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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

ΜΕΡΟΣ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ι. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

ΙΙ. Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

1. Διάρκεια και Οργάνωση Σπουδών 

2. Φοιτητική Ιδιότητα και Κατηγορίες Φοιτητών 

3. Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο 

4. Υποτροφίες Επίδοσης 

5. Μηχανοργάνωση 

6. Φοιτητική Μέριμνα 

6.1. Σίτιση 

6.2. Στέγαση 

6.3. Υγειονομική Περίθαλψη 

7. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Φοιτητικής Μέριμνας  

8. Πανεπιστημιακός Αθλητισμός 

9. Γραφείο Διασύνδεσης 

10. Βιβλιοθήκη 

 

ΜΕΡΟΣ Β’: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ι. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1. Σκοπός και Αποστολή του Τμήματος 

2. Μαθησιακά Αποτελέσματα 

3. Επαγγελματικές Προοπτικές των Πτυχιούχων 

4. Διοικητικά Όργανα του Τμήματος 

4.1. Συνέλευση 

4.2. Διοικητικό Συμβούλιο 

4.3. Πρόεδρος 

5. Τομείς του Τμήματος 

5.1. Τομέας Οικονομίας 

5.2. Τομέας Δικαίου  

5.3. Τομέας Διοικητικής Επιστήμης 

6. Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος  

6.1. Διδακτικό Προσωπικό 
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6.2. Διοικητικό Προσωπικό – Γραμματεία 

ΙΙ. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΠΣ 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Πρόγραμμα Σπουδών  

2. Δήλωση Επιλογής Μαθημάτων–Εξετάσεις 

3. Ξένες Γλώσσες 

4. Λήψη Πτυχίου 

5. Διδασκόμενα Μαθήματα (ΠΠΣ) του Ακαδημαϊκού Έτους 2020–2021 

6. Περιεχόμενο των Μαθημάτων του ΠΠΣ 

7. Πρακτική Άσκηση 

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 

1. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

1.1. Γενικά 

1.2. ΠΜΣ «Νομική και Διοικητική Επιστήμη»  

        1.2.1. Κανονισμός Λειτουργίας 

        1.2.2. Περιγραφή Μαθημάτων 

1.3. ΠΜΣ «Οικονομική Επιστήμη» 

        1.3.1. Κανονισμός Λειτουργίας 

        1.3.2. Περιγραφή Μαθημάτων 

2. Διδακτορικά 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 

3. Μεταδιδακτορική Έρευνα 

Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

4. Ερευνητικά Προγράμματα  

4.1. Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών 

εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών στο Πάντειο Πανεπιστή-

μιο» 

4.2. Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Πρακτική άσκηση σπουδαστών/φοιτητών 

5. Εργαστήρια και Κέντρα του Τμήματος 

5.1. Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης Καινοτομίας Οργανισμών και Νεοφυών Οικονομικών 

Μονάδων (Ε.Ε.Μ.Κ.Ο.Ν.Ο.Μ.) 

5.2. Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης στη Βιοηθική και το Δίκαιο (Ε.Ε.Ε.Κ.Β.Δ.) 

5.3. Κέντρο Ερευνών και Διαχείρισης θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 

(ΚΕ.ΔΙ.Τ.Α.Α.) 

5.4. Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιονομικών Μελετών (ΕΚΔΗΜΕΛ) 

5.5. Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΑ) 

5.6. Κέντρο Κυβερνητικής Πολιτικής (ΚΕ.ΚΥ.Π) 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολι-

τικών Επιστημών ιδρύθηκε ουσιαστικά με την ίδρυση της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επι-

στημών, με σκοπό να συνδράμει στην οργάνωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και στην 

εκπαίδευση των στελεχών της. Επίσημα ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί από το έτος 1963, 

στα πλαίσια της (τότε) Παντείου Ανωτάτης Σχολής. Από τότε και μέχρι σήμερα προσφέρει 

στην ελληνική κοινωνία αποφοίτους, οι οποίοι με τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρ-

κεια των σπουδών τους, στελέχωσαν και στελεχώνουν τις υπηρεσίες του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα. Πράγματι, το Τμήμα, μέσα από τα μαθήματα, τα προγράμματα, τις δράσεις 

