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I. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΑΠΣ Ατοµικό Πρόγραµµα Σπουδών 

Σ Συνέλευση (του Τµήµατος)  

ΔΕ Δήλωση Επιλογής (Μαθηµάτων) 

ΔΕΜ Δήλωση Επαναλαµβανόµενων Μαθηµάτων 

ΔΜ Διδακτική Μονάδα 

ΔΠΣ Διατµηµατικό και/ή Διαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Συνεργασίας 

ΕΕ Εαρινό Εξάµηνο 

ΕΔΜ Εργασία Διδασκόµενου Μαθήµατος 

ΕΞ Εξαµηνιαία Εργασία 

ΕΠ (Μάθηµα) Επιλογής  

ΕΣ Επίπεδο Συνθετότητας 

ΚΕΚΜΟΚΟΠ Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής  

ΜΕΤ Μάθηµα εκτός Τµήµατος 

ΠΑ Προαπαιτούµενο (Μάθηµα) 

ΠΕ (Μάθηµα) Προεπιλογής 

ΠΤ Πτυχιακή (Εργασία) 

ΣΕ Σεµινάριο 

ΥΠ Υποχρεωτικό (Μάθηµα)  

ΧΕ Χειµερινό Εξάµηνο 

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System (Ευρωπαϊκό 
Σύστηµα Μεταφοράς και Συγκέντρωσης Ακαδηµαϊκών Μονάδων)  
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I. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Πρύτανης: Ισµήνη Κριάρη-Κατράνη  

Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστηµών 
Οικονοµίας και Δηµόσιας Διοίκησης  
Τηλ.: 210-9201013  

Αναπληρωτής 
Πρυτάνεως 
Ακαδηµαϊκών 
Υποθέσεων και 
Προσωπικού: 

Βασίλης Δ. Κουγέας 
Καθηγητής Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δηµοσιονοµικού Δικαίου  
 
Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης  

Αναπληρωτής 
Πρυτάνεως 
Οικονοµικού 
Προγραµµατισµού 
και Ανάπτυξης: 

Νίκος Λέανδρος 
Καθηγητής Οικονοµικών   
Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού 

  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Πρόεδρος: Καθ. Δέσποινα Παπαδοπούλου 

Τηλ: 210-9201732  
Fax :210- 9221222 

e-mail: 
dpapado@panteion.gr 

Γραµµατέας: Ελένη Τσουκαλά 
Τηλ: 210-9201384, 1037 
Fax: 210-9221222  

e-mail: 
koinpol@panteion.gr 

Γραµµατεία: Για πληροφορίες:  
Ελένη Τσουκαλά 
Ευαγγελία Λαµπρίδου  
Θεόδωρος Χασόγιας 
Παναγιώτης Μωυσίδης 

Τηλ: 210-9201037 
Τηλ: 210-9201384 
Τηλ: 210-9201381 
Τηλ: 210-9201036 
Τηλ: 210-9201036 

Θυρίδα Γραµµατείας 
(ώρες για το κοινό): 

Τρίτη 10.00-13.00 
 

Ιστοσελίδα:  www.koinpolpanteion.gr 
www.socialpolicy.panteion.gr  

Αριθµός 
Φοιτητών/τριών: 

 1292 

 
 

III. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 ΤΗΛ. E-MAIL 

Αγγελική Αθανασοπούλου ΚΕΚΜΟΚΟΠ 
4ος όροφος 2109237925 aggathan@yahoo.gr. 

Θεοδοσία Ανθοπούλου 
Καθηγήτρια  Δ11 210-9201745 antho@panteion.gr  

Διονύσιος Γράβαρης 
Καθηγητής Δ7 210-9201755 sakisgravaris@gmail.com 

Κωνσταντίνος Δηµουλάς  
Επίκ. Καθηγητής  ΣΤ20 210-9201813 kostas05@panteion.gr 

Δηµήτριος Καλτσώνης  
Αναπλ. Καθηγητής  Δ13  210- 9201744 dkaltsonis@gmail.com 

Μαρία Καραµεσίνη 
Καθηγήτρια Δ7 210-9201755 mkarames@panteion.gr  

mkarames@ath.forthnet.gr  
Μαρία Κορασίδου Δ7 210-9201754 mkorasid@panteion.gr  
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Επίκ. Καθηγήτρια         mkorasid@otenet.gr  
Ιωάννης Κουζής 
Καθηγητής     Δ8 210-9201753 ikou@inegsee.gr  

ioannis_kouzis@yahoo.gr  
Κανάκης Λελεδάκης 
Επίκ. Καθηγητής     Δ11 210-9201765 

leledakis@panteion.gr  
leledakis@gmail.com  
kanakis.leledakis@gmail.com  

Ηρακλής Μαυρίδης 
Επίκ. Καθηγητής     ΣΤ20 210-9201830 irmavridis@gmail.com 

imavridis@panteion.gr 

Κωνσταντίνος Μέµος 
Ε.ΔΙ.Π. 

104  
(Γυάλινο 
Κτίριο) 

210-9201664 memosk@panteion.gr  
kostas_memos@yahoo.gr  

Αικατερίνη Μιχαλοπούλου 
Καθηγήτρια Δ10 210-9201748 kmichal@panteion.gr 

Χρήστος Μπάγκαβος 
Καθηγητής    Δ9 210-9201733 bagavospanteion@gmail.com 

Αντώνιος Μωυσίδης 
Καθηγητής  Δ21 210-9201731 amoissid@panteion.gr 

Δέσποινα Παπαδοπούλου 
Καθηγήτρια  Δ20 210-9201732 dpapado@panteion.gr 

Χρίστος Παπαθεοδώρου 
Καθηγητής Δ 8 210- 9201752 ch.papatheo@gmail.com 

christos@socadm.duth.gr 
Γεωργία Πετράκη 
 Καθηγήτρια  Ε23 210-9201805 geopetr@panteion.gr 

Ελένη Πρόκου 
Αν. Καθηγήτρια  Ε23 210-9201784 eprokou@panteion.gr 

Σπυρίδων Σακελλαρόπουλος 
Καθηγητής  Δ11 210-9201765 sgsakell@vivodinet.gr  

Χριστόφορος Σκαµνάκης 
Επικ. Καθηγητής   cskamnak@panteion.gr 

Μαρία Στρατηγάκη 
Αναπλ. Καθηγήτρια Δ7 210-9201755 mstrati@panteion.gr  

mstrati@otenet.gr  
Μαρία Συµεωνάκη 
Επ. Καθηγήτρια  Δ10 210-9201747 msymeon@panteion.gr 

Ιορδάνης Ψηµµένος 
Καθηγητής  Δ20 210-9201732 iordanispsimme@yahoo.co.uk 

 
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  
Λουκία Μουσούρου     
Κούλα Κασιµάτη     
Σάββας Ροµπόλης Δ9 210-9201751 vpetrak@inegsee.gr 
Γεώργιος Ρούσης  Αριστοτέλους 3 

& Συγγρού,  
5ος όροφος 

210-9201573 grousis@panteion.gr 

 
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Παρασκευή Τουρή Εργαστήριο 

Σπουδών Φύλου 2109201516 vtouri@gmail.com 

 
IV. ΝΕΟΙ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ – ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

 
Την πρώτη εβδοµάδα του ακαδηµαϊκού έτους οργανώνεται από το Τµήµα µια σειρά δραστηριοτήτων οι 
οποίες απευθύνονται στους νέους φοιτητές και στις νέες φοιτήτριες. Οι δραστηριότητες αυτές 
αποσκοπούν, µεταξύ των άλλων, στην ενηµέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά µε την λειτουργία του 
Τµήµατος, το Πρόγραµµα Σπουδών καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Τµήµα και το 
Πανεπιστήµιο.  
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Η ενηµέρωση περιλαµβάνει σειρά διαλέξεων, που πραγµατοποιούνται στις αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας 
των µαθηµάτων του Α΄ εξαµήνου, και οι οποίες αφορούν στα εξής:  
 

ú Οι κοινωνικές επιστήµες γενικά και η κοινωνική πολιτική ειδικότερα. 
ú Παρουσίαση του τµήµατος, του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών, του προγράµµατος 

µεταπτυχιακών σπουδών, των εργαστηρίων του τµήµατος, των επαγγελµατικών δυνατοτήτων των 
αποφοίτων. 

ú Καθοδήγηση φοιτητών/τριών για επιλογές των µαθηµάτων κ.λπ..    
ú Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης-σύνδεση µε έρευνα και 
παραγωγή γνώσης. 

ú Διαδικασία µελέτης-Δοµή µιας επιστηµονικής εργασίας-Τρόποι βιβλιογραφικών αναφορών. 
ú Παρουσίαση βιβλιοθήκης (από το προσωπικό της βιβλιοθήκης). 
ú Ενηµέρωση από το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας. 
ú Ενηµέρωση από το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ú Ενηµέρωση από το Τµήµα Δηµοσιευµάτων. 
ú Ενηµέρωση από το Γραφείο Σταδιοδροµίας-Διασύνδεσης.  
ú Ενηµέρωση από το Τµήµα Ξένων Γλωσσών. 
ú Ενηµέρωση από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης. 
ú Ενηµέρωση από το Γυµναστήριο.  

 
Το αναλυτικό πρόγραµµα των δραστηριοτήτων ανακοινώνεται από τη Γραµµατεία και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Τµήµατος.  
 

V. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
V.1 Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

  
V.1.1 Σκοπός και χαρακτήρας του Τµήµατος  
 
Το Τµήµα και το γνωστικό αντικείµενο της κοινωνικής πολιτικής  
 
Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 
είναι ένα νέο και καινοτόµο Τµήµα που λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005. Προέρχεται από 
την κατάτµηση µε το Π.Δ. 106/2004 του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, που είχε ιδρυθεί το 1989 µε το Π.Δ.377/89 και λειτούργησε από το ακαδηµαϊκό έτος 
1990-1991.  
 
Η κοινωνική πολιτική αναφέρεται στην οργανωµένη παρέµβαση του κράτους ή των φορέων άσκησης 
πολιτικών, η οποία µέσα από την αναγνώριση και ικανοποίηση αναγκών – σε ατοµικό και συλλογικό 
επίπεδο – στοχεύει στη ρύθµιση της κοινωνικής αναπαραγωγής, την αντιµετώπιση των κοινωνικών 
ανισοτήτων και την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Η επίτευξη της κοινωνικής 
ευηµερίας µέσω αναδιανοµής πλούτου και ευκαιριών αποτελεί ένα σηµαντικό αλλά όχι µοναδικό στόχο. 
Η κοινωνική πολιτική συνδέεται άρρηκτα µε την κοινωνική αλλαγή και αποτελεί πολύτιµο εργαλείο 
επίτευξης των στόχων άλλων πολιτικών, ιδιαίτερα σε εποχές εκτενούς αναδιάρθρωσης κοινωνικών 
δοµών και σχέσεων. Ο χαρακτήρας και το περιεχόµενό της συναρτώνται µε το εκάστοτε ισχύον ιστορικό, 
κοινωνικό, πολιτισµικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Στη σύγχρονη εποχή διαµορφώνεται σε εθνικό και 
υπερεθνικό επίπεδο, από τα εθνικά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισµούς (π.χ. 
ΟΗΕ, Συµβούλιο της Ευρώπης, ΟΟΣΑ) και υλοποιείται από ένα ευρύ φάσµα φορέων του κράτους, του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών. Τα επί µέρους πεδία της 
περιλαµβάνουν την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια, που αποτελούν τον 
πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής και ευρύτερα, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κατοικία, την 
προστασία του περιβάλλοντος, τον πολιτισµό και τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.  
 
Η κοινωνική πολιτική, ως γνωστικό αντικείµενο, έχει διεπιστηµονικό χαρακτήρα και προϋποθέτει τη 
σύζευξη θεωρίας και εφαρµογής. Η µελέτη της περιλαµβάνει εποµένως την κατανόηση και την ανάλυση 
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κοινωνικών φαινοµένων και προβληµάτων καθώς και των ασκούµενων πολιτικών στα επιµέρους πεδία 
της, υπό το πρίσµα διαφορετικών θεωρητικών και µεθοδολογικών προσεγγίσεων.  
 
Ο διεπιστηµονικός χαρακτήρας του αντικειµένου και η ανάγκη σύζευξης θεωρίας και εφαρµογής 
καθορίζουν τη φυσιογνωµία, τους σκοπούς και την ακαδηµαϊκή αποστολή του τµήµατος. 
 
Σκοπός του Τµήµατος  
 
Σκοπός του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής είναι να εκπαιδεύσει επιστήµονες στη µελέτη και την 
έρευνα της κοινωνίας και των προβληµάτων της, την ανάλυση των θεσµών, των κοινωνικών δοµών και 
του διαχρονικού και συγχρονικού µετασχηµατισµού τους µε τελικό στόχο το σχεδιασµό, την εφαρµογή 
και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στόχος 
του Τµήµατος είναι να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/-τριες του µε ειδικευµένες γνώσεις για την κοινωνική 
θεωρία, την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης, 
την κοινωνιολογία του αγροτικού και αστικού χώρου, τη γεωγραφία του αγροτικού χώρου, τη 
δηµογραφία και την κρατική ή τη µη οργανωµένη συλλογική παρέµβαση στους τοµείς της απασχόλησης, 
της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων, του εισοδήµατος, της υγείας, της 
άµβλυνσης των ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισµού, των κοινωνικών δικαιωµάτων, του φύλου, 
της εκπαίδευσης, της µετανάστευσης, της οικογένειας, της στέγασης, των κοινωνικών κινηµάτων και του 
περιβάλλοντος.  
 
Χαρακτήρας του Τµήµατος  
 
Σύµφωνα µε την περιγραφή της αποστολής του, το Τµήµα, όπως διατυπώνεται στο ιδρυτικό του 
Προεδρικό Διάταγµα, έχει ως βασικό του σκοπό “τη µελέτη και την ανάλυση των κοινωνικών δοµών και 
τάσεων µετασχηµατισµού της κοινωνίας” και “τον προγραµµατισµό και εφαρµογή της κοινωνικής 
πολιτικής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο”. Ο σκοπός του Τµήµατος συνδυάζει έτσι τη θεωρητική 
αναζήτηση µε την πρακτική εφαρµογή. Το Τµήµα έχει δυναµικό και καινοτόµο χαρακτήρα που του 
επιτρέπει να ανταποκρίνεται στις συνεχείς θεωρητικές εξελίξεις καθώς και στις επιστηµονικές και 
γνωσιολογικές προϋποθέσεις κατανόησης και ικανοποίησης των αναγκών που ανακύπτουν στη συνεχώς 
µεταβαλλόµενη ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία.  
 
Για την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών του στις γνωστικές περιοχές που καλύπτει, το Τµήµα αντλεί από 
ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών επιστηµών όπως η Κοινωνιολογία, η Οικονοµική Επιστήµη, η Πολιτική 
Επιστήµη, η Νοµική Επιστήµη, η Ιστορία, η Στατιστική, η Δηµογραφία και η Κοινωνική Γεωγραφία. Το 
Τµήµα έχει έτσι έναν έντονα διεπιστηµονικό χαρακτήρα που επιτρέπει στους/στις φοιτητές/τριες του να 
αποκτήσουν µια σφαιρική αντίληψη της κοινωνικής πραγµατικότητας και της µεταβολής της, τόσο στο 
επίπεδο των διεργασιών όσο και στο επίπεδο των αποτελεσµάτων. 
 
Παράλληλα µε τη διδασκαλία, το Τµήµα προάγει την έρευνα µέσω του Κέντρου Κοινωνικής 
Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ) καθώς και των δύο Εργαστηρίων του (Σπουδών 
Φύλου και Πληροφορικής). Η έρευνα στο Τµήµα τροφοδοτείται σε µεγάλο βαθµό από τις διδακτικές 
ανάγκες και µε τη σειρά της τροφοδοτεί τη διδασκαλία και τις ευρύτερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
του Τµήµατος µε τα ευρήµατα και τα πορίσµατά της.  
 
Επίσης, αυτό που χαρακτηρίζει έντονα το Τµήµα είναι το άνοιγµά του στην Ευρώπη και τον κόσµο. Το 
Τµήµα πιστεύει ότι οι ραγδαίες εξελίξεις που σηµειώνονται στο σηµερινό κόσµο και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν επιτρέπουν την εσωστρεφή τάση που κυριαρχούσε παραδοσιακά στην πανεπιστηµιακή 
εκπαίδευση. Για να µπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σηµερινής και της αυριανής κοινωνίας, το 
Πανεπιστήµιο πρέπει να είναι ανοικτό προς κάθε κατεύθυνση. Για αυτόν το λόγο, το πρόγραµµα 
σπουδών του Τµήµατος έχει έντονο συγκριτικό χαρακτήρα µε ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισµό.   
 
V.1.2 Η αποστολή του Τµήµατος  
 
Προπτυχιακό επίπεδο 
 
Το Τµήµα αποσκοπεί:  
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ú στην απόκτηση από τους/τις φοιτητές/τριες επιστηµονικών γνώσεων και την ανάπτυξη 
κριτικής σκέψης στα αντικείµενα που θεραπεύει, 

ú στην εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις µεθόδους επιστηµονικής σκέψης και έρευνας, 
ú στην παροχή των απαιτούµενων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ένταξή των φοιτητών/τριών 
στην αγορά εργασίας. 

 
Αυτά επιτυγχάνονται µέσω της διδασκαλίας µαθηµάτων, της εποπτείας εργασιών και γενικά του 
διδακτικού έργου των µελών ΔΕΠ, καθώς και µέσω της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/-τριών σε 
επιλεγµένους φορείς.  
 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών του Τµήµατος στα θεωρητικά ρεύµατα, 
τις µεθόδους και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας, το σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την εκτέλεση, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραµµάτων και µέτρων κοινωνικής πολιτικής καθώς και σε 
ζητήµατα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών εν γένει.  
 
Μεταπτυχιακό επίπεδο 
 
Το Τµήµα στοχεύει:  

• στην παροχή εξειδικευµένων επιστηµονικών γνώσεων σε ζητήµατα θεωρίας, µεθοδολογίας 
των κοινωνικών ερευνών, σχεδιασµού και αξιολόγησης προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής µε 
εκτεταµένη χρήση Η/Υ (πληροφορική και των σχετικών πακέτων, SPSS κ.ά.), 

• στην εισαγωγή και την καθοδήγηση των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην επιστηµονική 
έρευνα σε γνωστικά πεδία της κοινωνικής πολιτικής (εργασία και απασχόληση, κοινωνική 
ασφάλιση και κοινωνική προστασία, ανισότητες και κοινωνική συνοχή, κ.λπ.) µε τρόπο ώστε να 
αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν και να ερµηνεύουν την ύπαρξη και την εξέλιξη των 
προβληµάτων στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής καθώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν την 
έρευνα και να προτείνουν την εφαρµογή των αναγκαίων πολιτικών µε την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων τους. 

 
Αυτά επιτυγχάνονται µέσω της λειτουργίας του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών «Μεθοδολογία 
και Εφαρµογές στην Κοινωνική Πολιτική» και της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. 
 
Προαγωγή της επιστήµης και της έρευνας 
 
Το Τµήµα 

• συµβάλλει στην παραγωγή νέας γνώσης µέσα από την έρευνα (εµπειρική και θεωρητική) και την 
επιστηµονική µελέτη της κοινωνικής πολιτικής, τόσο ως γνωστικού αντικειµένου, όσο και ως 
υπαρκτών, εφαρµοζόµενων στην πράξη πολιτικών σε ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισµικό 
πλαίσιο,  

• και προάγει τον επιστηµονικό διάλογο ως προς τη µελέτη και τις µεθόδους προσέγγισης της 
κοινωνικής πολιτικής και το σχολιασµό και την κριτική ανάλυση των ασκούµενων πολιτικών σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 
Αυτά επιτυγχάνονται µέσα από το συγγραφικό και ερευνητικό έργο, τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, τη 
συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρια και άλλες ανάλογες δραστηριότητες. Στο έργο αυτό είναι 
καθοριστική η συµβολή του ερευνητικού κέντρου του Τµήµατος (ΚΕΚΜΟΚΟΠ) καθώς και των 
Εργαστηρίων του.  
 
V.1.3 Ο κοινωνικός ρόλος του Τµήµατος  
 
Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής επιδιώκει να αναπτύξει έναν ευρύτερο κοινωνικό ρόλο:  

• µε την ανάπτυξη ενός κριτικού επιστηµονικού λόγου για την τρέχουσα κοινωνική πολιτική 
και τη δηµοσιοποίησή του στην κοινωνία και τους φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής, 

• µε τη συµβολή του στη διαµόρφωση, το σχεδιασµό και την αξιολόγηση των δηµόσιων 
πολιτικών και πρακτικών που άπτονται των αντικειµένων του. 

 
Για την εκπλήρωση αυτού του ρόλου, το Τµήµα αναπτύσσει συγκεκριµένες δραστηριότητες που 
συστηµατοποιούν και προβάλλουν το έργο του. Σε αυτές περιλαµβάνονται: 
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• η οργάνωση επιστηµονικών συναντήσεων, ηµερίδων, συνεδρίων και συµποσίων µε εθνικό 
και διεθνή χαρακτήρα πάνω σε επίκαιρα θέµατα που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής, 

• η καλλιέργεια σχέσεων µε αντίστοιχα τµήµατα, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα µε στόχο 
την προώθηση ποικίλων επιστηµονικών δράσεων, ανταλλαγών κ.λπ. σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, 

• η ευρεία χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προβολή του, αλλά και την 
υιοθέτηση νέων µορφών για την επίτευξη των στόχων του, 

• η ανάπτυξη σχέσεων µε φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής. 
 
V.1.4 Οι επαγγελµατικές προοπτικές των πτυχιούχων 
 
Οι πανεπιστηµιακές σπουδές χαρακτηρίζονται όχι τόσο από την ευθύγραµµη και άµεση σχέση µε τις 
τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο µε τις διευρυµένες ανάγκες της οικονοµίας και κοινωνίας. 
Οι στέρεες πανεπιστηµιακές γνώσεις θεωρητικού, αναλυτικού και µεθοδολογικού χαρακτήρα παρέχουν 
στους/στις φοιτητές/τριες µας τις αναγκαίες δυνατότητες ανταπόκρισής τους στις σύγχρονες εξελίξεις που 
συντελούνται στην οικονοµία, την απασχόληση, τις ειδικότητες και τα επαγγέλµατα.  
 
Το πτυχίο του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής παρέχει µεγάλο φάσµα επαγγελµατικών δυνατοτήτων 
στους κατόχους του. Χάρη στο ευρύ υπόβαθρο που προσφέρεται, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν 
να απασχοληθούν σε πολλούς κλάδους του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. Έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής στις εξετάσεις Α.Σ.Ε.Π. α) για το δηµόσιο, β) για να προσληφθούν ως καθηγητές/τριες στη 
δηµόσια εκπαίδευση (ως Π.Ε. 10 Κοινωνιολόγοι). Επίσης, έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις 
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, στην οποία παρέχεται εκπαίδευση στην κατεύθυνση της 
κοινωνικής διοίκησης. Οι επαγγελµατικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τµήµατος ενισχύονται 
περισσότερο µέσα από τη διευρυµένη κλίµακα επιλογής προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών για 
εµβάθυνση σε ειδικότερα πεδία της κοινωνικής πολιτικής και γενικότερα των κοινωνικών επιστηµών. Το 
Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής προσφέρει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (για περισσότερες 
πληροφορίες βλ. σελ. 42). Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν:  

• σε δηµόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, 
• σε ινστιτούτα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, 
• σε οργανισµούς και γραφεία µελετών, 
• σε Δηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, 
• σε Διοικητικές Περιφέρειες, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, 

• σε Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, 
• σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισµούς, 
• σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών µε 
αρµοδιότητες σε θέµατα κοινωνικής προστασίας και παρέµβασης, 

• σε ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται µε την εκπόνηση, εφαρµογή, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικού σχεδιασµού και κοινωνικής 
ανάπτυξης, 

• στα τµήµατα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού (πολιτικές προσωπικού, εργασιακές 
σχέσεις, επαγγελµατική κατάρτιση, υγιεινή και ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.) δηµόσιων 
και ιδιωτικών φορέων, 

• στην εκπαίδευση1, δηµόσια και ιδιωτική. 
 
V.1.5. Οδηγίες για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες 
Όσοι/ες φοιτητές/τριες γράφονται για πρώτη φορά στο Τµήµα το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 κι έπειτα 
θα πρέπει να δηλώσουν: 
-πέντε (5) υποχρεωτικά µαθήµατα (ΥΠ) το Α Εξάµηνο,  
-πέντε (5) υποχρεωτικά µαθήµατα (ΥΠ) το Β Εξάµηνο,  
-τέσσερα (4) υποχρεωτικά µαθήµατα (ΥΠ) και ένα (1) µάθηµα επιλογής το Γ Εξάµηνο, 
-τρία (3) υποχρεωτικά µαθήµατα (ΥΠ) και δύο (2) µαθήµατα επιλογής το Δ Εξάµηνο, 
                                                             
1  Διευκρινίζεται ότι η πρόσβαση των πτυχιούχων του τµήµατος ως καθηγητές/-τριες στη δευτεροβάθµια 
δηµόσια εκπαίδευση διευκολύνεται µε τη παρακολούθηση ενός ετησίου προγράµµατος παιδαγωγικής κατάρτισης 
στην ΑΣΠΑΙΤΕ ή ενός ΠΜΣ Επιστηµών της Αγωγής, εκτός εάν πρόκειται για την πρόσληψή τους ως Π.Ε. 10 
Κοινωνιολόγοι.  
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-τρία (3) µαθήµατα επιλογής (ΕΠ)  και ένα (1) σεµινάριο(ΣΕΜ) το Ε Εξάµηνο, 
-τρία (3) µαθήµατα επιλογής (ΕΠ)  και ένα (1) σεµινάριο(ΣΕΜ) το ΣΤ Εξάµηνο, 
-τρία (3) µαθήµατα επιλογής (ΕΠ) και ένα (1) σεµινάριο(ΣΕΜ) (ή δύο (2) µαθήµατα επιλογής (ΕΠ) και 
ένα σεµινάριο και πτυχιακή εργασία) το Ζ Εξάµηνο και 
-τρία (3) µαθήµατα επιλογής (ΕΠ) και ένα (1) σεµινάριο (ΣΕΜ) (ή τρία (3) µαθήµατα επιλογής (ΕΠ), και 
πτυχιακή εργασία) το Η Εξάµηνο, 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ 
ΤΙΣ 240 ECTS ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ.  
Σηµ.: Εάν οι φοιτητές/τριες επιλέξουν πτυχιακή εργασία, τότε αυτή ισοδυναµεί µε ένα µάθηµα επιλογής 
και ένα σεµινάριο και έχει ετήσια διάρκεια.  
 
 
V.2 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Μετά την κατάτµηση του ενιαίου Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, από 
την οποία προήλθε το σηµερινό Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, συζητήθηκε, τόσο στο πλαίσιο των 
διαδοχικών Επιτροπών Σπουδών όσο και στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Κοινωνικής 
Πολιτικής, η αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών, η οποία τελικά αποφασίστηκε το ακαδηµαϊκό 
έτος 2007-2008. Το αναµορφωµένο Πρόγραµµα Σπουδών εφαρµόζεται από το ακαδηµαϊκό έτος 2008-
2009.  
 
V.2.1 Βασικοί στόχοι του προγράµµατος σπουδών 
 
Η φιλοσοφία των σπουδών στο Τµήµα αποβλέπει: 

• να εξοπλίσει τους/τις φοιτητές/τριες µε τις ουσιαστικές γνώσεις και τις δεξιότητες που 
απαιτεί η επιστηµονική επάρκεια και η επαγγελµατική τους ένταξη, 

• να τους/τις βοηθήσει να καλλιεργήσουν µία ολοκληρωµένη αντίληψη για το  
επιστηµονικό ήθος, την κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία που οφείλουν να χαρακτηρίζουν τον 
επιστήµονα κοινωνικής πολιτικής. 

 
Αυτή η επιδίωξη διατρέχει το σύνολο του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος και αποτυπώνεται τόσο 
στην οργάνωση των µαθηµάτων όσο και στις εν γένει δραστηριότητές του.  
 
Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής είναι προσαρµοσµένο στη σύγχρονη 
πραγµατικότητα και την προσεγγίζει σε όλα τα επίπεδα, στις µίκρο- και µάκρο-αναλύσεις των 
κοινωνικών προβληµάτων, την τοπική, εθνική και διεθνή διάσταση των κοινωνικών φαινοµένων και των 
εφαρµοσµένων πολιτικών.  
 
Το πρόγραµµα σπουδών στοχεύει στην απόκτηση: 

• γενικών γνώσεων στις κοινωνικές επιστήµες, 
• ειδικών γνώσεων σε επιµέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής. 

 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα σπουδών που εξοπλίζει τον/την φοιτητή/τρια τόσο µε τις 
θεωρητικές όσο και µε τις εφαρµοσµένες γνώσεις που θα του επιτρέψουν να κάνει µία σωστά 
προσανατολισµένη επαγγελµατική σταδιοδροµία. Αυτό το χαρακτηριστικό του προγράµµατος 
αποτυπώνεται στη λειτουργική διάρθρωσή του, στη διάκριση των µαθηµάτων σε υποχρεωτικά και 
επιλογής, σε µαθήµατα κορµού και µαθήµατα πεδίων. Η ποικιλία συνδυασµών επιτρέπει στο/στην 
φοιτητή/τρια να διαµορφώσει το δικό του/της πρόγραµµα σπουδών και να το προσαρµόσει στις δικές 
του/της ανάγκες, προτιµήσεις και προοπτικές.  
Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 το πρόγραµµα σπουδών αναµορφώθηκε προκειµένου να 
προσαρµοστεί στις αλλαγές που συντελούνται στον ευρωπαϊκό ακαδηµαϊκό χώρο και στις ανάγκες των 
φοιτητών/τριών. Οι νέες αλλαγές θα ισχύουν για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες (όσοι/ες γράφονται 
για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018) ενώ όσοι/ες είναι ήδη εγγεγραµµένοι/ες φοιτητές/τριες, 
θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε το υφιστάµενο πρόγραµµα σπουδών.  
 
V.2.2 Το ακαδηµαϊκό έτος και τα εξάµηνα σπουδών  
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Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του 
επόµενου χρόνου. Το εκπαιδευτικό έργο που συντελείται σε ένα (1) ακαδηµαϊκό έτος διαρθρώνεται 
χρονικά σε δύο (2) εξάµηνα: το Χειµερινό (ΧΕ) και το Εαρινό (ΕΕ). 
 
Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει 13 τουλάχιστον πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας και 3-4 εβδοµάδες για 
εξετάσεις. Η έναρξη του χειµερινού εξαµήνου τοποθετείται το νωρίτερο την τελευταία εβδοµάδα του 
Σεπτεµβρίου. Το εαρινό εξάµηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες 
έναρξης και λήξης των εξαµήνων και των εξεταστικών περιόδων καθορίζονται από τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστηµίου. 
 
Το εξάµηνο αποτελεί: (α) χρονική περίοδο ολοκλήρωσης του διδακτικού έργου ενός µαθήµατος και (β) 
χρονική περίοδο για τον καθορισµό του ελαχίστου χρόνου σπουδών. 
 
Για τη λήψη του πτυχίου Κοινωνικής Πολιτικής απαιτείται πραγµατική φοίτηση οκτώ (8) τουλάχιστον 
εξαµήνων.  
 
V.2.3  Η υποχρεωτικότητα και η επιλογή µαθηµάτων 
 
Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος είναι δεσµευτικό για τα υποχρεωτικά µαθήµατα τα οποία 
δηλώνονται κατά τα αντίστοιχα έτη που διδάσκονται (του πρώτου έτους το πρώτο έτος, το δεύτερο έτος 
το δεύτερο έτος και το τρίτο έτος το τρίτο έτος). Ειδικά οι φοιτητές/τριες που γράφτηκαν στο Τµήµα 
το 2016-2017 και πριν, θα πρέπει να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα του τρέχοντος και 
των προηγούµενων ετών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές/τριες, 
στα δύο (2) πρώτα έτη σπουδών, αποκτούν γενικές βασικές γνώσεις οι οποίες τους επιτρέπουν να 
παρακολουθήσουν άνετα το πρόγραµµα του τρίτου και τέταρτου έτους, στη διάρκεια των οποίων ο 
στόχος είναι η απόκτηση πιο εξειδικευµένων γνώσεων. Με την επιλογή αυτή στα δύο (2) πρώτα έτη 
σπουδών, οι φοιτητές/τριες ολοκληρώνουν την παρακολούθηση του συνόλου, σχεδόν, των υποχρεωτικών 
µαθηµάτων (24 από τα συνολικά 26 υποχρεωτικά µαθήµατα), η επιτυχής εξέταση των οποίων αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. Για όσους/ες γράφονται στο Τµήµα για πρώτη φορά κατά 
το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 το πρόγραµµα σπουδών για το πρώτο έτος περιλαµβάνει 10 υποχρεωτικά 
µαθήµατα (5 µαθήµατα το Α΄ εξάµηνο και 5 µαθήµατα το Β΄ εξάµηνο) τα οποία αντιστοιχούν σε 6 
ακαδηµαϊκές µονάδες του συστήµατος ECTS το καθένα.  
 
Γενικά, µε εξαίρεση τα υποχρεωτικά µαθήµατα, το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος είναι ενδεικτικό. 
Κάθε φοιτητής/τρια διαµορφώνει µε δική του/της πρωτοβουλία το Ατοµικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ), 
ανάλογα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του/της και µε τις δυνατότητες φοίτησης που έχει. Έτσι, µπορεί να 
επιλέξει σε κάθε χειµερινό (ΧΕ) ή εαρινό (ΕΕ) εξάµηνο όποια µαθήµατα επιθυµεί, υπό τον όρο ότι, ο 
συνολικός κατά εξάµηνο αριθµός των Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) που αντιστοιχούν στα µαθήµατα αυτά 
και δηλώνονται για πρώτη φορά, δεν θα ξεπερνάει τις δεκαοκτώ (18) ΔΜ για τα εξάµηνα Α΄ και Β΄, τις 
είκοσι µία (21) ΔΜ για τα εξάµηνα Γ΄ έως και ΣΤ΄, και τις είκοσι τέσσερις (24) ΔΜ για τα εξάµηνα Ζ΄ 
και Η΄. Μετά την ολοκλήρωση του Η΄ εξαµήνου σπουδών ο/η φοιτητής/τρια µπορεί να επιλέξει έως και 
το 50% του συνολικού αριθµού των µαθηµάτων που προσφέρονται στο αντίστοιχο εξάµηνο.  
 
Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος καθορίζεται στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 
από τη Συνέλευση (Σ), ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, και ισχύει 
για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος.  
 
V.2.4 Οι διδακτικές µονάδες 
 
Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα αντιστοιχεί σε έναν αριθµό Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ). Μία (1) ΔΜ 
αντιστοιχεί σε µία (1) εβδοµαδιαία ώρα αυτοτελούς διδασκαλίας επί ένα (1) εξάµηνο ή σε µία (1) ως 
τρεις (3) εβδοµαδιαίες ώρες υπολοίπου διδακτικού έργου επί ένα (1) εξάµηνο. Οι ΔΜ καταχωρίζονται 
στην ατοµική µερίδα του/της φοιτητή/τρια µετά την επιτυχή παρακολούθηση του µαθήµατος. Όλα τα 
µαθήµατα του Τµήµατος, διδασκόµενα και αυτενέργειας, αντιστοιχούν σε τρεις (3) ΔΜ. Εξαιρείται η 
πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε εννέα (9) ΔΜ. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό 
Σύστηµα Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων, κάθε µάθηµα του Τµήµατος αντιστοιχεί σε πέντε (5) 
ECTS. H πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ECTS. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 τα 
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υποχρεωτικά µαθήµατα του πρώτου έτους σπουδών (Α΄ και Β΄ εξάµηνο) αντιστοιχούν σε 6 ακαδηµαϊκές 
µονάδες του συστήµατος ECTS το καθένα. 
 
V.2.5 Τα επίπεδα συνθετότητας 
 
Τα µαθήµατα κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επίπεδα Συνθετότητας (ΕΣ), ανάλογα µε το βαθµό της 
εξειδίκευσης τους και το επίπεδο γνώσεων που προϋποθέτουν. Κάθε επίπεδο συνθετότητας αντιστοιχεί 
σε ένα (1) έτος κανονικής φοίτησης, δηλαδή σε δύο (2) συνεχόµενα εξάµηνα (ΧΕ και ΕΕ) ενός 
ακαδηµαϊκού έτους. Έτσι, π.χ. τα µαθήµατα που κατατάσσονται στο ΕΣ3 ανταποκρίνονται κατ’ αρχή 
στις δυνατότητες ενός τριτοετούς φοιτητή (δηλαδή, στο Ε΄ και ΣΤ΄ εξάµηνο σπουδών). 
 
V.2.6 Κατηγορίες µαθηµάτων  
 
Η χρονική οργάνωση κάθε µαθήµατος εκτείνεται σε ένα (1) εξάµηνο. Κάθε µάθηµα έχει έναν εξαψήφιο 
κωδικό αριθµό που αποτελεί την ταυτότητά του και το βασικό στοιχείο αναφοράς του.  
 
Τα µαθήµατα του Τµήµατος κατατάσσονται σε διδασκόµενα µαθήµατα και σε µαθήµατα αυτενέργειας. 
 
Τα διδασκόµενα µαθήµατα κατατάσσονται σε Υποχρεωτικά Μαθήµατα (ΥΠ) και σε Μαθήµατα Επιλογής 
(ΕΠ). Τα µαθήµατα αυτενέργειας είναι σεµινάρια και προπτυχιακές εργασίες (εξαµηνιαίες εργασίες και 
πτυχιακή εργασία) και είναι Μαθήµατα Επιλογής (ΕΠ). Τα διδασκόµενα µαθήµατα και τα µαθήµατα 
αυτενέργειας διδάσκονται από µέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος. 
 
