

Πραγματοποίηση του ευρωπαϊκού οράματος (1974-2010) 

Κ.Μ 510077 Ζητήματα υγειονομικής πολιτικής στη νεώτερη Ελλάδα 
Εξεταστέα ύλη:  

Βιοπολιτική και βιοεξουσία 

«Υγειονομική αστυνομία» 

Από τα νοσοκομεία άσυλα στα νοσοκομεία «θεραπευτικές μηχανές» 

Σύσταση λοιμοκαθαρτηρίων και απομόνωση στα σύνορα 

Συστηματοποίηση της απομόνωσης και υγειονομικός νόμος του 1845 

Απομόνωση στο εσωτερικό του ελληνικού κράτους 

Επιδημία χολέρας του 1854 και αποκλεισμός του Πειραιά 

Αστυνομική και ιατρική επιτήρηση της πορνείας, νομιμοποίηση της πορνείας, καταπολέμηση των 

αφροδισίων και αναγκαστική θεραπεία των πορνών 

Δημιουργία νοσοκομείων 

Συγκρουσιακές διαστάσεις μεταξύ «επιστημονικής» και «εμπειρικής» ιατρικής γνώσης 

Ιατρικοποίηση των οικογενειών με επίκεντρο τα παιδιά 

Κίνημα της υγιεινής και ο θεσμός της σχολικής υγιεινής στις τελευταίες δεκαετίες του 19
ου

 αιώνα και 

τις πρώτες του 20ου 

Ψυχίατροι, ψυχιατρική και ψυχιατρικοί θεσμοί 

Αποασυλοποίηση και κοινοτική ψυχιατρική μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου πολέμου 

ΚΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  KAΘΗΓΗΤΗΣ 

510095 ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 
Εξεταστέα ύλη:  

1.Έννοια και ρόλος των συλλογικών εργασιακών σχέσεων 

Η έννοια των συλλογικών εργασιακών σχέσεων και η επίδρασή τους στη λειτουργία των ατομικών 

εργασιακών σχέσεων. Ο ρόλος των συλλογικών εργασιακών σχέσεων στην άμβλυνση των ανισοτήτων 

στην αγορά εργασίας. Θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα και συλλογικά εργασιακά δικαιώματα. Η 

διαχρονική εξέλιξη του περιεχομένου των συλλογικών εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα.   

2. Ο ρόλος των συνδικάτων και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του ελληνικού συνδικαλιστικού 

κινήματος 

Τα συνδικάτα ως συλλογική έκφραση της εργασίας στον διεθνή και στον ελληνικό χώρο. Οι θεωρίες 

περί συνδικάτων. Ιδεολογικά ρεύματα στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα. Συνδικάτα και κοινωνικός 

κορπορατισμός. Η αυτονομία των συνδικάτων. Η σχέση συνδικάτων και πολιτικών κομμάτων.  Η 

συνδικαλιστική πυκνότητα και οι παράγοντες της εξέλιξής της. Τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του 

ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η συζήτηση για το μέλλον των συνδικάτων. 

3. Η άσκηση της συνδικαλιστικής δράσης στην Ελλάδα 

Το συνδικαλιστικό δικαίωμα ως θεμελιώδες κοινωνικό και συνταγματικό δικαίωμα. Το θεσμικό 

πλαίσιο για τη λειτουργία του συνδικαλισμού. Συνδικαλιστικές ελευθερίες. Οργανωτική δομή του 

ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος.  



4. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα 

 Η έννοια  και ο ρόλος των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

Η συλλογική διαπραγμάτευση ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα. Το σύστημα των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων.  Το σύστημα επίλυσης των συλλογικών διαφορών με τους θεσμούς της 

μεσολάβησης και της διαιτησίας. Οι αλλαγές κατά την περίοδο της κρίσης.  

5. Ο θεσμός της απεργίας στην Ελλάδα 

Έννοια και μορφές της απεργίας. Η απεργία ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα. Οι όροι άσκησης του 

απεργιακού δικαιώματος. Ο θεσμός της ανταπεργίας. Η εξέλιξη των απεργιών στην Ελλάδα.  