και την ατομική και συλλογική έρευνα των μελών ΔΕΠ, των μεταπτυχιακών φοιτητών, των 

διδακτόρων και των λοιπών ερευνητών που εργάστηκαν και εργάζονται σε αυτό, έχει συμβά-

λει σημαντικά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας 

καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό της από την έναρξη της λειτουργίας 

του έως σήμερα, για ένα χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 50 έτη. Είναι το μεγαλύτερο 

ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου μας ως προς τον αριθμό των φοιτητών του, και χορη-

γεί πτυχίο με δύο κατευθύνσεις, της Δημόσιας Οικονομικής και των Δημόσιων Θεσμών.  

Ο εκπαιδευτικός και επιστημονικός προσανατολισμός του Τμήματος, προσδιορίζεται 

από τα γνωστικά αντικείμενα των τριών τομέων του και συγκεκριμένα του Τομέα Δικαίου, 

του Τομέα Οικονομίας, και του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης. Όπως προαναφέρθηκε, βασι-

κή του αποστολή είναι η παροχή προς τους φοιτητές/φοιτήτριές του μιας ολοκληρωμένης 

γνώσης και εμπέδωσης όλων των βασικών πεδίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ο εφο-

διασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις, που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη του δημό-

σιου τομέα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους, καθώς και του 

ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Οι σπουδές στο Τμήμα συνεχίζονται με τα Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα Σπουδών, στα πλαίσια των οποίων λειτουργούν κατευθύνσεις, που καλύπτουν 

όλα τα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία του Τμήματος και ολοκληρώνονται με διδακτορι-

κές και μεταδιδακτορικές σπουδές, οι οποίες πραγματο- ποιούνται στο Τμήμα μας σύμφωνα 

με το νόμο και τους αντίστοιχους Κανονισμούς Σπουδών. 

Ο παρών Οδηγός Σπουδών περιέχει κατά πρώτον πληροφορίες που αφορούν στην ί-

δρυση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Παντείου Πανεπιστημίου γενικά, καθώς και πλη-

ροφορίες που αφορούν ειδικότερα στη φοίτηση στο Τμήμα μας, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευ-

σης που αυτό παρέχει (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές, και μεταδιδακτορικές 

σπουδές). Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στους πρωτοετείς φοιτητές μας, οι οποίοι θα μπορούν 

να έχουν μια γενική εικόνα τόσο του Πανεπιστημίου και της λειτουργίας του, όσο και του 
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Τμήματός μας ειδικότερα και να βρουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με 

τις σπουδές τους καθώς και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα τους απασχολεί. Ο Οδηγός Σπουδών 

απευθύνεται επίσης και στους μαθητές-υποψήφιους φοιτητές των 1ου και 4ου Επιστημονι-

κών πεδίων με την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την επιλογή του Τμή-

ματός μας ως Τμήμα επιλογής εισαγωγής τους.  

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό για την 

πολύτιμη βοήθειά τους ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη του παρόντος Οδηγού. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Καθηγητής Θεόδωρος Μαριόλης 
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Μ Ε Ρ Ο Σ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ι. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-

ΜΙΟ 

Η ίδρυση του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της 

Αθήνας τοποθετείται στο πρώτο τέταρτο του αιώνα μας. Το 1922 ο Γεώργιος Σ. Φραγκούδης 

πρωτοστάτησε στη δημιουργία της εταιρείας «Εκπαιδευτική Αναγέννηση», η οποία και ίδρυ-

σε τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών φιλοδοξώντας να είναι για την Ελλάδα ό,τι ήταν η τότε 

Ελευθέρα Σχολή Πολιτικών Επιστημών για τη Γαλλία, δηλαδή μια σχολή που θα συνδράμει 

στην οργάνωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και στην εκπαίδευση των στελεχών της. 

Το 1927 με τη διαθήκη του, ο Αλέξανδρος Πάντος προσέφερε την περιουσία του ως κληρο-

δότημα στην «Εκπαιδευτική Αναγέννηση» και η Σχολή ονομάστηκε «Πάντειος Σχολή Πολι-

τικών Επιστημών».  