Επιπρόσθετα, οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν Μαθήµατα εκτός Τµήµατος (ΜΕΤ) 
τα οποία είναι επίσης Μαθήµατα Επιλογής (ΕΠ) και τα οποία αντιστοιχούν µε ισάριθµα διδασκόµενα 
µαθήµατα.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι κατηγορίες των µαθηµάτων:  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Υποχρεωτικά µαθήµατα (ΥΠ) Μαθήµατα Επιλογής (ΕΠ) 
Διδασκόµενα α) Διδασκόµενα 
 β) Μαθήµατα αυτενέργειας 
 β.1 Σεµινάρια 
 β.2 Προπτυχιακές Εργασίες  
 β.2.1 Πτυχιακή Εργασία (ΠΤ) 
 γ) Μαθήµατα εκτός Τµήµατος (ΜΕΤ) 
 
Στο πλαίσιο διδασκοµένου µαθήµατος (ΥΠ ή ΕΠ) παρέχεται στους/στις φοιτητές/τριες η δυνατότητα 
εκπόνησης Εργασίας Διδασκόµενου Μαθήµατος (ΕΔΜ). Η ΕΔΜ δεν έχει απαλλακτικό χαρακτήρα. Ο 
βαθµός της ΕΔΜ προστίθεται στον βαθµό της επιτυχούς εξαµηνιαίας εξέτασης του διδασκόµενου 
µαθήµατος (προκειµένου περί ΕΔΜ, βλ. παράγραφο V.2.9).  
 
Οι φοιτητές/τριες εκτός του Τµήµατος που επιλέγουν µαθήµατα από το Τµήµα, ως ΜΕΤ, υποχρεώνονται 
να ακολουθούν τη σειρά των προαπαιτούµενων µαθηµάτων (ΠΑ) όπου υφίσταται.  
 
V.2.6.1 Υποχρεωτικά Μαθήµατα (ΥΠ) 
 
Υποχρεωτικά µαθήµατα (ΥΠ) είναι τα µαθήµατα που συνθέτουν τη βάση του πτυχίου του Τµήµατος. Τα 
ΥΠ µαθήµατα είναι κοινά για όλους τους/τις φοιτητές/τριες. Η επιτυχής εξέταση του/της φοιτητή/τριας 
στα ΥΠ µαθήµατα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου.  
 
Τα Υποχρεωτικά µαθήµατα κατατάσσονται σε Επίπεδα Συνθετότητας (ΕΣ) 1, 2, ή 3, ανάλογα µε το 
επίπεδο γνώσεων που απαιτούν. Μαθήµατα µε καθαρά εισαγωγικό χαρακτήρα κατατάσσονται στο ΕΣ1. 
Τα 24 από τα 26 Υποχρεωτικά µαθήµατα (ΥΠ) του Προγράµµατος Σπουδών διδάσκονται στα δύο (2) 
πρώτα έτη (βλ. αναλυτικά παράγραφο V.2.10).  
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Η διδασκαλία των Υποχρεωτικών µαθηµάτων στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες γενικές 
βασικές γνώσεις στα αντικείµενα της κοινωνικής πολιτικής, της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής και 
πολιτικής θεωρίας, της κοινωνικής και οικονοµικής ιστορίας, της µεθοδολογίας, της οικονοµικής 
θεωρίας, του δικαίου, της γεωγραφίας και της δηµογραφίας. 
 
V.2.6.2 Μαθήµατα Επιλογής (ΕΠ)  
 
Τα µαθήµατα επιλογής του Τµήµατος, διδάσκονται από µέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Σ του 
Τµήµατος. Τα µαθήµατα αυτά, τα οποία συνιστάται στους/στις φοιτητές/τριες να τα επιλέξουν από το 
τρίτο έτος σπουδών και µετά, στοχεύουν στην απόκτηση ειδικών γνώσεων σε επιµέρους πεδία της 
κοινωνικής πολιτικής.  
 
V.2.6.3 Μαθήµατα αυτενέργειας 
 
Μαθήµατα αυτενέργειας είναι τα σεµινάρια και οι εργασίες (εξαµηνιαίες εργασίες και πτυχιακή 
εργασία). Αντιστοιχούν µε ισάριθµα διδασκόµενα µαθήµατα, εκτός από την πτυχιακή εργασία που 
αντιστοιχεί µε τρία (3) διδασκόµενα µαθήµατα (προκειµένου περί µαθηµάτων αυτενέργειας, βλ. 
παράγραφο V.2.8). 
 
V.2.6.4 Μαθήµατα εκτός Τµήµατος (ΜΕΤ) 
 
Οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν Μαθήµατα εκτός Τµήµατος (ΜΕΤ). Πρόκειται για 
µαθήµατα επιλογής τα οποία αντιστοιχούν µε ισάριθµα διδασκόµενα µαθήµατα (προκειµένου περί ΜΕΤ, 
βλ. παράγραφο V.2.12).  
 
Οι φοιτητές/τριες εκτός του Τµήµατος που επιλέγουν µαθήµατα από το Τµήµα, ως ΜΕΤ, υποχρεώνονται 
να ακολουθούν τη σειρά των προαπαιτούµενων µαθηµάτων (ΠΑ) όπου υφίσταται.  
 
V.2.6.5 Προεπιλογές µαθηµάτων (ΠΕ)  
 
Ως προεπιλογές µαθηµάτων προσδιορίζονται τα µαθήµατα που έχουν εισαγωγικό ή προκαταρτικό 
χαρακτήρα για κάποιο ή κάποια άλλα µαθήµατα. Οι προεπιλογές αποτελούν υπόδειξη προς τον/την 
φοιτητή/τρια, για να παρακολουθήσει πιο άνετα και αποτελεσµατικά τα µαθήµατα που έχουν κάποια 
λογική ή συστηµατική αλληλουχία µεταξύ τους.  
 
V.2.7 Τα διδασκόµενα µαθήµατα  
 
Κάθε φοιτητής/τρια θεωρείται ότι παρακολούθησε ένα (1) διδασκόµενο µάθηµα µε επιτυχία εφόσον 
συγκέντρωσε βαθµό εξαµήνου τουλάχιστον πέντε (5). Οι εξεταστικές περίοδοι ορίζονται από το νόµο. Οι 
ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των εξεταστικών περιόδων καθορίζονται από τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστηµίου. 
 
Εργασίες που εκπονούνται ή ασκήσεις στις οποίες υποβάλλονται οι φοιτητές/τριες στο πλαίσιο 
διδασκοµένου µαθήµατος βαθµολογούνται στην κλίµακα 0-10. Ο βαθµός της µεµονωµένης εργασίας ή ο 
µέσος όρος του συνόλου των βαθµών των εργασιών και/ή κάθε είδους ασκήσεων του εξαµήνου 
προστίθεται στο βαθµό της επιτυχούς εξαµηνιαίας εξέτασης του µαθήµατος µε την εξής αντιστοιχία: 1 
βαθµός για βαθµό εργασίας ή µέσο όρο βαθµών εργασιών και/ή ασκήσεων του εξαµήνου 5 ή 6, 2 βαθµοί 
για βαθµό 7 ή 8 και 3 βαθµοί για βαθµό 9 ή 10. Εργασίες και/ή ασκήσεις που απαιτούνται ή διεξάγονται 
στο πλαίσιο διδασκόµενου µαθήµατος ουδέποτε έχουν απαλλακτικό χαρακτήρα. Η βαθµολογία εργασίας 
ή ο µέσος όρος του συνόλου των βαθµών εργασιών και/ή ασκήσεων του εξαµήνου δεν προστίθεται στο 
βαθµό της επιτυχούς εξέτασης σε περίπτωση επανάληψης του διδασκοµένου µαθήµατος (ειδικότερα για 
τις εργασίες στο πλαίσιο διδασκόµενου µαθήµατος, βλ. παράγραφο V.2.9).  
 
Φοιτητής/τρια που δεν εξετάστηκε µε επιτυχία σε διδασκόµενο µάθηµα ΥΠ υποχρεούται να το 
επαναλάβει. Αν το µάθηµα είναι ΕΠ ο/η φοιτητής/τρια δικαιούται είτε να επιλέξει κάποιο άλλο από τα 
µαθήµατα ΕΠ είτε να επαναλάβει το µάθηµα ΕΠ στο οποίο απέτυχε. Οι ΔΜ µαθηµάτων ΥΠ στα οποία 
εξετάστηκε µε επιτυχία ο/η φοιτητής/τρια κατοχυρώνονται και δε µεταβάλλονται σε περιπτώσεις 
µεταγενέστερης µεταβολής των ΔΜ ή της κατηγορίας του µαθήµατος. Σε περίπτωση κατάργησης ή 
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αντικατάστασης µαθήµατος ΥΠ στο οποίο απέτυχε οριστικά, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να 
συµπληρώσει τις ελλείπουσες ΔΜ µε ΔΜ µαθηµάτων της ίδιας κατηγορίας του νέου προγράµµατος. 
 
V.2.8 Τα µαθήµατα αυτενέργειας – Σεµινάρια και εργασίες  
 
V.2.8.1 Γενικά  
 
Μαθήµατα αυτενέργειας είναι τα σεµινάρια και οι εργασίες (εξαµηνιαίες εργασίες και πτυχιακή εργασία). 
Στην κατηγορία αυτή δεν ανήκουν οι εργασίες διδασκόµενου µαθήµατος (ΕΔΜ) οι οποίες εκπονούνται 
στο πλαίσιο διδασκόµενου µαθήµατος (προκειµένου περί ΕΔΜ, βλ. αναλυτικά παράγραφο V.2.9). 
 
Τα µαθήµατα αυτενέργειας περιλαµβάνονται στο ετήσιο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος και 
λαµβάνουν ιδιαίτερο κωδικό αριθµό. Οι προϋποθέσεις και οι όροι συµµετοχής στα µαθήµατα 
αυτενέργειας του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους ανακοινώνονται από την Επιτροπή Προπτυχιακών 
Σπουδών, εγκρίνονται από τη ΓΣ µέχρι το τέλος Μαΐου του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους και 
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σπουδών του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους.   
 
Η δήλωση µαθηµάτων αυτενέργειας γίνεται στις ίδιες προθεσµίες και µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται η 
δήλωση επιλογής εξαµηνιαίων µαθηµάτων. Δεν είναι δυνατή η δήλωση περισσοτέρων των τριών (3) 
µαθηµάτων αυτενέργειας κατά εξάµηνο.  
 
Τα µαθήµατα αυτενέργειας βαθµολογούνται κατά την εξεταστική περίοδο του εξαµήνου στο οποίο 
διδάχτηκαν, εφόσον πρόκειται για σεµινάρια ή στο εξάµηνο στο οποίο δηλώθηκαν η εξαµηνιαία, ή η 
πτυχιακή εργασία. Τα µαθήµατα αυτενέργειας δεν επανεξετάζονται ούτε επαναλαµβάνονται. Κάθε 
φοιτητής/τρια θεωρείται ότι παρακολούθησε ένα (1) µάθηµα αυτενέργειας µε επιτυχία εφόσον 
συγκέντρωσε βαθµό τουλάχιστον πέντε (5). 
 
V.2.8.2 Τα σεµινάρια  
 
Σκοπός των σεµιναρίων είναι η εκ µέρους των φοιτητών/τριών αξιοποίηση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων για την πολυεπίπεδη και πολύπλευρη διερεύνηση και ανάλυση επιµέρους προβληµάτων 
ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος. Η συνεχής και ενεργός συµµετοχή των φοιτητών/τριών είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιτυχή παρακολούθηση του σεµιναρίου, δεδοµένου ότι το διδακτικό έργο 
στηρίζεται κυρίως στην αυτενέργεια των φοιτητών/τριών που συµµετέχουν σ’ αυτά και λιγότερο στη 
διδασκαλία. Σε κάθε σεµινάριο αντιστοιχούν τρεις (3) ΔΜ. Τα σεµινάρια κατατάσσονται σε ΕΣ τρία (3) ή 
τέσσερα (4). Τα σεµινάρια συνυπολογίζονται στο σύνολο των επιλεγοµένων µαθηµάτων κάθε εξαµήνου. 
Δεν είναι δυνατή η δήλωση περισσοτέρων των τριών (3) σεµιναρίων κατά εξάµηνο. Η αξιολόγηση των 
φοιτητών/τριών που έχουν επιλέξει κάποιο σεµινάριο δεν επαναλαµβάνεται στην εξεταστική περίοδο του 
Σεπτεµβρίου.  
 
Η παρακολούθηση και η ενεργός συµµετοχή στο σεµινάριο είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπονται πάνω 
από τρεις (3) συνολικά απουσίες από το σεµινάριο, ανεξάρτητα από το αν οι απουσίες αυτές είναι 
δικαιολογηµένες ή όχι. Φοιτητής/τρια που σηµείωσε περισσότερες από τρεις (3) απουσίες θεωρείται ότι 
απέτυχε στο σεµινάριο. Δικαιούται όµως να το παρακολουθήσει ως ακροατής/τρια, αν το επιθυµεί. Οι 
φοιτητές/τριες υπογράφουν σε ξεχωριστή για κάθε συνεδρίαση κατάσταση παρουσιών η οποία 
υπογράφεται και χρονολογείται από το διδάσκοντα. Οι καταστάσεις κατατίθενται στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος και αποτελούν αναγκαίο προαπαιτούµενο για την ανακοίνωση της βαθµολόγησης του 
σεµιναρίου.  
 
Οι φοιτητές/τριες που συµµετέχουν στο σεµινάριο υποχρεούνται να καταθέσουν µία (1) τουλάχιστον 
γραπτή εργασία και να κάνουν µία (1) τουλάχιστον προφορική παρουσίαση. Οι εργασίες των 
φοιτητών/τριών κατατίθενται στη Γραµµατεία (σε µορφή κατάστασης ανά µάθηµα) από το διδάσκοντα 
µαζί µε τη βαθµολογία.  
 
Τα σεµινάρια µπορούν να οργανώνονται και σε ξένη γλώσσα. Η εξασφάλιση µετάφρασης δεν είναι 
υποχρεωτική για το Τµήµα.  
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Η συνολική διάρκεια του σεµιναρίου ακολουθεί τη συνολική διάρκεια των διδασκόµενων µαθηµάτων. Ο 
συνολικός αριθµός των φοιτητών/τριών που συµµετέχουν στο σεµινάριο δε µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
από δεκαπέντε (15). 
 
Σε περίπτωση που ο αριθµός των φοιτητών/τριών που επέλεξαν µάθηµα ΕΠ δεν ξεπερνάει τους 
δεκαπέντε (15) και µε δυνατότητα επέκτασης (είναι στη διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντα) του αριθµού 
έως είκοσι (20), ο/η διδάσκων/ουσα µπορεί να οργανώσει το µάθηµα ως σεµινάριο. Η απόφαση αυτή 
του/της διδάσκοντος/ουσας ανακοινώνεται στη Γραµµατεία και στην Επιτροπή Σπουδών του Τµήµατος. 
Οι φοιτητές/τριες που δεν επιθυµούν να παρακολουθήσουν το µάθηµα ως σεµινάριο δικαιούνται να 
επιλέξουν άλλο µάθηµα του ίδιου εξαµήνου. Η αλλαγή του µαθήµατος δε µπορεί να γίνει µετά την 
παρέλευση τριών εβδοµάδων από την έναρξη διδασκαλίας του µαθήµατος που µετατράπηκε σε 
σεµινάριο. Το σεµινάριο που προέκυψε από µετατροπή διδασκοµένου µαθήµατος διδάσκεται σύµφωνα 
µε τους όρους που αφορούν στη διδασκαλία των σεµιναρίων.  
 
Οι φοιτητές/τριες που δεν επιθυµούν να εκπονήσουν εξαµηνιαία εργασία µπορούν να επιλέξουν άλλο 
µάθηµα του ιδίου εξαµήνου. Η αλλαγή µαθήµατος δε µπορεί να γίνει µετά την παρέλευση τριών 
εβδοµάδων από την έναρξη διδασκαλίας του µαθήµατος που µετατράπηκε σε εργασία. Η εξαµηνιαία 
εργασία που προέκυψε από µετατροπή διδασκοµένου µαθήµατος ή σεµιναρίου εκπονείται σύµφωνα µε 
τους όρους που αφορούν στην εκπόνηση εξαµηνιαίας εργασίας.  
 
V.2.8.3.2 Πτυχιακή εργασία  
 
Η πτυχιακή εργασία ισοδυναµεί µε εννέα (9) ΔΜ µαθηµάτων επιλογής, δηλαδή, µε όσες διδακτικές 
µονάδες αντιστοιχούν σε τρία (3) µαθήµατα επιλογής, όµως υπολογίζεται ως ένα (1) µάθηµα για τον 
υπολογισµό του βαθµού πτυχίου (βλ. παράγραφο V.4.2). Μετά τη βαθµολόγησή της, η εργασία 
κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος και ανακοινώνεται σε ειδική κατάσταση βαθµολογίας των 
πτυχιακών εργασιών. 
 
Ο/η φοιτητής/τρια, στη διάρκεια των σπουδών του/της, δε µπορεί να εκπονήσει περισσότερες από µία (1) 
πτυχιακές εργασίες. Φοιτητής/τρια ο/η οποίος/α εκπονεί πτυχιακή εργασία δεν µπορεί παράλληλα να 
δηλώσει πάνω από δύο (2) άλλα µαθήµατα αυτενέργειας (σεµινάρια και/ή εξαµηνιαίες εργασίες). Η 
πτυχιακή εργασία είναι ατοµική. Δεν επιτρέπεται οµαδική ή συλλογική συγγραφή πτυχιακής εργασίας.  
 
Η πτυχιακή εργασία εκπονείται στη διάρκεια του Η΄ εξαµήνου. Το Τµήµα συνιστά στους/στις 
φοιτητές/τριες που επιθυµούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία να έρχονται σε επαφή µε τους/τις 
διδάσκοντες/ουσες στη διάρκεια του αµέσως προηγούµενου εξαµήνου (Ζ΄ εξάµηνο). Οι φοιτητές/τριες 
που έχουν ολοκληρώσει το Η΄ εξάµηνο σπουδών χωρίς να λάβουν πτυχίο, µπορούν να εκπονήσουν 
πτυχιακή εργασία µόνο κατά τα εαρινά εξάµηνα σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση 
πτυχιακής εργασίας είναι ο/η φοιτητής/τρια να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον ενενήντα (90) ΔΜ. 
 
Κάθε µέλος ΔΕΠ µπορεί να αναλάβει την εποπτεία 3 κατά µέγιστο αριθµό πτυχιακών εργασιών. 
Εποπτεύων/ουσα µπορεί να είναι και µέλος ΔΕΠ άλλου τµήµατος µάθηµα του οποίου επέλεξε ο/η 
φοιτητής/τρια ως ΜΕΤ, αρκεί το θέµα της πτυχιακής εργασίας να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των 
αντικειµένων του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και να υποβάλλεται αίτηµα για την έγκρισή του από 
τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.  
 
Η πτυχιακή εργασία µπορεί να υποβληθεί και σε µία (1) από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, 
γαλλικά ή γερµανικά) ύστερα από απόφαση της Σ, που λαµβάνεται µετά από σχετική εισήγηση του/της 
εποπτεύοντα/ουσης. Στην περίπτωση αυτή, η εργασία συνοδεύεται και από ολιγοσέλιδη περίληψη στα 
ελληνικά η οποία πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον πέντε (5) σελίδων.  
 
Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται µέχρι την ηµέρα έναρξης των επαναληπτικών εξετάσεων του 
Σεπτεµβρίου. Στην περίπτωση όπου ο/η φοιτητής/τρια επιθυµεί τη βαθµολόγηση της πτυχιακής εργασίας 
κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαµήνου, η κατάθεση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να γίνει 
µέχρι την ηµέρα έναρξης των εξετάσεων του εαρινού εξαµήνου. Η κατάθεση της εργασίας γίνεται µε 
αίτηση που πρωτοκολλείται στο Τµήµα. Η εργασία διαβιβάζεται στον εποπτεύοντα διδάσκοντα για 
βαθµολόγηση µε σχετικό σηµείωµα της Γραµµατείας. 
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H έκταση της πτυχιακής εργασίας ορίζεται, τουλάχιστον, στις δώδεκα (12) χιλιάδες λέξεις. Στις 
προδιαγραφές αυτές δεν περιλαµβάνονται τα παραρτήµατα (που περιέχουν λ.χ. αναδηµοσιευµένα 
κείµενα, στατιστικούς πίνακες κ.λπ.) και οι σελίδες περιεχοµένων, σηµειώσεων, βιβλιογραφίας, 
ευρετηρίων κ.λπ.   
 
Η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το ένα (1) από τα υποβαλλόµενα αντίτυπα 
παραµένει στη Γραµµατεία του Τµήµατος για στο Αρχείο του Τµήµατος. Τα υπόλοιπα τρία (3) 
παραδίδονται στον εποπτεύοντα. Επιπλέον, η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική µορφή.   
 
Η πτυχιακή εργασία βαθµολογείται σε πρώτη φάση από τον εποπτεύοντα. Εφόσον η εργασία κριθεί 
επιτυχής ο/η  φοιτητής/τρια εξετάζεται προφορικά επί της εργασίας του/της ενώπιον τριµελούς επιτροπής 
την οποία συγκροτεί ο εποπτεύων. Καταβάλλεται προσπάθεια το ένα (1) από τα µέλη της επιτροπής να 
είναι µέλος ΔΕΠ εκτός Τµήµατος. Ωστόσο, τα δύο (2) από τα τρία (3) µέλη της εξεταστικής επιτροπής 
της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής. 
Δε θεωρούνται µέλη ΔΕΠ εκτός Τµήµατος οι διδάσκοντες/ουσες µαθήµατα στο Τµήµα κατ’ ανάθεση, ως 
επισκέπτες/τριες Καθηγητές, ειδικοί επιστήµονες ή συµβασιούχοι του ΠΔ 407/80. Ο τελικός βαθµός 
επιτυχίας της πτυχιακής εργασίας αποτελείται από το άθροισµα του αρχικού βαθµού επιτυχίας και του 
βαθµού της προφορικής εξέτασης. Για το άθροισµα αυτό, ο αρχικός βαθµός επιτυχίας πολλαπλασιάζεται 
επί το συντελεστή 0,6 και ο προφορικός βαθµός επί το συντελεστή 0,4. 
 
Η δυνατότητα δήλωσης πτυχιακής εργασίας προαπαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση δύο (2) τουλάχιστον 
εργασιών διδασκόµενων µαθηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των σεµιναρίων. Για τις εργασίες των 
φοιτητών/τριών τηρείται αρχείο από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.   
 
V.2.9 Οι εργασίες διδασκόµενων µαθηµάτων  
 
Η Εργασία Διδασκόµενου Μαθήµατος (ΕΔΜ) αποτελεί µέρος της διδασκαλίας του µαθήµατος στο 
πλαίσιο του οποίου εκπονούνται και είναι προαιρετικές. Ο/η φοιτητής/τρια, στο πλαίσιο ενός 
διδασκόµενου µαθήµατος, µπορεί να υποβάλλει µόνο µία (1) ΕΔΜ. Οι ΕΔΜ βαθµολογούνται από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα. Σε καµία περίπτωση οι εργασίες µαθήµατος δε µπορούν να έχουν απαλλακτικό 
χαρακτήρα.  
 
Σκοπός των ΕΔΜ είναι να δώσουν στο/στη φοιτητή/τρια τη δυνατότητα να ασκηθεί στη µελέτη ενός 
θέµατος που τον ενδιαφέρει και στον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης ενός επιστηµονικού κειµένου. 
Οι ΕΔΜ είναι κατά βάση ατοµικές. Οµαδική ή συλλογική συγγραφή ΕΔΜ επιτρέπεται µόνο στην 
περίπτωση που ο αριθµός των φοιτητών/τριών  δεν ξεπερνά τους δύο (2) και η συµβολή του καθενός 
στην εκπόνηση της εργασίας είναι σαφώς προσδιορισµένη. Η οµαδική ή συλλογική ΕΔΜ κρίνεται 
επιτυχής ή ανεπιτυχής ως σύνολο και όχι µεµονωµένα για τον καθένα από τους/τις δύο φοιτητές/τριες. 
Όταν η οµαδική ή συλλογική ΕΔΜ κρίνεται επιτυχής, ο βαθµός αποδίδεται ξεχωριστά για κάθε 
φοιτητή/τρια.  
 
Η ΕΔΜ κρίνεται ανεπιτυχής όταν ο βαθµός είναι κάτω από πέντε (5) µονάδες εξαµηνιαίου βαθµού. Ο 
βαθµός της επιτυχούς ΕΔΜ προστίθεται στον βαθµό της επιτυχούς εξαµηνιαίας εξέτασης του/της 
φοιτητή/τριας, µετατρεπόµενος σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: βαθµός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) 
ισούται µε ένα (1), βαθµός επτά έως οκτώ (7-8) µε δύο (2) και βαθµός εννέα έως δέκα (9-10) µε τρεις (3) 
µονάδες εξαµηνιαίου βαθµού. Ο βαθµός της ΕΔΜ σηµειώνεται ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. Σε 
περίπτωση προφορικής εξέτασης, ο βαθµός της εξέτασης σηµειώνεται και στην εργασία.  
 
Σε περίπτωση αποτυχίας κατά την πρώτη εξέταση του/της φοιτητή/τριας, ο βαθµός της ΕΔΜ µπορεί να 
προστεθεί στο βαθµό της επιτυχούς επαναληπτικής εξέτασής του. Ο βαθµός της ΕΔΜ δε µεταφέρεται σε 
περίπτωση που ο φοιτητής επαναλάβει το µάθηµα σε άλλο εξάµηνο.  
 
Η ΕΔΜ της οποίας ο βαθµός προστέθηκε στο βαθµό εξαµηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/τριας 
κατατίθεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα στη Γραµµατεία του Τµήµατος (σε µορφή κατάστασης ανά 
µάθηµα) µαζί µε τη βαθµολογία των εξετάσεων.  
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V.2.10 Διδασκόµενα µαθήµατα και µαθήµατα αυτενέργειας του Προγράµµατος Σπουδών του 
Τµήµατος   

 
Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος είναι υποχρεωτικό για το πρώτο έτος σπουδών, στο οποίο 
διδάσκονται 12 Υποχρεωτικά Μαθήµατα (ΥΠ). Για τη συνέχεια, το Τµήµα υποδεικνύει στους/στις 
φοιτητές/τριες να ακολουθήσουν τα υποχρεωτικά µαθήµατα (12) του δευτέρου έτους, ενώ συνιστάται η 
επιλογή των Μαθηµάτων Επιλογής (ΕΠ) να γίνεται από το τρίτο έτος και µετά. 
Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες του ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018 διδάσκονται 10 υποχρεωτικά µαθήµατα 
(ΥΠ). 
 
V.2.11 Η ξένη γλώσσα – Τα ξενόγλωσσα µαθήµατα  
 
Κατά τα πρώτα έξι εξάµηνα της φοίτησής τους, οι φοιτητές/τριες υποχρεούται να παρακολουθήσουν µία 
από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά), εφόσον δεν προσκοµίζουν τίτλο 
σπουδών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία γνώσης µιας από τις γλώσσες αυτές που οδηγεί στη χορήγηση 
ισοτιµίας ή επάρκειας από το Τµήµα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστηµίου. Η ξένη γλώσσα είναι µάθηµα 
ΥΠ, η επιτυχής εξέταση του οποίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. Η ξένη 
γλώσσα δεν περιλαµβάνεται στις 150 ΔΜ των µαθηµάτων και ο βαθµός δεν υπολογίζεται στο βαθµό του 
πτυχίου. Η επιλογή της ξένης γλώσσας γίνεται µε τη δήλωση επιλογής που καταθέτει ο φοιτητής στο 
πρώτο εξάµηνο της φοίτησής του στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών.  
Ξενόγλωσσα µαθήµατα προσφέρονται στους/στις εισερχόµενους/ες φοιτητές/τριες µε το Πρόγραµµα 
ERASMUS στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.  
 
V.2.12 Μαθήµατα και σπουδές εκτός Τµήµατος  
 
Οι φοιτητές/τριες του Τµήµατος µπορούν να παρακολουθήσουν σε άλλα Τµήµατα ή Σχολές του Παντείου 
ή άλλων Πανεπιστηµίων του εσωτερικού ή του εξωτερικού µεµονωµένα µαθήµατα ή κύκλους 
µαθηµάτων ή προγράµµατα σπουδών (Μαθήµατα εκτός Τµήµατος, ΜΕΤ) υπό τους ακόλουθους όρους 
και προϋποθέσεις:  

• να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα (60) ΔΜ από τα διδασκόµενα µαθήµατα, 
• τα µαθήµατα ή τα προγράµµατα σπουδών που επιθυµούν να παρακολουθήσουν εκτός του 
Παντείου Πανεπιστηµίου να έχουν προηγουµένως αναγνωριστεί ως ΜΕΤ από τη Σ του Τµήµατος, 
ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος. Όλα τα 
µαθήµατα που προσφέρονται από τα Τµήµατα του Παντείου Πανεπιστηµίου αναγνωρίζονται ως 
ΜΕΤ του Τµήµατος, 

• σε περίπτωση παρακολούθησης ξενόγλωσσων µαθηµάτων ή κύκλου ή προγράµµατος σπουδών 
να έχουν ικανοποιητική γνώση της γλώσσας στην οποία γίνεται διδασκαλία. Η ικανοποιητική 
γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία διεξάγεται η διδασκαλία κρίνεται από τους 
προσκοµιζόµενους τίτλους σπουδών, εφόσον το Τµήµα Ξένων Γλωσσών απήλλαξε τον/την 
φοιτητή/τρια από την υποχρεωτική παρακολούθηση µαθηµάτων και τη χορήγηση της σχετικής 
επάρκειας ή από την επιτυχή συµπλήρωση του κύκλου µαθηµάτων του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών 
που οδηγεί στην απόκτηση επάρκειας. στους/στις φοιτητές/τριες που επιθυµούν να επιλέξουν την 
παρακολούθηση κύκλων ή προγραµµάτων σπουδών σε ξένη γλώσσα, το Τµήµα προσπαθεί να 
εξασφαλίσει πρόσθετη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, αν αυτό είναι απαραίτητο. 

 
Επανάληψη των ίδιων µαθηµάτων ΜΕΤ ή του ίδιου κύκλου ή προγράµµατος σπουδών στο ίδιο ή σε άλλο 
Τµήµα, Σχολή ή ΑΕΙ δεν επιτρέπεται. 
 
Εφόσον συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου V.2.13: 

• ο χρόνος σπουδών που διανύθηκε σε άλλο Τµήµα, Σχολή ή ΑΕΙ λογίζεται ως χρόνος φοίτησης 
στο Τµήµα,  

• τα µαθήµατα στα οποία ο φοιτητής εξετάστηκε µε επιτυχία σε άλλο Τµήµα, Σχολή ή ΑΕΙ 
αναγνωρίζονται πλήρως και θεωρείται ότι εξετάστηκαν µε επιτυχία στο Τµήµα,  

• οι ΔΜ και η βαθµολογία, του/της φοιτητή/τριας στα µαθήµατα που εξετάστηκε µε επιτυχία σε 
άλλο Τµήµα, Σχολή ή ΑΕΙ µεταφέρονται στην ατοµική µερίδα και υπολογίζονται για τη λήψη και 
το βαθµό πτυχίου. 
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Τα ΜΕΤ συνυπολογίζονται στο συνολικό αριθµό των µαθηµάτων και ΔΜ που δικαιούται ο/η 
φοιτητής/τρια; να επιλέξει στο εξάµηνο. Συνίσταται στους φοιτητές να επιλέγουν ΜΕΤ που αντιστοιχούν 
σε 6 ακαδηµαϊκές µονάδες του συστήµατος ECTS για να διασφαλίζεται ότι θα ανταποκρίνονται στο 
κριτήριο των 30 ακαδηµαϊκών µονάδων του συστήµατος ECTS το εξάµηνο. Τυχόν εξαίρεση από τον 
κανόνα αυτόν επιτρέπεται µόνον ύστερα από άδεια του Τµήµατος και εφόσον πρόκειται για ενιαίο κύκλο 
µαθηµάτων ή ενιαίο πρόγραµµα σπουδών. 
 
Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τριας παρακολουθεί µαθήµατα στο Τµήµα και παράλληλα σε άλλο ή 
άλλα Τµήµατα, Σχολές ή ΑΕΙ, ο χρόνος φοίτησης υπολογίζεται µία φορά. Στην περίπτωση αυτή, ως 
χρόνος φοίτησης λογίζεται το εξάµηνο στο οποίο ανήκουν τα µαθήµατα που ο/η φοιτητής/τρια 
παρακολουθεί στο Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής. 
 
Σε περίπτωση που η βαθµολογία δεν συµπίπτει µε τη βαθµολογία του Τµήµατος, η σχετική αντιστοιχία 
καθορίζεται µε απόφαση της Σ του Τµήµατος. Η βαθµολογία µεταφέρεται στην ατοµική µερίδα του/της 
φοιτητή/τριας προσαρµοσµένη µε βάση την αντιστοιχία αυτή, ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισµός τους 
για τη λήψη και για το βαθµό του πτυχίου. 
 
Το σύνολο των ΜΕΤ δε µπορεί να υπερβαίνει τα οχτώ (8) µαθήµατα. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει σε 
περίπτωση που µέρος ή το σύνολο των ΜΕΤ αποτελεί ενότητα µαθηµάτων που εντάσσονται σε 
διαπανεπιστηµιακό πρόγραµµα συνεργασίας, στο οποίο συµµετέχει το Τµήµα, και τα οποία θεωρούνται 
ότι, ως ενότητα, αποτελούν µέρος του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος. 
 
Ο ανώτατος αριθµός των ΜΕΤ που µπορεί να επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια (8 µαθήµατα) υπολογίζεται όχι 
µε βάση τα µαθήµατα στα οποία εξετάζεται επιτυχώς, αλλά µε βάση τα µαθήµατα που δηλώνει. Έτσι, 
φοιτητής που έχει συµπληρώσει 8 µαθήµατα ΜΕΤ στις δηλώσεις µαθηµάτων, δε δικαιούται να επιλέξει 
άλλο εκτός Τµήµατος µάθηµα ακόµη και αν δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε κανένα ΜΕΤ. ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Συνιστάται σε φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται σε κάποιο έτος των σπουδών τους να µετακινηθούν µε 
πρόγραµµα κινητικότητας φοιτητών/τριών (ERASMUS, κ.λπ.) να έχουν µεριµνήσει ώστε να µην έχουν 
ήδη συµπληρώσει τον ανώτατο αριθµό µαθηµάτων δηλωµένων ΜΕΤ, καθώς είναι συνήθως δύσκολη η 
αντιστοίχιση των µαθηµάτων που θα παρακολουθήσουν στο πανεπιστήµιο του εξωτερικού µε µαθήµατα 
που διδάσκονται στο Πάντειο. Τα µαθήµατα του πανεπιστηµίου του εξωτερικού, τα οποία επιλέγει και 
στα οποία επιτυγχάνει ο/η φοιτητής/τρια, αναγνωρίζονται από το Τµήµα ως ΜΕΤ (όταν δεν υπάρχει η 
δυνατότητα αντιστοίχισης µε διδασκόµενα µαθήµατα του Παντείου). 
 
 
V.2.13 Τα διατµηµατικά και διαπανεπιστηµιακά προγράµµατα σπουδών  
 
Όταν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι φοιτητές/τριες του Τµήµατος µπορούν, εφόσον έχουν συγκεντρώσει 
τουλάχιστον εξήντα (60) ΔΜ, να συµµετάσχουν σε κοινά προγράµµατα σπουδών που οργανώνονται σε 
συνεργασία µε άλλα Τµήµατα του Παντείου Πανεπιστηµίου (Διατµηµατικά Προγράµµατα Σπουδών) 
και/ή Τµήµατα ή Σχολές άλλων Πανεπιστηµίων του εσωτερικού και/ή του εξωτερικού 
(Διαπανεπιστηµιακά Προγράµµατα Σπουδών). Τα Διατµηµατικά και/ή Διαπανεπιστηµιακά Προγράµµατα 
Συνεργασίας (ΔΠΣ) προσδίδουν στο Τµήµα έναν ιδιαίτερα δυναµικό χαρακτήρα, διότι επιτρέπουν στους 
φοιτητές του να καταρτίσουν το ατοµικό τους πρόγραµµα σπουδών σε διευρυµένα πλαίσια επιλογών που 
ανταποκρίνονται σε µεγάλη ποικιλία ενδιαφερόντων. Έτσι, ο/η φοιτητής/τρια δεν αρκείται σε ένα 
περιορισµένο και στατικό πρόγραµµα σπουδών. Οι όροι συµµετοχής και οι τυχόν ιδιαίτεροι τίτλοι 
σπουδών καθορίζονται από τα επιµέρους Διατµηµατικά και Διαπανεπιστηµιακά Προγράµµατα Σπουδών.  
 