510453 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
Εξεταστέα ύλη:  

1. Τα χαρακτηριστικά  του μεταπολεμικού ευρωπαϊκού εργασιακού προτύπου και οι παράγοντες 

αλλαγής του 
Τα χαρακτηριστικά του φορντικού προτύπου οργάνωσης της παραγωγής. Τα χαρακτηριστικά του 

μεταπολεμικού εργασιακού προτύπου στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο ρόλος της έντασης των οικονομικών 

ανταγωνισμών υπό το βάρος της διεθνοποίησης των οικονομιών. Η πολιτική των ευρωπαϊκών θεσμών 

για την απασχόληση και την εργασία. Ο ρόλος του νεοφιλελευθερισμού. 

2. Η ευελιξία της εργασίας ως βασικό εργαλείο των εργασιακών αλλαγών στην Ευρώπη. 

Η έννοια της ευελιξίας της εργασίας και το ευέλικτο εργασιακό πρότυπο. Οι άξονες της ευελιξίας της 

εργασίας. Η υποχώρηση της πλήρους και σταθερής απασχόλησης υπέρ των ευέλικτων μορφών 

εργασίας. Η ευελιξία του εργάσιμου χρόνου. Οι αλλαγές στο σύστημα των συλλογικών συμβάσεων 

και στον τρόπο διαμόρφωσης των μισθών. Η απελευθέρωση των απολύσεων. Η flexicurity και η 

σχετική συζήτηση. Οι συνέπειες της ευελιξίας των εργασιακών σχέσεων. 

3. Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα με αφορμή την κρίση.  

Το περιεχόμενο των αλλαγών στην ελληνική αγορά εργασίας πριν και μετά από την κρίση. Οι 

θεσμικές παρεμβάσεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων κατά την περίοδο των μνημονίων. Οι 

συνέπειες κρίσης και των πολιτικών διαχείρισής της απέναντι στην εργασία. Το μνημονιακό και 

μεταμνημονιακό  εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα 

ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΣΠΑ 

510190 Ανάλυση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής 
Εξεταστέα ύλη:  

Σύγχρονο Κράτος Ευημερίας και Προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής 

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής 

Υλοποίηση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής 

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής 

Εφαρμοσμένα Παραδείγματα Ανάλυσης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής 

Υλικό Προετοιμασίας: 

Δημουλάς, Κ. (2018), «Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής», στο 

Σακελλαρόπουλος, Θ., Οικονόμου, Χ., Σκαμνάκης, Χ. και Αγγελάκη, Μ. (Επιμ.) (2018), Κοινωνική 

Πολιτική, Αθήνα: Διόνικος. 

Κουραχάνης, Ν. (2019), «Από την Κοινωνική στην Οικονομική Ιδιότητα του Πολίτη: 

Αντικατοπτρισμοί στους Μετασχηματισμούς του Κράτους Ευημερίας», Κοινωνιολογική Επιθεώρηση, 

5-6: 157-180. 

Συμπληρωματικά: 

Δημουλάς, Κ. (2019), Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, 

Αθήνα: Διόνικος. 

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  Διδάσκων ΕΣΠΑ 

 510097 Θεσμοί Εργατικής Συμμετοχής και Κοινωνικός Διάλογος 
Εξεταστέα ύλη:  

Βασικοί ορισμοί των θεσμών εργατικής συμμετοχής 

Θεσμοί εργατικής συμμετοχής ως διαδικασία εκδημοκρατισμού της οικονομίας και της επιχείρησης 

Διάκριση θεσμών εργατικής συμμετοχής, αυτοδιαχείρισης και εργατικού ελέγχου 

Εργατική συμμετοχή: εννοιολογικός προσδιορισμός, γενεσιουργά αίτια.  

Αποκλίνουσες προσεγγίσεις στο θεσμό εργατικής συμμετοχής 



Κριτήρια διάκρισης θεσμών εργατικής συμμετοχής 

Η εξέλιξη και η εφαρμογή του θεσμού της εργατικής συμμετοχής στην Ελλάδα. 

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της εργατικής συμμετοχής στην Ελλάδα.  

Μορφές εργατικής συμμετοχής στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.  

Ο θεσμός των συμβουλίων εργαζομένων στην Ελλάδα. 