Το 1933 δημιουργούνται δύο Τμήματα: Το Πολιτικό-Ιστορικό και το Κοινωνικο-

Οικονομικό τριετούς φοίτησης που απονέμουν βασικό πτυχίο καθώς και διδακτορικό τίτλο. 

Το 1951 η Σχολή οργανώνεται και λειτουργεί ως Πανεπιστήμιο: Το Δ.Σ. αντικαθίσταται από 

τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο και τη Γενική Συνέλευση των Καθηγητών. Το 1963 διαιρείται σε 

δύο Τμήματα: Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και η φοίτηση γίνεται τετραε-

τής. Το 1983 η Σχολή κατατέμνεται σε τρία Τμήματα, ενώ το 1989 ιδρύεται το «Πάντειον 

Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών», στο οποίο λειτουργούν εννέα Τμήμα-

τα τα οποία, από το 2013 υπάγονται σε τέσσερις Σχολές, ως εξής:  

Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

 Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 

Σχολή Πολιτικών Επιστημών 

 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 

 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας 

 Τμήμα Κοινωνιολογίας 

 Τμήμα Ψυχολογίας 

 Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

Σχολή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού 

 Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών 

 Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού 
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Όργανα του Ιδρύματος 

 Πρύτανις 

 Αντιπρυτάνεις 

 Σύγκλητος 

Όργανα της Σχολής  

 Κοσμήτορας 

 Κοσμητεία 

 Συνέλευση της Σχολής 

Όργανα του Τμήματος  

 Πρόεδρος 

 Συνέλευση 

 Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Όργανα Διοίκησης ακαδημαϊκού έτους 2020–2021 

Πρύτανις 

 Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη 

Αντιπρυτάνεις 

 Καθηγητής Χαράλαμπος Οικονόμου 

 Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου 

 Καθηγήτρια Πηνελόπη Φουντεδάκη 

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα 

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

 Καθηγητής Βασίλειος Κέφης 

Πρόεδρος Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

 Καθηγητής Θεόδωρος Μαριόλης 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

 Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 
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ΙΙ. Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

1. Διάρκεια και Οργάνωση Σπουδών 

1.1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η 

Αυγούστου του επόμενου έτους. Η διδασκαλία πραγματοποιείται σε δύο διδακτικά εξάμηνα: 

το χειμερινό εξάμηνο (ΧΕ) και το εαρινό εξάμηνο (ΕΕ). 

1.2. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 τουλάχιστον πλήρεις εβδομάδες διδα-

σκαλίας και 2 εβδομάδες για εξετάσεις. Η έναρξη και η λήξη του χειμερινού και εαρινού ε-

ξαμήνου καθώς και των εξεταστικών περιόδων καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.  

1.3. Το εξάμηνο αποτελεί βασική χρονική μονάδα οργάνωσης του εκπαιδευτικού έρ-

γου του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, αποτελεί (α) χρονική περίοδο ολοκλήρωσης του διδα-

κτικού έργου ενός μαθήματος και (β) χρονική περίοδο για τον καθορισμό του ελαχίστου χρό-

νου σπουδών. 

1.4. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα ο-

ρίζεται σε οκτώ εξάμηνα πραγματικής φοίτησης από την πρώτη εγγραφή του φοιτητή. Φοιτη-

τές που εγγράφονται σύμφωνα με το νόμο ή με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σε άλλο πέραν του 1ου εξαμήνου φοίτησης, μπορούν να αποφοιτήσουν σε 

λιγότερα εξάμηνα. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν είναι δυνατή η λήψη πτυχίου με πραγματι-

κή φοίτηση για περίοδο μικρότερη από τέσσερα εξάμηνα. 

 

2. Φοιτητική Ιδιότητα και Κατηγορίες Φοιτητών 

2.1. Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή σε Α.Ε.Ι. και αποβάλλεται με τη 

λήψη του πτυχίου. 

2.2. Οι προπτυχιακοί φοιτητές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) κανονικοί 

φοιτητές, β) φοιτητές ειδικών κατηγοριών, γ) τελειόφοιτοι φοιτητές, δ) φιλοξενούμενοι φοι-

τητές και ε) ακροατές. 