V.2.14 Το πρόγραµµα κινητικότητας φοιτητών/τριών  και διδασκόντων/ουσών LIFELONG 

LEARNING PROGRAMME/ERA 
 
Το Κοινοτικό πρόγραµµα κινητικότητας φοιτητών/τριών  και διδασκόντων/ουσών έχει µετονοµασθεί 
πρόσφατα σε LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP). Πρόκειται για ένα πρόγραµµα δράσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της συνεχούς επιµόρφωσης και εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα αυτό 
αποτελείται από πολλές δράσεις. Αυτές που αφορούν κυρίως στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό 
είναι οι ακόλουθες:  

• το LLP/ERA-STUDIES που αφορά το παλιό SOCRATES-ERASMUS για κινητικότητα 
φοιτητών/τριών και διδασκόντων σε άλλα ιδρύµατα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  



22 
 

• το LLP/ERA-PLACEMENTS που αντικατέστησε το παλιό πρόγραµµα LEONARDO για τη 
δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών σε επιχειρήσεις του εξωτερικού τόσο σε 
προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο και τέλος, 

• η δράση STAFFMOBILITY που αφορά το διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και 
αναφέρεται στη συνεχή κατάρτισή του σε αντίστοιχα ιδρύµατα του εξωτερικού. 

 
V.2.14.1 Erasmus+ 
 
Το πρόγραµµα ERASMUS ξεκίνησε στο Πάντειο Πανεπιστήµιο το 1987 και από τότε µέχρι σήµερα είναι 
σε συνεχή λειτουργία. Η συµµετοχή των φοιτητών/τριών στο πρώτο σκέλος του προγράµµατος δηλ στο 
LLP/ERA-STUDIES αποτελεί µία σηµαντική δραστηριότητα του Τµήµατος. Το Πρόγραµµα στοχεύει 
στην προώθηση της ισότιµης και αµοιβαίας συνεργασίας µεταξύ των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ενθάρρυνση των φοιτητών/τριών για 
άµεση επαφή και ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και στην ενεργοποίηση του 
συνολικού επιστηµονικού δυναµικού των Κρατών Μελών, µε απώτερο σκοπό την περαιτέρω οικονοµική 
ανάπτυξη και την επίτευξη της κοινωνικής και πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Το Πρόγραµµα παρέχει οικονοµική ενίσχυση στους µετακινούµενους φοιτητές, µε σκοπό την κάλυψη 
µέρους των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές σε ένα άλλο Κράτος Μέλος, όπως είναι:  

• τα έξοδα ταξιδιού µεταξύ χώρας προέλευσης και χώρας υποδοχής, 
• τα έξοδα γλωσσικής προετοιµασίας στη χώρα υποδοχής, που βαρύνουν το µετακινούµενο 
φοιτητή, 

• οι επιπλέον δαπάνες λόγω διαφοράς κόστους ζωής, 
• οι πρόσθετες δαπάνες λόγω διαφορετικών συνθηκών σπουδών (µη δωρεάν παροχή σίτισης, 
κατοικίας κ.λπ.). 

 
Η επιλογή ενός/µίας φοιτητή/τριας για συµµετοχή στο πρόγραµµα ERASMUS+ στον τελικό κατάλογο 
που δηµοσιεύεται συνεπάγεται αυτόµατα και την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης. 
 
Η επιλογή των µετακινούµενων φοιτητών/τριών γίνεται από το ίδρυµα προέλευσής τους (το ίδρυµα στο 
οποίο είναι εγγεγραµµένοι σε πρόγραµµα σπουδών που οδηγεί στη λήψη τίτλου και στο οποίο θα 
επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να λάβουν τον τίτλο σπουδών τους). 
 
Οι όροι συµµετοχής στο πρόγραµµα σύµφωνα µε τους Κοινοτικούς κανονισµούς είναι: 

• Οι µετακινούµενοι/ες φοιτητές/τριες να είναι πολίτες κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
να τους έχει αναγνωρισθεί από ένα κράτος µέλος το καθεστώς του απάτριδα, του πρόσφυγα ή του 
µόνιµου κατοίκου,  

• Οι µετακινούµενοι/ες να είναι εγγεγραµµένοι/ες ως κανονικοί φοιτητές σε πρόγραµµα σπουδών 
που οδηγεί στη λήψη τίτλου σπουδών, 

• Η οικονοµική ενίσχυση δεν προσφέρεται σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες,  
• Η οικονοµική ενίσχυση δεν προσφέρεται σε φοιτητές/τριες που έχουν λάβει προηγούµενη 
ενίσχυση ή σε φοιτητές/τριες που ενισχύονται από άλλο κοινοτικό πρόγραµµα, 

• Η οικονοµική ενίσχυση δεν αναστέλλει την παροχή εθνικής υποτροφίας, δανείου ή ενίσχυσης, 
• Η παρακολούθηση προγράµµατος σπουδών στο ίδρυµα υποδοχής πρέπει να καλύπτει ουσιαστική 
χρονική διάρκεια, που να µην είναι µικρότερη από τρεις (3) µήνες και να µην υπερβαίνει ένα (1) 
πλήρες ακαδηµαϊκό έτος,  

• Ο χρόνος και το περιεχόµενο των επιτυχών σπουδών στο ίδρυµα υποδοχής αναγνωρίζονται 
πλήρως µε τυπική δέσµευση του ιδρύµατος προέλευσης ως αναπόσπαστο µέρος του προγράµµατος 
σπουδών του φοιτητή,  

• Οι συµµετέχοντες φοιτητές απαλλάσσονται από την πληρωµή διδάκτρων, εξέταστρων και τελών 
χρήσης βιβλιοθήκης στο ίδρυµα υποδοχής.  

 
Δε δικαιούνται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα: 

• φοιτητές/τριες που δεν έχουν περάσει όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα του Α΄ και Β΄ εξαµήνου, 
• φοιτητές/τριες που συµπλήρωσαν τις διδακτικές µονάδες για τη λήψη πτυχίου και οφείλουν µόνο 
το σύνολο ή µέρος των ΔΜ της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας, 
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• φοιτητές/τριες που έχουν συµπληρώσει χρόνο σπουδών µεγαλύτερο από το µισό πέραν του 
υποχρεωτικού χρόνου φοίτησης, οκτώ συν τέσσερα (8+4) εξάµηνα, και έχουν συγκεντρώσει 
λιγότερο από το µισό του συνόλου των ΔΜ που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, χωρίς να 
υπολογίζονται σε αυτές οι ΔΜ της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας. 
 

Η Σ ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του 
Τµήµατος στο πρόγραµµα. 
 
Τα µαθήµατα που παρακολουθούν και περνούν µε επιτυχία οι φοιτητές/τριες του Παντείου 
Πανεπιστηµίου σε ΑΕΙ του εξωτερικού, στο πλαίσιο του προγράµµατος, αναγνωρίζονται ως Μαθήµατα 
εκτός Τµήµατος (ΜΕΤ). ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να µετακινηθούν µε το 
πρόγραµµα κινητικότητας φοιτητών/τριών θα πρέπει να έχουν µεριµνήσει ώστε να µην έχουν ήδη 
συµπληρώσει τον ανώτατο αριθµό ΜΕΤ (8 µαθήµατα) στα µαθήµατα που έχουν δηλώσει (ακόµα και αν 
δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά). 
 
Όσον αφορά τις δηλώσεις των επιλεγόµενων µαθηµάτων, οι φοιτητές/τριες στα Πανεπιστήµια του 
εξωτερικού οφείλουν να επιλέγουν µαθήµατα που συγκεντρώνουν τουλάχιστον τριάντα (30) ECTS 
(ευρωπαϊκές µονάδες)/εξάµηνο σπουδών. Η επιλογή των µαθηµάτων γίνεται σε συνεργασία µε τον 
υπεύθυνο του Τµήµατος που τους επιλέγει για µετακίνηση στο εξωτερικό. Ο γενικός κανόνας που ισχύει 
είναι ότι θα πρέπει τα επιλεγόµενα µαθήµατα να εµπίπτουν σε θεµατικές των Τµηµάτων του Παντείου 
Πανεπιστηµίου (κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες). Το Τµήµα δέχεται υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες 
απ’ όλα τα Τµήµατα του Παντείου, δίνει όµως προτεραιότητα στους/στις φοιτητές/τριες του Τµήµατος 
Κοινωνικής Πολιτικής.  
 
Στο Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, υπεύθυνος για το πρόγραµµα ERASMUS+ είναι ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής κος Δηµήτρης Καλτσώνης και αναπληρωµατικός υπεύθυνος ο Επικ. Καθηγητής Ηρακλής 
Μαυρίδης. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραµµα παρέχονται από το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστηµίου. 
 
V.2.14.2 Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών στο εξωτερικό 
 
Παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής στο πρόγραµµα ERASMUS, συµµετέχοντας σ’ έναν φορέα του 
εξωτερικού της επιλογής του φοιτητή και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπει το πρόγραµµα. 
Δικαιούνται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα: 

− Φοιτητές/τριες από το 3ο έτος σπουδών, 
− Φοιτητές/τριες που έχουν περάσει το 70% των υποχρεωτικών µαθηµάτων του 1ου και 2ου έτους, 

δηλαδή 17 υποχρεωτικά µαθήµατα,   
− Φοιτητές/τριες που έχουν συµπληρώσει χρόνο σπουδών µεγαλύτερο από το µισό πέραν του 

υποχρεωτικού χρόνου φοίτησης (οκτώ συν τέσσερα (8+4) εξάµηνα) και έχουν συγκεντρώσει 
περισσότερο από το µισό του συνόλου των ΔΜ που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, χωρίς να 
υπολογίζονται σε αυτές οι ΔΜ της υποχρεωτικής ξένης  γλώσσας.  

 
Στο Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, υπεύθυνος για το πρόγραµµα ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ERASMUS 
είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κος Δηµήτρης Καλτσώνης και αναπληρωµατικός υπεύθυνος ο Επικ. 
Καθηγητής Ηρακλής Μαυρίδης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές/τριες να απευθύνονται στο Τµήµα Διεθνών Σχέσεων και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστηµίου.  
 
V.2.15 Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών στο εσωτερικό 
 
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών σε δηµόσιους φορείς και οικονοµικές µονάδες αποτελεί µία 
από τις βασικές δραστηριότητες του Τµήµατος. Η εφαρµογή της άρχισε το 1997 και συνεχίζεται µέχρι 
σήµερα µε επιτυχία. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τα µέλη 
ΔΕΠ όσο και για τους/τις φοιτητές/τριες.  
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Ειδικότερα οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα: 
• να έρθουν σε άµεση επαφή µε την εργασιακή πραγµατικότητα, να συνδυάσουν τις θεωρητικές 
γνώσεις που αποκτούν στο Πανεπιστήµιο µε την παραγωγική διαδικασία, όπως αυτή αναπτύσσεται 
µέσα στις ίδιες τις οικονοµικές µονάδες, 

• να βρεθούν σε περιβάλλον που θα διευκολύνει τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και τη 
µελλοντική τους ένταξη στον επαγγελµατικό χώρο. 

 
Το πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης για το σύνολο των φοιτητών/τριών είναι τρίµηνης διάρκειας και 
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των ακαδηµαϊκών εξαµήνων, χειµερινού και εαρινού. Η πρακτική άσκηση 
αποτελεί µάθηµα επιλογής, χωρίς βαθµολογία, µε πιστωτικές µονάδες που υπολογίζονται πέραν αυτών 
που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.  
 
Οι προϋποθέσεις για να δηλώσουν οι φοιτητές/τριες την πρακτική τους άσκηση ανακοινώνονται µε την 
έναρξη του νέου ακαδηµαϊκού έτους από την υπεύθυνη καθηγήτρια του προγράµµατος. 
 
Πρακτική άσκηση χειµερινού εξαµήνου Κ.Μ. 510600 
Πρακτική άσκηση εαρινού εξαµήνου Κ.Μ. 510601 
 
Στο Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, υπεύθυνη για το Πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης είναι η  
Καθηγήτρια κα Γ. Πετράκη. 
 
Προσοχή: Η πρακτική άσκηση δεν δηλώνεται στην εφαρµογή δήλωσης µαθηµάτων του εξαµήνου αλλά 
στη Γραµµατεία της Πρακτικής Άσκησης. Επίσης θα πρέπει να προσέχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν 
κάνει την Πρακτική τους Άσκηση, ότι αυτή εµφανίζεται στο σύνολο των επιτυχηµένων µαθηµάτων 
επιλογής της αναλυτικής βαθµολογίας τους αλλά δεν υπολογίζεται στο σύνολο των µαθηµάτων που 
απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. 
 
V.2.16 Διδασκαλία και έρευνα 
 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ενεργό συµµετοχή των φοιτητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 
φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να επιλέγουν µαθήµατα αυτενέργειας αλλά και εργασίες διδασκόµενων 
µαθηµάτων. Οι εκπαιδευτικές αυτές δράσεις προϋποθέτουν επίβλεψη των εργασιών των φοιτητών/τριών 
από τους/τις διδάσκοντες/ουσες, οι οποίοι/ες διεκπεραιώνουν έναν συµβουλευτικό-καθοδηγητικό ρόλο, 
ενώ οι φοιτητές/τριες µυούνται στην ερευνητική διαδικασία. Επιτυγχάνεται έτσι η ενότητα διδασκαλίας 
και έρευνας, που αποτελούν τις δύο αλληλένδετες βασικές λειτουργίες του Πανεπιστηµίου. Οι 
βοηθητικές υποδοµές προς αυτή την κατεύθυνση είναι πέραν της βιβλιοθήκης του Παντείου 
Πανεπιστηµίου, η βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου και το αναγνωστήριο του 
ΚΕΚΜΟΚΟΠ. Το τελευταίο διαθέτει επίσης γραφεία µεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/τριών, 
ενώ διοργανώνει θερινά σχολεία και συνέδρια. Τέλος, η ενεργός συµµετοχή των φοιτητών/τριών 
συµπληρώνεται από την ενθάρρυνση και στήριξη της συµµετοχής τους στο θεσµό της Πρακτικής 
Άσκησης.  
 
 
V.3 Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

 
V.3.1 Η εγγραφή φοιτητών/τριών στο Τµήµα 
 
Η φοίτηση στο Τµήµα αρχίζει µε την αρχική εγγραφή του φοιτητή. Η εγγραφή των πρωτοεισαγοµένων 
φοιτητών/τριών γίνεται στην αρχή του Χειµερινού Εξαµήνου (ΧΕ) σε ηµεροµηνίες που ανακοινώνει το 
Υπουργείο Παιδείας για όλα τα Α.Ε.Ι. από τον ηµερήσιο τύπο. Η εγγραφή συνοδεύεται από την κατάθεση 
των δικαιολογητικών που ορίζουν ο νόµος και το Πανεπιστήµιο. 
 
Οι εγγραφές φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. πτυχιούχοι άλλων Α.Ε.Ι., 
κατατάξεις µε απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.), γίνονται όπως ο νόµος ορίζει. Η εγγραφή τους 
θεωρείται ότι έχει γίνει από την αρχή του ακαδηµαϊκού έτους και έχουν το δικαίωµα να προσέλθουν στις 
εξετάσεις του ΧΕ, µε την προϋπόθεση ότι η εγγραφή τους έχει ολοκληρωθεί µέχρι την έναρξη των 
εξετάσεων του ΧΕ. Προϋπόθεση επίσης αποτελεί η δήλωση των µαθηµάτων. Σε άλλη περίπτωση 
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εξετάζονται στα µαθήµατα του ΧΕ το Σεπτέµβριο του ηµερολογιακού έτους που εγγράφονται. Το 
αντίστοιχο ισχύει και εάν η προθεσµία εγγραφής των φοιτητών/τριών των ειδικών κατηγοριών τελειώνει 
στη διάρκεια του Εαρινού Εξαµήνου (ΕΕ). Οι εγγραφές των φοιτητών/τριών που υπάγονται στις ειδικές 
κατηγορίες γίνονται µε τις προϋποθέσεις (κατατακτήριες εξετάσεις, απόφαση του Τµήµατος κ.λπ.) και µε 
την κατάθεση των δικαιολογητικών που προβλέπουν ο νόµος πλαίσιο και το Πανεπιστήµιο. 
 
V.3.2 Η πρώτη δήλωση επιλογής µαθηµάτων και η δήλωση επαναλαµβανόµενων µαθηµάτων  
 
Στο πρώτο δεκαπενθήµερο από την έναρξη του ΧΕ και του ΕΕ, οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά (µε τον κωδικό που παραλαµβάνουν από τη Γραµµατεία) Δήλωση Επιλογής (ΔΕ) 
µαθηµάτων που περιλαµβάνει όλα τα µαθήµατα ΥΠ και ΕΠ που επιλέγουν να παρακολουθήσουν για 
πρώτη φορά στο εξάµηνο αυτό. Εκπρόθεσµη υποβολή ΔΕ δε γίνεται δεκτή παρά µόνο µε άδεια του 
Τµήµατος. Η κατάθεση της ΔΕ παρέχει στον/στην φοιτητή/τρια το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις 
των εξαµηνιαίων µαθηµάτων που επέλεξε και δήλωσε, και ισχύει µόνο για την εξεταστική ΧΕ - ΕΕ και 
των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεµβρίου του τρέχοντος έτους.  
 
Ο συνολικός κατά εξάµηνο αριθµός των Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) που αντιστοιχούν στα µαθήµατα τα 
οποία δηλώνονται για πρώτη φορά, δεν θα ξεπερνάει τις δεκαοκτώ (18) ΔΜ για τα εξάµηνα Α΄ και Β΄ και 
τις είκοσι µία (21) ΔΜ για τα εξάµηνα (Γ΄ έως και ΣΤ΄) ή είκοσι τέσσερις (24) ΔΜ για τα εξάµηνα (Ζ΄ 
και Η΄). 
 
Ο/η φοιτητής/τρια που επαναλαµβάνει διδασκόµενο µάθηµα ΥΠ ή ΕΠ, ύστερα από αποτυχία του σε 
προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος, υποβάλλει Δήλωση Επαναλαµβανόµενων Μαθηµάτων (ΔΕΜ). Στο 
δεύτερο και τρίτο έτος των σπουδών, από την αρχική εγγραφή του/της, ο/η φοιτητής/τρια δικαιούται να 
δηλώσει µέχρι πέντε (5) επαναλαµβανόµενα µαθήµατα κατά εξάµηνο. Στο τέταρτο έτος των σπουδών 
του, ο/η φοιτητής/τρια µπορεί να δηλώσει µέχρι οχτώ (8) επαναλαµβανόµενα µαθήµατα. Μετά την 
ολοκλήρωση του Η΄ εξαµήνου σπουδών, ο/η φοιτητής/τρια µπορεί ελεύθερα να δηλώσει 
επαναλαµβανόµενα µαθήµατα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα ξεπερνούν το 50% του συνολικού 
αριθµού των µαθηµάτων που προσφέρονται στο αντίστοιχο εξάµηνο.  
 
V.3.3 Φοιτητές/τριες ειδικών κατηγοριών  
 
Φοιτητές/τριες ειδικών κατηγοριών θεωρούνται όσοι/ες εγγράφονται στο Τµήµα µε διαδικασίες άλλες 
από τις ετήσιες πανελλαδικές εξετάσεις, αφού έχουν προηγουµένως πραγµατοποιήσει σπουδές σε ίδρυµα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού (π.χ. πτυχιούχοι εγγραφόµενοι ύστερα από 
κατατακτήριες εξετάσεις, µετεγγραφόµενοι από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή του εξωτερικού, 
κατατασσόµενοι µε απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).  
 
V.3.4 Τα διδακτικά συγγράµµατα 
 
Στους/στις φοιτητές/τριες χορηγούνται διδακτικά συγγράµµατα και βοηθήµατα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις και τις προβλέψεις του νόµου πλαισίου.  
 
Στα διδακτικά βοηθήµατα περιλαµβάνονται οι πανεπιστηµιακές σηµειώσεις και οι φάκελοι.  
 
V.3.5 Φιλοξενούµενοι/ες φοιτητές/τριες   
 
Σύµφωνα µε τον ν.2083/92 (άρθρο 25) και την απόφαση της Συγκλήτου (28.5.93), Έλληνες και 
αλλοδαποί φοιτητές που εγγράφονται από άλλο Τµήµα ή Σχολή του Παντείου ή άλλου Πανεπιστηµίου 
του εσωτερικού ή του εξωτερικού για να παρακολουθήσουν µαθήµατα ή κύκλους ή προγράµµατα 
σπουδών του Τµήµατος, εγγράφονται στο Τµήµα ως φιλοξενούµενοι/ες φοιτητές/τριες και έχουν για το 
διάστηµα της φοίτησής τους στο Τµήµα όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις κανονικού/ης 
φοιτητή/τριας, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων λήψης συγγραµµάτων και συµµετοχής στις 
επαναληπτικές εξετάσεις. Φιλοξενούµενος/η φοιτητής/τρια που απέτυχε οριστικά σε µαθήµατα που 
παρακολούθησε ή που δεν προσήλθε στις εξαµηνιαίες ή στις επαναληπτικές εξετάσεις δε δικαιούται να 
επαναλάβει σε νέο ακαδηµαϊκό έτος το µάθηµα αυτό. Ο συνολικός αριθµός φιλοξενουµένων 
φοιτητών/τριών κατά µάθηµα ορίζεται από τη ΓΣ του Τµήµατος.  
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Για την εγγραφή φιλοξενούµενου φοιτητή απαιτείται έγγραφο του ΑΕΙ προέλευσης όπου αναφέρονται: 
(α) το ΔΠΣ στο οποίο µετέχει ο/η φοιτητής/τρια, (β) η έγκριση του Πανεπιστηµίου για το πρόγραµµα 
σπουδών που θα ακολουθήσει ο/η φιλοξενούµενος/η φοιτητής/τρια στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, (γ) η 
διαβεβαίωση ότι ο χρόνος και το πρόγραµµα σπουδών του/της φοιτητής/τρια στο Πάντειο Πανεπιστήµιο 
θα αναγνωρισθεί πλήρως και θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του προγράµµατος σπουδών του στο 
ΑΕΙ προέλευσης και (δ) η βεβαίωση ότι ο/η φιλοξενούµενος/η φοιτητής/τρια δεν έχει ήδη 
παρακολουθήσει και εξετασθεί χωρίς επιτυχία στο ΑΕΙ προέλευσης ή σε άλλο ΑΕΙ τα µαθήµατα του 
προγράµµατος σπουδών που θα παρακολουθήσει στο Πάντειο Πανεπιστήµιο.  
 
Στην περίπτωση της εγγραφής του/της ελευθέρως διακινούµενου/νης φοιτητή/τριας , απαιτείται η άδεια 
της Σ του Τµήµατος.  
 
Η κατάθεση των δικαιολογητικών εγγραφής του/της φιλοξενούµενου/ης φοιτητή/τριας γίνεται στο 
Γραφείο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. Η εγγραφή του/της φιλοξενούµενου/ης 
φοιτητή/τριας στο Τµήµα γίνεται µε βάση παραπεµπτικό σηµείωµα που εκδίδει το γραφείο αυτό και µετά 
από απόφαση του Τµήµατος.  
 
Ο/Η φιλοξενούµενος/η φοιτητής/τρια δε δικαιούται να επαναλάβει µάθηµα ή εκπαιδευτική 
δραστηριότητα που παρακολούθησε χωρίς επιτυχία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο.  
 
Με τη λήξη του προγράµµατος σπουδών η Γραµµατεία του Τµήµατος εγγραφής του φιλοξενούµενου 
φοιτητή τού χορηγεί βεβαίωση όπου εµφαίνονται: (α) ο χρόνος σπουδών του στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, 
(β) το πρόγραµµα σπουδών που παρακολούθησε και η κατά µάθηµα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα 
επίδοσή του και οι ΔΜ που αντιστοιχούν. Αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής κατατίθεται στο γραφείο της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. 
 
V.3.6 Ακροατές/ριες φοιτητές/ριες   
 
Τα µαθήµατα του Τµήµατος µπορούν να παρακολουθήσουν ως ακροατές/ριες άτοµα που έχουν γίνει 
δεκτά µε την ιδιότητα αυτή, ύστερα από σχετική αίτησή τους, µε άδεια της Σ του Τµήµατος. Στους/στις 
ακροατές/ριες µπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης µαθήµατος εφόσον το ζητήσουν και 
εφόσον η παρακολούθηση πιστοποιείται από τις ανάλογες παρουσίες του ακροατή που βεβαιώνονται σε 
κάθε παράδοση ενυπόγραφα από τον διδάξαντα το µάθηµα. Οι ακροατές/ριες δεν εξετάζονται και δε 
βαθµολογούνται. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης δεν αποτελεί τίτλο ακαδηµαϊκού περιεχοµένου 
ούτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. 
 
V.3.7 Τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες   
 
Τελειόφοιτοι/ες είναι: (α) οι φοιτητές/τριες του Ζ΄ και του Η΄ εξαµήνου κανονικής φοίτησης και (β) οι 
φοιτητές/τριες που συµπλήρωσαν 8 εξάµηνα φοίτησης από την αρχική εγγραφή τους χωρίς να έχουν 
συµπληρώσει τις ΔΜ ή κάποια άλλη από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 
Μέχρι την αποφοίτησή τους οι τελειόφοιτοι παραµένουν εγγεγραµµένοι στο 9ο εξάµηνο φοίτησης. 
 
Κατά τα ακαδηµαϊκά έτη που ακολουθούν το ακαδηµαϊκό έτος στο οποίο συµπληρώθηκε η υποχρεωτική 
τους φοίτηση, οι τελειόφοιτοι δικαιούνται να δηλώσουν σε κάθε ΧΕ ή ΕΕ όσα επαναλαµβανόµενα 
µαθήµατα επιθυµούν, υπό τον όρο ότι το σύνολο των µαθηµάτων που δηλώνονται κάθε φορά δεν θα 
υπερβαίνει το 50% του συνόλου των µαθηµάτων που διδάσκονται στο ίδιο εξάµηνο. 
 
 
V.4 ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

 
V.4.1 Οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου 
 
Για τη λήψη πτυχίου του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής απαιτείται:  
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Ο/Η φοιτητής/τρια να έχει συµπληρώσει οκτώ εξάµηνα φοίτησης από την αρχική του/της εγγραφή. Δεν 
θεωρείται εξάµηνο φοίτησης το εξάµηνο στο οποίο ο/η φοιτητή/τρια δεν υπέβαλε δήλωση εγγραφής ή 
επιλογής µαθηµάτων ή δήλωση επαναλαµβανόµενων µαθηµάτων.  
 
Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες από το ακαδηµαϊκό έτος 1990-1991 και στο εξής αποφοιτούν αφού 
συγκεντρώσουν εκατόν πενήντα (150) ΔΜ, από τις οποίες οι εβδοµήντα οκτώ (78) θα είναι από 26 ΥΠ 
µαθήµατα και οι εβδοµήντα δύο (72) από µαθήµατα 24 ΕΠ (ή 21 ΕΠ και πτυχιακή εργασία).  
 
Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες από το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 και στο εξής αποφοιτούν αφού 
συγκεντρώσουν 240 ακαδηµαϊκές µονάδες του συστήµατος ECTS από τις οποίες οι εκατό δύο (102) 
αντιστοιχούν στα δεκαεπτά (17) υποχρεωτικά µαθήµατα (ΥΠ), οι ενενήντα (90) σε δεκαπέντε (15) 
µαθήµατα επιλογής (ΕΠ) και οι σαράντα- οκτώ (48) σε τέσσερα (4) σεµινάρια (ΣΕΜ). 
 
Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 48 µαθήµατα και 150 ΔΜ. Οι φοιτητές/τριες του 
Τµήµατος λαµβάνουν, εποµένως, πτυχίο είτε µε τη συµπλήρωση 48 µαθηµάτων συµπεριλαµβανοµένης 
της πτυχιακής εργασίας [σύνολο διδακτικών µονάδων: (47x3)+9=150] είτε µε τη συµπλήρωση 50 
µαθηµάτων (σύνολο διδακτικών µονάδων: 50x3=150) άνευ πτυχιακής εργασίας. Κατά συνέπεια, ο 
βαθµός της πτυχιακής εργασίας δεν θα πολλαπλασιάζεται επί τρία, αφού λογίζεται ως ένα µάθηµα.  
Για τη λήψη του πτυχίου των πρωτοετών φοιτητών/τριών από το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 και 
στο εξής απαιτούνται τριάντα (36) µαθήµατα.  
 
Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται 
για τη λήψη πτυχίου, προσαυξανόµενο κατά 100%. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή µε απόφαση 
της Συγκλήτου και πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση της Σ του Τµήµατος η παράταση της ανώτατης 
διάρκειας φοίτησης του αιτούντος κατά δύο (2) εξάµηνα. Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωµα να 
διακόψουν µε έγγραφη αίτησή τους τις σπουδές τους για όσα εξάµηνα επιθυµούν και πάντως όχι 
περισσότερα από τον ελάχιστο αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Τα εξάµηνα αυτά 
δεν προσµετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Μετά την πάροδο της ανώτατης διάρκειας 
φοίτησης ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου είναι ο/η φοιτητής/τρια να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε µία 
από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά), εφόσον δεν του/της έχει χορηγηθεί 
ισοτιµία ή επάρκεια για µία από τις γλώσσες αυτές από το Τµήµα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστηµίου.  
 
V.4.2 Ο βαθµός πτυχίου 
 
Ο βαθµός του πτυχίου του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής, αποτελεί το µέσο όρο του συνόλου των 
µαθηµάτων ΥΠ και ΕΠ στα οποία εξετάστηκε µε επιτυχία ο/η φοιτητής/τρια στη διάρκεια των σπουδών 
του. Για τον υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου αθροίζονται οι επί µέρους βαθµοί και το άθροισµα που 
προκύπτει διαιρείται µε το σύνολο των µαθηµάτων στα οποία αντιστοιχούν οι βαθµοί. Στην περίπτωση 
όπου ο/η φοιτητής/τρια έχει εκπονήσει µε επιτυχία πτυχιακή εργασία, ο βαθµός της πτυχιακής εργασίας 
αντιστοιχεί στο βαθµό ενός µαθήµατος. Παράλληλα, προκειµένου για τον υπολογισµό του συνολικού 
αριθµού των µαθηµάτων, η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε 9ΔΜ αλλά αναγνωρίζεται ως ένα µάθηµα. 
 
Στο σύνολο των µαθηµάτων περιλαµβάνονται και όσα µαθήµατα αντιστοιχούν σε ΔΜ πέρα από τον 
ελάχιστο αριθµό που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.  
 
Μαθήµατα που έχει διδαχθεί ο/η φοιτητής/τρια σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τµήµα της Σχολής, τα οποία 
παρακολούθησε πριν από την εγγραφή του/της στο Τµήµα και τα οποία έχουν αναγνωρισθεί και 
κατοχυρωθεί από το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, χωρίς όµως να κατοχυρωθεί και ο βαθµός που είχε 
λάβει ο/η φοιτητής/τρια στη Σχολή ή το Τµήµα προέλευσής του/της, λαµβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισµό των ΔΜ που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, δε λαµβάνονται όµως υπόψη για τον 
υπολογισµό του βαθµού πτυχίου. 
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V.5 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 
Στο Τµήµα η κατάταξη πτυχιούχων γίνεται µε εξετάσεις στα τρία (3) παρακάτω µαθήµατα:  
 
Τίτλος µαθήµατος Ύλη µαθήµατος 

Βασικά στοιχεία Κοινωνιολογίας 
 

Κοινωνιολογία, Giddens Anthony 2η έκδ./2009 -  
Εκδότης: Giddens, A., 2009(2η εκδ) Αθήνα: Γ. 
ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. Τα παρακάτω 
κεφάλαια: 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20 

Κοινωνικά προβλήµατα και 
εφαρµογές της Κοινωνικής 
Πολιτικής 

•-Βενιέρης, Δ., 2015. Κοινωνική Πολιτική. Έννοιες και 
Σχέσεις. Αθήνα: Τόπος 
•-Spicker P., 2004. Το κράτος πρόνοιας. Μία γενική 
θεωρία. Αθήνα: Διόνικος 
•-Σηµειώσεις µαθήµατος που οι υποψήφιοι µπορούν να 
κατεβάσουν από την ηλεκτρονική σελίδα του µαθήµατος  
•(http://openeclass.panteion.gr/modules/document/?cour
se=TMG290 ): 
1. Δηµουλάς Κ., Κείµενο µελέτης της αντιµετώπισης 
των κοινωνικών προβληµάτων µέσω του σχεδιασµού και 
της εφαρµογής προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής  
2. Δηµουλάς Κ. Κείµενο για τη µελέτη των βασικών 
αντιλήψεων για την κοινωνική πολιτική και του κράτους 
πρόνοιας 

Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής 

•Το πρώτο µέρος από το βιβλίο Francois Ewald, Ιστορία 
του κράτους πρόνοιας, Αθήνα, 2000 
•Το πρώτο µέρος από το βιβλίο Francois-Xavier 
Merrien, Αντιµέτωποι µε τη φτώχεια, Αθήνα, 1996 
•Το πρώτο µέρος από το βιβλίο Ολγα Στασινοπούλου, 
Κράτος πρόνοιας, Αθήνα, 1990 
•Επίσης τα κείµενα στο e-class. 

 
Οι νέοι/ες φοιτητές/τριες που προκύπτουν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων, 
κατατάσσονται στο Α΄ εξάµηνο σπουδών και απαλλάσσονται από την εξέταση των µαθηµάτων στα οποία 
εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, καθώς αυτά αντιστοιχούν σε µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών 
του Τµήµατος. Αναλυτικές πληροφορίες για την κατάταξη πτυχιούχων και τις ηµεροµηνίες διενέργειας 
των κατατακτήριων εξετάσεων δίνονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. 
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VI. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 
Το Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ)   
 
Το ΚΕΚΜΟΚΟΠ ιδρύθηκε το 1989 µε απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστηµίου. Η 
οικονοµική διαχείριση γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών και τελεί υπό την εποπτεία της Συγκλήτου του 
Πανεπιστήµιου. Διοικείται από πενταµελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία ορίζεται µε τριετή θητεία από 
τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος Κοινωνικής 
Πολιτικής και αποτελεί το Ερευνητικό Κέντρο του Τµήµατος. Διευθύντρια του ΚΕΚΜΟΚΟΠ στην 
τρέχουσα θητεία είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Θεοδοσία Ανθοπούλου. 
 
Το ΚΕΚΜΟΚΟΠ έχει ως σκοπό: 
 

• Τη διεξαγωγή επιστηµονικών ερευνών, αυτοτελώς, κατ’ ανάθεση ή σε συνεργασία µε άλλους 
φορείς σε θέµατα κοινωνικής µορφολογίας, δηµογραφίας, κοινωνικής και πολιτισµικής 
ανθρωπολογίας, κοινωνικής γεωγραφίας, εφαρµοσµένης κοινωνιολογίας και κοινωνικής πολιτικής. 

• Την παραγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και 
προαγωγή της αποτελεσµατικής διδασκαλίας, έρευνας και ενηµέρωσης σε θέµατα επιστηµονικής 
αρµοδιότητας του ΚΕΚΜΟΚΟΠ και του επιστηµονικού προσωπικού. 

• Την ανάληψη κάθε είδους επιστηµονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας που µπορεί: α) να 
διευκολύνει το διδακτικό έργο του Τµήµατος, β) να προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της 
επιστηµονικής έρευνας µε την κοινωνική πραγµατικότητα και τα προβλήµατά της και γ) να 
καταστήσει προσιτή την επιστηµονική γνώση και τους επιστηµονικούς προβληµατισµούς στον 
ευρύτερο εκτός του Πανεπιστηµίου χώρο. 

 
Το ΚΕΚΜΟΚΟΠ έχει αναπτύξει µέχρι σήµερα πλούσια δράση στο χώρο της κοινωνικής έρευνας, και 
ειδικότερα σε ζωτικούς χώρους άσκησης κοινωνικής πολιτικής (εκπαίδευση, απασχόληση, 
µετανάστευση, φύλο, οικογένεια, κοινωνικές αλλαγές στην ύπαιθρο, κ.ά.), µε ερευνητικά προγράµµατα, 
διαλέξεις, ηµερίδες και συνέδρια, αρθρογραφία σε ελληνικά και ξένα επιστηµονικά περιοδικά, εκδόσεις 
βιβλίων. 
Στους χώρους του ΚΕΚΜΟΚΟΠ λειτουργεί οργανωµένο Αναγνωστήριο που διαθέτει πλέον των 1.200 
καταλογογραφηµένων τίτλων  σε θεµατικές της Κοινωνικής Πολιτικής και των Κοινωνικών Επιστηµών 
εν γένει. 
 
Διεύθυνση:  
Λ. Συγγρού 134, 176 71 Αθήνα (4ος και 5ος όροφος). 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 210-9238473,  
Fax: 210-9238290 
E-mail: kekmokop@panteion.gr  
 
 
Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου   
 
Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε µε το ΦΕΚ 
926/17.7.2006 για να εξυπηρετήσει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείµενα του 
φύλου στην κοινωνική πολιτική και της ανάλυσης των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, 
ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, στόχος του εργαστηρίου είναι να συνδυάσει τις 
θεωρητικές προσεγγίσεις της έµφυλης διάστασης της κοινωνίας µε τη διδασκαλία και έρευνα στο χώρο 
των άµεσων και έµµεσων επιπτώσεων των δηµόσιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων σε όλα τα πεδία 
εφαρµογής τους, όπως στην κοινωνική προστασία, στην οικογένεια, στην απασχόληση, στην κοινωνική 
ασφάλιση, στις εργασιακές σχέσεις, στον κοινωνικό αποκλεισµό, στη µετανάστευση, στα κοινωνικά 
κινήµατα, κ.ά. Διευθύντρια του Εργαστηρίου στην τρέχουσα θητεία είναι η Καθηγήτρια κ. Γεωργία 
Πετράκη.  
 
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό: 



30 
 

 
• Την κάλυψη σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών 
αναγκών του Τµήµατος, καθώς και άλλων ακαδηµαϊκών µονάδων του Παντείου Πανεπιστηµίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, σε θέµατα που εµπίπτουν στα αντικείµενα του 
εργαστηρίου.  