Ο θεσμός των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία στην Ελλάδα 

Μορφές εργατικής συμμετοχής σε δημόσιες και κοινωφελείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα.  

Κοινωνικοποίηση επιχειρήσεων: εννοιολογικός προσδιορισμός και περιγραφή των 

κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων, ΔΕΚΟ και άλλων ειδικών μορφών συμμετοχής. 

Ο θεσμός εξυγίανσης «προβληματικών επιχειρήσεων» του ιδιωτικού τομέα.  

Έννοια και μορφές κοινωνικού διαλόγου. 

Ο θεσμός και αρμοδιότητες της ελληνικής ΟΚΕ 

ΚΩΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

510209 Κοινωνικό Κράτος στην Ευρώπη και την Ελλάδα 
Εξεταστέα ύλη:  

Όλες οι σημειώσεις και τα άρθρα που έχουν ανέβει στο e-class για το συγκεκριμένο μάθημα  

 

ΚΑΝΑΚΗΣ ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ, ΕΠΙΚ. KAΘΗΓΗΤΗΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΦΑΝΗ, ΕΠΙΚ. KAΘΗΓΗΤΡΙΑ 

510210 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
Εξεταστέα ύλη. (Επιλογή ενός από τα δύο κύρια βιβλία):  

1. Κύριο Βιβλίο: Κουντούρη, Φ. (2016). ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΤΖΕΝΤΑ. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εμπειρικές Εφαρμογές [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 

http://hdl.handle.net/11419/4426. Ύλη: Κεφάλαια 1,2,3,4,5,6.  

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία : Κουντούρη, Φ. (2016). Ο οικονομικός μετανάστης στην 

πολιτική ατζέντα: η δημόσια συγκρότηση του μεταναστευτικού ζητήματος στη μεταπολίτευση. 

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 128(128), 39-76. doi:http://dx.doi.org/10.12681/grsr.9882. 

Το άρθρο θα το βρείτε εδώ file:///C:/Users/nicol/Downloads/9882-19047-1-SM%20(1).pdf  

- Τι είναι τα δημόσια προβλήματα και ποια τα χαρακτηριστικά τους 

-  Μοντέλα στη μελέτη της θεματολογίας 

- Τα στάδια των κοινωνικών προβλημάτων  

- Οι βασικές προσεγγίσεις στη μελέτη των δημόσιων προβλημάτων: Λειτουργιστική 

προσέγγιση, προσέγγιση σύγκρουσης, προσέγγιση συμβολικής διάδρασης 

- Ο μηχανισμός της πλαισίωσης 

- Οι βασικές λειτουργίες της πλαισίωσης 

- Τυπολογία πλαισίων 

- Η δυναμική της θεματολογίας των ΜΜΕ 

- Η επιρροή των ΜΜΕ στη συγκρότηση των προβλημάτων και στη δημόσια πολιτική 

- Η σχέση μεταξύ τύπου πολιτικού συστήματος και πολιτικής θεματολογίας 

- Ο έλεγχος της πολιτικής θεματολογίας στο ελληνικό πολιτικό σύστημα 

- Συστήματα κοινωνικής εκπροσώπησης: Πλουραλισμός, κορπορατισμός 

- Τα μέσα και οι δυνατότητες δράσης των ομάδων και τύποι κοινωνικών ομάδων 

- Κοινότητες δημόσιας πολιτικής, δίκτυα δημόσιας πολιτικής, συνηγοριστική συμμαχία 

- Συλλογικές δράσεις και δημόσια προβλήματα 

http://hdl.handle.net/11419/4426
../../../../../../../../../../../../../../../Downloads/9882-19047-1-SM%20(1).pdf


2. Κύριο βιβλίο: J. Dearing –E. Rogers: Ορίζοντας τα θέματα. Τα ΜΜΕ, οι πολιτικοί και το 

κοινό, εκδ. Παπαζήση, 2006. Ύλη: Ολόκληρο το βιβλίο. 