2.3. Κανονικοί φοιτητές είναι όσοι εγγράφονται μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και 

οι φοιτητές ειδικών κατηγοριών που εγγράφονται μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, ύστερα 

από αποδοχή αίτησης μετεγγραφής τους, μετά από κατάταξη από το ΔΟΑΤΑΠ ή με κάποια 

άλλη από τις διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Τελειόφοιτοι είναι 

οι φοιτητές που συμπλήρωσαν 8 εξάμηνα (ή 4 κατά περίπτωση, προκειμένου περί φοιτητών 
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ειδικών κατηγοριών) πραγματικής φοίτησης από την αρχική τους εγγραφή χωρίς να έχουν 

συμπληρώσει τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου. 

2.4. Φιλοξενούμενοι φοιτητές είναι οι φοιτητές που προέρχονται από άλλο Τμήμα 

του Πανεπιστημίου ή άλλου ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου και εγγράφονται για ένα ή 

περισσότερα εξάμηνα με σκοπό να παρακολουθήσουν κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος, ως μαθήματα εκτός Τμήματος (Μ.Ε.Τ.). Η εγγραφή 

φιλοξενούμενου φοιτητή στο Τμήμα, γίνεται με βάση παραπεμπτικό σημείωμα του Τμήματος 

της αρχικής εγγραφής του, στο οποίο αναφέρονται και τα μαθήματα τα οποία επέλεξε για να 

παρακολουθήσει. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Τμήμα ο φιλοξενούμενος φοιτητής, 

έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κανονικού φοιτητή, συμπεριλαμβανομένου και 

του δικαιώματος λήψης των διανεμομένων συγγραμμάτων, κωδίκων και σημειώσεων. Ο φι-

λοξενούμενος φοιτητής δεν δικαιούται να επαναλάβει σε άλλο ακαδημαϊκό έτος μαθήματα 

στα οποία δεν προσήλθε σε εξετάσεις ή στα οποία εξετάστηκε ανεπιτυχώς. 

2.5. Μπορούν να εγγραφούν στο Τμήμα και να παρακολουθήσουν ένα ή περισσότερα 

μαθήματα του προγράμματος σπουδών του, ως ακροατές, άτομα που έχουν γίνει δεκτά με την 

ιδιότητα αυτή, ύστερα από σχετική αίτησή τους, με άδεια της Γενικής Συνέλευσης του Τμή-

ματος. Στους ακροατές μπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης μαθήματος, εφόσον 

το ζητήσουν, και εφόσον η παρακολούθηση πιστοποιείται από τις ανάλογες παρουσίες του 

ακροατή που βεβαιώνονται μετά από κάθε παράδοση, ενυπόγραφα, από τον διδάσκοντα του 

μαθήματος. Οι ακροατές δεν εξετάζονται και δεν βαθμολογούνται. Το πιστοποιητικό παρα-

κολούθησης, δεν αποτελεί τίτλο ακαδημαϊκού περιεχομένου ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για ακαδημαϊκούς σκοπούς. 

3. Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο 

3.1. Η εγγραφή των πρωτοεισαγομένων φοιτητών που πέτυχαν στις πανελλαδικές ε-

ξετάσεις γίνεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα στην αρχή του Χειμερινού Εξαμήνου (ΧΕ) και σε 

προθεσμίες που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για όλα τα 

Α.Ε.Ι. από τον ημερήσιο Τύπο. Η εγγραφή συνοδεύεται από την κατάθεση των δικαιολογητι-

κών που ορίζουν ο νόμος και το Τμήμα. 

3.2. Οι εγγραφές των φοιτητών ειδικών κατηγοριών γίνονται με βάση τα δικαιολογη-

τικά, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο για κάθε συγκεκριμέ-

νη περίπτωση.  

 

4. Υποτροφίες Επίδοσης 
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Στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται βραβεία και υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ. που οι 

προϋποθέσεις χορήγησής τους ορίζονται κατ’ έτος από το Ι.Κ.Υ. και ανακοινώνονται από τη 

Γραμματεία του Τμήματος. 