• Τη συνεργασία κάθε µορφής µε κέντρα ερευνών και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ελληνικά και 
αλλοδαπά, εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι, συµπίπτουν, συµβαδίζουν και 
αλληλοσυµπληρώνονται µε εκείνους του εργαστηρίου.   

• Τη διοργάνωση επιστηµονικών διαλέξεων, ηµερίδων, σεµιναρίων, συµποσίων, συνεδρίων και 
άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων καθώς και την πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων και εκδόσεων 
κ.ά. 

 

Το Εργαστήριο διαθέτει το µέλος Ε.Τ.Ε.Π. Παρασκευή Τουρή 

Στεγάζεται στην Λ. Συγγρού 136 (Γυάλινο κτίριο). Προκειµένου να ενηµερωθείτε για τις δραστηριότητές 
του (ερευνητικά προγράµµατα, εκδηλώσεις, συνέδρια κτλ) και τις υπηρεσίες του (βιβλιοθήκη, ελεύθερη 
πρόσβαση και βιβλιογραφική αναζήτηση στο διαδίκτυο κλπ), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του : 
www.genderstudies-panteion.gr 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 2109201516  
E-mail: genderpanteion@gmail.gr  
 
 
Το Εργαστήριο Πληροφορικής   
 
Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τµήµατος είναι άρτια εξοπλισµένο µε σύγχρονους υπολογιστές και το 
απαραίτητο υλικό (εκτυπωτές και οπτικοακουστικά µέσα) και λογισµικό. Επίσης, στο Εργαστήριο 
διεξάγονται τα σεµινάρια Στατιστικής-SPSS I και II, µέρος των µαθηµάτων Δηµογραφίας καθώς και 
µαθήµατα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Υπεύθυνο µέλος ΔΕΠ για το Εργαστήριο είναι 
η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μ. Συµεωνάκη. 
 
Διεύθυνση:  
Το Εργαστήριο Πληροφορικής βρίσκεται στο υπόγειο του γυάλινου κτιρίου. 
Πληροφορίες:  
Τηλ.  
Ε-mail: kostas_memos@yahoo.gr 
 



31 
 

 
VII. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 
Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής από το ακαδηµαικό έτος 2018-19 κι εφεξής προσφέρει µεταπτυχιακές 
σπουδές εξειδίκευσης στην κοινωνική πολιτική µε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Ανάλυση και Εφαρµογή 
Κοινωνικής Πολιτικής» 
Αντικείµενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευµένης θεωρητικής και εφαρµοσµένης γνώσης στο πεδίο 
της Κοινωνικής Πολιτικής και στους βασικούς τοµείς που αυτή εστιάζει. Σκοπός του είναι η εξοικείωση 
των µεταπτυχιακών φοιτητών µε τα σύνθετα θεωρητικά και ερευνητικά εργαλεία στην ανάλυση και 
κατανόηση του ρόλου της Κοινωνικής Πολιτικής στις σύγχρονες κοινωνίες. Έµφαση δίνεται στην 
καλλιέργεια της αναλυτικής και κριτικής ικανότητας στη διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών 
προβληµάτων και την χάραξη και εφαρµογή πολιτικών για την αντιµετώπισή τους, αξιοποιώντας 
δηµιουργικά επιστηµονικά εργαλεία από διαφορετικές επιστηµονικές πειθαρχίες. Στο πλαίσιο αυτό, 
αναγκαία είναι η εµβάθυνση και εξοικείωση των φοιτητών σε ζητήµατα µεθοδολογίας κοινωνικής 
έρευνας µε την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων της πληροφορικής. 

 
Το ΠΜΣ δοµείται στη βάση δύο Ειδικεύσεων: 

• Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 
• Κοινωνικά Προβλήµατα και Κοινωνική Πολιτική 

 

Η ειδίκευση «Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής» εστιάζει στην κατανόηση του θεωρητικού διαλόγου ως 
προς τον ρόλο της Κοινωνικής Πολιτικής και την ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους στις σύγχρονες 
κοινωνίες, καθώς και στην εµβάθυνση στη µεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας.  

Η ειδίκευση «Κοινωνικά Προβλήµατα και Κοινωνική Πολιτική» εστιάζει στην αποτελεσµατική 
αξιοποίηση θεωρητικών και µεθοδολογικών εργαλείων στη διερεύνηση και αντιµετώπιση επιµέρους 
κοινωνικών προβληµάτων (όπως η αγορά εργασίας και η ανεργία, η φτώχεια και η αποστέρηση, η 
µετανάστευση, η στέγαση, οι έµφυλες ανισότητες, η εκπαίδευση κλπ). 

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. στην τρέχουσα θητεία είναι ο Καθηγητής κ. Χρίστος Παπαθεοδώρου 

 
Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης θα µπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά 
σε πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, την κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση και τους 
οργανισµούς του δηµοσίου καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους θεσµούς µε σκοπό αφενός τη 
µελέτη των σχετικών ζητηµάτων και αφετέρου την αντιµετώπιση των αναγκών και των προβληµάτων 
που προκύπτουν κατά την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.  
 
Γραµµατεία Προγράµµατος:  
Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, 2ος όροφος 
Πληροφορίες: 
Τηλ.: 210-9201381, 210-9201036 
Fax:  210-9221222 
E-mail: koinpol@panteion.gr  
Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τη διαδικασία επιλογής και το πρόγραµµα 
σπουδών δίνονται στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.  
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VIII. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 
Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής απονέµει διδακτορικό δίπλωµα στα γνωστικά αντικείµενα τα οποία 
θεραπεύονται από αυτό. Κατά την κείµενη νοµοθεσία, εφόσον στο Τµήµα λειτουργεί Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί τη δεύτερη φάση των 
µεταπτυχιακών σπουδών και προϋποθέτει αναγνωρισµένο τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών. Η διαδικασία 
εγγραφής στο Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών παρουσιάζεται λεπτοµερώς στον Κανονισµό 
Διδακτορικών Σπουδών. 
 
Οι διδακτορικές σπουδές στηρίζονται σε µια στενή συνεργασία του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα (Υ.Δ.) 
µε τον/την Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια και τα άλλα δύο (2) µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής 
και σε µια αναπτυσσόµενη αυτενέργεια, που οδηγεί στην επιστηµονική ολοκλήρωση, την παραγωγή 
νέας γνώσης και την αυτονόµηση του/της Υ.Δ. Σε γενικές γραµµές αυτό µπορεί να γίνει µε τρεις 
τρόπους είτε θέτοντας σε νέο έλεγχο ήδη αποκτηµένες γνώσεις και µεθόδους είτε ελέγχοντας τη 
βασιµότητα κάποιων υποθέσεων που εξηγούν και ερµηνεύουν ένα φαινόµενο είτε, τέλος, συνθέτοντας 
µε νέο τρόπο ήδη κατακτηµένες γνώσεις σε νέα θεωρητικά σχήµατα, που επιτρέπουν καλύτερη 
ερµηνεία της πραγµατικότητας και την υπαγωγή µιας ευρύτερης κατηγορίας φαινοµένων σε γενικά 
ερµηνευτικά µοντέλα. Έτσι, οι διδακτορικές σπουδές έχουν ως κεντρικό σηµείο αναφοράς τους τη 
συγγραφή µιας πρωτότυπης επιστηµονικής εργασίας που συµβάλλει στην προαγωγή της επιστήµης. Η 
εργασία αυτή, δηλαδή η διδακτορική διατριβή, είναι αποτέλεσµα µελέτης, έρευνας και υπαγωγής του 
υλικού που προκύπτει από την έρευνα στον επιστηµονικό έλεγχο για την παραγωγή των 
συµπερασµάτων που θα αποτελέσουν τη νέα γνώση.  
 
Γραµµατεία Προγράµµατος:  
Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, 2ος όροφος 
Πληροφορίες: 
Τηλ.: 210-9201381, 210-9201036 
Fax:  210-9221222 
E-mail: koinpol@panteion.gr 
Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συµµετοχής και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στον 
Κανονισµό Διδακτορικών Σπουδών καθώς και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.  
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IX. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 
Βλ.Παράρτηµα 

 
X. ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΕΚ 
Ανθοπούλου Θεοδοσία 
Καθηγήτρια     

«Κοινωνική Γεωγραφία µε έµφαση στον Ύπαιθρο Χώρο», ΦΕΚ 
διορισµού 918/τ.Γ’/20-09-2017 

Γράβαρης Διονύσιος 
Καθηγητής 

«Θεωρία Κράτους και Κοινωνικής Πολιτικής» ΦΕΚ διορισµού 70/ 
τ. Γ΄/ 25-1-2008 ΦΕΚ µετάκλησης 625/τΓ/06-07-2016 

Δηµουλάς Κωνσταντίνος  
Επικ. Καθηγητής 

«Κοινωνική Διοίκηση και Αξιολόγηση Προγραµµάτων 
Κοινωνικής Πολιτικής», ΦΕΚ διορισµού 140 /τ.Γ/14.02.2018  

Καλτσώνης Δηµήτριος  
Αναπλ. Καθηγητής  «Κράτος και Δίκαιο», ΦΕΚ διορισµού 599/τ.Γ/29-06-2016. 

Καραµεσίνη Μαρία 
Καθηγήτρια 

«Οικονοµική της Κοινωνικής Πολιτικής µε έµφαση στα 
Οικονοµικά της Απασχόλησης», ΦΕΚ διορισµού 552/τ.Γ/30-05-
2013.    

Κορασίδου Μαρία 
Επίκ. Καθηγήτρια  

«Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής», ΦΕΚ µονιµοποίησης 
504/τ.γ΄/27-12-2006. 

Κουζής Ιωάννης 
Καθηγητής  

«Κοινωνική Πολιτική µε έµφαση στις Εργασιακές Σχέσεις», ΦΕΚ 
διορισµού 54/τΓ/21-01-2014.  

Λελεδάκης Κανάκης 
Επίκ. Καθηγητής     

«Κοινωνιολογία µε έµφαση στην Κοινωνιολογική Θεωρία», ΦΕΚ 
µονιµοποίησης 137/τνπδδ/10-6-2005.  

Μαυρίδης Ηρακλής 
Επίκ. Καθηγητής     

«Επιστηµολογία και Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστηµών», 
ΦΕΚ διορισµού 76/τΓ/17-02-2015. 

Μιχαλοπούλου Αικατερίνη 
Καθηγήτρια 

«Μεθοδολογία και Στατιστική της Εµπειρικής Κοινωνικής 
Έρευνας», ΦΕΚ διορισµού 409/τ. Γ΄/10-5-2016. 

Μπάγκαβος Χρήστος 
 Καθηγητής     

«Δηµογραφία µε έµφαση στην Κοινωνική και Συγκριτική 
Δηµογραφία», ΦΕΚ διορισµού 918/τ.Γ/20-09-2017 

Μωυσίδης Αντώνιος 
Καθηγητής «Αγροτική Κοινωνιολογία», ΦΕΚ διορισµού 5/τνπδδ/14-1-2004. 

Παπαδοπούλου Δέσποινα  
Καθηγήτρια     

«Κοινωνιολογία του Αποκλεισµού και της Κοινωνικής 
Μεταβολής», ΦΕΚ διορισµού 730/τ.Γ/12-07-2013.  

Παπαθεοδώρου Χρίστος 
Καθηγητής 

«Κοινωνική Πολιτική», ΦΕΚ διορισµού 820/τ.Γ/13-08-2012,   
ΦΕΚ µετάκλησης 556/τ.Γ΄/16-06-2016 

Πετράκη Γεωργία 
Καθηγήτρια 

«Γενική Κοινωνιολογία µε έµφαση στην Κοινωνική και 
Επαγγελµατική Κινητικότητα», ΦΕΚ διορισµού 170/τ.Γ/21-02-
2018.    

Πρόκου Ελένη  
Αναπλ. Καθηγήτρια «Εκπαιδευτική Πολιτική», ΦΕΚ διορισµού 1031/τ.Γ΄/18-10-2017. 

Σακελλαρόπουλος 
Σπυρίδων 
Καθηγητής     

«Κράτος και Πολιτική Θεωρία», ΦΕΚ διορισµού 125/τ.Γ/14-02-
2018. 

Χριστόφορος Σκαµνάκης «Κοινωνική Πολιτική», ΦΕΚ διορισµού 609/τΓ/29-05-2018. 
Στρατηγάκη Μαρία 
Αναπλ. Καθηγήτρια 

«Φύλα και Κοινωνική Πολιτική», ΦΕΚ διορισµού 1335/τΓ/07-10-
2014 

Συµεωνάκη Μαρία 
Επίκ. Καθηγήτρια 

«Κοινωνική Στατιστική», Φεκ διορισµού Τεύχος Γ’ 
918/20.09.2017 

Ψηµµένος Ιορδάνης 
Καθηγητής 

«Βιοµηχανική Κοινωνιολογία µε έµφαση στη Μετανάστευση», 
ΦΕΚ διορισµού 62/τνπδδ/09-03-2006. 

Μέµος Κωνσταντίνος 
Ε.Δ.Ι.Π. 

«Κοινωνική Ασφάλιση και διαχείριση αποθεµατικών», ΦΕΚ 
διορισµού 1250/τΒ/11-4-2017 
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Αγγελική Αθανασοπούλου «Κοινωνιολογία»   
ΦΕΚ διορισµού 180/ τ.Γ΄/22/2/2018. 

Τουρή Παρασκευή 
Ε.Τ.Ε.Π.  

«Το έργο της θέσης αφορά στην υποστήριξη των εργασιών του 
Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου, και συγκεκριµένα στην οργάνωση 
δραστηριοτήτων, συνεδρίων, ηµερίδων και σεµιναρίων, καθώς και 
στη διαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων και στην προώθηση 
συνεργασιών του Εργαστηρίου µε αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα 
και Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.» ΦΕΚ διορισµού 341/τα 
Γ/11-04-2016 

 
XI. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 
Διδακτικά Βιβλία 
 
Στους/στις φοιτητές/τριες χορηγούνται δωρεάν διδακτικά βιβλία και βοηθήµατα, καθώς και σηµειώσεις 
και φάκελοι, σύµφωνα  µε τις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. Πληροφορίες:  
Διεύθυνση Δηµοσιευµάτων 
Τηλ.: 210-9201045-6, 210-9201393 
 
Υγειονοµική Περίθαλψη 
 
Η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη αναλύεται σε δικαίωµα επίσκεψης/νοσηλείας σε Δηµόσια Νοσοκοµεία 
και παροχή φαρµάκων χωρίς συµµετοχή, αφού θεωρηθούν από το Τµήµα Υγειονοµικής Περίθαλψης του 
Πανεπιστηµίου. Η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη παρέχεται και στους µεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες 
του Πανεπιστηµίου όλων των κύκλων Σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης, Διδακτορικό 
Δίπλωµα) µε τις ίδιες προϋποθέσεις.  
Πληροφορίες: 
Τµήµα Υγειονοµικής Περίθαλψης 
Τηλ.: 210-9201647 
 
Φοιτητική Μέριµνα 
 
Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας είναι αρµόδιο για τη σίτιση, στέγαση, την έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας 
και την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας (ΕΚΑΑ). Τις παραπάνω παροχές δικαιούνται οι 
φοιτητές/τριες για (4 χρόνια + 2) σύνολο 6 χρόνια εφόσον δεν έχουν ορκιστεί. 
Πληροφορίες: 
Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας 
Τηλ.: 210-9201642 
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (Κ.Ε.ΦΟΙ.) είναι αρµόδιο για την έκδοση των εξής πιστοποιητικών: 
για στρατολογική χρήση, Βεβαίωση κατάταξης πτυχιούχων σε ορκωµοσία και αναλυτική βαθµολογία σε 
προτυπωµένο χαρτί. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα χορηγούνται στους φοιτητές/τριες µε την επίδειξη 
του βιβλιαρίου σπουδών. 
Λειτουργεί καθηµερινά από τις 7.30-14.30 και Τετάρτη - Πέµπτη 7.30-17.00  
Τηλ.: 210-9201141-42 
 
Βιβλιοθήκη 
 
Η Bιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού, νεοκλασικού κτιρίου 
και εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα. Καταλαµβάνει έκταση 1.750 τ.µ. και διαθέτει 350 θέσεις ανάγνωσης. 
Στο χώρο της βιβλιοθήκης βρίσκονται τερµατικά για αναζητήσεις σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων 
(CD ROMs, on line) και στο Internet. 
Ώρες λειτουργίας: 
Καθηµερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήµων αργιών από 8:00 – 20:00. 
Πληροφορίες: 
Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστηµίου 
Τηλ.: 210-9201001 
Fax: 210-9248774 
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E-mail: libp@panteion.gr 
Ιστοσελίδα: http://library.panteion.gr 
 
Αθλητισµός 
 
Το πανεπιστήµιο διαθέτει Γυµναστήριο όπου όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να 
µετέχουν σε αθλητικά προγράµµατα κάτω από την επίβλεψη ειδικευµένων γυµναστών. Το Γυµναστήριο 
βρίσκεται στην οδό Ιππώνακτος 36, στο Νέο Κόσµο.  
Πληροφορίες: 
Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο 
Τηλ.: 210-9025717 
 
Τµήµα Ξένων Γλωσσών 
 
Στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών διδάσκονται αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και γερµανικά. Για τη λήψη του 
πτυχίου τους οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς µία (1) από τις παραπάνω γλώσσες. Για 
το λόγο αυτό, κατά την αρχικής τους εγγραφή, οι φοιτητές/τριες δηλώνουν την υποχρεωτική ξένη 
γλώσσα που επιλέγουν και έχουν τη δυνατότητα να την αλλάξουν µόνο µία (1) φορά.  
Φοιτητές που έχουν πτυχίο ξένης γλώσσας µπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί ισοτιµία και να 
απαλλαγούν από την εκµάθηση της υποχρεωτικής γλώσσας.  
Πληροφορίες:  
Τµήµα Ξένων Γλωσσών  
Γραφείο 310, Β' όροφος, πτέρυγα Στασινόπουλου  
Τηλ.: 210-9201590, 210-9201610 
 
Γραφείο Σταδιοδροµίας - Διασύνδεσης 
 
Το Γραφείο Σταδιοδροµίας (Διασύνδεσης) είναι µια υπηρεσία του Παντείου Πανεπιστηµίου προς τους 
φοιτητές και αποφοίτους του, η οποία ασχολείται µε θέµατα εκπαίδευσης και εργασίας. Το Γραφείο 
Σταδιοδροµίας βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτιρίου 
Πληροφορίες: 
Γραφείο Σταδιοδροµίας (Διασύνδεσης) 
Τηλ.: 210-9201097 
 
Υποτροφίες επίδοσης και βραβεία   
 
Το ΄Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε φοιτητές-σπουδαστές που 
διακρίθηκαν στις εξετάσεις: α) εισαγωγής στα Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή β) επίδοσης 
στα Εξάµηνα Σπουδών κάθε ακαδηµαϊκού έτους µε επιτυχία στο σύνολο των µέγιστων µαθηµάτων που 
µπορούν να δηλώσουν ανά έτος.  
 
Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το Διοικητικό Συµβούλιο του ΙΚΥ. Κάθε χρόνο η 
Γραµµατεία του Τµήµατος εκδίδει σχετική ανακοίνωση µε τα ονόµατα των υποψηφίων υποτρόφων και 
τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν. 
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Χρήσιµα τηλέφωνα   
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  
Διεύθυνση Δηµοσιευµάτων 210-9201046 
Τµήµα Υγειονοµικής Περίθαλψης 210-9201647 
Ιατρείο 210-9201648 
Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας.  210-9201642 
Βιβλιοθήκη 210-9201001 
Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο 210-9025717 
Τµήµα Ξένων Γλωσσών 210-9574842 
Γραφείο Σταδιοδροµίας - Διασύνδεσης 210-9201097 
Θυρωρείο – Φυλάκιο 210-9219715 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών 2109201141-1142   
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
  
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 210-9201047 
Δηµόσιας Διοίκησης  210-9201067 
Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισµού 210-9201062 
Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  210-9201425 
Ψυχολογίας  210-9201057 
Κοινωνιολογίας  210-9201075 
Πολιτικής Επιστήµης & Ιστορίας  210-9201043 
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 210-9201042 
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XII. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2018- 2019 
Το πρόγραµµα σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019 για το χειµερινό και το εαρινό εξάµηνο είναι 
ως εξής:  

1. XΕΙMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018- 2019  

 
Α. Μαθήµατα Υποχρεωτικά (ΥΠ) Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και µετά) 
 

 

Διδάσκων/ουσα ΕΣ Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ΔΜ Ects 
Η. Μαυρίδης ΕΣ1 510175 Βασικά στοιχεία κοινωνιολογίας 3 6 
Γ. Πετράκη ΕΣ 1 510176 Εισαγωγή στις ποιοτικές ερευνητικές µεθόδους 3 6 

Κ. Δηµουλάς ΕΣ 1 510177 Κοινωνικά προβλήµατα και εφαρµογές κοινωνικής 
πολιτικής 3 6 

Δ. Παπαδοπούλου ΕΣ 1 510178 Κοινωνικός αποκλεισµός και κοινωνικά δικαιώµατα 3 6 
Ι. Ψηµµένος      ΕΣ 1 510179 Εργασία, Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική 3 6 
 
Β. Μαθήµατα Υποχρεωτικά (ΥΠ) Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και µετά) 
 

 
 

Μ. Συµεωνάκη ΕΣ 2 510194 Στατιστική Ι: περιγραφική στατιστική 3 6 

Μ.Συµεωνάκη ΕΣ 2 510195 Εισαγωγή στη θεωρία και τις µεθόδους των κοινωνικών 
ερευνών 3 6 

Θ. Ανθοπούλου ΕΣ2 510196 Εισαγωγή στην κοινωνική και οικονοµική γεωγραφία 3 6 
Δ. Γράβαρης ΕΣ2 510197 Κράτος και κρατική πολιτική 3 6 
 
Γ. Μαθήµατα Υποχρεωτικά (ΥΠ) Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ(ΠΠΣ εισακτέοι/ες 2016 και πριν) 
 

 

Η. Μαυρίδης ΕΣ 3 510007 Επιστηµολογία των κοινωνικών επιστηµών 3 5 

Ι.Ψηµµένος ΕΣ 3 510017 Θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής πολιτικής και του 
κράτους πρόνοιας 

 
3 

 
5 

1. XΕΙMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018- 2019  

Β. Μαθήµατα Επιλογής (ΕΠ)  

Διδάσκων/ουσα ΕΣ Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ΔΜ Ects 
Α.Αθανασοπούλου  
ΕΔΙΠ ΕΣ 3 510029 Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική 3 6 

Μ.Κορασίδου  ΕΣ 3 510077 Ζητήµατα υγειονοµικής πολιτικής στη νεότερη Ελλάδα 3 6 
Ι. Κουζής. ΕΣ 3 510095 Συνδικάτα και συλλογικές εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα 3 6 
Χ. Ασηµόπουλος –
Δ.Τελώνη ΕΣ 3 510169 Κοινωνική Εργασία και εφαρµογές 3 6 

Θ. Ανθοπούλου ΕΣ3 510185 Κοινωνία της υπαίθρου και ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής 3 6 
Δ. Καλτσώνης ΕΣ 3 510187 Ελληνική συνταγµατική ιστορία 3 6 

Δ. Καλτσώνης ΕΣ 3 510188 Πολιτικό σύστηµα και κοινωνικά δικαιώµατα στις 
αναπτυσσόµενες χώρες 3 6 

Μ.Κορασίδου ΕΣ 3  510189 Το ελληνικό κράτος στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία 3 6 
Διδάκτορας ΕΣΠΑ ΕΣ3 510190 Ανάλυση προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής 3 6 
Δ. Παπαδοπούλου  ΕΣ 3 510192 Κοινωνική µεταβολή και κοινωνική πολιτική  3 6 
Χ. Σκαµνάκης ΕΣ 3 510201 Αυτοδιοίκηση & Κοινωνική Πολιτική 3 6 
Διδάκτορας ΕΣΠΑ ΕΣ 4 510037 Φύλο και κοινωνική πολιτική 3 6 

Χ. Μπάγκαβος  ΕΣ 4 510069 Πληθυσµιακές µεταβολές, αγορά εργασίας και κοινωνική 
ασφάλιση 3        

6 
Ι. Κουζής  ΕΣ 4 510096 Σύγχρονες τάσεις στον τοµέα των εργασιακών σχέσεων  3 6 
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Διδάκτορας ΕΣΠΑ ΕΣ4 510097 Θεσµοί εργατικής συµµετοχής και κοινωνικός διάλογος 3  
6 

Χ. Σκαµνάκης  ΕΣ4 510202 Συγκριτική ανάλυση συστηµάτων κοινωνικής προστασίας        3    6 

1. XΕΙMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018- 2019  

Γ. Σεµινάρια  

Διδάσκων/ουσα ΕΣ Κωδικός Τίτλος Σεµιναρίου ΔΜ Ects 

Κ. Λελεδάκης  ΕΣ 3 510410 Άτοµο και κοινωνία     3        
12 

Κ. Μέµος, ΕΔΙΠ ΕΣ 3 510425 Εισαγωγή στην Πληροφορική      3        
12 

Κ. Μέµος, ΕΔΙΠ ΕΣ 3 510428 Ζητήµατα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας     3        
12 

Α. Μιχαλοπούλου ΕΣ3 510430 Statistical methods in social research 3 12 
Α. Μωυσίδης  ΕΣ 3 510434 Κοινωνική ιστορία του ελληνικού αγροτικού χώρου 3 12 
Χ. Παπαθεοδώρου ΕΣ 3 510439 Πολιτική Οικονοµία 3 12 
Α.Αθανασοπούλου  
ΕΔΙΠ 

ΕΣ 3 510447 Πρόσφυγες στον 20ο και 21ο αιώνα 3 12 

Α. Μιχαλοπούλου ΕΣ4 510401  SPSS I  3 12 
Χ. Παπαθεοδώρου ΕΣ 4 510429 Θεωρητική και εµπειρική ανάλυση της οικονοµικής 

ανισότητας 
3 12 

Δ. Γράβαρης ΕΣ 4 510436 Ειδικά θέµατα στην κοινωνική πολιτική 3 12 
Ι. Ψηµµένος ΕΣ 4 510437 Περιθωριοποίηση και κοινωνική πολιτική 3 12 

Ε. Πρόκου ΕΣ 4 510446 Συγκριτική Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική 
Πολιτική     3        

12 

1. XΕΙMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018- 2019  

Δ. Εργασίες  

Διδάσκων/ουσα ΕΣ Κωδικός Είδος Εργασίας ΔΜ Ects 

1. XΕΙMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018- 2019  

Ε. ΜΕΤ (Μαθήµατα εκτός Τµήµατος)  

Ως µαθήµατα ΜΕΤ αναγνωρίζονται όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα όλων των Τµηµάτων του Παντείου 
Πανεπιστηµίου.  

 

ΣΤ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  Κωδικός  Δ
Μ 

Ects 

Γεωργία Πετράκη  510600 Πρακτική άσκηση*   0      6 
 

 

2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018- 2019  

 
Α. Μαθήµατα Υποχρεωτικά (ΥΠ) Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και µετά) 
 

 

Διδάσκων/ουσα ΕΣ Κωδικό
ς Τίτλος Μαθήµατος Δ

Μ 
Ects 

Σ. Σακελλαρόπουλος             ΕΣ 1 510180 Εισαγωγή στη νεοελληνική κοινωνία 3 6 
Μ. Κορασίδου  ΕΣ 1 510181 Ιστορία της κοινωνικής πολιτικής   3 6 
Κ. Λελεδάκης ΕΣ 1 510182 Κοινωνική θεωρία και κοινωνική πολιτική 3 6 
Ι.  Κουζής  ΕΣ 1 510183  Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικά δικαιώµατα  3 6 
Ε. Πρόκου ΕΣ 1 510184 Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική 3 6 
Β. Μαθήµατα Υποχρεωτικά (ΥΠ) Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και µετά)  
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Χ.  Μπάγκαβος ΕΣ 2 510198  Εισαγωγή στη δηµογραφία  3 6 
Χ. Παπαθεοδώρου ΕΣ 2 510199 Οικονοµικά της κοινωνικής πολιτικής 3 6 
Δ. Καλτσώνης ΕΣ 2 510200 Δίκαιο, Κοινωνία και Κοινωνική Πολιτική  3 6 

* Οι διδακτικές µονάδες της Πρακτικής Άσκησης 
υπολογίζονται πέραν αυτών που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου και δεν δηλώνεται στην ηλεκτρονική 
δήλωση µαθηµάτων ΧΕ αλλά υποβάλλεται αίτηση στη Γραµµατεία της Πρακτικής Ασκησης. 
 

2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018- 2019  

Β. Μαθήµατα Επιλογής (ΕΠ)  

Διδάσκων/ουσα ΕΣ Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Δ
Μ 

Ects 

Διδάκτορας ΕΣΠΑ ΕΣ3 510045 Ανισότητα, φτώχεια και κοινωνική προστασία 3 6 

Κ. Δηµουλάς  ΕΣ 3 510055 Διεθνείς οργανισµοί, ευρωπαϊκή ένωση και κοινωνική 
πολιτική στην Ελλάδα 3 6 

Αγ. Αθανασοπούλου 
ΕΔΙΠ 

ΕΣ 3 510078 Ηλικία και Κοινωνική Πολιτική 3 6 

Διδάκτορας ΕΣΠΑ ΕΣ3 510100 Στεγαστική πολιτική και κοινωνικές ανισότητες 3 6 
Δ. Παπαδοπούλου ΕΣ 3 510121 Κοινωνική ταυτότητα και κοινωνικός δεσµός 3 6 
Θ. Ανθοπούλου  ΕΣ 3 510124 Αστική Γεωγραφία 3 6 
Διδάκτορας ΕΣΠΑ ΕΣ3 510132 Πολιτικές ισότητας των φύλων 3 6 
Σ. Σακελλαρόπουλος  ΕΣ3 510174 Κοινωνική δοµή και οργάνωση της Κύπρου 3 6 
Γ.Πετράκη ΕΣ3 510203 Κοινωνική και Επαγγελµατική Κινητικότητα 3 6 
Ι.Ψηµµένος ΕΣ 4 510020 Μετανάστευση  και  µεταναστευτική πολιτική 3 6 
Διδάκτορας ΕΣΠΑ ΕΣ4 510058 Φύλο και απασχόληση 3 6 

Διδάκτορας ΕΣΠΑ ΕΣ4 510073 Οικονοµικά και θεσµικά της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής πρόνοιας 3  

6 
Ε. Πρόκου ΕΣ 4 510141 Δια βίου εκπαίδευση 3 6 
Μ. Συµεωνάκη ΕΣ 4 510143 Στοχαστικά υποδείγµατα για τις κοινωνικές επιστήµες 3 6 

Θ. Ανθοπούλου ΕΣ 4 510191 Κοινωνία της υπαίθρου και προσεγγίσεις της βιώσιµης 
ανάπτυξης 3 6 

Χ. Σκαµνάκης ΕΣ4 510204 Θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής προστασίας    3 6 
Α. Κανδυλάκη ΕΣ 4 510205 Κριτικός αναστοχασµός και  Κοινωνική 

εργασία  µε  ετερότητες, µειονότητες και πρόσφυγες     3        
12 

2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018- 2019  

Γ. Σεµινάρια  

Διδάσκων/ουσα ΕΣ Κωδικός Τίτλος Σεµιναρίου Δ
Μ 

Ects 

Δ. Καλτσώνης ΕΣ 3 510424 Κράτος & Δίκαιο στον 21ο αιώνα 3 12 
Κ. Μέµος, ΕΔΙΠ ΕΣ 3 510426 Εισαγωγή στην Πληροφορική 3 12 

Μ. Κορασίδου  ΕΣ 3 
510440 

Ιστορία της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα 3 
12 

Ι. Ψηµµένος ΕΣ 3 510443 Χαµηλού κύρους και υπηρετικά επαγγέλµατα 3 12 
Αγ. Αθανασοπούλου 
ΕΔΙΠ ΕΣ 3 510452 Οικογένεια και Φύλο στη Μετανάστευση 3 12 

Μ. Συµεωνάκη  ΕΣ 4 510408 SPSS II  3 12 

Χ. Μπάγκαβος ΕΣ 4 510409 Συγκριτική δηµογραφική και πληθυσµιακή πολιτική 
(Ευρώπη και Κόσµος)     3 

       
12 

Κ. Μέµος ΕΣ 4 510431 Τα αποθεµατικά της κοινωνικής ασφάλισης και η 
διαχείρισή τους      3        

12 
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Δ. Γράβαρης ΕΣ 4 510432 Ειδικά θέµατα στη θεωρία του Κράτους     3        
12 

Η. Μαυρίδης ΕΣ 4 510442 Θεµελιώσεις της κοινωνικής πολιτικής: θέµατα 
δικαιοσύνης, ισότητας και δικαιωµάτων      3 

       
12 

Κ. Δηµουλάς ΕΣ 4 510448 Κοινωνική Πολιτική και Αξιολόγηση: Μέθοδοι και 
τεχνικές     3 

       
12 

Κ. Λελεδάκης EΣ 4 
510449 

Η έννοια της Κοινωνίας     3 
       
12 

Χ. Σκαµνάκης ΕΣ 4 510451 Μετασχηµατισµοί της κοινωνικής προστασίας στον 
σύγχρονο κόσµο     3        

12 
 

2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018- 2019  

Δ. Εργασίες  

Διδάσκων/ουσα ΕΣ Κωδικός Είδος Εργασίας Δ
Μ 

Ects 

 ΕΣ4 510499 Πτυχιακή Εργασία 9 18 

2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018- 2019  

Ε. ΜΕΤ (Μαθήµατα εκτός Τµήµατος)  

Ως µαθήµατα ΜΕΤ αναγνωρίζονται όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα όλων των Τµηµάτων του Παντείου 
Πανεπιστηµίου.  

 

1. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018- 2019  

ΣΤ. Πρακτική Ασκηση  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  Κωδικός  Δ
Μ 

 

Γεωργία Πετράκη 
 

 510601 Πρακτική άσκηση*  6 

*Οι διδακτικές µονάδες υπολογίζονται πέραν αυτών που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου και δεν 
δηλώνεται στην ηλεκτρονική δήλωση µαθηµάτων ΕΕ αλλά υποβάλλεται αίτηση στη Γραµµατεία της 
Πρακτικής Ασκησης. 
 

 



41 
 

 
XIII. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

 
510007 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Διδάσκων: Η. Μαυρίδης  
 
ΥΠ  ΕΣ3  ΔΜ3  ΧΕ 
 
Το µάθηµα αυτό αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση σε βασικά ζητήµατα της επιστηµολογίας των 
κοινωνικών επιστηµών. Μετά από µια σύντοµη εισαγωγή στην επιστηµολογία γενικά, θα δώσουµε 
έµφαση στις κοινωνικές επιστήµες και στο επιστηµολογικό τους υπόβαθρο. Θα εξετάσουµε µια σειρά 
από διαφορετικές θεµατικές και προβλήµατα που θέτουν οι κοινωνικές επιστήµες και θα διαβάσουµε 
κείµενα επιστηµολογίας µιας σειράς στοχαστών από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Συνολικά θα 
επιχειρήσουµε να δώσουµε απαντήσεις σε σηµαντικά επιστηµολογικά ζητήµατα όπως η διαφορά 
φυσικών και κοινωνικών επιστηµών, σχετικισµός και δογµατισµός, ιστορικότητα της επιστήµης, 
κριτήρια σύγκρισης µεταξύ διαφορετικών θεωριών, κριτήρια εγκυρότητας της επιστήµης, σκοποί των 
κοινωνικών επιστηµών, «καθολικότητα» της αλήθειας, περιγραφή – ερµηνεία - κανονιστικότητα, 
αξιολογικές κρίσεις και «ουδετερότητα» της επιστήµης κ.ά. 
 
Συγγράµµατα: - Κουζέλης, Γ. και Ψυχοπαίδης, Κ. (επιµ)., 1996. Επιστηµολογία των 

κοινωνικών  επιστηµών: Νήσος.  
 - Hollis, M., 2005. Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστηµών. Αθήνα: 

Κριτική.   
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  Η παρακολούθηση του µαθήµατος διευκολύνεται εάν οι φοιτητές/τριες 

έχουν παρακολουθήσει όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα του 1ου και 2ου 
έτους σπουδών – συνιστάται για φοιτητές/τριες του 3ου έτους σπουδών 
και άνω. 

 
510017 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Διδάσκων: Ι. Ψηµµένος 
 
ΥΠ  ΕΣ3  ΔΜ3  ΧΕ 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η κριτική παρουσίαση των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων στης 
κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας. Για το σκοπό αυτό, εξετάζονται οι παράγοντες 
διαµόρφωσης και ανάπτυξης του σχετικού θεωρητικού υπόβαθρου σε συνάρτηση µε τις κύριες – 
νεωτερικές και µετανεωτερικές προσεγγίσεις από την οπτική του διεπιστηµονικού χαρακτήρα της 
κοινωνικής πολιτικής (φιλελευθερισµός-νεοφιλελευθερισµός, κοινωνική δηµοκρατία, Μαρξισµός, 
Μεταδοµισµός, και η θεωρητική σκέψη των κοινωνικών κινηµάτων, ιδιαίτερα του φεµινιστικού, του 
αντιρατσιστικού, του οικολογικού και των νέων κινηµάτων χρηστών των υπηρεσιών).  
 
Συγγράµµατα: - Στασινοπούλου, Ολ., 2003. Κράτος Πρόνοιας. Ιστορική εξέλιξη - 

Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg. 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΝΑΙ 
Παρατηρήσεις:  Για την επιλογή του µαθήµατος, είναι απαραίτητη η επιτυχία στο 

προαπαιτούµενο (ΠΑ) µάθηµα 510071-Εισαγωγή στην κοινωνική 
πολιτική (ΕΣ1, ΧΕ). 