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία :  

1. Κουντούρη, Φ. (2016). Ο οικονομικός μετανάστης στην πολιτική ατζέντα: η δημόσια 

συγκρότηση του μεταναστευτικού ζητήματος στη μεταπολίτευση. Επιθεώρηση 

Κοινωνικών Ερευνών, 128(128), 39-76. doi:http://dx.doi.org/10.12681/grsr.9882. Το 

άρθρο θα το βρείτε εδώ file:///C:/Users/nicol/Downloads/9882-19047-1-SM%20(1).pdf  

2. Κουντούρη Φανή. Κεφάλαια 1 και 3 του βιβλίου «Δημόσια Προβλήματα στην Πολιτική 

Ατζέντα» Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 

http://hdl.handle.net/11419/4426. 

- Τι είναι τα δημόσια προβλήματα και ποια τα χαρακτηριστικά τους 

-  Μοντέλα πολιτικής θεματολογίας 

- Ο καθορισμός της ημερήσιας διάταξης ως πολιτική διαδικασία 

- Η αλληλεπίδραση μεταξύ τριών θεματολογιών 

- Το ερευνητικό παράδειγμα της ημερήσιας διάταξης 

- Η έρευνα για τις επιδράσεις των ΜΜΕ 

- Τα συνδεόμενα με τον καθορισμό της θεματολογίας ερευνητικά πεδία 

- Η έννοια της συγκριτικής υπεροχής 

- Η μεθοδολογία έρευνας των θεματολογιών 

- Οι αντικειμενικοί δείκτες και η δυνητική επιρροή τους 

- Ποιός επηρεάζει τη θεματολογία των ΜΜΕ στην Ελλάδα και στην Αμερική 

- Ο τρόπος μέτρησης της θεματολογίας των ΜΜΕ 

- Οι μεταβλητές επιρροής της δημόσιας θεματολογίας 

- Η διαβάθμιση της προσωπικής εμπειρίας και ο ρόλος της στηδημόσια θεματολογία 

- Το μοντέλο της κυκλοειδούς προσοχής 

- Η έννοια της αμφίδρομης αιτιότητας 

- Η συμβιωτική σχέση ΜΜΕ και πολιτικής 

- Ο καθορισμός της πολιτικής θεματολογίας 

- Τι είναι τα δημόσια προβλήματα και ποια τα χαρακτηριστικά τους 

-  Μοντέλα στη μελέτη της θεματολογίας 

- Τα στάδια των κοινωνικών προβλημάτων  

- Οι βασικές προσεγγίσεις στη μελέτη των δημόσιων προβλημάτων: Λειτουργιστική 

προσέγγιση, προσέγγιση σύγκρουσης, προσέγγιση συμβολικής διάδρασης 

- Ο μηχανισμός της πλαισίωσης 

- Οι βασικές λειτουργίες της πλαισίωσης 

- Τυπολογία πλαισίων 

ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,  KAΘΗΓΗΤΗΣ 

510206  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι  
Εξεταστέα ύλη:  

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ είναι: 

(1) από το βιβλίο «Η Πολιτική Οικονομία και η Κριτική της», εκδόσεις Τυπωθήτω, όλα τα 

κεφάλαια (εκτός από την ενότητα 8.3). 

ή 

(2) από το βιβλίο «Η Θεωρία της Καπιταλιστικής Ανάπτυξης», εκδόσεις Gutenberg τα κεφάλαια 1, 

2 (εκτός του τμήματος 7), 3, 4, 5 (μόνο τα τμήματα 1 και 2), 7 (μόνο τα τμήματα 1 και 2). 

510207 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   
Εξεταστέα ύλη:  

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ είναι οι σημειώσεις του μαθήματος 

(«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2019-20»).  

../../../../../../../../../../../../../../../Downloads/9882-19047-1-SM%20(1).pdf
http://hdl.handle.net/11419/4426


Βρίσκονται στο ομώνυμο αρχείο στο OpenEclass και θα μοιρασθούν επίσης εντύπως στο μάθημα. 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ,  ΕΠΙΚ. KAΘΗΓΗΤΗΣ 

(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ) 

 

ΜΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΕΔΙΠ 

510208 Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης  
Εξεταστέα ύλη:  

Ολα τα κεφάλαια  από τα προτεινόμενα Συγγράμματα 

 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, KAΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 

ΜΠΑΓΚΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  KAΘΗΓΗΤΗΣ 

(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ) 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,  KAΘΗΓΗΤΡΙΑ 

510178 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Εξεταστέα ύλη:  

Η ύλη του εξεταζόμενου μαθήματος περιλαμβάνει τον ορισμό, την καταγωγή και τις διαστάσεις του 

φαινομένου  του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής ένταξης. Τον διαχωρισμό της έννοιας 

από το φαινόμενο, τον τρόπο προσέγγισης της έννοιας του κοινωνικού αποκλεισμού και τα κύρια 

χαρακτηριστικά της. Επίσης περιλαμβάνει την προσέγγιση του φαινομένου μέσω των τριών αξόνων 

αποκλεισμού: αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων, αδυναμία πρόσβασης στα κοινωνικά 

δικαιώματα και διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού. Εξετάζονται πολλά εμπειρικά παραδείγματα. 
 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ,  KAΘΗΓΗΤΗΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 

ΠΑΡΣΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  Διδάσκων ΕΣΠΑ 

510037 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Εξεταστέα ύλη:  

 Εισαγωγικά για το φύλο, βασικές έννοιες: Βιολογικό, κοινωνικό φύλο, φεμινισμός, κράτος 

πρόνοιας, κοινωνική πολιτική. 

 Ιστορική αναδρομή φεμινιστικού κινήματος: τα τρία κύματα του φεμινισμού. 

 Καθεστώτα ευημερίας και φύλο: τυπολογία, βασικές έννοιες, έμφυλη κριτική. 

 Έμφυλη συγκρότηση της οικογένειας, έμφυλοι ρόλοι, καταμερισμός ευθυνών/εργασίας στο 

νοικοκυριό. 

 Οικογενειακή πολιτική: μεταρρύθμιση οικογενειακού δικαίου στην Ελλάδα, κοινωνικές 

υποδομές φροντίδας. 

 Φύλο και εργασία: παραγωγική – αναπαραγωγική εργασία, οικιακή εργασία, έμφυλες 

ανισότητες και διακρίσεις στην εργασία. 

 Εργατικές πολιτικές και φύλο: συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 

καταπολέμηση διακρίσεων στη βάση του φύλου στην αγορά εργασίας. 

 Έμφυλη βία: μορφές, θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές αντιμετώπισης. 

 Trafficking: μορφές, εύρος φαινομένου, πολιτικές αντιμετώπισης. 

 

 



ΠΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ- 

ΠΛΑΤΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , ΕΠΙΚ. KAΘΗΓΗΤΗΣ 

510072 Η Οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΠ) 
 

Εξεταστέα ύλη: 

1. Από το προτεινόμενο Σύγγραμμα Μαραβέγιας, Ν. (επιμ.). Ευρωπαϊκή Ένωση: Δημιουργία, 

εξέλιξη, προοπτικές. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2016, τα ακόλουθα κεφάλαια: 

 1: Ευρωπαϊκή ενοποίηση στην πρώτη μεταπολεμική δεκαετία (Χαράλαμπος 

Τσαρδανίδης) 

 2: Οι διευρύνσεις της ΕΟΚ/ΕΕ: Από την Ευρώπη των έξι στην Ευρώπη των είκοσι 

οκτώ (Σπύρος Σακελλαρόπουλος) 

 4: Η θεσμική συγκρότηση και η νομοθετική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Αργύρης Γ. Πασσάς) 

 5: Η εξέλιξη των προτύπων διακυβέρνησης της ΕΕ (Μαρία Μενδρινού) 

 6: Έννομη τάξη και θεμελιώδεις ελευθερίες στην ΕΕ (Αντώνης Μεταξάς) 

 9: Το ζήτημα της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Χρήστος Α. 

Φραγκονικολόπουλος) 

 22: Μια επαναθεώρηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου) 
 

2. Οι παρουσιάσεις και τα έγγραφα (9 από 11 αρχεία pdf) που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα 

open class του μαθήματος, στην ενότητα «Εγγραφα», στον ιστότοπο 

 https://openeclass.panteion.gr/modules/document/?course=TMG118. 