 

5. Μηχανοργάνωση 

Η Μηχανοργάνωση καλύπτει τη βασική ανάγκη διοικητικής οργάνωσης, επικοινωνίας και 

επεξεργασίας και διακίνησης των πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο. Αποστολή της μηχανορ-

γάνωσης είναι η υποστήριξη των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου για τη διεκπεραίωση του 

έργου τους (λειτουργία Γραμματειών - φοιτητολόγιο, βαθμολογία, βιβλιοθήκη, ηλεκτρονικές 

εκδόσεις, σύστημα πληροφόρησης της διοίκησης, λογιστήριο, μισθοδοσία προσωπικού).  

 

6. Φοιτητική Μέριμνα (Σίτιση, Στέγαση, Υγειονομική Περίθαλψη) 

6.1. Σίτιση: Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋπο-

θέσεις που ορίζει ο νόμος. Το συσσίτιο παρέχεται στο Εστιατόριο του Πανεπιστημίου, που 

βρίσκεται στην οδό Σ. Καράγιωργα (Λαγουμιτζή) 15-17, όλες τις ημέρες της εβδομάδας από 

την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους έως την 30η Ιουνίου του επομένου, με εξαίρεση τις ημέρες των 

διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. 

6.2. Στέγαση: Το πρόγραμμα στέγασης των φοιτητών ανακοινώνεται κατ’ έτος από 

τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και καθορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις. 

6.3. Υγειονομική Περίθαλψη: Υγειονομική περίθαλψη (ιατροφαρμακευτική και νο-

σοκομειακή) δικαιούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί, για 

διάστημα ίσο προς την ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών του Τμήματος, προσαυξα-

νόμενο κατά το ήμισυ. Κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα, χορηγείται στους φοιτητές το 

Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης, εφόσον καταθέσουν δήλωση ότι προτιμούν το Πανεπιστή-

μιο ως φορέα ασφαλιστικής κάλυψης. Το Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης περιέχει τον Κα-

νονισμό Νοσηλείας και τη θέση Νοσηλείας (Ββ). 

 

7. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Φοιτητικής Διακίνησης (ERASMUS, TEMPUS, κ.λπ.) 

Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα σε Πανεπι-

στήμια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχύει ο Κανονισμός του Προγράμματος 

Erasmus, που έχει ψηφιστεί από τη Σύγκλητο, αποσπάσματα του οποίου παρατίθενται στον 

Οδηγό Σπουδών του Πανεπιστημίου.  
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Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης συνεργάζεται στα πλαίσια του προγράμματος 

Erasmus και Erasmus Mundus με διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ακαδημαϊκός συ-

ντονιστής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι ο επίκουρος καθηγητής κ. Νικόλαος Δα-

σκαλάκης. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις του Τμήματος με ξένα πανεπιστήμια μπο-

ρούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης – Erasmus Office, τηλ. 210-920-1484, fax. 210-921-5767.  
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8. Πανεπιστημιακός Αθλητισμός 

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Γυμναστήριο (Ιππώνακτος 36, Ν. Κόσμος, τηλ. : 210-

9025717). Υπεύθυνος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής είναι ο κ. Χρ. Ρούσσος. Σχετικές πληρο-

φορίες για τα προγράμματα άθλησης των φοιτητών υπάρχουν στις σχετικές ανακοινώσεις του 

Γυμναστηρίου. 

 

9. Γραφείο Διασύνδεσης  

Το Γραφείο Διασύνδεσης, είναι μια υπηρεσία του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο 

παρέχει ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών πληροφόρησης καθώς και επαγγελματικής και 

εκπαιδευτικής συμβουλευτικής στους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου. 

Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη σύσταση ενός 

Κέντρου Συντονιστικού Οργάνου όλων των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Α.Ε.Ι. με 

κοινή οριζόντια δράση όλων των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο 

του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι το Ίδρυμα Συντονι-

σμού της παραπάνω κοινής δράσης. (Τ. 210920-1097, 2109220-051, Fax: 2109220-051) 

 

10. Βιβλιοθήκη 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Παντείου στεγάζεται στο Παλαιό Κτίριο του Πανεπι-

στημίου. Σκοπός της είναι η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των μελών 

της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τους φοιτητές, τα μέλη 

του Δ.Ε.Π. και το υπόλοιπο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπι-

στημίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρήσης της Βιβλιοθήκης. 