 
 
510020 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
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Διδάσκων: Ι. Ψηµµένος 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ3 ΕΕ 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η παρουσίαση και ανάλυση της κοινωνιολογικής σκέψης και της κοινωνικής 
πολιτικής γύρω από τη Μετανάστευση, την κοινωνική στρωµάτωση και επαγγελµατική κινητικότητα των 
µεταναστών. Το πρώτο µέρος του µαθήµατος αναλύει τις µακρο-προσεγγίσεις της Νεοκλασικής και 
Μαρξιστικής προσέγγισης και τις προσεγγίσεις της Βεµπεριανής σκέψης και της οικολογικής παράδοσης 
της Σχολής του Σικάγο. Για την εξέταση των παραπάνω, το µάθηµα εστιάζει την προσοχή του στα 
παραδείγµατα της περιόδου της βιοµηχανικής επανάστασης (1750-), των Gastarbeiter εργατών και των 
πλανόδιων εργατών. Το δεύτερο µέρος του µαθήµατος δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη µεθοδολογία και στις 
µεθόδους έρευνας της µετανάστευσης. Eξετάζονται διεξοδικά oι έννοιες και οι διαδικασίες ανοµίας, 
αλλοτρίωσης, κοινωνικού αποκλεισµού και των οµάδων αναφοράς στη µελέτη της µετανάστευσης καθώς 
και τα εργαλεία έρευνας. Στο τρίτο µέρος του µαθήµατος παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις 
και πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί στον σχεδιασµό και την εφαρµογή των µεταναστευτικών 
πολιτικών. Οι συνδέσεις µεταξύ µεταναστευτικών πολιτικών και κοινωνικών πολιτικών αποτελούν το 
κύριο θέµα ανάλυσης αποσκοπώντας στην κατανόηση του προβλήµατος της µετανάστευσης και στην 
παρούσα αδυναµία διαχείρισης των ανθρώπινων ροών. 
 
Συγγράµµατα: - Μουσούρου, Λ.Μ., 1991. Μετανάστευση και µεταναστευτική 

πολιτική. Αθήνα: Gutenberg. 
 - 

 
- 

Ψηµµένος, I., 2004. Μετανάστευση από τα Βαλκάνια – Κοινωνικός 
αποκλεισµός στην Αθήνα. Β΄ έκδ. Αθήνα: Παπαζήσης.  
Ψηµµένος, Ι. (1999) Μετανάστευση και Εργασία στην Ευρώπη, 
Αθήνα: ΕΚΠΑ. 

Σηµειώσεις:    ΝΑΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
   
510022 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
Διδάσκουσα: Αικ. Μιχαλοπούλου (Δεν θα διδαχθει το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος) 
 
ΥΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 ΕΕ   

 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές γνώσεις για ζητήµατα 
δειγµατοληψίας που απαιτούνται για τη διεξαγωγή και εκτέλεση των κοινωνικών ερευνών 
µεγάλης έκτασης. Το µάθηµα αυτό πραγµατεύεται ζητήµατα δειγµατοληπτικής θεωρίας και 
πρακτικής στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας: στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων, η συνθήκη 
για δειγµατοληψία πιθανοτήτων, το δειγµατοληπτικό πλαίσιο, απλή τυχαία, συστηµατική και 
στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία, δειγµατοληψία συστάδων, µη τυχαία δειγµατοληψία, 
δειγµατοληπτικά και µη δειγµατοληπτικά σφάλµατα, το µέγεθος του δείγµατος και οι µη 
αποκρίσεις. 
 
Συγγράµµατα: - Μιχαλοπούλου, Αικ., 2004, Στην αυτοκρατορία των ενδείξεων: Η 

ιστορία της δειγµατοληπτικής πρακτικής στην Ελλάδα, Αθήνα: 
Παπαζήσης. 

 - Ρίτσαρντσον, Σ.Κ., και Βασίλαινας, Α., 1999, Εισαγωγή στη 
στατιστική επιστήµη, Αθήνα: Κάκτος. 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  Η παρακολούθηση του µαθήµατος διευκολύνεται αν οι 

φοιτητές/τριες έχουν παρακολουθήσει τα µαθήµατα (510194) και 
(510195). 

 

  

 
510029  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
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Διδάσκουσα: Α. Αθανασοπούλου  
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ3 ΧΕ  
 
Στο µάθηµα θα εξεταστούν οι ορισµοί της οικογένειας, τα χαρακτηριστικά που τις αποδίδονται, και οι 
επίσηµες οικογενειακές πολιτικές, όπως αυτά διαµορφώνονται σε διαφορετικά ιστορικά και κοινωνικά 
πλαίσια. Θα παρουσιαστούν οι πρώτες επιστηµονικές απόπειρες προσέγγισης της οικογένειας τον 19ο 
αιώνα, η συµβολή και τα ζητήµατα που θέτουν ιστορικοί, νοµικοί, κοινωνικοί δηµογράφοι, 
κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, φεµινίστριες στον 20ό και 21ο αιώνα. Θα εστιάσουµε στην 
προβληµατοποίηση βεβαιοτήτων και στην ανατροπή στερεοτύπων, στην ανάδειξη διαφορετικών πτυχών 
του ζητήµατος και στη µελέτη υποτιµηµένων ή/και αγνοηµένων πεδίων (π.χ φύλο, ηλικία, 
ενδοοικογενειακές ιεραρχίες και συγκρούσεις). Στόχος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να 
κατανοήσουν πως το τι κάθε φορά µπορεί να είναι ή να ορίζεται ως οικογένεια δεν είναι σταθερό και 
αναλλοίωτο, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα µε το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο. Τέλος, 
θα εξεταστούν οι διαφορετικές κρατικές οικογενειακές πολιτικές που περιλαµβάνουν συνταγµατικές και 
νοµικές ρυθµίσεις, µέτρα υλικής βοήθειας, φοροαπαλλαγές, υπηρεσίες, άδειες και χρονικές 
διευκολύνσεις παρεµβάσεις, καθώς και το πώς ο σχεδιασµός και η υλοποίησή τους σχετίζονται τόσο µε 
τους κυρίαρχους ορισµούς της οικογένειας όσο και µε τις πολιτικές κατευθύνσεις.  
 
Συγγράµµατα: - - Νόβα-Καλτσούνη, Χ., 2018, Οικογένεια και Οικογενειακές 

Σχέσεις, Αθήνα, Gutenberg  
- Μουσούρου, Λ.Μ., 2005, Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική, 
Αθήνα, Gutenberg  
 

 -  
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  Πρόσθετο υλικό στην ηλεκτρονική σελίδα του µαθήµατος. 
Παρατηρήσεις:    -  
 
510037 
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Διδάσκων/ουσα: ΕΣΠΑ 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ:3 ΧΕ   

       
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών µε την έννοια του φύλου 
και των έµφυλων σχέσεων ιεραρχίας έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η έµφυλη διάσταση του κράτους 
πρόνοιας και των δηµόσιων παρεµβάσεων στους βασικούς τοµείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Το 
µάθηµα αναλύει τις θεωρητικές προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας µε την οπτική του φύλου και 
διερευνά τον τρόπο µε τον οποίον τα µέτρα κοινωνικής πολιτικής επιδρούν διαφορετικά στην 
καθηµερινή ζωή των ανδρών και των γυναικών. Έµφαση δίνεται στις πολιτικές που αφορούν την 
οικογένεια, την µισθωτή εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, την µετανάστευση, την οργάνωση της 
φροντίδας των εξαρτηµένων ατόµων και την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών.  
 
Συγγράµµατα: - Στρατηγάκη, Μ., 2007. Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής. Αθήνα: 

Μεταίχµιο.   
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις: -  

 
510045 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ, ΦΤΏΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   
Διδάσκων/ουσα: ΕΣΠΑ 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΕΕ   
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η παρουσίαση του επιστηµονικού διαλόγου για τα ζητήµατα της 
ανισότητας, της φτώχειας και της αποστέρησης, και η διερεύνηση βασικών διαστάσεων και πτυχών των 
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φαινοµένων αυτών σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. Γίνεται κριτική παρουσίαση των βασικών-
εναλλακτικών ορισµών των εννοιών της φτώχειας και της αποστέρησης και αναλύονται οι πολιτικές 
παρεµβάσεις (ή µη-παρεµβάσεις) στις οποίες οι αυτοί ορισµοί οδηγούν. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των εναλλακτικών αυτών των ορισµών αναζητούνται στις βασικές θεωρίες της κοινωνικής οργάνωσης 
και στο ιδιαίτερο νόηµα που αποδίδει κάθε µία από αυτές στην έννοια της ισότητας-ανισότητας. 
Αναλύονται ζητήµατα που αφορούν την µεθοδολογική και εµπειρική διερεύνηση των κοινωνικών αυτών 
προβληµάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Παράλληλα, µε βάση τα 
διαθέσιµα ερευνητικά ευρήµατα, παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και η 
διαχρονική τάση της ανισότητας, της φτώχειας και της αποστέρησης. Επιπρόσθετα αναλύονται οι 
επιδράσεις των πολιτικών αντιµετώπισής των φαινοµένων αυτών, κυρίως στο πλαίσιο της κοινωνικής 
προστασίας, και διερευνάται η σύνδεση τους µε το ευρύτερο µακροοικονοµικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στην ανάλυση της επίδρασης της κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική ανισότητα, 
φτώχεια και αποστέρηση. Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται τόσο η συνολική επίδραση του συστήµατος 
κοινωνικής προστασίας που έχει αναπτύξει η κάθε χώρα όσο και των επιµέρους κατηγοριών κοινωνικών 
δαπανών. Για τον σκοπό γίνεται συγκριτική ανάλυση των χωρών της ΕΕ ανάλογα τον τύπο κοινωνικού 
κράτους που έχουν αναπτύξει, µε βάση τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραµατίζουν η αγορά, το κράτος και η 
οικογένεια στην παροχή κοινωνικής προστασίας. Παράλληλα συζητείται και ο όρος «Κοινωνικός 
Αποκλεισµός» που υιοθετήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1980 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατά 
συνέπεια από όλα τα κράτη µέλη, ως καθοριστικό εργαλείο προσδιορισµού αλλά και αξιολόγησης των 
παρεµβάσεων στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής. Τέλος διερευνάται η επίδραση των σύγχρονων 
κοινωνικών και οικονοµικών εξελίξεων (οικονοµική κρίση) στην ανισότητα στην φτώχεια και την 
αποστέρηση. 
 
Συγγράµµατα: - Βαΐτσος, Κ., 2009. Αρχές αναπτυξιακής Οικονοµικής, Αθήνα: 

Κριτική. 
 - Πετµεζίδου, Μ., και Παπαθεοδώρου, Χ., 2004. Φτώχεια και 

κοινωνικός αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας. 
 - Καυταντζόγλου, Ι., 2006. Κοινωνικός αποκλεισµός: Εκτός, εντός και 

υπό: Θεωρητικές, ιστορικές και πολιτικές καταβολές µιας 
διφορούµενης έννοιας, Αθήνα: Σαββάλας. 

Σηµειώσεις:    ΝΑΙ 
Φάκελος:   
Παρατηρήσεις:  - 
 
510055 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 
Διδάσκων:  Κ. Δηµουλάς 

 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΕΕ   
 
I. Θεσµικός ρόλος των διεθνών οργανισµών στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και πρακτικές 
εφαρµογής του 
Ρόλος, αρµοδιότητες και πρωτοβουλίες του ΟΗΕ και της ΠΟΥ. 
Ρόλος, αρµοδιότητες και πρωτοβουλίες του ΔΝΤ της Παγκόσµιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ. 
Ρόλος, αρµοδιότητες και πρωτοβουλίες της ΔΟΕ. 
Οι παρεµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνική πολιτική. 
Από το Μπρέτον Γουντς στη Συναίνεση της Ουάσιγκτον και την Διεθνή κρίση χρέους 
II. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνική Πολιτική 
Ιστορική εξέλιξη των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινωνική πολιτική. Ευρωπαϊκή και 
Εθνικές Κοινωνικές πολιτικές. Ο θεσµικός ρόλος της Ε.Ε. στην Κοινωνική Πολιτική. Λειτουργία και 
Αρµοδιότητες των Οργάνων και των Υπηρεσιών άσκησης της κοινωνικής πολιτικής. Μέθοδοι  και Μέσα 
άσκησης της κοινωνικής πολιτικής στην Ε.Ε.(Συνθήκες, Οδηγίες, Συστάσεις, Ψηφίσµατα, 
Χρηµατοδοτήσεις προγραµµάτων, Ανοιχτή µέθοδος συντονισµού, πρωτοβουλίες, σχέδια δράσης). Η 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία. Πρωτοβουλίες και πεδία 
παρέµβασης της ευρωπαϊκής ένωσης στην κοινωνική πολιτική.     
 
Συγγράµµατα: - Φούσκας Β. & Δηµουλάς Κ. 2015. Ελλάδα, Παγκοσµιοποίηση και 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 
 - Σακελλαρόπουλος, Θ. 2003. Υπερεθνικές κοινωνικές πολιτικές την 

εποχή της παγκοσµιοποίησης. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 
Σηµειώσεις:  ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΝΑΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510058 
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Διδάσκων/ουσα: Διδάκτορας ΕΣΠΑ 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ:3 ΕΕ    
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της έµφυλης 
διάστασης της αγοράς εργασίας µε έµφαση στον οριζόντιο και κάθετο επαγγελµατικό διαχωρισµό, καθώς 
και τις διαστάσεις της απασχόλησης των γυναικών που σχετίζονται µε φαινόµενα όπως είναι η 
µετανάστευση, η φτώχεια, η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 
οργάνωσης της εργασίας κ.λπ. Αναλύονται οι άµεσες και έµµεσες διακρίσεις λόγω φύλου στο χώρο 
εργασίας (ανισότητα αµοιβών, γυάλινη οροφή, σεξουαλικές παρενοχλήσεις κ.λπ.) καθώς και οι σχετικές 
νοµοθετικές ρυθµίσεις. Επίσης, παρουσιάζονται οι πολιτικές προώθησης της ισότητας των φύλων στην 
αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.    
 
Συγγράµµατα: - Maruani, M., επιµ., 2008. Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνίες. Τι γνωρίζουµε 

σήµερα. Αθήνα: Μεταίχµιο.        
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΝΑΙ 
Παρατηρήσεις 
 

  

510069 
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Διδάσκων:  Χ. Μπάγκαβος  

 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΧΕ 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τη σηµασία των δηµογραφικών αλλαγών 
που συντελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και κυρίως αυτών που αφορούν στο συνολικό µέγεθος, στο 
ρυθµό αύξησης και στην κατά ηλικία και φύλο διάρθρωση του πληθυσµού, για τις ανισορροπίες της 
αγοράς εργασίας και των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το µάθηµα πραγµατεύεται τη σχέση 
µεταξύ πληθυσµού σε ηλικία εργασίας, ποσοστών συµµετοχής στην αγορά εργασίας και µεταβολών στο 
µέγεθος και την κατά ηλικία και φύλο διάρθρωση του εργατικού δυναµικού. Επιπλέον, εξετάζονται οι 
δηµογραφικοί παράγοντες που σχετίζονται µε τα επίπεδα απασχόλησης και ανεργίας και αναλύεται ο 
ρόλος δηµογραφικής γήρανσης στη βιωσιµότητα των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Συγγράµµατα: - Μπάγκαβος, Χ., 2003. Δηµογραφικές µεταβολές, αγορά εργασίας και 

συντάξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα: 
Gutenberg 

 - Σακέλλης, Γ., 2001. Πληθυσµός και εργατικό δυναµικό στην Ελλάδα. 
Αθήνα: Μπένος. 

 - Τραγάκη, Α., Μπάγκαβος, Χ. και Ντούνας, Δ. 2015. Περί 
Δηµογραφίας και Πληθυσµιακών Εξελίξεων. Ηλεκτρονικό βιβλίο 
ανοιχτής  πρόσβασης (PDF ή HTML) Αθήνα  
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4670 

Φάκελος 
σηµειώσεων:   

 Αναλυτικό περίγραµµα, θεµατικές ενότητες, ηλεκτρονικές πηγές, 
συµπληρωµατική βιβλιογραφία και κείµενα µελέτης στην 
ηλεκτρονική σελίδα του µαθήµατος στο open class του Παντείου 
Πανεπιστηµίου  http://openeclass.panteion.gr/ 

Παρατηρήσεις:   
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  - 
510072 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
Διδάσκων: Α. Πασσάς (Δεν θα διδαχθει το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος) 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΧΕ    
        
Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση του φαινοµένου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στον ιστορικό 
χρόνο, η εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε τα ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και η διαρκής ενηµέρωση ως προς τις σύγχρονες εξελίξεις (λ.χ. Συνθήκη της Λισσαβόνας). Το 
µάθηµα πραγµατεύεται: 1. Ιστορικά προλεγόµενα και θεωρίες της ολοκλήρωσης: Από τις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στόχοι σκοποί και µέθοδος της ενοποιητικής διαδικασίας της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 2. Οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τα τρία βάθρα 
(πυλώνες) της Ε.Ε., η ενότητα του θεσµικού πλαισίου, αρµοδιότητες και οι αρχές της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας, το δίκαιο της Ένωσης (αρχές, πηγές, σχέσεις εθνικού και Ενωσιακού δικαίου), 
τα όργανα της Ένωσης και οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. 3. Σχέσεις κράτους και Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: οργάνωση του κράτους στην εκπροσώπηση στα όργανα της Ε.Ε. και στη διαµόρφωση των 
Ενωσιακών πολιτικών, υλοποίηση των Ενωσιακών πολιτικών, επιλογή παραδειγµάτων πολιτικής (λ.χ 
κοινωνική πολιτική) µε επίκεντρο το Ελληνικό παράδειγµα.    
 
Συγγράµµατα: - Μούσης, Ν., 2011. Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, οικονοµία, πολιτική. 

13η αναθ. έκδ. Αθήνα: Παπαζήσης. 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510073 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Διδάσκων/ουσα: ΕΣΠΑ 
 
ΕΕ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΕΕ   
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τις θεσµικές, οργανωτικές, αξιακές και οικονοµικές 
θεµελιώσεις της κοινωνικής ασφάλισης σε αντιµετάθεση µε αυτές της πρόνοιας. Στα πλαίσια του 
παρόντος µαθήµατος υιοθετείται διεπιστηµονική και συγκριτική προσέγγιση. Ειδικότερα, εξετάζονται η 
θεσµική, νοµική και οργανωτική διάσταση της κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση µε την κοινωνική 
πρόνοια σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αναλύεται η αλληλεξάρτηση των µορφών 
χρηµατοδότησης, οικονοµικής λειτουργίας και διασφάλισης βιωσιµότητας των διαφορετικών µοντέλων 
µε τα αξιακά θεµέλια της κοινωνικής ασφάλισης. 
Τα θέµατα που αναλύονται στις διαλέξεις του µαθήµατος αναφέρονται στους εξής άξονες: 

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

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

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

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

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

• Προκλήσεις της κοινωνικής ασφάλισης από τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις 
• Χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, οικονοµική βιωσιµότητα και κρίση του κευνσιανού 

µοντέλου. 
• Διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις για τα δηµόσια συνταξιοδοτικά συστήµατα: η διαρκής 

ισορροπία µεταξύ διασφάλισης αξιοπρεπούς και ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης. 
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Συγγράµµατα: - Συνταγµατικές εγγυήσεις και θεσµική οργάνωση του συστήµατος 
κοινωνικής ασφάλειας. Ξ. Κοντιάδης, Εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, 2004 
 

 - Εισαγωγή στην Κοινωνική Διοίκηση και τους θεσµούς Κοινωνικής 
Ασφάλειας, Ξ. Κοντιάδης, Εκδ. Παρατηρητή, 2008 
 

Σηµειώσεις:     ΝΑΙ 
Φάκελος:   ΝΑΙ 
Παρατηρήσεις:    - 
 
510076 
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Διδάσκων/ουσα: Διδάκτορας ΕΣΠΑ 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΧΕ   
       
Σκοπός του µαθήµατος είναι ο προσδιορισµός της έκτασης από θεωρητική και εµπειρική άποψη του 
πεδίου της οικονοµίας της υγείας. Η κατανόηση των συστατικών στοιχείων που συγκροτούν το σύστηµα  
υγείας. Η επισήµανση των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ  του οικονοµικού συστήµατος και του 
συστήµατος υγείας, η κατανόηση των ιδιοµορφιών, των βασικών αρχών, των τεχνικών και των µεθόδων 
διοίκησης των Υγειονοµικών σχηµατισµών.  
Το µάθηµα πραγµατεύεται το οικονοµικό σύστηµα, το σύστηµα υγείας, τη χρηµατοδότηση, τις δαπάνες 
υγείας, την κατάσταση υγείας του πληθυσµού, τις πολιτικές υγείας, τις µεθόδους αξιολόγησης του 
συστήµατος υγείας, τις ιδιοµορφίες, την οργάνωση και τη λειτουργία των υγειονοµικών σχηµατισµών, τη 
χρηµατοδότηση–προϋπολογισµός και το κόστος νοσηλείας καθώς και τις τεχνικές και τις µεθόδους 
ελέγχου της διοίκησης των υγειονοµικών σχηµατισµών. 
 
Συγγράµµατα: - Υφαντόπουλος, Γ., 2003. Τα οικονοµικά της υγείας. Αθήνα: 

Τυπωθήτω.   
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις: - Δεν διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18. 
 
510077 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Διδάσκουσα:  Μ. Κορασίδου 
  
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ 3 ΧΕ   
 
Το µάθηµα παρακολουθεί τη διαδικασία συγκρότησης της «υγειονοµικής αστυνοµίας» στα πλαίσια του 
νεώτερου ελληνικού κράτους. Η «υγειονοµική αστυνοµία» µπορεί να οριστεί ως η διαδικασία εκείνη η 
οποία αναπτύσσεται από τη γέννηση του νεοελληνικού κράτους και στοχεύει στην προφύλαξη ή 
προστασία του πληθυσµού του από την αρρώστια µέσω της διάδοσης και επιβολής του κανόνα και του 
νόµου στο χώρο της υγείας, προδιαγράφοντας και συγκροτώντας µε τον τρόπο αυτό, την έννοια της 
υγείας και επηρεάζοντας και διαµορφώνοντας τις πρακτικές εκείνες που µπορεί να την εγγυηθούν. Το 
µάθηµα εξετάζει τη σύσταση λοιµοκαθαρτηρίων, τη συστηµατοποίηση της αποµόνωσης στα σύνορα 
µέσω της υιοθέτησης του υγειονοµικού νόµου και την ποινικοποίηση της παραβίασής του, την 
αστυνοµική και ιατρική επιτήρηση που αναλαµβάνουν το έργο της αποµόνωσης στο εσωτερικό του 
ελληνικού κράτους, τη δηµιουργία των νοσοκοµειακών θεσµών, την επιδηµία χολέρας του 1854 και τον 
αποκλεισµό του Πειραιά, την αστυνοµική και ιατρική επιτήρηση στο χώρο της πορνείας, τη 
νοµιµοποίηση της πορνείας, την καταπολέµηση των αφροδισίων νοσηµάτων και την αναγκαστική 
αποµόνωση των πορνών στο θεραπευτήριο. Εξετάζει ακόµη τη συγκρουσιακή διαδικασία ανάµεσα σε 
«επιστηµονική» και «εµπειρική» ιατρική γνώση, την ιατρικοποίηση των οικογενειών µε επίκεντρο τα 
παιδιά, τη διάδοση του κινήµατος της υγιεινής και της σχολικής υγιεινής. Εξετάζει τέλος, την 
ψυχιατρική, τους ψυχιάτρους, τα πρώτα ψυχιατρικά ιδρύµατα καθώς επίσης και την αποασυλοποίηση και 
την κοινοτική ψυχιατρική κατά την µεταπολεµική περίοδο. 
 
Συγγράµµατα: - Μ. Κορασίδου, Οταν η αρρώστια απειλεί. Επιτήρηση και έλεγχος της 
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υγείας του πληθυσµού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα 2002. 
 - Β. Θεοδώρου-Δ. Καρακατσάνη, «Υγιεινής παραγγέλµατα». Ιατρική 

επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα, Αθήνα 2010. 

Φάκελος σηµειώσεων: Υλικό µαθήµατος στο e-class 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510078 
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
Διδάσκουσα: Α. Αθανασοπούλου 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΕΕ   
       
Στο µάθηµα θα εξετάσουµε πώς οι δυτικές κοινωνίες «ανακαλύπτουν» τις διακριτές ηλικιακές 
κατηγορίες –παιδική ηλικία, νεότητα, γηρατειά–  και αποδίδουν σε κάθε µία από αυτές  ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και συγκεκριµένες ανάγκες. Το ποια θεωρούνται ότι είναι τα κεντρικά χαρακτηριστικά, 
τα ξεχωριστά προβλήµατα και οι βασικές ανάγκες της κάθε ηλικιακής κατηγορίας, το ποιες είναι οι 
ενδεδειγµένες στάσεις απέναντι στην κάθε ηλικιακή κατηγορία και το ποιες πρέπει να είναι οι ορθές 
πολιτικές από την πλευρά της κοινωνίας και των επίσηµων φορέων, είναι στοιχεία που αλλάζουν 
ανάλογα µε την εποχή, τον τόπο, την κοινωνική τάξη, τις κυρίαρχες ιδεολογίες. Σε αυτό το πλαίσιο θα 
εντάξουµε τη µετατόπιση του επιστηµονικού ενδιαφέροντος από την αποκλειστικά βιολογική διάσταση 
της ηλικίας και την επικέντρωση σε δηµογραφικά ζητήµατα (π.χ υπογεννητικότητα, γήρανση του 
πληθυσµού)  και στην ανάδειξη της κοινωνικής της διάστασης και στην κεντρικότητα που έχει ως 
παράγοντας διαµόρφωσης της ταυτότητας των υποκειµένων, της κοινωνικής πραγµατικότητας, της 
σχεδίασης και υλοποίησης των κοινωνικών πολιτικών. Τέλος, θα εξετάσουµε την έννοια της γενεάς, το 
νόηµα που της αποδίδεται, τους όρους διαµόρφωσης των διαγενεακών σχέσεων. 
 
Συγγράµµατα:  - Μουσούρου, Λ.Μ., 2005. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία των 

ηλικιών και των γενεών. Αθήνα: Gutenberg  
- Cunningham, H., 2016, Παιδιά και παιδική ηλικία στη δυτική 
κοινωνία από τον 16ο αιώνα µέχρι σήµερα, Αθήνα: Σµίλη. 
-Καραµανωλάκης, Β., Ε. Ολυµπίτου και Ι. Παπαθανασίου (επιµ.), 
2010, Η Ελληνική Νεολαία στον 20ό αιώνα: Πολιτικές διαδροµές, 
κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, Αθήνα: Θεµέλιο 
(ΑΣΚΙ και Ινστιτούτο Πουλαντζάς). 
 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  Πρόσθετο υλικό στην ηλεκτρονική σελίδα του µαθήµατος στο open 

class του Παντείου Πανεπιστηµίου 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510095 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Διδάσκων: Ι. Κουζής 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΧΕ   
       
Σκοπός του µαθήµατος είναι η ανάλυση της έννοιας των συλλογικών εργασιακών σχέσεων και του 
συνδικαλιστικού φαινοµένου µε τους όρους που αυτό εκδηλώνεται στον ελληνικό χώρο µε τις 
συνακόλουθες διαστάσεις του. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 
ιστορική και σύγχρονη πορεία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήµατος, ο ρόλος και η λειτουργία της 
συλλογικής διαπραγµάτευσης, της συλλογικής σύµβασης εργασίας και της απεργίας. 
 
Συγγράµµατα: - Κουζής, Ι., 2007. Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού συνδικαλιστικού 

κινήµατος: Αποκλίσεις και συγκλίσεις µε τον ευρωπαϊκό χώρο. 
Αθήνα: Gutenberg.  

 - Κουκιάδης, Ι., 2011. Εργατικό δίκαιο: Επιτοµή. 
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Αθήνα/Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΝΑΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510096 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
Διδάσκων: Ι. Κουζής 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΧΕ   
       
Σκοπός του µαθήµατος είναι η ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και 
στις συνέπειες του εν λόγω φαινοµένου. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται: η αµφισβήτηση του προτύπου 
εργασίας που διαµορφώθηκε µεταπολεµικά στην Ευρώπη, οι παράγοντες που τη δηµιουργούν, το 
περιεχόµενο της ευελιξίας της εργασίας ως κυρίαρχης νέας τάσης προς την κατεύθυνση ενός νέου και 
ευέλικτου εργασιακού προτύπου, οι κοινωνικές συνέπειες που συνεπάγεται η εξέλιξη αυτή παράλληλα µε 
την όλη συζήτηση για τη µεταρρύθµιση ή απορρύθµιση της αγοράς εργασίας στον διεθνή ευρωπαϊκό και 
ελληνικό χώρο. 
 
Συγγράµµατα:  ΟΧΙ 
Σηµειώσεις:    NAI 
Φάκελος:  ΝΑΙ 
Παρατηρήσεις: - Η παρακολούθηση του µαθήµατος διευκολύνεται αν οι φοιτητές 

έχουν παρακολουθήσει το (ΠΕ) µάθηµα 510131-Εργασιακές 
σχέσεις και εργασιακά δικαιώµατα. 

 
510097 
ΘΕΣΜΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
Διδάσκων/ουσα: Διδάκτορας ΕΣΠΑ 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΧΕ   
       
Σκοπός του µαθήµατος είναι η ανάλυση της έννοιας της εργατικής συµµετοχής µε τις επιµέρους µορφές 
µε τις οποίες ιστορικά συνδέεται και του κοινωνικού διαλόγου µε το περιεχόµενο που λαµβάνει στο 
σύγχρονο ευρωπαϊκό πεδίο. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ο ρόλος της συµµετοχής των εργαζοµένων στον 
καπιταλισµό µε τα δικαιώµατα και τις αρµοδιότητες µε τις οποίες αυτή συνδέεται στον διεθνή χώρο και 
στην Ελλάδα καθώς και οι πρακτικές κοινωνικού διαλόγου, οι όροι που αυτές πραγµατώνονται και η 
συζήτηση για τον ρόλο του διαλόγου ως µέσου επίλυσης των συλλογικών διαφορών σε σύγκριση και µε 
τη θεωρία των κοινωνικών συγκρούσεων. 
 
Συγγράµµατα: - Szell, G., 1994. Συµµετοχή, εργατικός έλεγχος και αυτοδιαχείριση. 

Αθήνα: Παπαζήσης. 
 - Ψηµµένος, Ι., 1999. Παγκοσµιοποίηση και συµµετοχή των 

εργαζοµένων. Αθήνα: Gutenberg. 
Σηµειώσεις:    ΝΑΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις: - Η παρακολούθηση του µαθήµατος διευκολύνεται αν οι φοιτητές 

/τριες έχουν παρακολουθήσει το (ΠΕ) µάθηµα 510095-Συνδικάτα και 
συλλογικές εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα.  

510100 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 
Διδάσκων/ουσα: Διδάκτορας ΕΣΠΑ  
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΕΕ    
       
Σκοπός του µαθήµατος είναι η γνωριµία των φοιτητών µε το αντικείµενο της Στεγαστικής Πολιτικής και 
του τρόπου ένταξης του στα πεδία παρέµβασης της Κοινωνικής Πολιτικής. Η διάσταση της στέγης 
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προσεγγίζεται µε ποικίλες οπτικές από διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους (π.χ. χωροταξία, 
γεωγραφία, ανθρωπολογία, κ.α.). Σε αυτό το µάθηµα διερευνώνται οι διαδικασίες αποκλεισµού από την 
κατοικία ως µια µορφή κοινωνικής ανισότητας, την οποία οι κοινωνικές πολιτικές επιχειρούν να 
αντιµετωπίσουν. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα φαινόµενα έλλειψης στέγης ή αστεγίας (homelessness) 
και στεγαστικού αποκλεισµού (housing exclusion) υπό το πρίσµα των κυριότερων θεωρητικών 
προσεγγίσεων, των διαθέσιµων µεθόδων και τεχνικών έρευνας, καθώς και των υφιστάµενων πολιτικών 
που εφαρµόζονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 
 
Συγγράµµατα: - Κουραχάνης Ν. (2017), Κοινωνικές Πολιτικές Στέγασης, Αθήνα: 

Παπαζήση. 
- Παπαδοπούλου Δ. – Κουραχάνης Ν. (2017), Άστεγοι και 

Κοινωνικός Αποκλεισµός στην Ελλάδα της Κρίσης, Αθήνα: Τόπος. 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΝΑΙ 
Παρατηρήσεις: -  
 
510121 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ  
Διδάσκουσα: Δ. Παπαδοπούλου 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΕΕ    
        
Σκοπός µαθήµατος είναι η γνωριµία του/της φοιτητή/τριας µε τις έννοιες της κοινωνικής ταυτότητας και 
του κοινωνικού δεσµού. Στο µάθηµα προτείνεται µία κοινωνιολογική προσέγγιση των όρων κατασκευής 
των συλλογικών ταυτοτήτων γενικότερα και του κοινωνικού δεσµού ως του σηµαντικότερου παράγοντα 
διαµόρφωσης της κοινωνικής συνοχής. Επίσης δίνεται έµφαση στον τρόπο που η διαφορετική φύση του 
κοινωνικού δεσµού της κάθε κοινωνίας κατασκευάζει διαφορετικού τύπου έθνη κράτη και οδηγεί σε 
διαφορετικού τύπου ανάπτυξη.  
 
Συγγράµµατα: - Healy M., 2017. Φιλοσοφικές προοπτικές για την κοινωνική συνοχή, 

Νέες κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική πολιτική, Αθήνα: Μοτίβο-
Τόπος 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510124 
ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  
Διδάσκουσα: Θ Ανθοπούλου 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ:3 ΕΕ    
     
Σκοπός µαθήµατος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές έννοιες και µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις της αστικής γεωγραφίας, στη µελέτη του αστικού φαινοµένου και της διαδικασίας 
αστικοποίησης, την ανάλυση της δοµής και λειτουργίας της πόλης. Διερευνάται η εξέλιξη της 
βιοµηχανικής πόλης, η µεταµοντέρνα αστικοποίηση και ζητήµατα βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Τέλος, 
το µάθηµα προσεγγίζει διεξοδικά τις διαδικασίες και τα φαινόµενα αστικοποίησης στην Ελλάδα. 
 
Συγγράµµατα: - Ηall, Τ., 2005, Aστική Γεωγραφία. Αθήνα: Κριτική. 
 - Νικολαϊδου, Σ., 1993, Η κοινωνική οργάνωση του αστικού χώρου. 

Αθήνα: Παπαζήσης. 
Φάκελος 
σηµειώσεων:   
 

 Συµπληρωµατική βιβλιογραφία και κείµενα µελέτης στην 
ηλεκτρονική σελίδα του µαθήµατος στο open class του Παντείου 
Πανεπιστηµίου 
http://openeclass.panteion.gr/modules/document/?course=TMG.  

Παρατηρήσεις:  - 
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510132 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  
Διδάσκων/ουσα ΕΣΠΑ 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ:3 ΕΕ   

       
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξετασθούν οι στόχοι και τα µέτρα των πολιτικών ισότητας στην 
Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ όπως αυτές εξελίχθηκαν ιστορικά. Ιδιαίτερη έµφαση 
δίνεται στην ευρωπαϊκή πολιτική από τη Συνθήκη της Ρώµης µέχρι σήµερα και στην επίδρασή της στην 
ελληνική πολιτική ισότητας των φύλων. Ακόµα, αναλύονται τα κύρια εργαλεία άσκησης πολιτικής, όπως 
είναι η νοµοθεσία για την ισότητα των φύλων, οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών, περιλαµβανοµένων 
και των ποσοστώσεων, καθώς και η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming).  
 
Συγγράµµατα: - Στρατηγάκη, Μ. επιµ., 2008. Πολιτικές ισότητας των φύλων. 

Αθήνα: Gutenberg.  
 - Αρσελ, Λ., Μ. Χαρίτου-Φατούρου και Θ. Αδαµάκη, επιµ., 2008. 

Καταργώντας τα εµπόδια. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.    
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΝΑΙ 
Παρατηρήσεις:  Η παρακολούθηση του µαθήµατος διευκολύνεται αν οι φοιτητές και 

οι φοιτήτριες έχουν παρακολουθήσει το (ΠΕ) µάθηµα 510037-Φύλο 
και κοινωνική πολιτική. 
 

 
510141 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Διδάσκουσα: Ε. Πρόκου 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ:3 ΕΕ   
       
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στο εννοιολογικό πλαίσιο για την 
εκπαίδευση ενηλίκων και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αιτιολόγησης της παροχής 
εκπαίδευσης για ενηλίκους, παρουσιάζονται οι τυπολογίες και οι στρατηγικές εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Προσεγγίζεται το ζήτηµα της προώθησης της κοινωνίας της γνώσης και της διά βίου µάθησης στις 
συνθήκες της παγκοσµιοποίησης, ενώ εξετάζονται οι πολιτικές και τα µοντέλα διά βίου µάθησης στην 
Ευρώπη. Έµφαση δίνεται στην εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, ενώ παρουσιάζεται το 
θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των βασικών φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και των προγραµµάτων που 
διεξάγουν. Επίσης, µέσω σηµαντικών θεωρητικών προσεγγίσεων του πεδίου (Knowles, Freire, Mezirow, 
Jarvis) προσεγγίζονται τα θέµατα της µάθησης και της διδασκαλίας των ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό, 
εξετάζονται ζητήµατα που αφορούν στον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων και τις εκπαιδευτικές τεχνικές, 
και στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων. Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικές 
αρχές σχεδιασµού προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ διερευνάται και η σχέση εκπαίδευσης 
ενηλίκων και εκπαίδευσης από απόσταση. 
 