Εξαιρούνται από την εξεταστέα ύλη οι δύο (2) παρουσιάσεις που αφορούν την «Πολιτική και 

Διακυβέρνηση στην ΕΕ» και την «Πολιτική Συνοχής της ΕΕ». 

ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,  KAΘΗΓΗΤΡΙΑ 

510176 (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ )   
Εξεταστέα ύλη:  

 Προγραμματισμός και σχεδιασμός της ποιοτικής έρευνας 

 Παραγωγή ποιοτικών δεδομένων: Συνέντευξη/Παρατήρηση/Ανάλυση γραπτών τεκμηρίων 

 Δειγματοληψία/ Παραγωγή κοινωνικών εξηγήσεων 

Σύγγραμμα:  Mason, J., 2003. Η Διεξαγωγή της Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα, κεφάλαια 1-7, εκτός κεφαλαίου 6. 

ΠΡΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ,  ΑΝΑΠΛ.KAΘΗΓΗΤΡΙΑ 

(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ) 

 

ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΕΠΙΚ. KAΘΗΓΗΤΗΣ 

510202 Συγκριτική ανάλυση συστημάτων κοινωνικής προστασίας 
Εξεταστέα ύλη:  

θεωρητικές προσεγγίσεις θεμελίωσης των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας 

Οπτικές θεμελίωσης των πολιτικών κοινωνικής προστασίας Ι 

Οπτικές θεμελίωσης των πολιτικών κοινωνικής προστασίας ΙΙ 

η ανάπτυξη των συγκριτικών αναλύσεων 

η έννοια της απο-εμπορευματοποίησης 

η ανάπτυξη τυπολογικών σχημάτων 

απαντήσεις στην "κρίση" των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,  KAΘΗΓΗΤΗΣ 

510180 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Εξεταστέα ύλη:  

1) Όροι Συγκρότησης του Νεοελληνικού Κράτους 

2) Η αγροτική κοινωνία τον 19
ο
 αιώνα 

https://openeclass.panteion.gr/modules/units/?course=TMG301&id=2968
https://openeclass.panteion.gr/modules/document/file.php/TMG301/Panteion_2.pdf
https://openeclass.panteion.gr/modules/document/file.php/TMG301/Panteion_3.pdf
https://openeclass.panteion.gr/modules/units/?course=TMG301&id=2998
https://openeclass.panteion.gr/modules/document/file.php/TMG301/Panteion_4.pdf
https://openeclass.panteion.gr/modules/document/file.php/TMG301/Panteion_5.pdf
https://openeclass.panteion.gr/modules/document/file.php/TMG301/Panteion_6.pdf


3) Η οικονομία τον 19
ο
 αιώνα  

4) Πολιτικές Δυνάμεις τον 19
ο
 αιώνα 

5) Η εξωτερική πολιτική τον 19
ο
 αιώνα 

6) Το Παροικιακό φαινόμενο 

7) Η μετανάστευση τον 19
ο
 αιώνα 

8) Η οικονομία στην μεσοπόλεμο 

9) Το προσφυγικό ζήτημα 

10) Πολιτικές δυνάμεις στην προπολεμική Ελλάδα. 

11) Η εξωτερική πολιτική στην προπολεμική Ελλάδα 

Κ.Μ 510148 Θεωρίες Παγκοσμιοποίσης 
Εξεταστέα ύλη:  

 

1) Οι απόψεις των θεωρητικών της Παγκοσμιοποίησης (υποστηρικτές και σκεπτικιστές) 

2) Κράτος και Παγκοσμιοποίηση 

3) Η οικονομική παγκοσμιοποίηση 

4) Οι κοινωνικές πλευρές της Παγκοσμιοποίησης 

5) Προς μία ηθική Παγκοσμιοποίηση; 

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΠΛ. KAΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Κ.Μ. 510215 ΕΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   
Εξεταστέα ύλη:  

 Οι ευρωπαϊκές συνθήκες και η κοινοτική μέθοδος στην παραγωγή ευρωπαϊκών κοινωνικών 

δικαιωμάτων  

 Η Ανοικτή μέθοδος συντονισμού 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 Η πολιτική Απασχόλησης της ΕΕ 

 Οι εργασιακές σχέσεις στην ΕΕ 

 Η Στρατηγική κοινωνικής ένταξης της ΕΕ 

 Πολιτικές και εργαλεία στον τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την Μετανάστευση 

 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Εκπαίδευση  

ΠΗΓΕΣ:  

 Το Σύγγραμμα του Μαθήματος (Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ) Η Κοινωνική Πολιτική της ΕΕ, 

εκδόσεις Διόνικος 

 Η ιστοσελίδα της ΕΕ στις αντίστοιχες πολιτικές  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Η εξέταση θα είναι προφορική  

 Θα  αναρτηθούν ενδεικτικές ερωτήσεις στο e-class.  

ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΠΛ. KAΘΗΓΗΤΡΙΑ 

510194 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Εξεταστέα ύλη:       

      
 Ορισμοί: Πληθυσμός, δείγμα, μονάδα έρευνας, δειγματική μονάδα, παράμετρος, στατιστικό, 

μεταβλητή. 

 Διαδικασία μέτρησης και επίπεδα μέτρησης (είδη μεταβλητών και ιδιότητες). 

 Μονομεταβλητά περιγραφικά στατιστικά: Αριθμός περιπτώσεων, αναλογίες, ποσοστά (%), 

λόγοι. 

 Κατανομές συχνοτήτων, ορσιμοί συχνότητα, σχετική συχνότητα, αθροιστική συχνότητα. 

 Μέτρα κεντρικής τάσης: αριθμητικός μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή (χαρακτηριστικά και 

διαφορές). 

 Μέτρα θέσης: δεκατημόρια, τεταρτημόρια, εκατοστημόρια. 

 Μέτρα διακύμανσης για μη ομαδοποιημένα δεδομένα: εύρος, ενδοτεταρτημοριακό πλάτος, 

μέση απόκλιση, τυπική απόκλιση. 



 Μέτρα διακύμανσης για ομαδοποιημένα δεδομένα:, μέση απόκλιση από τη μέση τιμή, τυπική 

απόκλιση από τη μέση τιμή. 

 Μέτρα σύνοψης: Κύρτωση και Λοξότητα. 

 Γραφικές παραστάσεις (για ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα): ραβδογράμματα, 

ομοαδοποιημένα ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα (ερμηνεία), ιστογράμματα 

συχνοτήτων, φυλογράμματα, ομαδοποιημένα φυλογράμματα, σημειογράμματα, διατάξεις, 

γραμμογραφήματα, θηκογράμματα (ερμηνεία). 

 Μετασχηματισμός δεδομένων (τυποποιημένες τιμές). 

 Κανονική κατανομή. 

510195 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

      
Εξεταστέα ύλη:  

Η διατύπωση του προβλήματος της έρευνας, Ο σχεδιασμός των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών, Η 

μέτρηση στις κοινωνικές έρευνες, Μέθοδοι συλλογής δεδομένων (πληροφοριών), Δειγματολειπτικές 

έρευνες και ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις, Μέθοδοι παρατήρησης, Αρχεία, Επεξεργασία, ανάλυση 

και ερμηνεία δεδομένων, Μέθοδοι κλιμάκων μετρήσεων στάσεων, εγκυρότητα και αξιοπιστία, 

κατασκευή και αξιολόγησή τους κλιμάκων μέτρησης των στάσεων, (κλίμακα μέτρησης της 

κοινωνικής απόστασης του Bogardus, κλίμακες Likert, κλίμακες Guttman, κλίμακες Thurstone, 

σημασιολογικά διαφορικές κλίμακες), Έρευνα και τεκμηρίωση. Συνοπτική παρουσίαση των 

Ηλεκτρονικών Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων, Η Κοινωνική Έρευνα στην Ευρώπη (EUROSTAT), 

H Έρευνα του εργατικού δυναμικού, Η Έρευνα Οικογενειακών προϋπολογισμών (ΕΟΠ). 

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει γραπτά χωρίς χρήση βιβλίων και σημειώσεων 

ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, KAΘΗΓΗΤΗΣ 

510179 Εργασία, Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική 
Εξεταστέα ύλη:  

Watson κεφ. 1-3 

Taylor όλο το βιβλίο 
 

                                                                                                           Από τη Γραμματεία 
 
 
 
 
 