Στη Βιβλιοθήκη γίνονται δεκτοί και εξωτερικοί χρήστες χωρίς δικαίωμα δανεισμού. 

Λειτουργεί ανεξάρτητο σύστημα Η/Υ που καλύπτει τις ανάγκες δικτύωσης της βιβλιοθήκης 

που περιλαμβάνει και το ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποίησης Advance. Το σύστημα 

καλύπτει όλες τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης (παραγγελίες, καταχώριση σε κατάλογο, on-

line κατάλογος, δανεισμός κλπ.). 

Συμμετέχει στο ελληνικό δίκτυο συνεργασίας επιστημονικών βιβλιοθηκών και μέσω 

του διαθέτη ΕΡΜΗ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης έχει δυνατότητα για παραγγελία φω-

τοαντιγράφων άρθρων περιοδικών. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας φωτοαντιγρά-

φων άρθρων περιοδικών από το εξωτερικό μέσω της British Library. Κάθε χρόνο στην αρχή 

του ακαδημαϊκού έτους, η βιβλιοθήκη οργανώνει για τους πρωτοετείς φοιτητές και για κάθε 
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άλλο ενδιαφερόμενο, δίωρα σεμινάρια χρήσης της Βιβλιοθήκης. Ώρες λειτουργίας: 08.00–

20.00, καθημερινά εκτός Σαββάτου & Κυριακής–Τηλέφωνο: 210-9201001. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ Β΄ 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Ι. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

1. Σκοπός και Αποστολή του Τμήματος 

Το Τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης είναι το ένα από τα δύο αρχαιότερα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου. Η ιστορία του ξεκινά από το έτος 1963, όταν η Πάντειος Σχολή Πολιτικών 

Επιστημών διαιρείται σε δύο Τμήματα: Πολιτικής Επιστήμης, και Δημόσιας Διοίκησης. Ο 

εκπαιδευτικός και επιστημονικός προσανατολισμός του Τμήματος προσδιορίζεται από τα 

γνωστικά αντικείμενα των τριών (3) Τομέων του, ήτοι Δικαίου, Διοικητικής Επιστήμης, και 

Οικονομίας, όπως αυτά αποτυπώνονται και αναλύονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του. 

 Θεμελιώδης σκοπός του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι η διδασκαλία και η 

έρευνα που σχετίζονται με τις επιστήμες της οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας σε όλο 

το φάσμα της, δηλαδή, τόσο της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, σε στενή έννοια, όσο και 

της λειτουργίας της αποκεντρωμένης διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και 

των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα στον ευρύτερο τομέα 

ζωτικών οικονομικών μονάδων και οργανισμών (δημόσιων και ιδιωτικών). Ειδικότερα, η 

ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή όλων των σύγχρονων θεμάτων και 

στον εντοπισμό και ανάλυση των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών 

της. Επιπλέον στο Τμήμα μας διδάσκονται όλα τα μαθήματα των οικονομικών επιστημών 

που είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες τις γνώσεις που θα χρεια-

στούν στην επαγγελματική τους ζωή είτε αυτή προσανατολιστεί στο δημόσιο είτε στον ιδιω-

τικό τομέα δράσης του κράτους και των επιχειρήσεων. Το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος εστιάζεται στην παροχή προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες μίας ολοκληρωμένης 

διδασκαλίας μαθημάτων της διοικητικής, νομικής και οικονομικής επιστήμης, και στον εφο-

διασμό τους με επιπλέον εξειδικευμένες γνώσεις, που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη 

σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους, αλλά και του ιδιωτικού 

τομέα. 