Συγγράµµατα: - Πρόκου, Ελ., 2009. Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου µάθηση στην 

Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα: Διόνικος. 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΝΑΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510142 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
Διδάσκουσα: Αικ. Μιχαλοπούλου (Δεν θα διδαχθει το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος) 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΕΕ   
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Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες µία βασική, ολοκληρωµένη γνώση για τα 
στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. Το µάθηµα πραγµατεύεται ζητήµατα στατιστικής 
συµπερασµατολογίας στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας, δηλαδή τη γενίκευση των 
δειγµατοληπτικών δεδοµένων στον υπό διερεύνηση πληθυσµό: Παράµετροι και στατιστικά, µηδενική 
υπόθεση, κρίσιµη περιοχή, επίπεδο στατιστικής σηµασίας, σφάλµα τύπου Ι και ΙΙ, ισχύς ελέγχου, έλεγχος 
υποθέσεων, η διωνυµική κατανοµή, βήµατα κατά τους ελέγχους, έλεγχος για το µη τυχαίο, έλεγχοι ενός 
µόνο δείγµατος που ενέχουν µέσους και αναλογίες, Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα, η κατανοµή t-Student, 
εκτίµηση σηµείου και διαστήµατος, µεροληψία και αποτελεσµατικότητα, διαστήµατα εµπιστοσύνης, 
προσδιορισµός µεγέθους δείγµατος.  
 
Συγγράµµατα: - Ρίτσαρντσον, Σ.Κ., και Βασίλαινας, Α., 1999, Στοιχεία επαγωγικής 

στατιστικής, Αθήνα: Κάκτος. 
 - Καλαµατιανού Α., 2003, Κοινωνική Στατιστική: Μέθοδοι 

µονοδιάστατης ανάλυσης, Αθήνα: Παπαζήσης. 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  Η παρακολούθηση του µαθήµατος διευκολύνεται αν οι φοιτητές/τριες 

έχουν παρακολουθήσει τα µαθήµατα (510008), (510014) και (510022). 
 
510143 
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
Διδάσκουσα: Μ. Συµεωνάκη 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΕΕ    
        
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε τη χρήση στοχαστικών υποδειγµάτων 
για την περιγραφή κοινωνικών διαδικασιών και η εµβάθυνση στην ποιοτική συµπεριφορά σύνθετων 
κοινωνικών συστηµάτων. Στο µάθηµα αυτό γίνεται, επίσης, µια εισαγωγή στην κατασκευή και στο 
χειρισµό υποδειγµάτων που αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για κάθε κοινωνικό επιστήµονα. Το µάθηµα 
πραγµατεύεται ζητήµατα κατασκευής στοχαστικών υποδειγµάτων, υποδειγµάτων διακριτού χρόνου για 
την κινητικότητα σε κλειστά και ανοικτά κοινωνικά συστήµατα, Μαρκοβιανών πληθυσµιακών 
συστηµάτων και συστηµάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού.  
 
Συγγράµµατα: - Bartholomew, D.J., 1996. Στοχαστικά µοντέλα για κοινωνικές 

διαδικασίες. Αθήνα: Παπαζήσης. 
 - Βασιλείου, Π.Χ., 2003. Στοχαστικές µέθοδοι στις επιχειρησιακές 

έρευνες. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις: - Η παρακολούθηση του µαθήµατος διευκολύνεται αν οι φοιτητές έχουν 

παρακολουθήσει τα (ΠΕ) µαθήµατα 510008-Στατιστική Ι: περιγραφική 
στατιστική, 510014-Εισαγωγή στη θεωρία και τις µεθόδους των 
κοινωνικών ερευνών και 510022-Στατιστική ΙΙ: δειγµατοληπτική 
θεωρία και πρακτική. 
 

510156 
ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Διδάσκων: Σ. Σακελλαρόπουλος (Δεν θα διδαχθει το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος) 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΧΕ    
 
 Το µάθηµα επιχειρεί να προσεγγίσει τον τρόπο οργάνωσης της ελληνικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα 
των κοινωνικών δραστηριοτήτων (Κράτος, οικονοµία, ιδεολογία, πολιτισµός), τις αντιφάσεις που θα 
δηµιουργηθούν καθώς και τους λόγους που θα οδηγήσουν στο πραξικόπηµα του 1967. Θα εξεταστούν οι 
βασικές πολιτικές και κοµµατικές δυνάµεις της πρώτης µετεµφυλιακής περιόδου (1949- 1967) και η 
αντιφατική πορεία εγγραφής των αποτελεσµάτων του εµφυλίου στο εσωτερικό του ελληνικού 
κοινωνικού σχηµατισµού (άνοδος της ΕΔΑ στις εκλογές του 1958, Ανένδοτος, κοινωνικοί αγώνες της 
δεκαετίας του ’60, Ιουλιανά). Σε σχέση µε το δικτατορικό καθεστώς θα αναδειχθεί η εσωτερική 
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οργάνωσή του, η εξέλιξη της οικονοµίας στη συγκεκριµένη περίοδο, θα αναλυθεί η πορεία 
αµφισβήτησής του και η µετάβαση στη Μεταπολίτευση.  
 
Συγγράµµατα:  - Σακελλαρόπουλος, Σ., 1998. Τα αίτια του απριλιανού 

πραξικοπήµατος. Αθήνα: Λιβάνης.    
- Χαραλάµπης, Δ., 1985. Στρατός και πολιτική εξουσία. Αθήνα: 
Εξάντας. 

Φάκελος 
σηµειώσεων:   

 Πρόσθετο υλικό στην ηλεκτρονική σελίδα του µαθήµατος στο open 
class του Παντείου Πανεπιστηµίου     

Παρατηρήσεις:  - 
 
510169 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Διδάσκοντές:  Χ. Ασηµόπουλος- Δ. Δ. Τελώνη  
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΧΕ      
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριων µε τις θεωρίες και τις βασικές έννοιες της 
επιστήµης της Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και τους τοµείς εφαρµογής της.  
Ειδικότερα, να γνωρίσουν οι φοιτητές:  
• τη µέθοδο της Κοινωνικής Εργασίας µε Άτοµα, στο ατοµικό κλινικό επίπεδο µε την κατανόηση της 
βοηθητικής διεργασίας και ανάπτυξη ικανότητας για χρησιµοποίηση στην πράξη, επίγνωση τεχνικών και 
δεξιοτήτων εκτίµησης και παρέµβασης στο µικρό-επίπεδο (Κλινική Κοινωνική Εργασία) και 
ευαισθητοποίηση και γνώση των δυναµικών της επαγγελµατικής σχέσης, 
• τη µέθοδο της Κοινωνικής Εργασίας µε Οµάδες, τις αρχές και τη φιλοσοφία της, καθώς και τη 
µεθοδολογία εφαρµογής της, και  
• τη µέθοδο της Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας, την εντόπιση, ανάλυση, αποτίµηση αναγκών, καθώς 
και τη µελέτη τρόπων αντιµετώπισής τους, τη συλλογική λήψη αποφάσεων, την προάσπιση κοινωνικών 
δικαιωµάτων διαφόρων κοινοτικών οµάδων, τον ρόλο του εθελοντισµού και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης. 
Ενότητες:  
-Συνοπτική ιστορική αναδροµή της Κοινωνικής Εργασίας, διεθνώς και στην Ελλάδα, ορισµός, γνωστικό 
και θεωρητικό υπόβαθρο της Κοινωνικής Εργασίας  
-Δεοντολογία και κανόνες που διέπουν την άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας, ανθρώπινα δικαιώµατα 
και άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας  
-Θεωρητική βάση της Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας - εισαγωγικές έννοιες, το ψυχοδυναµικό µοντέλο 
παρέµβασης. Ανάλυση της δυναµικής και των χαρακτηριστικών της επαγγελµατικής σχέσης. Αξίες και 
όρια της κλινικής πρακτικής.  
-Μελέτη/ κοινωνικό ιστορικό, εκτίµηση, σχεδιασµός δράσης, διατύπωση βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων στόχων, παρέµβαση - περάτωση - αξιολόγηση, πρόγνωση.  
-Θεωρητικό υπόβαθρο τη µέθοδο της Κοινωνικής Εργασίας µε Οµάδες. Γνώσεις και προϋποθέσεις 
εφαρµογής της µεθόδου. Είδη και αντικειµενικοί στόχοι οµάδων. Διαδικασία σχηµατισµού οµάδων, 
ανάπτυξη της οµάδας. και ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού. Τεχνικές και δεξιότητες παρέµβασης. 
-Στρατηγικές και µεθοδολογικά µοντέλα τη µεθόδου της Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας στην 
κοινοτική οργάνωση και ανάπτυξη.  
-Στάδια εργασίας µε την κοινότητα, µέθοδοι και ρόλοι του Κοινωνικού Λειτουργού στο κάθε στάδιο. 
Διαµόρφωση κοινοτικού προγράµµατος και σχέδιο παρέµβασης. Αξιολόγηση κοινοτικού έργου. 
-Κοινωνική Εργασία µε οικογένειες και παιδιά  
-Κοινωνική Εργασία στην εκπαίδευση  
-Κοινωνική Εργασία στην υγεία 
-Κοινωνική Εργασία στην ψυχική υγεία  
-Κοινωνική Εργασία µε άτοµα µε προβλήµατα εξάρτησης  
-Κοινωνική Εργασία µε παραβατικά άτοµα. 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η κριτική παρουσίαση των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων στης 
κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας. Για το σκοπό αυτό, εξετάζονται οι  παράγοντες 
διαµόρφωσης και ανάπτυξης του σχετικού θεωρητικού υπόβαθρου σε συνάρτηση µε τις κύριες – 
νεωτερικές και µετανεωτερικές προσεγγίσεις από την οπτική του διεπιστηµονικού χαρακτήρα της 
κοινωνικής πολιτικής (φιλελευθερισµός-νεοφιλελευθερισµός, κοινωνική δηµοκρατία, Μαρξισµός, 
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Μεταδοµισµός, και η θεωρητική σκέψη των κοινωνικών κινηµάτων, ιδιαίτερα του φεµινιστικού, του 
αντιρατσιστικού, του οικολογικού και των νέων κινηµάτων χρηστών των υπηρεσιών).  
 
Συγγράµµατα: - Δηµοπούλου-Λαγωνίκα Μ., 2011. Μεθοδολογία Κοινωνικής 

Εργασίας-Μοντέλα Παρέµβασης. Αθήνα: Τόπος.  

  -Καλλινικάκη Θ., 2011. Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική 
της κοινωνικής εργασίας. Αθήνα: Τόπος 

  -Μαρτινάκη Δ & Μπουρίκος Σ., 2014. Κοινωνική Εργασία και 
Ψυχική Υγεία. Αθήνα: Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις  

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510171 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
Διδάσκων: Σ. Σακελλαρόπουλος (Δεν θα διδαχθει το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος) 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΧΕ 
 
Το µάθηµα επιχειρεί να ερµηνεύσει τα αίτια που οδήγησαν στις πρωτοφανείς ιστορικά 
διαστάσεις της ελληνικής κρίσης λαµβάνοντας υπόψη και τις επιδράσεις που είχε η διεθνής 
οικονοµική κρίση του 2007- 2008. Εξετάζονται και αξιολογούνται οι πολιτικές που 
ακολουθήθηκαν καθώς και οι επιπτώσεις που αυτές επέφεραν µε εστίαση στη ένταση των 
κοινωνικών ανισοτήτων, στην επέκταση του φαινοµένου της φτώχειας και στη διόγκωση 
φαινοµένων κοινωνικής εξαθλίωσης. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στις αλλαγές στη µορφή του 
Κράτους καθώς και στο κοµµατικό σύστηµα. Τέλος παρακολουθούνται και ερµηνεύονται οι 
µετασχηµατισµοί στην κοινωνική διάρθρωση της χώρας. 
 
Συγγράµµατα:  Σακελλαρόπουλος, Σπ., 2014. Κρίση και 

Κοινωνική Διαστρωµάτωση στην Ελλάδα του 
21ου αιώνα, Αθήνα: Τόπος.   
 
Τριανταφυλλίδου Α.- Γρώπα, Ρ. & Κούκη Χ. 
(επιµ.), 2013. Ελληνική κρίση και Ευρωπαική 
Νεωτερικότητα, Αθήνα: Κριτική 

Σηµειώσεις:  ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 

 

 
510174 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
Διδάσκων:  Σ. Σακελλαρόπουλος 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΕΕ 
    
Σκοπός: Το µάθηµα επιχειρεί να προσεγγίσει τον τρόπο οργάνωσης της κυπριακής κοινωνίας σε όλα τα 
επίπεδα των κοινωνικών δραστηριοτήτων (Κράτος, οικονοµία, ιδεολογία, πολιτισµός) από την 
κατάκτηση του νησιού από τους Δυτικούς µέχρι το δηµοψήφισµα για το σχέδιο Ανάν (2004). Θα 
εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες της εφαρµογής του φεουδαρχικού, του ασιατικού και του καπιταλιστικού 
τρόπου  παραγωγής κάτω από το ειδικό πρίσµα της ύπαρξης των δύο κοινοτήτων (από την Οθωµανική 
περίοδο και µετά), του ρόλου της Εκκλησίας και των συµφερόντων των ισχυρών κρατών στην περιοχή 
(Οθωµανική Αυτοκρατορία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, ΕΣΣΔ).   
 
Συγγράµµατα:  Σακελλαρόπουλος, Σπ., 2016. Ο Κυπριακός Κοινωνικός 
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Σχηµατισµός: από τη συγκρότηση στη διχοτόµηση, Αθήνα: Τόπος.  
-Τζερµιάς, Π., 2004, «Γλυκειάς Χώρας» Ιστόρηση. Η Κύπρος από 
την Αρχαιότητα ως την Ένταξη στην Ευρωπαική Ένωση, τόµος Α’, 
Αθήνα: Σιδέρης. 

Σηµειώσεις:  ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510175 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Διδάσκων:  Ηρ. Μαυρίδης 

 
ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ3 ΧΕ 
 
Στο εισαγωγικό αυτό µάθηµα προσπαθούµε να κατανοήσουµε κάποια βασικά φαινόµενα και θεσµούς 
του κοινωνικού κόσµου µέσα στον οποίο όλοι / όλες ζούµε καθηµερινά µέσα σε συλλογικότητες και θα 
αναφερθούµε σύντοµα σε µια σειρά από διαφορετικά θέµατα και τοµείς της κοινωνιολογίας. Στόχος του 
µαθήµατος είναι να µας ευαισθητοποιήσει σε κάποιους από τους τρόπους σκέψης, έννοιες και θέµατα της 
κοινωνιολογίας και να µας προτείνει τρόπους ερµηνείας της κοινωνικής πραγµατικότητας διαφορετικούς 
από αυτούς που θεωρούµε συνήθως ως αυτονόητους. Παράλληλα θα µας απασχολήσει και το ζήτηµα του 
γιατί και πώς η κοινωνιολογία – και κατ΄ επέκταση όλες οι κοινωνικές επιστήµες – θεωρείται επιστήµη, 
αλλά διαφορετική από τις φυσικές επιστήµες˙ εδώ θα πρέπει να θέσουµε το ερώτηµα ποιο είναι το 
αντικείµενο της επιστήµης, της σχέσης του επιστήµονα - κοινωνιολόγου µε αυτό όπως των στόχων της 
επιστήµης. Τέλος θα προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε µια σειρά από διαφορετικές όψεις και θεσµούς 
της κοινωνικής ζωής όπως η οικογένεια, η θρησκεία, η εργασία, οι οργανώσεις, η κοινωνική 
διαστρωµάτωση, ο εξαστισµός, η παγκοσµιοποίηση, τα ΜΜΕ, η εθνότητα, η παρέκκλιση, η κοινωνική 
µεταβολή, η βιοµηχανική κοινωνία κ.λπ.  
 
Συγγράµµατα: - Giddens A., 2009, Κοινωνιολογία, Gutenberg 
 - Hughes M. & Kroehler C., 2007, Κοινωνιολογία: Οι βασικές έννοιες, Κριτική 
 - Alexander J.C., Thompson K. & Edles L.D., 2016, Σύγχρονη εισαγωγή στην 

κοινωνιολογία, Gutenberg 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510176 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 
Διδάσκουσα: Γ. Πετράκη 
 
ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ3 ΧΕ 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στη διαδικασία των ποιοτικών 
κοινωνικών ερευνών και η απόκτηση γνώσεων για τον σχεδιασµό, την οργάνωση και την εκτέλεσή τους. 
Το µάθηµα πραγµατεύεται τα κοινά στάδια σχεδιασµού όλων των εµπειρικών κοινωνικών ερευνών και 
τις ποιοτικές µεθόδους παραγωγής και ανάλυσης δεδοµένων. 
 
Συγγράµµατα: - Mason, J., 2003. Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράµµατα. 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΝΑΙ 
Παρατηρήσεις: - Η παρακολούθηση του µαθήµατος διευκολύνεται αν οι φοιτητές 

συνδυάσουν το µάθηµα µε το 510014-Εισαγωγή στη θεωρία και τις 
µεθόδους των κοινωνικών ερευνών. 

 
510177 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Διδάσκων:  Κ. Δηµουλάς 
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ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ3 ΧΕ 
 
Το µάθηµα στοχεύει στην καλλιέργεια των γνώσεων που είναι αναγκαίες για την κατανόηση του ρόλους 
της κοινωνικής πολιτικής στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων καθώς και των επιπτώσεων 
που προκαλούνται από τις διαφορετικές εφαρµογές των προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής στα 
διαφορετικά οικονοµικά, πολιτικά, πολιτισµικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα 
Η διδακτέα ύλη του µαθήµατος επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες περιεχοµένου: 
-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) 
-Θεσµοί και προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής στον ύστερο καπιταλισµό(προγράµµατα ασφάλισης και 
προγράµµατα κοινωνικής βοήθειας) 
-Βασικές µέθοδοι Ανάπτυξης και εφαρµογής των προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής 
-Μέθοδοι Διοίκησης των προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής 
-Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά των στελεχών άσκησης κοινωνικής πολιτικής (γραφειοκράτες-
επαγγελµατίες-εθελοντές) 
-Βασικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και κανόνες των προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής 
-Μέθοδοι χρηµατοδότησης της κοινωνικής πολιτικής  
-Επιδιώξεις και σκοπιµότητες στην αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής 
-Βασικές αρχές και µέθοδοι αξιολόγησης των προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής 
 
Συγγράµµατα: - Σακελλαρόπουλος Θ., Οικονόµου Χ. Σκαµνάκης Χ. Αγγελάκη Μ, 

2018. Κοινωνική Πολιτική, Διονικός 
 - Βενιέρης, Δ., 2015. Κοινωνική Πολιτική. Έννοιες και Σχέσεις. 

Αθήνα: Τόπος 

Φάκελος 
σηµειώσεων 

 Σηµειώσεις µαθήµατος στον ΠΑΝΔΗΜΟ . 
Συµπληρωµατική βιβλιογραφία και κείµενα µελέτης στην 
ηλεκτρονική σελίδα του µαθήµατος στο open class του Παντείου 
Πανεπιστηµίου    
http://openeclass.panteion.gr/modules/document/?course=TMG...... 

Παρατηρήσεις:  - 

 
510178 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
Διδάσκουσα: Δ. Παπαδοπούλου 
 
ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ3 ΧΕ 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας µε τις έννοιες και την προβληµατική 
του κοινωνικού αποκλεισµού και των κοινωνικών δικαιωµάτων. Ως εισαγωγικό µάθηµα, µελετούµε τις 
διαφορετικές διαστάσεις του φαινοµένου του κοινωνικού αποκλεισµού που χαρακτηρίζει την ελληνική 
και τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η προετοιµασία για την επιστηµονική προσέγγιση και την 
άµεση και χωρίς στερεότυπα αντιµετώπιση των προβληµάτων που θίγουν τις κοινωνικά αποκλεισµένες 
οµάδες. Οι έννοιες της κοινωνικής ένταξης και της ενσωµάτωσης συµπληρώνουν τη µελέτη του 
αποκλεισµού καθώς βρίσκονται στον εννοιολογικό αντίπολο. Μία από τις διαστάσεις του αποκλεισµού 
είναι η αδυναµία πρόσβασης στα κοινωνικά δικαιώµατα. Σχέση και σύνδεση του αποκλεισµού µε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα εν γένη και τα κοινωνικά ειδικότερα. Το µάθηµα πραγµατεύεται την εξέταση των 
κοινωνικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα 
(εργασιακές σχέσεις, κοινωνική ασφάλεια, ισότητα ευκαιριών, µετανάστευση, υγεία και στέγαση).  
 
Συγγράµµατα:  Παπαδοπούλου, Δ., 2012. Κοινωνιολογία του αποκλεισµού την   
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 εποχή της παγκοσµιοποίησης. Η διάρρηξη  του κοινωνικού δεσµού 
και η αδυναµία συµµετοχής στα κοινωνικά δικαιώµατα υπό συνθήκες 
κρίσης. Αθήνα: Τόπος. 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  - 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510179 
ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Διδάσκων:  Ι. Ψηµµένος 
 
ΥΠ   ΕΣ1   ΔΜ3   ΧΕ 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξέταση της σηµασίας της εργασίας και της απασχόλησης στην κοινωνική 
προστασία και ευηµερία. Η εργασία και η απασχόληση ως ανάγκη επιβίωσης, τρόπος ζωής, ως απόρροια 
συνηθειών και αντιλήψεων για την κοινωνική ανάπτυξη, αποτελούν το κύριο µέρος της θεωρητικής, 
µεθοδολογικής και ερευνητικής αντίληψης του µαθήµατος. Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει τις κύριες 
προσεγγίσεις στην ανάλυση της εργασίας και της απασχόλησης και τις διασυνδέσεις τους µε την 
κοινωνική πολιτική. Δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν σε περιόδους 
οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει την προσοχή στη µεθοδολογία της 
εργασίας και της απασχόλησης, στις µεθόδους και στους τρόπους έρευνας και αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στην κοινωνική ευηµερία. Η τρίτη ενότητα αφορά τη µελέτη περιπτώσεων επαγγελµατικών 
οµάδων όπως είναι αυτή των οικιακών εργατριών, και τη σηµασία που έχουν στο σχεδιασµό και την 
εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής. 
 
Συγγράµµατα: - Watson, T. (2005) Κοινωνιολογία, Εργασία και Βιοµηχανία, Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια. 
Taylor, F. (2007) Αρχές Επιστηµονικού Μάνατζµεντ, Αθήνα: 
Παπαζήσης. 

 - Φούσκας, Θ. (2012) «Κοινότητες» µεταναστών και εργασιακή 
αντιπροσώπευση, Αθήνα: Παπαζήσης. 

  Ψηµµένος, Ι. και Χρ. Σκαµνάκης (2008) Οικιακή Εργασία των 
Μεταναστριών και Κοινωνική Προστασία, Αθήνα: Παπαζήσης.         

 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510180 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Διδάσκοντες:  Σ. Σακελλαρόπουλος 

 
ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ3 ΕΕ 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να δοθεί στους/στις φοιτητές/τριες µια συνοπτική αλλά όσο γίνεται πιο 
σφαιρική και πολυεπίπεδη εικόνα του νεώτερου ελληνισµού και της συγκρότησης, της δυναµικής και της 
λειτουργίας της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό εξετάζονται ζητήµατα όπως η πορεία 
της συγκρότησης του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας από τις αρχές του 19ου αιώνα 
µέχρι σήµερα, η εξέλιξη του ελληνικού πληθυσµού, η ανακατανοµή του στον χώρο και ο Εξαστισµός της 
χώρας, η Εκκλησία της Ελλάδος και η σχέση της µε το Κράτος, ο ελληνισµός της διασποράς, όψεις του 
νεοελληνικού πολιτισµού κλπ. 
 
Συγγράµµατα: - Μωυσίδης, Α., Σακελλαρόπουλος, Σ., επιµ., 2010. Η Ελλάδα στον 

19ο και 20ο αιώνα. Αθήνα: Τόπος 
 

 - Κρεµµυδάς, Β., 1999. Εισαγωγή στη νεοελληνική οικονοµία. 
Αθήνα: Τυπωθήτω 
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Φάκελος 
σηµειώσεων:   

 Panteion-Professors Notes:  Σ ΜΩΥ    002000077847 
 

Παρατηρήσεις:  - 

 
510181 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Διδάσκουσα:  Μ. Κορασίδου 

 
ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ3 ΕΕ 
 
Το µάθηµα παρακολουθεί τις µεταβολές που υφίσταται το κοινωνικό ζήτηµα από τη Μεσαιωνική Δύση 
στις σύγχρονες κοινωνίες. Εξετάζει πως από το µεσαιωνικό ήθος της φτώχειας που επηρεάζεται από το 
χριστιανικό µήνυµα και σύµφωνα µε το οποίο η φτώχεια αποτελεί πνευµατική αρετή και γίνεται 
αποδεκτή όταν αποτελεί προϊόν ελεύθερης επιλογής, περνάµε το 19ο αιώνα στη φιλελεύθερη αντίληψη 
περί ατοµικής ευθύνης και περί εκούσιας φτώχειας, της φτώχειας ως κοινωνικής συµπεριφοράς. Εξετάζει 
ακόµη, στα πλαίσια του 19ου αιώνα, πως αναπτύσσεται η αγαθοεργός δράση που προσλαµβάνει τη 
µορφή της φιλανθρωπικής κίνησης, καθώς επίσης και την ανάπτυξη της εργοδοτικής κηδεµονίας. 
Εξετάζει επίσης την πρόκληση του σοσιαλισµού και πως ο φόβος της κοινωνικής σύγκρουσης οδηγεί 
στην υιοθέτηση των πρώτων κοινωνικών νόµων στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και τις πρώτες του 
20ου αιώνα, καθώς επίσης και την εργασία των γυναικών και τις αντιστάσεις που αυτή συνάντησε τον 
19ο αιώνα. Εξετάζει τέλος, τη συγκρότηση του κράτους πρόνοιας µεταπολεµικά, τη νεοφιλελεύθερη 
κριτική του, την κριτική σκέψη του Μισέλ Φουκώ και την φεµινιστική αµφισβήτηση των δεκαετιών 
1970 και 1980. 
 
Συγγράµµατα: - F. Ewald, Ιστορία του κράτους πρόνοιας, Αθήνα 2000 

 
 - F.X. Merrien (επιµ.), Αντιµέτωποι µε τη φτώχεια. Η Δύση και οι 

φτωχοί χθες και σήµερα, Αθήνα 1996. 
 
Φάκελος σηµειώσεων:  Υλικό µαθήµατος στο e-class 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510182 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Διδάσκων: Κ. Λελεδάκης 
 
ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ: 3 ΕΕ   
       
Το µάθηµα παρουσιάζει την εµφάνιση της σύγχρονης έννοιας του κοινωνικού και τους βασικούς 
θεµατικούς άξονες πάνω στους οποίους αναπτύχθηκαν οι διάφορες κλασικές θεωρίες για τη κοινωνία. 
Αναφέρεται στο έργο των G. Vico, A. Comte, H. Spencer, J.S. Mill, W. Dilthey, K. Marx, E. Durkheim, 
M. Weber, V. Pareto, G. Simmel εστιάζοντας ιδιαίτερα στους Marx, Durkheim και Weber. Τονίζεται ο 
θεµελιώδης ρόλος των κλασικών στη οριοθέτηση της σκέψης για το κοινωνικό και ανιχνεύεται η 
επικαιρότητα που διατηρεί ακόµη το έργο τους. Συνδέεται η εννοιολόγηση της κοινωνίας µε το πεδίο της 
κοινωνικής πολιτικής. 
 
Συγγράµµατα: - Αντωνοπούλου, Μ., 2007. Οι κλασικοί της κοινωνιολογίας. Αθήνα: 

Σαββάλας.  
 - Craib, I., 2009. Κλασσική κοινωνική θεωρία. Αθήνα: Κατάρτι.  
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΝΑΙ 
Παρατηρήσεις: - - 
 
510183 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Διδάσκων: Ι. Κουζής 
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ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ: 3 ΕΕ   
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή στην έννοια των εργασιακών σχέσεων, στην εξέταση του 
φαινοµένου της εργασίας στο πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωµάτων. Ειδικότερη έµφαση δίδεται στη 
σχέση του εργατικού δικαίου και της κοινωνικής πολιτικής, και στην ανάλυση του περιεχοµένου των 
δικαιωµάτων που απορρέουν από την σχέση της µισθωτής εξαρτηµένης εργασίας.  
 
Συγγράµµατα: - Κουκιάδης, Ι., 2011. Εργατικό δίκαιο: Ατοµικές εργασιακές σχέσεις  

και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: 
Σάκκουλας.  

 - Λεβέντης, Γ. και Παπαδηµητρίου, Κ., 2011. Ατοµικό εργατικό 
δίκαιο. Μ. Πετίνη & Σια ΕΕ, Δελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας.  

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510184 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   
Διδάσκουσα: Ε. Πρόκου 
 
ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ: 3 ΕΕ   
       
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/φοιτητριών στις βασικές κοινωνιολογικές 
προσεγγίσεις της σχέσης εκπαίδευσης και κοινωνίας. Προς αυτή την κατεύθυνση παρουσιάζεται η 
προσέγγιση του E. Durkheim, η δοµολειτουργική θεώρηση και η προσέγγιση του T. Parsons. 
Παρουσιάζεται η µαρξιστική ανάλυση της εκπαίδευσης και οι θεωρίες της άµεσης αναπαραγωγής µέσω 
των έργων των S. Bowles & H. Gintis, P. Bourdieu & J.C. Passeron και B. Bernstein. Παρουσιάζεται η 
µαρξιστική ανάλυση της εκπαίδευσης και οι θεωρίες περί αντίστασης, σχετικής αυτονοµίας και 
βολονταρισµού µέσω των έργων των M. Apple, H. Giroux και P. Willis. Παρουσιάζεται η βεµπεριανή 
θεώρηση της σχέσης εκπαίδευσης και κοινωνίας µέσω των έργων των M. Archer, R. Collins και R. 
Turner. Τέλος, προσεγγίζεται η σύνδεση της εκπαιδευτικής πολιτικής µε την κοινωνική πολιτική και 
διερευνάται η επίτευξη του στόχου της «ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών» υπό το πρίσµα των 
διαφορετικών κοινωνιολογικών θεωρήσεων.     
 
Συγγράµµατα: - Καντζάρα, Β., 2008. Εκπαίδευση και κοινωνία: Κριτική διερεύνηση των 

κοινωνικών λειτουργιών της εκπαίδευσης. Αθήνα: Πολύτροπον.  
 - Blackledge, D. και Hunt, B., 2004. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. 

Αθήνα: Μεταίχµιο. 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510185 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Διδάσκουσα: Θ. Ανθοπούλου  
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ 3 ΧΕ   
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η µελέτη και κατανόηση των διαδικασιών αγροτικής αναδιάρθρωσης και 
των κοινωνικών και οικονοµικών µετασχηµατισµών του αγροτικού χώρου που επαναπροσδιορίζουν τις 
συνθήκες και τις γενεσιουργές αιτίες των κοινωνικών ανισοτήτων, διακρίσεων και αποκλεισµών στην 
ύπαιθρο. Τα ζητήµατα αυτά θα µελετηθούν υπό το πρίσµα των µεταβαλλόµενων σχέσεων πόλης – 
υπαίθρου, του τοπικού και του παγκόµιου και της συνακόλουθα διαµορφούµενης «νέας αγροτικότητας» 
τόσο ως κοινωνική όσο και ως θεσµική κατασκευή στο πλαίσιο των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και 
εδαφικής συνοχής.  
 
Συγγράµµατα: - Woods, Μ., 2011. Γεωγραφία της υπαίθρου, Αθήνα: Κριτική. 
Φάκελος  Συµπληρωµατική βιβλιογραφία και κείµενα µελέτης στην 
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σηµειώσεων: ηλεκτρονική σελίδα του µαθήµατος στο open class του Παντείου 
Πανεπιστηµίου )   
http://openeclass.panteion.gr/modules/document/?course=TMG......  

Παρατηρήσεις:  - 
 
510187 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  
Διδάσκων: Δ. Καλτσώνης 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ 3 ΧΕ   
 
Το µάθηµα εξοικειώνει τους/τις φοιτητές/τριες µε τα Συντάγµατα και την εξέλιξη των συνταγµατικών 
θεσµών της Ελλάδας από το 1821 µέχρι την αναθεώρηση του 2001. 
Εξετάζονται το σχέδιο Συντάγµατος του Ρήγα Φεραίου, τα Συνταγµατικά κείµενα της επανάστασης αλλά 
ιδίως τα Συντάγµατα που ίσχυσαν κατά τη διάρκεια του βίου του νεοελληνικού κράτους, οι βασικοί 
πολιτειακοί και πολιτικοί θεσµοί, η οργάνωση των εξουσιών, η εξέλιξη των ατοµικών δικαιωµάτων, τα 
κοινωνικά δικαιώµατα, στη διαλεκτική αλληλεπίδρασή τους µε την κοινωνική, οικονοµική και πολιτική 
πραγµατικότητα, εσωτερική και διεθνή.  
 
Συγγράµµατα: - Καλτσώνης Δ., Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία (1821-2001), 

Αθήνα, εκδ. Ξιφαράς, 2017 
 - Αλιβιζάτος Ν., Το Σύνταγµα και οι εχθροί του στη νεοελληνική 

ιστορία 1800-2010, Αθήνα, εκδ. Πόλις, 2011 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510188 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 
Διδάσκων: Δ. Καλτσώνης  
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ 3 ΧΕ   
 

Το µάθηµα εξοικειώνει τους/τις φοιτητές/τριες µε το πολιτικό σύστηµα και τα κοινωνικά δικαιώµατα 
αναπτυσσόµενων χωρών µε έµφαση στη Λατινική Αµερική και στην Κίνα, δυο περιοχές του πλανήτη µε 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και βαρύνουσα σηµασία. Εξετάζονται στοιχεία των πολιτικών και 
συνταγµατικών θεσµών, των κοινωνικών δικαιωµάτων που καταγράφονται στα Συντάγµατα, σε 
διαλεκτική σύνδεση µε την κοινωνική πραγµατικότητα και τις πολιτικές εξελίξεις. 
Μέρος Α:  
1. Λ. Αµερική, το κοινωνικό πρόβληµα και τα κοινωνικά κινήµατα στον 20ό και 21ο αιώνα 
2. Ο “νέος συνταγµατισµός”: Τα Συντάγµατα της Βενεζουέλας, της Βολιβίας και του Εκουαδόρ. Βασικά 
στοιχεία του πολιτικού συστήµατος, κοινωνικές αντιθέσεις και κατάσταση των κοινωνικών δικαιωµάτων 
3. Το Σύνταγµα της Αργεντινής: Βασικά στοιχεία του πολιτικού συστήµατος, οι κρίσεις και η κατάσταση 
των κοινωνικών δικαιωµάτων 
4. Το “πείραµα” της Χιλής του Αλιέντε: κράτος, οικονοµική και κοινωνική πολιτική 
5. Το Σύνταγµα της Κούβας: Βασικά στοιχεία του πολιτικού συστήµατος και η κατάσταση των 
κοινωνικών δικαιωµάτων 
Μέρος Β: 
1. Πολιτικό σύστηµα και κοινωνικά δικαιώµατα µετά την επανάσταση στην Κίνα: το Σύνταγµα του 1954 
2. Πολιτικό σύστηµα και κοινωνικές αντιθέσεις στην “πολιτιστική επανάσταση”, το Σύνταγµα του 1975 
3. Η εξέλιξη του πολιτικού συστήµατος: το Σύνταγµα του 1978 και του 1982 
4. Πολιτικό σύστηµα στη σύγχρονη Κίνα: οι βασικοί πολιτικοί θεσµοί, τα χαρακτηριστικά της πολιτικής 
εξουσίας, η σχέση της µε την οικονοµία, το ισχύον Σύνταγµα του 1982/1987/1993/1999/2004. Ο ρόλος 
και οι τάσεις ανάπτυξης του δικαίου στη σύγχρονη Κίνα, η κατάσταση των ελευθεριών 
5. Κοινωνικές αντιθέσεις και κοινωνικά δικαιώµατα στη σύγχρονη Κίνα 
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Συγγράµµατα: - Καλτσώνης Δ., Το δίληµµα της Μπολιβαριανής Δηµοκρατίας (κράτος 
και δίκαιο στη Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες),Αθήνα, εκδ. Ξιφαράς, 
2010. 

Φάκελος 
Σηµειώσεων:  

 Δ. Καλτσώνης, «Η κυβέρνηση Αλιέντε, το κράτος και η 
οικονοµία», στον τόµο Ο Φιδέλ Κάστρο για τον Αλιέντε, Αθήνα, 
εκδ. Τόπος, 2017 
Δ. Καλτσώνης, «Tο Σύνταγµα του 1982/1988/1993/1999/2004 και η 
δηµοκρατία στη σύγχρονη Κίνα», περ. Το Σύνταγµα, τευχ. 3-
4/2013, σελ. 489-499  
Δ. Καλτσώνης, «Παγκοσµιοποίηση, δίκαιο και κοινωνικές 
αντιθέσεις στην Κίνα», περ. Μαρξιστική Σκέψη, τ. 20, 2016, σελ. 
210-220  
Δ. Καλτσώνης, «Δηµοκρατία και κρατική εξουσία στη ΛΔ Κίνας: 
το Σύνταγµα του 1954», περ. Μαρξιστική Σκέψη, τ. 17, 2015, σελ. 
259-273  
 

Παρατηρήσεις:  - 
 
510189 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Διδάσκουσα:  Μ. Κορασίδου 

 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ 3 ΧΕ   
 
Το µάθηµα παρακολουθεί τη διαµόρφωση του ελληνικού κράτους από τον 18ο στον 21ο αιώνα. Εξετάζει 
την οθωµανική κυριαρχία, το µετασχηµατισµό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (18ος αιώνας-1821), την 
Ελληνική Επανάσταση και τη γέννηση του ελληνικού κράτους (1821-1832), την έλευση των Βαυαρών 
στην Ελλάδα (1833-1843), την Οθωνική διακυβέρνηση (1844-1862) και τη συγκρότηση του Βασιλείου 
της Μεγάλης Ιδέας, την βασιλεία του Γεωργίου Α, την αρχή της δεδηλωµένης και το πέρασµα από τη 
Μεγάλη Ιδέα στο Πρότυπο Βασίλειο (1863-1880), το δικοµµατικό σύστηµα και την ήττα του 1897 
(1881-1897), το κίνηµα στο Γουδί το 1909, τη Νέα Ελλάδα, τον Εθνικό Διχασµό και τη Μικρασιατική 
Καταστροφή (1914-1923), το Κοινοβούλιο και δικτατορία (1924-1940), την Κατοχή, την Αντίσταση και 
τον Εµφύλιο Πόλεµο (1941-1949), το αντικοµµουνιστικό κράτος (1950-1974) και τέλος την 
πραγµατοποίηση του ευρωπαϊκού οράµατος (1974-2010).    
 