 Στο Προπτυχιακό επίπεδο, το Τμήμα επιδιώκει: (i). Την απόκτηση από τους/τις φοι-

τητές/φοιτήτριες των απαιτούμενων διεπιστημονικών γνώσεων, θεωριών, μεθόδων και τεχνι-

κών έρευνας, εντός πλαισίου ανάπτυξης της κριτικής, εννοιολογικής και αναλυτικής, σκέψης. 

(ii). Τον εφοδιασμό των φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την εισαγωγή 
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τους στην αγορά εργασίας. (iii). Την προετοιμασία των φοιτητών για ανώτερα επίπεδα σπου-

δών (Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό, Μεταδιδακτορική Έρευνα). 

 Στο Μεταπτυχιακό επίπεδο, το Τμήμα επιδιώκει: (i). Την παροχή εξειδικευμένων 

επιστημονικών γνώσεων. (ii). Την εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική με-

θοδολογία. (iii). Την παραγωγή αποφοίτων με υψηλό βαθμό κατάρτισης και ιδιαίτερη ικανό-

τητα στη θεωρητική και εμπειρική έρευνα και εργασία στους επιμέρους επιστημονικούς κλά-

δους και πεδία της Δημόσιας Διοίκησης. (iv). Την υποστήριξη σπουδών-έρευνας σε επίπεδο 

εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. 

 

2. Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος γνωρίζουν: (i). Τις θεμελιώδεις θεωρίες, μεθόδους και 

μορφές άσκησης της δημόσιας διοίκησης, όπως αυτές αποκρυσταλλώνονται στη διεθνική και 

εθνική ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, αλλά και πρακτική. (ii). Τις εσωτερικές συναρτήσεις μετα-

ξύ αυτών των θεωριών, μεθόδων και μορφών μέσω του διεπιστημονικού πρίσματος Δίκαιο-

Διοίκηση-Οικονομία, και στα πεδία τόσο του δημοσίου τομέα όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

(iii). Τις εθνικές, τοπικές και υπερεθνικές διαστάσεις της δημόσιας διοίκησης στις εκάστοτε 

υφιστάμενες διασυνδέσεις τους, αλλά και στην ιστορικο-λογική ανάπτυξή τους. (iv). Να προ-

σεγγίζουν, ανασυνθέτουν επιστημονικά και επιλύουν βασικά και παράγωγα διοικητικά, νομι-

κά και οικονομολογικά ζητήματα υπό τους περιορισμούς των διαθεσίμων πόρων-μέσων και 

στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας δημοσί-

ων ή και ιδιωτικών φορέων και μονάδων. (v). Να εφαρμόζουν τις πρωτεύουσες μεθόδους και 

τεχνικές αναζήτησης, άντλησης και επεξεργασίας ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών-

στοιχείων για την ανάλυση και αξιολόγηση προβλημάτων, τα οποία εμπίπτουν στα αντικεί-

μενα της δημόσιας διοίκησης, εν γένει, καθώς και για την εκπόνηση συναφών μελετών.  

 

3. Επαγγελματικές Προοπτικές των Πτυχιούχων 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 169/97 (ΦΕΚ/A/145/8.7.1997), το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 

του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών χορηγεί ενιαίο πτυχίο 

δύο κατευθύνσεων: (i) Δημόσιας Οικονομικής, και (ii) Δημοσίων Θεσμών. Δυνάμει του Ν. 

2515/97 (ΦΕΚ/A/154/25.7.1997), οι πτυχιούχοι του Τμήματος, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, 

εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. 

 Δυνάμει του Π.Δ. 151/2017 (ΦΕΚ/A/193/13-12-2017) σε συνδυασμό με το άρθρο 29 

ν. 4521/2018 (ΦΕΚ/A/38/2-3-2018), οι απόφοιτοι του Τμήματος που έχουν εισαχθεί για πρώ-

τη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997–1998 και εφεξής εντάσσονται στους κλάδους εκπαι-
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δευτικού προσωπικού της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής: (i) οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης 

Δημόσιας Οικονομικής, στον κλάδο ΠΕ 09 (Οικονομολόγων) και από τη δημοσίευση του ν. 