Συγγράµµατα: - Κ. Κωστής, «Τα κακοµαθηµένα παιδιά της Ιστορίας». Η 

διαµόρφωση του νεοελληνικού κράτους 18ος-21ος αιώνας, Αθήνα 
2013. 
 

 - R. Clogg, Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας, Αθήνα 2003. 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510191 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Διδάσκουσα: Θ Ανθοπούλου 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ:3 ΕΕ    
     
      Σκοπός µαθήµατος είναι η εµβάθυνση στις σύγχρονες λειτουργίες, κοινωνικοοικονοµικούς 
µετασχηµατισµούς της υπαίθρου χώρας σ’ένα ανοικτό, παγκοσµιοποιηµένο και συνεχώς µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον (αγορές, τεχνολογίες, γνώση, πολιτισµικά πρότυπα, κινητικότητα πληθυσµών, κοκ) καθώς 
και η κατανόηση της πολυλειτουργικότητας του αγροτικού χώρου και των νέων διακυβευµάτων της 
τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής.  
Ειδικότερα θέµατα που εξετάζονται και συζητούνται είναι:  
Έννοιες και προσεγγίσεις της τοπικής και της εδαφικής ανάπτυξης υπό το πρίσµα της βιωσιµότητας των 
αγροτικών περιοχών (κοινωνία, οικονοµία, περιβάλλον) 
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Εντοπισµός και αξιοποίηση των εδαφικών πόρων και τοπικών ιδιοτυπιών και στρατηγικές βιώσιµης 
ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης µε έµφαση στις Λιγότερο Ευνοηµένες Περιοχές. 
Από την παραγωγιστική στη µετα-παραγωγιστική γεωργία: Διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 
και πολυλειτουργικότητα του αγροτικού χώρου. Πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης (ΚΑΠ) 
Περιβαλλοντική αλλαγή, συγκρούσεις για τους αγροτικούς πόρους και προστασία της υπαίθρου.  
Η ύπαιθρος στην πόλη: Εναλλακτικά δίκτυα τροφίµου, κινήµατα πόλης και διατροφική δικαιοσύνη στο 
πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας  
 
Συγγράµµατα: - Woods, Μ., 2011. Γεωγραφία της υπαίθρου, Αθήνα: Κριτική. 
 - Ανθοπούλου Θ., (επιµ.) 2013. Περί εντοπιότητας και ιδιοτυπίας 

των τροφίµων. Μια εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης των 
αγροτικών περιοχών, Αθήνα: Παπαζήσης 

Φάκελος 
σηµειώσεων:   
 

 Συµπληρωµατική βιβλιογραφία και κείµενα µελέτης στην 
ηλεκτρονική σελίδα του µαθήµατος στο open class του Παντείου 
Πανεπιστηµίου )   
http://openeclass.panteion.gr/modules/document/?course=TMG......  
 

Παρατηρήσεις:  - 
 
510192 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Διδάσκουσα: Δ. Παπαδοπούλου 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ:3 ΧΕ    
 
      Σκοπός µαθήµατος είναι η γνωριµία του/της φοιτητή/τριας µε τη θεµατική ενότητα της Κοινωνικής 
Μεταβολής ως βασική κοινωνιολογική έννοια και µε τη σχέση της µε την κοινωνική πολιτική. Δίνεται 
έµφαση στην κατανόηση των διαδικασιών Κοινωνικής Μεταβολής και των παραγόντων που την 
προκαλούν. Ορισµός της έννοιας και του φαινόµενου της  Κοινωνικής Μεταβολής και συστηµατική 
ανάλυση των στοιχείων του ορισµού. Παραδείγµατα κατανόησης: Σταθερότητα και Μεταβολή, Η 
Θεωρία της Εξέλιξης, Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισµός, Παράγοντες της Κοινωνικής Μεταβολής και 
Κατευθύνσεις της Κοινωνικής Μεταβολής. Η Κοινωνική Μεταβολή σε σχέση µε τη σύγχρονη Κοινωνική 
Πολιτική και τα πεδία της Εκπαίδευσης, της Εργασίας, της Οικογένειας, της Οικονοµίας, της Υγείας, του 
Αποκλεισµού, της Μετανάστευσης µέσα σε περιβάλλον οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης..  
 
Συγγράµµατα: - 

 
- 

 Βενιέρης Δ. 2015, Κοινωνική Πολιτική. Εννοια και Σχέσεις, Αθήνα, 
εκδόσεις Τόπος.  
Esping-Andersen, 2014, Οι τρεις κόσµοι του καπιταλισµού της 
ευηµέριας, Αθήνα, εκδόσεις Τόπος.  
 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ  
Παρατηρήσεις:  - 
 
510194 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  
Διδάσκουσα: Μ. Συµεωνάκη  
 
ΥΠ  ΕΣ2  ΔΜ3  ΧΕ 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε τις βασικές στατιστικές έννοιες και 
µεθόδους ανάλυσης των δεδοµένων που απαιτεί η διαδικασία των εµπειρικών κοινωνικών ερευνών 
µεγάλης έκτασης. Το µάθηµα πραγµατεύεται ζητήµατα περιγραφικής στατιστικής: ανάλυση µιας µόνο 
µεταβλητής, κατανοµές συχνοτήτων, µέτρα κεντρικής τάσης, θέσης, διασποράς και σύνοψης, κανονική 
κατανοµή, ανάλυση δύο µεταβλητών και ζητήµατα συνάφειας. 
 
Συγγράµµατα: - Diamond, I. και Jefferies, J., 2006. Αρχίζοντας τη στατιστική: Μια 

εισαγωγή για τους κοινωνικούς επιστήµονες. Αθήνα: Παπαζήσης.  
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 - Καλαµατιανού, Α., 2003. Κοινωνική στατιστική: Μέθοδοι 
µονοδιάστατης ανάλυσης. Αθήνα: Παπαζήσης. 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις: - Η παρακολούθηση του µαθήµατος διευκολύνεται αν οι φοιτητές 

παρακολουθήσουν παράλληλα και το µάθηµα 510014-Εισαγωγή 
στη θεωρία και τις µεθόδους των κοινωνικών ερευνών. 
 

 
510195 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Διδάσκουσα: Μ. Συµεωνάκη 
 
ΥΠ  ΕΣ2  ΔΜ3  ΧΕ 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή στη διαδικασία των κοινωνικών ερευνών µεγάλης έκτασης 
(social surveys) και η απόκτηση γνώσεων για τον σχεδιασµό, την οργάνωση και την εκτέλεσή τους. Το 
µάθηµα πραγµατεύεται τη διατύπωση του προβλήµατος της έρευνας, το σχεδιασµό των κοινωνικών 
ερευνών µεγάλης έκτασης, τα ζητήµατα της µέτρησης στις κοινωνικές έρευνες, τις µεθόδους συλλογής 
των δεδοµένων, την επεξεργασία, ανάλυση και ερµηνεία τους, τις µεθόδους των κλιµάκων µετρήσεως 
στάσεων, την κατασκευή και αξιολόγησή τους. 
 
Συγγράµµατα: - Robson, C., 2007. Η έρευνα του πραγµατικού κόσµου: Ένα µέσον για 

κοινωνικούς επιστήµονες και επαγγελµατίες ερευνητές. Αθήνα: 
Gutenberg. 

 - Φίλιας, Β., επιµ., 1997. Εισαγωγή στη µεθοδολογία και τις τεχνικές 
των κοινωνικών ερευνών. Αθήνα: Gutenberg. 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510196 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  
Διδάσκουσα: Θ. Ανθοπούλου 
 
ΥΠ   ΕΣ2  ΔΜ3   ΧΕ 
 
Το µάθηµα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών/ριών στις βασικές έννοιες, µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις και σύγχρονους προβληµατισµούς της Κοινωνικής και Οικονοµικής Γεωγραφίας, ως της 
κοινωνικής επιστήµης που µελετά την χωρική οργάνωση και κατανοµή των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, ερµηνεύει τα δηµογραφικά, κοινωνικά και οικονοµικά φαινόµενα και διαδικασίες στο 
χώρο και διερευνά τις σχέσεις χώρου/τόπου, κοινωνίας και φύσης.  
 
Συγγράµµατα: - Λαµπριανίδης, Λ., 2012. Οικονοµική Γεωγραφία. Αθήνα: Πατάκης. 
 - Τερκενλή, Θ., Ιωσηφίδης, Θ. και Χωριανόπουλος, Ι. (επιµ.) 2007. 

Ανθρωπογεωγραφία. Άνθρωπος, κοινωνία, χώρος. Αθήνα: Κριτική. 
Φάκελος 
σηµειώσεων:  
 

 Συµπληρωµατική βιβλιογραφία και κείµενα µελέτης στην 
ηλεκτρονική σελίδα του µαθήµατος στο open class του Παντείου 
Πανεπιστηµίου 
http://openeclass.panteion.gr/modules/document/?course=TMG...... 

Παρατηρήσεις:  - 
 
510197 
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Διδάσκων: Δ. Γράβαρης 
 
ΥΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 ΧΕ   
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Το µάθηµα αυτό αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών µε εκείνες τις 
θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο την ανάλυση τόσο της κρατικής παρέµβασης εν 
γένει όσο και τις επιµέρους µεθόδους ανάλυσης των κρατικών πολιτικών. Έτσι, µετά από µία σύντοµη 
παρουσίαση του κράτους ως τους κατ’ εξοχήν φαινοµένου της πολιτικής κυριαρχίας στις 
κεφαλαιοκρατικές κοινωνίες οι παραδόσεις θα εστιάσουν σε επιµέρους ζητήµατα όπως: οι βασικές και 
θεµελιώδες συνιστώσες της κρατικής παρέµβασης, οι ιστορικές µορφές του κεφαλαιοκρατικού κράτους, 
τα επιχειρήµατα της παρέµβασης τους κράτους σε επιµέρους πεδία, τη διαδικασία παραγωγής της 
κρατικής πολιτικής και τα ειδικά της στάδια ή φάσεις και, τέλος, το ζήτηµα της ορθολογικότητας της 
κρατικής δράσης. 
 
Συγγράµµατα: - Καράγιωργας, Σ., Δηµόσια Οικονοµική Ι: Οι Οικονοµικές 

Λειτουργίες του Κράτους Αθήνα: Παπαζήσης 
 - Στ. Λαδή – Β. Νταλάκου,2016 Ανάλυση Δηµόσιας Πολιτικής, 

Αθήνα: Παπαζήσης  
 - Muller, P. –Surel, Y., 2002. Η Ανάλυση των Πολιτικών του Κράτους, 

Αθήνα: Τυπωθήτω / Gutenberg. 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510198 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Διδάσκων:  Χ. Μπάγκαβος. 

 
ΥΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 ΕΕ   
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές αρχές της µελέτης του 
πληθυσµού και να τους δώσει τη δυνατότητα να επισηµάνουν τους κοινωνικούς παράγοντες που 
διαµορφώνουν τα δηµογραφικά φαινόµενα και τις επιδράσεις που ασκούν στη δοµή και τις λειτουργίες 
της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα κύρια δηµογραφικά φαινόµενα (γεννητικότητα, 
θνησιµότητα και µετανάστευση) και οι παράγοντες που τα προσδιορίζουν, οι βασικές θεωρίες για τον 
πληθυσµό, η ιστορική διάσταση της εξέλιξης του πληθυσµού της Ευρώπης καθώς και τα κύρια 
χαρακτηριστικά των δηµογραφικών µεταβολών και των προοπτικών του πληθυσµού σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Επίσης γίνεται αναφορά στις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις 
διαχρονικές δηµογραφικές αλλαγές. 
 
Συγγράµµατα: - Τσαούσης, Δ.Γ., 1997. Κοινωνική δηµογραφία. Αθήνα: Gutenberg 
 - Ταπεινός, Γ.Φ, 2002. Δηµογραφία. Βόλος: Πανεπιστηµιακές 

Εκδόσεις Θεσσαλίας 
 - Τραγάκη, Α., Μπάγκαβος, Χ. και Ντούνας, Δ. 2015. Περί 

Δηµογραφίας και Πληθυσµιακών Εξελίξεων. Ηλεκτρονικό βιβλίο 
ανοιχτής πρόσβασης (PDF ή HTML) Αθήνα 
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4670 

 
Φάκελος σηµειώσεων: -Αναλυτικό περίγραµµα, θεµατικές ενότητες, ηλεκτρονικές πηγές, 
συµπληρωµατική βιβλιογραφία και κείµενα µελέτης στην ηλεκτρονική σελίδα του µαθήµατος στο open 
class του Παντείου Πανεπιστηµίου  http://openeclass.panteion.gr/ 
Παρατηρήσεις:  - 

   
 
510199 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Διδάσκων: Χρ. Παπαθεοδώρου 
 
ΥΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 ΕΕ   
      Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στον τρόπο χρήσης οικονοµικών 
µεθόδων στη διερεύνηση και ερµηνεία θεµάτων που σχετίζονται µε την Κοινωνική Πολιτική. Θα 
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αναφερθούν κυρίως οι βασικοί προβληµατισµοί που αναπτύχθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο της 
νεοκλασικής σκέψης, παρέχοντας - όπου είναι σκόπιµο - αναφορές σε άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις, 
και ενθαρρύνοντας έτσι την κριτική προσέγγιση των διαπραγµατευόµενων ζητηµάτων. Η νεοκλασική 
οικονοµική σχολή χαρακτηρίζεται συχνά ως συµβατική ή καθιερωµένη (conventional), ως κυρίαρχη 
(mainstream) ή ακόµα και ως ορθόδοξη (orthodox) κλπ. Αυτοί οι επιθετικοί προσδιορισµοί δεν 
συνεπάγονται µια καθολική αποδοχή της ορθότητας των νεοκλασικών θεωρηµάτων. Σηµατοδοτούν µόνο 
την κυριαρχία της σχολής αυτής στην σύγχρονη πανεπιστηµιακή διδασκαλία και έρευνα. Θα πρέπει όµως 
να σηµειωθεί ότι και η νεοκλασική θεωρία δεν αποτελεί µία συµπαγή ενότητα. Εύκολα διακρίνει κανείς 
διαφορετικές προσεγγίσεις ή και αντιθέσεις στην ανάλυση επιµέρους ζητηµάτων.  
Στο µάθηµα αυτό οι φοιτητές/τριες θα εισαχθούν στην εφαρµογή συγκεκριµένων οικονοµικών 
επιχειρηµάτων, στο πλαίσιο των εναλλακτικών θεωρητικών «παραδειγµάτων», στην ανάλυση ζητηµάτων 
που αφορούν (ή σχετίζονται µε) την Κοινωνική Πολιτική. Συχνά, τα ζητήµατα αυτά αποτελούν 
εξειδικευµένα τµήµατα της οικονοµικής ανάλυσης που συνήθως διδάσκονται σε προχωρηµένο επίπεδο, 
µε τη χρήση απαιτητικών τεχνικών. Στο πλαίσιο του µαθήµατος αυτού αποφεύγεται, όσο είναι δυνατόν, η 
χρησιµοποίηση τέτοιων τεχνικών και φορµαλισµών. Αντίθετα δίδεται έµφαση στην θεµελίωση και την 
εξαγωγή των βασικών επιχειρηµάτων που αναπτύσσονται στην ανάλυση επιµέρους θεµάτων της 
Κοινωνικής Προστασίας. Στόχος είναι η δηµιουργία των κατάλληλων ερεθισµάτων για µία κριτική 
προσέγγιση του ιδιαίτερου στίγµατος που δίνει η οικονοµική επιστήµη στο ρολό της Κοινωνικής 
Πολιτικής.  
 
Συγγράµµατα: - Stiglitz, J., 1992. Οικονοµική του δηµόσιου τοµέα. Αθήνα: Εκδόσεις 

Κριτική. 
 - Rosen, H. S., Gayer, Τ., Ράπανος, Β. Θ. & Καπλάνογλου, Γ., 2011. 

Δηµόσια Οικονοµική. Νέα βελτιωµένη έκδοση προσαρµοσµένη στην 
περίπτωση της Ελλάδος. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 
 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510200 
ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   
Διδάσκων: Δ. Καλτσώνης 
 
ΥΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 ΕΕ 

 
  

Τι είναι το δίκαιο. Οι παράγοντες διαµόρφωσης του δικαίου. Η σηµασία της οικονοµίας στη διαµόρφωση 
του δικαίου. Κοινωνία και δίκαιο. Το κράτος και το δίκαιο. Η πολιτική και το δίκαιο. Το πρόβληµα της 
µη εφαρµογής των νόµων. Η πρόσληψη αλλοδαπών νοµοθετικών προτύπων. Οι τύποι του δικαίου. 
Τι είναι τα κοινωνικά δικαιώµατα. Ιστορική εµφάνισή τους. Η σχέση τους µε τα άλλα θεµελιώδη 
δικαιώµατα. Συνταγµατικά συστήµατα και κοινωνικά δικαιώµατα. Διεθνείς οργανισµοί και κοινωνικά 
δικαιώµατα. 
Το Ελληνικό Σύνταγµα και τα κοινωνικά δικαιώµατα. Η προστασία της οικογένειας, του γάµου, της 
µητρότητας και της παιδικής ηλικίας. Το δικαίωµα στην υγεία. Το δικαίωµα στην εργασία. Το δικαίωµα 
στην κοινωνική ασφάλιση. Τα δικαιώµατα για κοινωνική πρόνοια και στέγαση. 
 
Συγγράµµατα: - Καλτσώνης, Δ., 2014. Δίκαιο, οικονοµική κρίση και δηµοκρατία 

(δίκαιο και κοινωνία στον 21ο αιώνα). Αθήνα: εκδ. Τόπος.  
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΝΑΙ  

(Κατρούγκαλος, Γ., 2006. Τα κοινωνικά δικαιώµατα. Αθήνα-
Κοµοτηνή, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σελ. 1-85. 
Χρυσόγονος, Κ., 2002. Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα. Αθήνα-
Κοµοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σελ. 501-540.) 

Παρατηρήσεις:  - 
 
510201 
ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ 
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Διδάσκων: Χριστ. Σκαµνάκης 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΧΕ   
 
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η ανάλυση της συµβολής των φορέων της αυτοδιοίκησης στην 
οργάνωση µηχανισµών κοινωνικής προστασίας. Ειδικά οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
συµβάλουν -κατά περίπτωση- στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής και στο πλαίσιο της συγκεκριµένης 
λειτουργίας τους προκύπτουν µια σειρά από σηµαντικά ερωτήµατα αναφορικά µε το ρόλο της 
αυτοδιοίκησης στην οργάνωση των κρατικών λειτουργιών, τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας, τη 
λειτουργία των δοµών κοινωνικής πρόνοιας, τη διάταξη των παρεµβάσεων κοινωνικής προστασίας στο 
χώρο κ.α. Η διερεύνηση της σηµασίας του υποεθνικού επιπέδου στην κοινωνική πολιτική συνιστά τον 
πυρήνα του µαθήµατος. Ζητήµατα σχεδιασµού και υλοποίησης δράσεων και δοµών κοινωνικής 
πολιτικής διερευνώνται υπό το πρίσµα της δυναµικής σχέσης υποεθνικού -εθνικού- υπερεθνικού 
επιπέδου. Οι δυνατότητες και τα όρια, οι αδυναµίες και τα πλεονεκτήµατα των φορέων της 
αυτοδιοίκησης στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής διερευνώνται ειδικότερα υπό την προοπτική 
ανάπτυξης υπερεθνικών συνεργασιών καθώς και της επιδίωξης κοινών στόχων σε εθνικό και υπερεθνικό 
επίπεδο, ειδικότερα δε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρακτικές εφαρµογές  που αναλύονται 
αφορούν τις περιπτώσεις κρατών από τον Ευρωπαϊκό χώρο ενώ ειδικές αναφορές γίνονται στην ελληνική 
περίπτωση. 
Συγγράµµατα:  • Σκαµνάκης Χ. (2006), Ο ρόλος των φορέων της αυτοδιοίκησης 

στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, Gutenberg.                                                 
• Γεωργαντάς Η. (2002), Τοπικό κράτος και τοπικότητα. Στα ίχνη 

δύο συζητήσεων, Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα.                                                        
 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510202 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        
Διδάσκων: Χριστ. Σκαµνάκης 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΧΕ   
 
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η κατανόηση των διακριτών πρακτικών και επιδιώξεων των 
διαφορετικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Για τον λόγο αυτό αναλύονται τα  κύρια 
µεθοδολογικά εργαλεία προκειµένου να αποτιµηθούν και να ταξινοµηθούν τα επιµέρους συστήµατα, 
ειδικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Παρουσιάζονται και αναλύονται κριτικά οι βασικές κατηγοριοποιήσεις των 
µηχανισµών κοινωνικής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα δίνεται έµφαση στην εξέλιξή και στη µορφή, τις 
στοχεύσεις και τα αποτελέσµατά τους στον σύγχρονο κόσµο. Το µάθηµα αποσκοπεί στην εξοικείωση 
των φοιτητών/τριών µε το αντικείµενο της συγκριτικής ανάλυσης και στην ενίσχυση της κατανόησης των 
στοχεύσεων της κοινωνικής πολιτικής και των πρακτικών της.  
 
Συγγράµµατα:  • Esping - Andersen, G. (2014),  Οι τρεις κόσµοι του καπιταλισµού 

της ευηµερίας· επιµ. Πετµεζίδου, Μ. Αθήνα : Τόπος.                     
• Λαλιώτη, Β. (2018),  Όψεις συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής, 

Αθήνα : Τόπος. 
 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510203 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Διδάσκουσα: Γ. Πετράκη 
 
ΕΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 ΕΕ   
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Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση της λειτουργίας της κοινωνίας και οι διαδικασίες 
µετασχηµατισµού της µέσα από την Κινητικότητα. Το µάθηµα πραγµατεύεται τον εννοιολογικό 
προσδιορισµό και τις µορφές της Κινητικότητας, τη κοινωνική διαστρωµάτωση και τη σύνδεσή της µε 
την Κοινωνική Κινητικότητα, την εργασία και το επάγγελµα ως συνιστώσες της Κινητικότητας, την 
Κοινωνική Κινητικότητα σε θεωρητικό και εφαρµοσµένο επίπεδο, τις κοινωνικές διαρθρώσεις και 
Κινητικότητα στην Ελλάδα, προσδιοριστικούς παράγοντες και συνέπειες της Κοινωνικής Κινητικότητας, 
τη µέτρηση της Κινητικότητας και µεθοδολογικά προβλήµατα.  
 
Συγγράµµατα: - Κασιµάτη, Κ., 2001. Δοµές και ροές: το φαινόµενο της κοινωνικής 

και επαγγελµατικής κινητικότητας. Αθήνα: Gutenberg. 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΝΑΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510204 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ    
Διδάσκων: Χριστ. Σκαµνάκης 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΕΕ   
 
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η κατανόηση των διακριτών πρακτικών και επιδιώξεων των 
διαφορετικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Για τον λόγο αυτό αναλύονται τα  κύρια 
µεθοδολογικά εργαλεία προκειµένου να αποτιµηθούν και να ταξινοµηθούν τα επιµέρους συστήµατα, 
ειδικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Παρουσιάζονται και αναλύονται κριτικά οι βασικές κατηγοριοποιήσεις των 
µηχανισµών κοινωνικής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα δίνεται έµφαση στην εξέλιξή και στη µορφή, τις 
στοχεύσεις και τα αποτελέσµατά τους στον σύγχρονο κόσµο. Το µάθηµα αποσκοπεί στην εξοικείωση 
των φοιτητών/τριών µε το αντικείµενο της συγκριτικής ανάλυσης και στην ενίσχυση της κατανόησης των 
στοχεύσεων της κοινωνικής πολιτικής και των πρακτικών της.  
 
Συγγράµµατα:  • Συλλογικό έργο. Κοινωνική πολιτική : Μια άλλη προσέγγιση / 

Συλλογικό έργο, Gail Lewis, Ruth Lister, Jane Lewis, Tom 
Shakespeare, Sophie Watson, Jean Carabine, Ann Phoenix, 
Sharon Pinkney, Julia Twigg, Paul Hoggett, Gerry Mooney, 
Bob Jessop, Lynne Poole, John Clarke, John Muncie, Kevin 
Stenson, Elizabeth Stanko, Celia Davies, Maureen Mackintosh, 
Sharon Gewirtz, Jane Pillinger, Fiona Williams επιµέλεια Gail 
Lewis, Sharon Gewirtz, John Clarke, Όλγα Στασινοπούλου 
µετάφραση Άννα Χόλογουεη επιµέλεια σειράς Δ. Γ. Τσαούσης. 
- 1η έκδ. - Αθήνα: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 
2007    

• Στασινοπούλου, Όλγα Β. Κράτος πρόνοιας: Ιστορική εξέλιξη, 
σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις / Όλγα Β. Στασινοπούλου 
επιµέλεια σειράς Δ. Γ. Τσαούσης. - 4η έκδ. - Αθήνα: Gutenberg 
- Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 1997    

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510205 
ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ  ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Διδάσκουσα:   Α. Κανδυλάκη 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΕΕ   
        
Το σεµινάριο επιχειρεί µια εισαγωγή και ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών κοινωνικής πολιτικής, 
για την ‘κοινωνική εργασία’ ως εφαρµοσµένη κοινωνική επιστήµη και ως φορέα εφαρµογών κοινωνικών 
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πολιτικών. Κατά τη διδασκαλία παρουσιάζονται: η έννοια και η σηµασία του κριτικού αναστοχασµού η 
προσέγγιση της κριτικής κοινωνικής εργασίας και της αναστοχαστικής πρακτικής, αξιολογείται η οπτική 
των ριζοσπαστικών και φεµινιστικών θεωριών και η επιρροή τους στην άσκηση της Κοινωνικής 
Εργασίας και συζητείται η σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη. Δίνεται επίσης έµφαση σε µεθοδολογικά 
ζητήµατα γύρω από έννοιες, όπως η πολυπολιτισµικότητα, οι  µειονότητες, η ταυτότητα –ετερότητα 
(φύλο, φυλή, πολιτισµική ταυτότητα, σεξουαλική προτίµηση, αναπηρία) , ο κοινωνικός αποκλεισµός, η 
κοινωνική ένταξη, κ.α. Επιπρόσθετα το σεµινάριο δίδει παραδείγµατα παρεµβάσεων και δράσεων στην 
κοινότητα, στο σχολείο σε µειονοτικούς οικισµούς και σε ξενώνες  προσφύγων 
 
Συγγράµµατα: - Κανδυλακη Α (επιµ) 2018 Κοινωνική εργασία, Πολιτισµική 

ετερότητα και Κριτικός αναστοχασµός, Τόπος 
-Καλλινικάκη Θ και Κασσέρη Ζ 2014 Κοινωνική Εργασία στην 
Εκπαίδευση ¨Στα θρανία των ετεροτήτων, Τόπος  
-Κανδυλάκη Αγάπη  2010 Κοινωνική εργασία σε πολυπολιτισµικό 
περιβάλλον, Τόπος	 

Σηµειώσεις:    
Φάκελος:  
Παρατηρήσεις: - 
 
510401 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: SPSS I 
Διδάσκουσα: Αικ. Μιχαλοπούλου 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΧΕ   
         
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η στοιχειώδης εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στη χρήση του στατιστικού 
πακέτου για τις κοινωνικές επιστήµες Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Το µάθηµα 
πραγµατεύεται: Γενικά: SPSS Data Editor, SPSS Output Viewer. Μετακίνηση στο έγγραφο, Εκκίνηση 
της εφαρµογής. Ανάγνωση αρχείων δεδοµένων SPSS, Αποθήκευση αρχείων δεδοµένων SPSS, Εισαγωγή 
δεδοµένων. Ορισµός µεταβλητών, Μετασχηµατισµοί µεταβλητών. Γραφικές παραστάσεις στο SPSS. 
Ανάλυση µιας µεταβλητής: Οι διαδικασίες FREQUENCIES, DESCRIPTIVES και EXPLORE, έλεγχος 
τυχαιότητας του δείγµατος, έλεγχος υπόθεσης για τη µέση τιµή. Ανάλυση δύο µεταβλητών: Ο έλεγχος 
ανεξαρτησίας . Έλεγχος υπόθεσης για την σύγκριση µέσων τιµών. Απλή γραµµική συσχέτιση και 
παλινδρόµηση. Εφαρµογές. 
 
Συγγράµµατα: - Συµεωνάκη, Μ., 2008. Στατιστική ανάλυση κοινωνικών δεδοµένων µε 

το SPSS 15.0. Θεσσαλονίκη: Σοφία. 
 - Field, A., 2016. Η διερεύνηση της Στατιστικής µε τη χρήση του SPSS της 

ΙΒΜ, Αθήνα: Προποµπός. 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  Η παρακολούθηση του µαθήµατος διευκολύνεται αν οι φοιτητές/τριες 

έχουν παρακολουθήσει τα µαθήµατα (510194), (510195) και (510022). 
 
510408 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: SPSS IΙ 
Διδάσκουσα: Μ. Συµεωνάκη 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΕΕ Σεµινάριο   
        
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η επί πλέον εκπαίδευση των φοιτητών/τριών   στη χρήση του στατιστικού 
πακέτου για τις κοινωνικές επιστήµες Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Πιο 
συγκεκριµένα το µάθηµα πραγµατεύεται: Ανάλυση διασποράς (One-way ANOVA), απλή συσχέτιση και 
παλινδρόµηση, ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων, Μη παραµετρική Στατιστική (οι έλεγχοι Mann-Witney, 
Kolmogorov-Smirnov και Kruskal-Wallis), Ερωτηµατολόγια και SPSS, Ανάλυση παραγόντων και 
εφαρµογές. 
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Συγγράµµατα: - Συµεωνάκη, Μ., 2008. Στατιστική ανάλυση κοινωνικών δεδοµένων 
µε το SPSS 15.0. Θεσσαλονίκη: Σοφία 

 - Δαφέρµος, Β., 2005. Κοινωνική στατιστική µε το SPSS. 
Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις: - Η παρακολούθηση του µαθήµατος διευκολύνεται αν οι φοιτητές 

έχουν παρακολουθήσει τα (ΠΕ) µαθήµατα 510008-Στατιστική Ι: 
περιγραφική στατιστική, 510014-Εισαγωγή στη θεωρία και τις 
µεθόδους των κοινωνικών ερευνών και 510022-Στατιστική ΙΙ: 
δειγµατοληπτική θεωρία και πρακτική καθώς και το σεµινάριο 
510401-SPSS Ι.  

 
510409  
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ  
Διδάσκων:  Χ. Μπάγκαβος  
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΕΕ   
 
Σκοπός του σεµιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες στη χρήση στατιστικών δεδοµένων 
που αφορούν στις πληθυσµιακές εξελίξεις στη σύγχρονη Ευρώπη και τον κόσµο. Το σεµινάριο στοχεύει 
επίσης να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες µε γνώσεις οι οποίες θα τους επιτρέψουν να συνδυάσουν την 
παγκόσµια δηµογραφική κατάσταση και µεταβολή µε ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών-οικονοµικών 
συνεπειών και µε την άσκηση δηµογραφικών και πληθυσµιακών πολιτικών. Το σεµινάριο πραγµατεύεται 
τις µεταβολές και τις προοπτικές του πληθυσµού στις ανεπτυγµένες, τις υπο-ανάπτυξη και τις 
αναπτυσσόµενες χώρες, τα προβλήµατα και τις προκλήσεις που ανακύπτουν από τις αλλαγές στη 
γεωγραφική κατανοµή του παγκόσµιου πληθυσµού, καθώς και την αιτιολόγηση, το περιεχόµενο και την 
αποτελεσµατικότητα των πληθυσµιακών και δηµογραφικών πολιτικών. 
 
Συγγράµµατα: - Τσίµπος, Κ., επιµ., 2009. Εισαγωγή στην Πληθυσµιακή Γεωγραφία. 

Αθήνα: Σταµούλης 
 - Vallin, J., 1998. Ο πληθυσµός της γης. Αθήνα: Gutenberg 
 - Τραγάκη, Α., Μπάγκαβος, Χ. και Ντούνας, Δ. 2015. Περί 

Δηµογραφίας και Πληθυσµιακών Εξελίξεων. Ηλεκτρονικό βιβλίο 
ανοιχτής  πρόσβασης (PDF ή HTML) Αθήνα  
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4670 

Φάκελος 
σηµειώσεων:   
 

 Αναλυτικό περίγραµµα, θεµατικές ενότητες, ηλεκτρονικές πηγές, 
συµπληρωµατική βιβλιογραφία και κείµενα µελέτης στην 
ηλεκτρονική σελίδα του µαθήµατος στο open class του Παντείου 
Πανεπιστηµίου  http://openeclass.panteion.gr/ 

Παρατηρήσεις:  - 
 
510410  
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Διδάσκων: Κ. Λελεδάκης 
 
ΣΕ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΧΕ   
        
Το ερώτηµα της σχέσης ατόµου-κοινωνίας είναι από τα θεµελιώδη ερωτήµατα της κοινωνικής θεωρίας. 
Οι περιορισµοί ή καθορισµοί που θέτει η κοινωνία στην αυτονοµία του ατόµου και η αναπαραγωγή του 
κοινωνικού διαµέσου τόσο της ‘κατασκευής’ του ατόµου όσο και της δράσης του είναι δύο µόνο από τις 
όψεις του ερωτήµατος. Ο ίδιος ο ορισµός του ατόµου ως κοινωνικού υποκειµένου και ο ορισµός της 
κοινωνίας προϋποθέτουν µία θέση ως προς το ερώτηµα αυτό. Το µάθηµα στοχεύει σε µία κριτική 
διερεύνηση των θεωρητικών σχηµάτων που έχουν προταθεί για τη σχέση αυτή στην ιστορία της 
κοινωνιολογικής σκέψης, εστιαζόµενο ιδιαίτερα σε σύγχρονες προσεγγίσεις και στον τρόπο που τίθενται 
τα ερωτήµατα σήµερα. Τα βασικά ερωτήµατα/άξονες έρευνας που θα καθοδηγήσουν την ανάλυση είναι 
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δύο: (α) τι καθορίζει την (κοινωνική) συµπεριφορά του ατόµου; (β) πως παράγεται ή αναπαράγεται το 
κοινωνικό µέσω της (κατά βάση ατοµικής) δράσης. 
 
Συγγράµµατα: - Λίποβατς, Θ. και Ρωµανός, Β., επιµ., 2002. Το υποκείµενο στην 

ύστερη νεωτερικότητα. Αθήνα: Νήσος. 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΝΑΙ 
Παρατηρήσεις: - Δεν µπορούν να δηλώσουν το σεµινάριο όσοι/ες φοιτητές/τριες 

έχουν παρακολουθήσει µε επιτυχία το µάθηµα 510137-Άτοµο και 
κοινωνία. 

 
510424 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ  
Διδάσκων: Δ. Καλτσώνης 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΕΕ   
 
Σεµιναριακό µάθηµα που εξοικειώνει τους/τις φοιτητές/τριες µε σύγχρονα, ειδικά θέµατα κράτους και 
δικαίου. 
Σκοπός του Σεµιναρίου είναι η επιστηµονική αναζήτηση και συζήτηση σε καίρια θέµατα θεωρίας του 
κράτους και του δικαίου, ευρύτερα, σε θέµατα που βρίσκονται στο πεδίο όπου τέµνονται η πολιτική και η 
νοµική επιστήµη. Παρουσιάζονται ειδικά ζητήµατα κοινωνιολογίας του κράτους και του δικαίου, 
συγκριτικής µελέτης των πολιτικών θεσµών, ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. 
 
Συγγράµµατα: - 

 
Δ. Καλτσώνης, Τι είναι το κράτος; (Τι δηµοκρατία χρειαζόµαστε;), 
Αθήνα, εκδ. Τόπος, 2016 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  OXI 
Παρατηρήσεις: -  
 
510425 και 510426  
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Διδάσκων: Κ. Μέµος  
 
ΣΕ ΕΣ 3 ΔΜ: 3 ΧΕ&ΕΕ   
        
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στις  
ενότητες: υλικό-περιφερειακές συσκευές  ενός υπολογιστικού συστήµατος, ανάλυση της δοµής και των 
λειτουργιών του λειτουργικού  συστήµατος, διαδίκτυο: Γενικές έννοιες, φυλλοµετρητής ιστού, πύλες, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, µηχανές αναζήτησης, εφαρµογές βιβλιογραφικής αναζήτησης και στο πακέτο 
MS-OFFICE (Ms-Word, Ms-Excel,Ms-Powerpoint). Το σεµινάριο καλύπτει τις απαιτήσεις πιστοποίησης 
του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής επιπέδου β2. 
 
Συγγράµµατα:  Ξαρχάκος, Κ. και Καρολίδης, Δ., 2014. Μαθαίνετε εύκολα Microsoft 

Office 2013 (περιέχει Windows 8.1). Αθήνα: Άβακας.   
Ξαρχάκος, Κ., και Καρολίδης, Δ., 2014. Χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Αθήνα: Άβακας. 

   
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:    Μάθηµα έτους (Δεν µπορεί να δηλωθεί δύο φορές) 
 
510428 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Διδάσκων: Κ. Μέµος  
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΧΕ   
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Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση της συγκρότησης (οργάνωση, χρηµατοδότηση, και διαχείριση) 
του συστήµατος κοινωνικής προστασίας (κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική πρόνοια) και των 
σύγχρονων προβληµάτων που "επενδύουν" την λειτουργία του. Το µάθηµα πραγµατεύεται τις 
εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, το ιστορικό πλαίσιο διαµόρφωσης του συστήµατος κοινωνικής 
προστασίας, τις σχέσεις οικονοµίας και κοινωνικής προστασίας, τη χρηµατοοικονοµική λειτουργία του 
συστήµατος κοινωνικής προστασίας, την κρίση της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τη σύγκριση των 
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Συγγράµµατα: - Ροµπόλης, Σ. και Χλέτσος, Μ., 1995. Η κοινωνική πολιτική µετά την 

κρίση του κράτους πρόνοιας. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. 
 - Ροµπόλης, Σ. και Μπέτσης, Β., 2016. Η οδύσσεια του ασφαλιστικού. 

Αθήνα: Α.Α. Λιβάνη 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:    - 
 
510429 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ 
Διδάσκων: Χρ. Παπαθεοδώρου 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΧΕ   
       
Το µάθηµα είναι σεµιναριακού χαρακτήρα και έχει ως κύριο σκοπό να εµβαθύνει στην κατανόηση των 
θεωρητικών και µεθοδολογικών ζητηµάτων που αντιµετωπίζουµε στην ανάλυση και αξιολόγηση της 
οικονοµικής ανισότητας. Τα φαινόµενα αυτά αποτελούν κοµβικής σηµασίας έννοιες στην ανάπτυξη του 
κοινωνικού κράτους και στον σχεδιασµό αλλά και αξιολόγηση πολιτικών στο χώρο της κοινωνικής 
προστασίας Στο πλαίσιο του µαθήµατος θα συζητούν βασικά θεωρητικά ζητήµατα που σχετίζονται µε 
τον εννοιολογικό προσδιορισµό της οικονοµικής ανισότητας µέσα από το πρίσµα της οικονοµικής 
επιστήµης. Θα συζητηθεί ο διττός χαρακτήρας της έννοιας της ανισότητας, ως περιγραφικός και 
κανονιστικός, που επηρεάζει κάθε απόπειρα ανάλυσης και µέτρησή της. Επίσης θα εξετασθούν οι 
διάφοροι δείκτες που χρησιµοποιούνται για την µέτρησης της οικονοµικής ανισότητας. Θα καταδειχθεί 
ότι οι δείκτες δεν είναι αξιακά ουδέτεροι αλλά ο καθένας από αυτούς, άµεσα ή έµµεσα, εισαγάγει 
συγκεκριµένες αξιακές κρίσεις που ανταποκρίνονται σε δεδοµένες αντιλήψεις περί κοινωνικής 
ευηµερίας. Παράλληλα θα εξεταστούν διεξοδικά προβλήµατα ορισµού και µέτρησης της ανισότητας 
αλλά και της φτώχειας, που ανακύπτουν στην εµπειρική τους διερεύνηση. Αυτά αφορούν κυρίως την 
επιλογή των µεταβλητών και των δεικτών κάτω από τους περιορισµούς που επιβάλλονται από τα 
διαθέσιµα δεδοµένα. Τέλος θα εξεταστεί η χρήση των εναλλακτικών ορισµών και δεικτών στην 
εµπειρική διερεύνηση πτυχών των φαινοµένων αυτών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.  
 
Συγγράµµατα: - Sen A., 2004. Επανεξετάζοντας την ανισότητα, Αθήνα: 

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 
Σηµειώσεις:    ΝΑΙ 
Φάκελος:  - ΝΑΙ(µελέτες σε ηλεκτρονική µορφή) 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510430 
SEMINAR: STATISTICAL METHODS IN SOCIAL RESEARCH I 
Teacher responsible: C. Michalopoulou 
 
Seminar year 4th  Winter semester 12 ECTS 
 
 
The course is an introduction to the principles, methods and practicalities of the design and execution of 
sample surveys in social investigations and the statistical analysis of social data. Students are trained in 
the application of statistical techniques to real social science research questions using the SPSS computer 
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package for analyzing the European Social Survey data. At the end of the course, the students should be 
able to carry out univariate and bivariate analyses and have an appreciation of regression. 
 
Reading list: - Blalock, H., 1972. Social Statistics. 2nd ed. New York: McGraw-

Hill. 
 - Field, A. 2013. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 

4th ed. London: Sage. 
 - Moser, C. & Kalton, G., 1972. Survey Methods in Social 

Investigation. 2nd ed. London: Heinemann Educational Books. 
 
510431 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ :ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥΣ 
Διδάσκων: Κ. Μέµος  
 
ΕΠ ΕΣ 4 ΔΜ: 3 ΕΕ   
        
Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση της σηµασίας, του ρόλου των αποθεµατικών κεφαλαίων και τα 
οφέλη της ορθολογικής και συνετής διαχείρισής τους στην Κοινωνική Ασφάλιση. Το µάθηµα 
πραγµατεύεται το  ιστορικό και νοµοθετικό πλαίσιο της δηµιουργίας  και διαχείρισης των αποθεµατικών 
κεφαλαίων καθώς και τις σύγχρονες εξελίξεις, νοµοθετικές και διαχειριστικές, έως σήµερα. Πιο 
συγκεκριµένα θα παρουσιασθεί η κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του Συστήµατος, η διαχείριση 
από τις εταιρίες διαχείρισης και την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και οι αποδόσεις που επέφεραν. Τέλος 
θα παρουσιασθεί η διαχείριση των αποθεµατικών κεφαλαίων των ασφαλιστικών ταµείων διεθνώς και θα 
συγκριθεί µε το καθεστώς διαχείρισης στην Ελλάδα. 
 
Συγγράµµατα:   
   
Σηµειώσεις:                ΝΑΙ 
Φάκελος:              ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:                 
 
510432 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Διδάσκων: Δ. Γράβαρης 
 
ΕΠ     ΕΣ4      ΔΜ: 3       ΕΕ          
 
Το µάθηµα αυτό, το οποίο θα διεξαχθεί υπό τη µορφή σεµιναρίου, πρόκειται να εξετάσει τους τρόπους 
εκείνους µε τους οποίους, η έννοια του κράτους ως προς τη µορφή της αναδύεται για πρώτη φορά στα 
κείµενα του Φλωρεντινού πολιτικού στοχαστή Νικολό Μακιαβέλι και ιδιαίτερα στο έργο του «Ο 
Ηγεµόνας». Έχοντας ζήσει στην εποχή της όψιµης Αναγέννησης, ο Μακιαβέλι κληρονοµεί την ανάλυση 
των πολιτικών µορφών καθεστώτος (θεωρίες πολιτευµάτων) και επεξεργάζεται τις δικές του θέσεις στο 
εσωτερικό αυτής της κληρονοµιάς, Ωστόσο, η εννοιολόγηση αυτών των ιδιαίτερων µορφών κυριαρχίας 
µε βάση τον τρόπο της κατάκτησης και κυρίως της διατήρησης της εξουσίας φέρνει στην επιφάνεια µια 
µορφή πολιτικής κυριαρχίας, η οποία αντιστοιχεί στη νεωτερική µορφή της κρατικής κυριαρχίας. Με 
βάση το έργο του Ν. Μακιαβέλι «Ο Ηγεµόνας» θα εξεταστούν στη διάρκεια των σεµιναριακών 
συναντήσεων διαφορετικές αναγνώσεις του έργου, όπως αυτές των Q. Skinner, Ernst Cassirer, L. 
Althusser, N. Wood, Π. Κονδύλη και Κ. Ψυχοπαίδη. 
 
 
Συγγράµµατα: - 

- 
Ν. Μακιαβέλι, Ο Ηγεµόνας 
Q. Skinner, Μακιαβέλι, Νήσος, Αθήνα 
 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  NAI 
Παρατηρήσεις: -  
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510434 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
Διδάσκων:  Α. Μωυσίδης  
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΧΕ   

 
Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές και να εµβαθύνουν σε θέµατα της 
κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας και ειδικότερα της οργάνωσης και των θεσµών του ελληνικού 
αγροτικού χώρου στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν θέµατα που 
αναφέρονται στη θέση του αγροτικού χώρου στην προκαπιταλιστική και καπιταλιστική περίοδο, στην 
κοινωνική και οικονοµική οργάνωση του στην περίοδο της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, µε 
παραδείγµατα τις έγγειες σχέσεις, τον κοινοτισµό και τις µορφές κοινωνικών και παραγωγικών 
συλλογικοτήτων (Τσελιγκάτο, Πατρυιά, Τσιφλίκι κλπ.), στη θέση και πορεία του χώρου στο νεοσύστατο 
ελληνικό κράτος, µε έµφαση στην εξέλιξη των έγγειων σχέσεων, το ρόλο της αγροτικής οικογένειας  
καθώς και στις σύγχρονες συλλογικές µορφές οργάνωσης και παρέµβασης των αγροτών, όπως οι 
Συνεταιρισµοί και οι Αγροτικοί Σύλλογοι καθώς και το αγροτικό διεκδικητικό και Πολιτικό Κίνηµα. 
Τέλος, θα εξεταστούν ζητήµατα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε θέµατα κοινωνικής 
ανασύνθεσης που απορρέουν από τις σύγχρονες εξελίξεις στον ελληνικό αγροτικό και ευρύτερο ύπαιθρο 
χώρο. 

Συγγράµµατα: Όχι   

Σηµειώσεις:  Ναι               

Φάκελος: Ναι               

Παρατηρήσεις:                 

 
510436 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Διδάσκων: Δ. Γράβαρης 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΧΕ   
 
Το µάθηµα αυτό, το οποίο θα διεξαχθεί υπό τη µορφή του σεµιναρίου, έχει ως αντικείµενο τη µισθωτή 
σχέση και ειδικότερα την έννοια του µισθού της εργασίας. Έχοντας ως αφετηριακή παραδοχή τη 
«διάλυση» της τυπικής µισθωτής σχέσης και, ταυτόχρονα, την αυξανόµενη διεύρυνση των λεγόµενων 
«ευέλικτων» µορφών απασχόλησης αλλά και των αδήλωτων µορφών εργασίας, εξελίξεις που είναι 
τυπικά γνωρίσµατα την εποχή του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού, το ερευνητικό ενδιαφέρον θα στραφεί 
στην εξέταση της ίδιας της έννοιας της µισθωτής σχέσης, όπως αυτή έχει διατυπωθεί στη µαρξική 
κριτική της πολιτικής οικονοµίας. Συγκεκριµένα, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί τόσο στο πρώιµο – 
«Παρισινά Χειρόγραφα» (1844) – όσο και στο έργο της ωριµότητας – «Κεφάλαιο» - του Καρλ Μαρξ. 
Στα κείµενα αυτά, η έννοια της µισθωτής σχέσης αλλά και του µισθού της εργασίας παριστάνεται κατά 
τη µορφή της εµφάνισής της ως σχέση ανταλλαγής µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, µία µορφή ωστόσο 
που «κρύβει» και ταυτόχρονα προϋποθέτει τον συστατικό για τις καπιταλιστικές κοινωνίες «χωρισµό» 
της εργασίας ως υποκειµένου παραγωγής των οικονοµικών αξιών από το προϊόν της, δηλαδή από τις 
ίδιες τις οικονοµικές αξίες. 
 
Συγγράµµατα:  Karl Marx, Κείµενα από τη Δεκαετία του 1840: Μια Ανθολογία, 

ΚΨΜ, Αθήνα, 2014 
Karl Marx, Το Κεφάλαιο – Τόµος Πρώτος, ΚΨΜ, Αθήνα, 2016 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΝΑΙ 
Παρατηρήσεις:    - 
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510437 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Διδάσκων: Ι.Ψηµµένος  
 
EΠ   ΕΣ4   ΔΜ3   ΧΕ 

 

 
   Σκοπός του µαθήµατος είναι η ανάδειξη της σηµασίας της µελέτης του κοινωνικού περιθωρίου στην 
ιστορία και ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής και στη θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση της 
διαδικασίας της περιθωριοποίησης. Η κοινωνική προστασία οµάδων του πληθυσµού, και πώς 
διαµορφώνονται διαφορετικές µορφές επιβίωσης, αλληλεγγύης, συνήθειες και προσδοκίες είναι το θέµα 
της πρώτης ενότητας του µαθήµατος. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις µελέτες της Σχολής του Σικάγο και 
πώς η ένταξη οδηγεί στην περιθωριακότητα. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει την προσοχή της στη µελέτη 
περιθωριοποίησης, τους µεθοδολογικούς προβληµατισµούς και στις µεθόδους έρευνας που ακολούθησαν 
διαφορετικές σχολές προσέγγισης του φαινοµένου. Ποιος είναι ο ρόλος των ειδικών στην ταξινόµηση και 
αξιολόγηση του κοινωνικού περιθωρίου, ποια µέσα χρησιµοποιούν για τη νοµιµοποίηση όρων και 
πολιτικών και πώς αναπαράγεται η περιθωριοποίηση είναι µερικά από τα κεντρικά ερωτήµατα. Η τρίτη 
ενότητα απασχολείται µε τρεις µελέτες περίπτωσης: τους επαίτες, τους έγκλειστους σε άσυλα και το 
οικιακό υπηρετικό προσωπικό. 
 
Συγγράµµατα: - 

 
- 
 
- 
 
-
- 

Ψηµµένος, Ι. και Χρ. Σκαµνάκης (2008) Οικιακή Εργασία των 
Μεταναστριών και Κοινωνική Προστασία, Αθήνα: Παπαζήσης. 
Μεγαλοοικονόµου, Θ. (2016) Λέρος: Μια ζωντανή Αµφισβήτηση της 
Κλασικής Ψυχιατρικής, Αθήνα: Άγρα. 
Savage, M. και A. Warde (1993) Αστική Κοινωνιολογία, 
Καπιταλισµός και Νεωτερικότητα, Αθήνα: Παπαζήσης. 
Vincent, B. (επιµ.) (1994) Οι περιθωριακοί, Αθήνα: Ροές. 
Κούζας, Γ. (2017) Η Επαιτεία στην πόλη: µορφές οργάνωσης, 
στρατηγικές επιβίωσης και ταυτότητες, Αθήνα: Παπαζήσης. 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις: -  
 
510439 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Διδάσκων: Χρ. Παπαθεοδώρου 
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΧΕ   
      Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η Πολιτική Οικονοµία, δηλαδή εκείνη η προσέγγιση µέσα στα πλαίσια 
της επιστήµης των οικονοµικών σχέσεων που υποστηρίζει ότι οι οικονοµικές σχέσεις (α) είναι 
κοινωνικές σχέσεις και όχι απλά ατοµικές δοσοληψίες και (β) συνδέονται στενά µε τις υπόλοιπες 
κοινωνικές σχέσεις (εξω-οικονοµικές κοινωνικές σχέσεις, πολιτικές σχέσεις). Κατά συνέπεια, κατά την 
Πολιτική Οικονοµία, η οικονοµία πρέπει να µελετάται από µία κοινωνική σκοπιά. Μέσα στα πλαίσια 
αυτά η ανθρώπινη εργασία κατέχει ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο και µη-αναγώγιµο σε άλλες παραγωγικές 
δυνάµεις ρόλο. Αυτό συνήθως εκφράζεται µέσω της Εργασιακής Θεωρίας της Αξίας, δηλαδή της θέσης 
ότι η εργασία αποτελεί τον βασικό δηµιουργό του κοινωνικού πλούτου και ότι οι τιµές των 
εµπορευµάτων καθορίζονται από την ανθρώπινη εργασία που έχει ξοδευθεί για την παραγωγή τους. 
Η έµφαση του µαθήµατος είναι κυρίως στην οικονοµική ανάλυση. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζεται, 
ιδιαίτερα στα εισαγωγικά τµήµατα του µαθήµατος, η οικονοµική ανάλυση µε στοιχεία µεθοδολογίας, 
ιστορίας οικονοµικής σκέψης και κοινωνικής και οικονοµικής ιστορίας. 
Ιδιαίτεροι επιµέρους στόχοι του µαθήµατος είναι ανάδειξη, µεταξύ άλλων, των ακόλουθων ζητηµάτων: 
(α)  η σχέση της επιστήµης των οικονοµικών σχέσεων µε την κοινωνία και τις κοινωνικές εξελίξεις 
και συγκρούσεις 
(β)  η ιδιαιτερότητα της (ανθρώπινης) εργασίας στην δηµιουργία του κοινωνικού πλούτου 
(γ)  η σηµασία των κοινωνικών σχέσεων και ιδιαίτερα των κοινωνικών τάξεων (και των 
συγκρούσεων µεταξύ τους) στην οικονοµία 
(δ)  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καπιταλισµού ως κοινωνικο-οικονοµικού συστήµατος 
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(ε)  η συγκρότηση σχέσεων οικονοµικής εκµετάλλευσης στα πλαίσια του καπιταλιστικού 
συστήµατος 
(στ)  οι οικονοµικές κρίσεις και η συσχέτιση τους µε τις διαδικασίες αναπαραγωγής του 
καπιταλιστικού συστήµατος. 
 
Συγγράµµατα: - 

 
- 
 

Μαυρουδέας Σ., 2006, Η πολιτική οικονοµία και η κριτική της, 
Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δάρδανος 
Sweezy P., 2004, Η θεωρία της καπιταλιστικής ανάπτυξης: Αρχές της 
µαρξιστικής πολιτικής οικονοµίας, Αθήνα: Gutenberg 

 - Heilbroner R. L., 2000, Οι φιλόσοφοι του οικονοµικού κόσµου, 
Αθήνα: Κριτική  

 - Gough, I, 2008. Η πολιτική οικονοµία του κοινωνικού κράτους. 
Αθήνα: Σαββάλας 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510440 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Διδάσκουσα:  Μ. Κορασίδου 

 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΕΕ   
 
Το σεµινάριο παρακολουθεί τη διαµόρφωση της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα από τις πρώτες 
µετεπαναστατικές δεκαετίες έως την εποχή του Μεσοπολέµου. Εξετάζει το πως συγκροτείται το 
κοινωνικό ζήτηµα της φτώχειας αµέσως µετά την Ανεξαρτησία, πως η ελληνική κοινωνία αντιµετώπισε 
τους φτωχούς της κατά τις πρώτες µετεπαναστατικές δεκαετίες και πως η επιδηµία της χολέρας του 1854 
υπήρξε καταλυτική για την ανάδειξη του ζητήµατος της φτώχειας σε κοινωνικό ζήτηµα που χρήζει 
άµεσης αντιµετώπισης. Εξετάζει ακόµη, πως στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, η φιλανθρωπική κίνηση  
αναλαµβάνει την διαχείρηση της φτώχειας, το λόγο που διατυπώνει για τη φτώχεια και πως επιδίδεται 
στην πρόνοια και ηθικοποίηση των φτωχών παιδιών και των φτωχών γυναικών. Εξετάζει επίσης, το πως 
τίθεται το ζήτηµα της µισθωτής εργασίας τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, πως οργανώνεται το 
εργατικό και συνδικαλιστικό κίνηµα, το πρώτο πλέγµα µέτρων εργατικής πολιτικής, πως τίθεται το 
ζήτηµα της δηµόσιας υγείας και πως αναδύονται οι κοινωνικές ασφαλίσεις. Εξετάζει τέλος, τη γέννηση 
µιας φεµινιστικής συνείδησης τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα καθώς επίσης και την εµφάνιση 
του µεσοπολεµικού φεµινισµού.   
 
Συγγράµµατα: - 

 
 
- 
 

Μ. Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. 
Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, 
Αθήνα 2000. 
Α. Λιάκος, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου. Το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσµών, 
Αθήνα 1993. 
 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  OXI 
Παρατηρήσεις: -  
 
510442 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Διδάσκων:  Ηρ. Μαυρίδης 

 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΕΕ   
 
Το σεµινάριο αυτό τοποθετείται στο χώρο της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας και αφορά τα 
φιλοσοφικά και θεωρητικά θεµέλια που προϋποτίθενται τόσο στην ανάλυση όσο και στην διαµόρφωση 
κοινωνικών πολιτικών. Σκοπός του είναι η δυνατότητα στοχασµού και κατανόησης επάνω στις 
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φιλοσοφικές και εννοιολογικές προϋποθέσεις και συνέπειες κάθε κοινωνικής πολιτικής µέσα από την 
κριτική προσέγγιση µιας σειράς διαφορετικών σύγχρονων στοχαστών (Rawls, Dworkin, Nozik, Sen, 
Sandel κ.ά.) και φιλοσοφικών προοπτικών (ωφελιµισµός, φιλελευθερισµός, κοινοτισµός, ελευθερισµός 
κ.ά.) που αφορούν τις σύγχρονες συζητήσεις γύρω από τα θέµατα αυτά. Το σεµινάριο θα έχει 
προσανατολισµό όχι µόνο εξηγητικό αλλά και κριτικό και θα περιλαµβάνει όλα ή κάποια από τα 
παρακάτω ζητήµατα που θεωρούνται θεµελιώδη σε κάθε άρθρωση της κοινωνικής πολιτικής: 1) Έννοιες 
και θεωρίες δικαιοσύνης, 2) Έννοιες και θεωρίες ισότητας 3) Έννοιες ελευθερίας / επιλογής 4) 
Θεµελιώσεις των αξιών 5) Δικαιώµατα – ιδιότητα του πολίτη 6) Συλλογικά αγαθά – ατοµική ελευθερία / 
ευθύνη - κοινωνική αλληλεγγύη 7) Αρχές δίκαιης διανοµής – αναδιανοµής του πλούτου – φορολόγησης – 
κοινωνικής πρόνοιας 8) Κοινωνική µέριµνα: ποιοι, πότε, πως και γιατί την «αξίζουν» 
 
Συγγράµµατα: - Kymlicka W., 2005, Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής µας, Πόλις 

 
 - Sandel M., 2011, Δικαιοσύνη: Τι είναι το σωστό, Πόλις 
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510443 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
Διδάσκων:  Ι. Ψηµµένος 

 

 
 

 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΕΕ    

 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση και εξειδίκευση του/της φοιτητή/τριας στα κοινωνικά 
προβλήµατα πρόσβασης και χρήσης των κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών από εργαζόµενους που 
δουλεύουν σε χαµηλόµισθες, χαµηλού κύρους και υπηρετικές εργασίες (οικιακή εργασία). Τα 
προβλήµατα αυτά – όπως προκύπτει από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία – φαίνεται πως 
συνδέονται τόσο µε αντικειµενικά όσο και µε υποκειµενικά εµπόδια.   
Ειδικότερα εξετάζεται πως οι κρατικές µορφές προστασίας συµβάλλουν στην παραγωγή και την 
αναπαραγωγή χαµηλού κύρους και υπηρετικών επαγγελµάτων και τι σηµατοδοτούν αυτές για την 
διατήρηση της ανασφάλιστης εργασίας και της άτυπης κοινωνικής προστασίας. Πιο συγκεκριµένα, 
αναλύονται οι περιπτώσεις της πρόσβασης στην πρωτοβάθµια / δευτεροβάθµια υγεία, κοινωνική 
ασφάλιση και την παιδική φροντίδα. 
Μέσα από ιστορικές αναδροµές και συγκριτικές κοινωνιολογικές αναλύσεις, το µάθηµα προσφέρει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης στοχευµένων πολιτικών παρέµβασης από την πολιτεία. Με την εκτενή 
παρουσίαση ερευνών πεδίου το µάθηµα προωθεί και στην εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας µε τις 
µεθοδολογικές προσεγγίσεις α) της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών κοινωνικών προστασίας και 
β) των αναγκών, αντιλήψεων και δράσεων των εργαζοµένων µε ιδιαίτερη έµφαση στην καταµέτρηση του 
κύρους και της σηµασίας του για την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. 
 
Συγγράµµατα: - 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

Ψηµµένος, Ι., (επιµ.), 2013. Εργασία και κοινωνικές ανισότητες. 
Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  
Lazarescu, D., 2015. Σταδιοδροµία στην υπηρετικότητα: Η 
περίπτωση των Ρουµάνων µεταναστριών οικιακών εργατριών στην 
Ελλάδα. Αθήνα: Παπαζήσης.   
Ξυπολυτάς, Ν., 2013. Εσωτερική οικιακή εργασία: Η συµβολή της 
οικογένειας και των σχέσεων αλληλεγγύης στην αναπαραγωγή της 
εργασίας. Αθήνα: Παπαζήσης. 
Ψηµµένος, Ι. και Σκαµνάκης, Χρ., 2008. Οικιακή εργασία των 
µεταναστριών και κοινωνική προστασία: Η περίπτωση των γυναικών 
από την Αλβανία και την Ουκρανία. Αθήνα: Παπαζήσης. 
 
 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  OXI 
Παρατηρήσεις: -  
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510446 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Διδάσκουσα: Ε. Πρόκου 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ:3 ΧΕ   
      Ι. Συγκριτική σπουδή της εκπαίδευσης: θεωρήσεις και ζητήµατα 
Οι συλλογικές ανάγκες και το συγκριτικό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση. Συγκριτικό επιχείρηµα και 
εκπαιδευτική πολιτική. Βασικές θεωρήσεις συγκριτικής σπουδής της εκπαίδευσης: η ιστορική 
προσέγγιση (Sadler, Kandel, Hans, Mallinson, Bereday), προς αναζήτηση της επιστηµονικής ταυτότητας 
του κλάδου (Holmes, King, Noah & Eckstein), κυρίαρχα παραδείγµατα συγκριτικής σπουδής και η 
αµφισβήτησή τους (ο δοµολειτουργισµός και οι Anderson και Foster, η σχέση εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης, η κριτική των κυρίαρχων θεωρήσεων και ο Καζαµίας). Ανακατατάξεις στη συγκριτική 
σπουδή: το θεσµικό πλαίσιο και ο πλουραλισµός των θεωρήσεων. Ζητήµατα συγκριτικής σπουδής της 
εκπαίδευσης: ο σκοπός, η σηµασία και οι δυσκολίες της σύγκρισης, εθνοκεντρισµός, υποκειµενικότητα 
και µεροληψία, τα συγκριτικά δεδοµένα.  
 
ΙΙ. Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική 
Ευρωπαϊκή πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση και τη διά βίου µάθηση. Συγκριτική προσέγγιση στις 
πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης και διά βίου µάθησης επιλεγµένων ευρωπαϊκών χωρών.   
 
Συγγράµµατα: - Πρόκου, Ελ., επιµ., 2011. Κοινωνικές διαστάσεις των πολιτικών 

στην ανώτατη εκπαίδευση: Συγκριτική και διεθνής προσέγγιση. 
Αθήνα: Διόνικος. 

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  Φάκελος κειµένων στον ΠΑΝΔΗΜΟ 

 
Παρατηρήσεις:  - 
 
 
510447 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟΝ 20o  ΚΑΙ 21o ΑΙΩΝΑ. 
Διδάσκουσα: Α. Αθανασοπούλου  
 
ΕΠ ΕΣ3 ΔΜ 3 ΧΕ 
 
Στο µάθηµα θα εξεταστεί η πορεία του προσφυγικού ζητήµατος από την εµφάνιση την περίοδο του 
Μεσοπολέµου της  έννοιας του πρόσφυγα και των πρώτων πληθυσµών που ορίζονται ως προσφυγικοί, τη 
δηµιουργία της νοµικής κατηγορίας (καθεστώς) του πρόσφυγα το 1951, και µέχρι τις µέρες µας. Η 
διαµόρφωση του φαινοµένου θα τοποθετηθεί και θα αναλυθεί στο πλαίσιο συγκεκριµένων ιστορικών 
γεγονότων, όπως η συγκρότηση των εθνικών κρατών, οι εµφύλιοι πόλεµοι, η περίοδος του Ψυχρού 
Πολέµου, οι εθνικοαπελευθερωτικοί/ αντιαποικιοκρατικοί αγώνες, τα δικτατορικά καθεστώτα, οι 
πρόσφατες ιµπεριαλιστικές στρατιωτικές επεµβάσεις σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. 
Θα παρουσιαστούν συγκεκριµένα παραδείγµατα προσφυγικών πληθυσµών και θα ιδωθεί τόσο η κίνησή 
τους όσο και η αντιµετώπισή τους από τη διεθνή κοινότητα και τις χώρες υποδοχής (κράτος, οργανώσεις, 
πολίτες). Παράλληλα, θα εξεταστούν οι διεθνείς συµβάσεις και οι εκάστοτε κρατικές πολιτικές απέναντι 
στους πρόσφυγες, µε έµφαση στις ιδεολογικές και πολιτικές χρήσεις, στις αλλαγές της προσέγγισης και 
της επίσηµης «διαχείρισης» του προσφυγικού και των προσφύγων όλα αυτά τα χρόνια. 
 
Συγγράµµατα 
-Τρουµπέτα, Σ. (επιµ.), 2012, Το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Ζήτηµα: Διαβάσεις και Μελέτες 
Συνόρων, Αθήνα: Παπαζήσης. 
 
510448 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
Διδάσκων: Κ. Δηµουλάς 
 
ΕΠ ΕΣ4  ΔΜ3  ΕΕ 
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Σκοπός του σεµιναρίου είναι να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες µε γνώσεις οι οποίες θα τους 
επιτρέψουν να αναγνωρίζουν τις επιδιώξεις, τις δυνατότητες και τους περιορισµούς της αξιολόγησης ως 
µεθόδου εκτίµησης και αναθεώρησης των στόχων και των µεθόδων εφαρµογής της κοινωνικής 
πολιτικής. Στο µάθηµα, αναλύονται τα διαφορετικά µοντέλα αξιολόγησης και παρουσιάζονται οι 
θεωρητικές και µεθοδολογικές προδιαγραφές της έγκυρης και αξιόπιστης αξιολόγησης µε αναφορά σε 
πρακτικά παραδείγµατα από την Ελλάδα, την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου οι 
φοιτητές/τριες αναλαµβάνουν να µελετήσουν και να παρουσιάσουν τουλάχιστον ένα παράδειγµα 
αξιολόγησης και να κρίνουν την ποιότητά της σε συνάρτηση µε τα συµπεράσµατα και τις διαπιστώσεις 
της.      
 
Συγγράµµατα: - Κασιµάτη, Κ., 2002. Κοινωνικός σχεδιασµός και αξιολόγηση: 

Μέθοδοι και πρακτικές. Αθήνα: Gutenberg. 
 - Ιατρίδης, Ι., 1990. Σχεδιασµός κοινωνικής πολιτικής. Αθήνα: 

Gutenberg. 
Σηµειώσεις:    Σηµειώσεις του διδάσκοντα και αρθρογραφία στην ηλεκτρονική 

σελίδα του µαθήµατος(open-class).  
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510449 
H ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Διδάσκων: Κ. ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ 
 
ΣΕΜ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΕΕ   
      Το σεµινάριο στοχεύει σε µία εις βάθος διερεύνηση των τρόπων εννοιολόγησης της έννοιας της 
κοινωνίας και της κοινωνικής δοµής. Ο στόχος είναι η κριτική ανάλυση κρίσιµων κεντρικών 
ερωτηµάτων.H προσέγγιση είναι πολυπαραδειγµατική. Θα συζητηθούν οι βασικοί τύποι εννοιολόγησης 
στα πλαίσια της κοινωνικής θεωρίας (οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην έννοια του συστήµατος και 
στην έννοια της κοινωνικής δοµής) αλλά και στα πλαίσια της σύνδεσης βιολογίας/κοινωνίας (η 
εννοιολόγηση της κοινωνίας από την κοινωνιοβιολογία και την εξελικτική ψυχολογία) και της θεώρησης 
της ψυχής (ψυχανάλυση στις διάφορες µορφές τη, κοινωνιοθεωρητικές προσεγγίσεις που βασίζονται στο 
άτοµο). Μεταξύ των θεµατικών που θα συζητηθουν είναι το ερώτηµα των στοιχείων που αποτελούν τη 
κοινωνία, των επιπέδων που µπορεί να διακριθούν, το τι συγκροτεί τη κοινωνία ή τη κοινωνική δοµή ως 
ενότητα καθώς και το  ερώτηµα της κοινωνικής αλλαγής (προκαθορισµένη εξελικτική πορεία ως προς 
στοιχεία απροσδιοριστίας - ο ρόλος της συνειδητής δράσης). 
 
Συγγράµµατα: -  
 -  
Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510451 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΟΣΜΟ  
Διδάσκων: Χριστ. Σκαµνάκης 
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 3 ΕΕ   
 
Αντικείµενο του σεµιναριακού µαθήµατος είναι η µελέτη και ανάλυση των σύγχρονων τάσεων και των 
πρόσφατων εξελίξεων της κοινωνικής πολιτικής και των µηχανισµών κοινωνικής προστασίας. 
Εξετάζονται οι µεταβολές που συντελούνται στο περιεχόµενο και τις στοχεύσεις της κοινωνικής 
πολιτικής ενώ αναλ ύονται οι εναλλακτικές προτάσεις για την αντιµετώπιση των κοινωνικών αναγκών 
και προβληµάτων. Διερευνώνται πρότυπα και παραδείγµατα σχηµάτων συνεργασίας για την παροχή 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και εξετάζεται η συµβολή τους στην κοινωνική προστασία και την 
κοινωνική ασφάλεια. Επίκεντρο της µελέτης είναι η ανάδειξη των νέων παραδειγµάτων της κοινωνικής 
πολιτικής και η ανάλυση των δυνατοτήτων και των ορίων τους.  
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Συγγράµµατα:  • Στασινοπούλου, Όλγα Β. Ζητήµατα σύγχρονης κοινωνικής 

πολιτικής : Από το κράτος πρόνοιας στο νέο προνοιακό 
πλουραλισµό: Φροντίδα και γήρανση, η σύγχρονη 
πλουραλιστική πρόκληση / Όλγα Β. Στασινοπούλου. - Αθήνα : 
Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 1999.     

• Marshall, T. H. Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη / Τ. Χ. 
Μάρσαλ, Τοµ Μπότοµορ · µετάφραση Όλγα Β. Στασινοπούλου 
· επιµέλεια σειράς Δ. Γ. Τσαούσης. - Αθήνα : Gutenberg - 
Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2000- Γιώργος & Κώστας 
Δαρδανός, 1997    

Σηµειώσεις:    ΟΧΙ 
Φάκελος:  ΟΧΙ 
Παρατηρήσεις:  - 
 
510452 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ :ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. 
Διδάσκουσα: Α. Αθανασοπούλου  
 
ΕΠ    ΕΣ3   ΔΜ3   ΕΕ 
 
Στο µάθηµα αυτό θα προσεγγίσουµε τα ζητήµατα της οικογένειας και του φύλου, τα οποία είτε 
απουσίαζαν είτε δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς βασικό χαρακτηριστικό των 
παλαιότερων ερευνών για τη µετανάστευση ήταν η σχεδόν αποκλειστική εστίασή τους στους άνδρες 
µετανάστες. Θα εξετάσουµε πώς στις πρώτες έρευνες γυναίκες, παιδιά, µέλη της ευρύτερης οικογένειας 
(στο βαθµό που αυτά αναγνωρίζονται από τα ίδια τα µεταναστευτικά υποκείµενα ως οικογένεια) 
τοποθετούνταν στο πλαίσιο της µετανάστευσης, ποιοι οι ρόλοι που τους αποδίδονταν. Θα δούµε τη 
σταδιακή αναγνώριση όχι µόνο της παρουσίας και των προβληµάτων τους, αλλά και της συµβολής τους 
στη διαµόρφωση της µεταναστευτικής εµπειρίας και του µεταναστευτικού φαινοµένου, ως εξίσου 
κεντρικής µε αυτής των ανδρών. Η στροφή αυτή σχετίζεται και µε τη µέσα στο χρόνο ισχυροποίηση της 
έµφυλης οπτικής και µε τις νέες προσεγγίσεις της διεθνικής µετανάστευσης (δεκαετία του 1990) και την 
ανάδειξη του ζητήµατος των διεθνικών οικογενειών. Στο πλαίσιο αυτό, η εστίαση µετατοπίζεται στις 
οικογένειες και στις οικογενειακές σχέσεις, στον καθοριστικό ρόλο που όλα τα µέλη έχουν στις 
αποφάσεις, στις στρατηγικές και στις µορφές της µετανάστευσης, στη ρευστότητα των οικογενειακών 
σχηµάτων, στις αλλαγές έµφυλων και διαγενεακών ισορροπιών και συσχετισµών εξουσίας και δύναµης.  
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
Διδάσκων/ουσα:  
 
ΕΠ ΕΣ4 ΔΜ: 9 ΕΕ   
      Παρατηρήσεις:  Αναλυτικές οδηγίες δίνονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος και 

τους/τις διδάσκοντες/ουσες που θα ενεργοποιήσουν την Πτυχιακή 
πριν την έναρξη των εγγραφών του εξαµήνου. 

 

 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Διδάσκων/ουσα:  
 
ΕΠ ΕΣ3-4 ΔΜ: 3 ΧΕ-ΕΕ   
      Παρατηρήσεις: - Πληροφορίες για το περιεχόµενο της εργασίας παρέχονται από τη 

Γραµµατεία του Τµήµατος πριν την έναρξη των εγγραφών του 
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εξαµήνου. 
 