4521/2018, στον κλάδο ΠΕ 80 (Οικονομίας), και (ii) οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Δημοσί-

ων Θεσμών, στον κλάδο ΠΕ 13 (Νομικών και Πολιτικών Επιστημών) και από τη δημοσίευση 

του ν. 4521/2018, στον κλάδο ΠΕ 78 (Κοινωνικών Επιστημών). 

 Το ΠΠΣ του Τμήματός μας είναι το μοναδικό τμήμα, το οποίο ανταποκρίνεται πλή-

ρως στις απαιτήσεις για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο-

διοίκησης του ΕΚΔΔΑ, λόγω του εύρους και της σύνθεσης των μαθημάτων του. 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος δύνανται, επίσης, (i) να στελεχώσουν τη δημόσια διοί-

κηση και την τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, (ii) να στελεχώσουν τις ανεξάρτητες 

διοικητικές αρχές, (iii) να ακολουθήσουν καριέρα στο Διπλωματικό Σώμα, (iv) να πιστοποιη-

θούν ως ορκωτοί ελεγκτές, και (v) να στελεχώσουν τον τραπεζικό τομέα και ιδιωτικές επιχει-

ρήσεις. Σε αυτές τις κατευθύνσεις συμβάλλει και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος, το οποίο βοηθά τους φοιτητές μας να αποκτήσουν μία πρώτη εμπειρία και επαφή 

με τους παραπάνω τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  

 Οι ως άνω επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων ενισχύονται αλλά και διευρύ-

νονται μέσω των προσφερόμενων από το Τμήμα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 

4. Διοικητικά Όργανα του Τμήματος 

Τα Διοικητικά Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, και ο 

Πρόεδρος. 

4.1. Συνέλευση: Η Συνέλευση απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 

(Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, εκπροσώπους των Ε.ΔΙ.Π. και τρεις εκπροσώπους των προπτυχιακών 

και μεταπτυχιακών φοιτητών. Η Συνέλευση έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα λήψης απο-

φάσεων, τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος και χαράσσει τη γενική εκπαιδευ-

τική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της 

πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύματος, σύμφωνα με το νόμο. 

4.2. Διοικητικό Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από: α) τον Πρό-

εδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, β) τους Διευθυντές των Τομέων και γ) 

έναν εκπρόσωπο Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος. Είναι αρμόδιο να εισηγείται στη Συνέλευση του 

Τμήματος ζητήματα αρμοδιότητάς της και να επεξεργάζεται ζητήματα που παραπέμπονται σε 

αυτό από την τελευταία. Στην αρμοδιότητά του ανήκει, επίσης, κάθε θέμα, για το οποίο η 

κείμενη νομοθεσία προβλέπει την παροχή γνώμης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε 

επίπεδο Τμήματος. 
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4.3. Πρόεδρος: Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος εκπροσωπεί το Τμήμα και μετέχει 

στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης και στη Σύ-

γκλητο του Πανεπιστημίου. Συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη και προεδρεύει των εργασιών της, εισηγείται σε αυτήν τα θέματα της αρμοδιότητάς 

της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της καθώς και για την υλοποίηση του 

προγράμματος σπουδών και των άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 

Τμήματος. 

5. Τομείς του Τμήματος 

5.1. Τομέας Οικονομίας (Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Γρηγόριος Κόρδας). 

Γνωστικά αντικείμενα του Τομέα: Οικονομική Θεωρία, Θεωρία Εισοδηματικού Κυκλώματος 

και Εθνικών Λογαριασμών, Μικροοικονομική Θεωρία, Κλασική Θεωρία, Μακροοικονομική 

Θεωρία, Θεωρία Εξωτερικού Εμπορίου, Θεωρία Χρήματος, Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυν-

σης και Ανάπτυξης, Θεωρία Γραμμικών Συστημάτων Παραγωγής και Εισροών-Εκροών, Θε-

ωρία Οικονομικών Συστημάτων και Θεωρία Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Οικονομική Πολι-

τική, Θεωρία της Οικονομικής Πολιτικής, Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής, Θεωρία και 

Μέθοδοι Προγραμματισμού, Αγροτική και Συνεταιριστική Πολιτική, Πολιτική Οικονομικής 

Μεγέθυνσης και Ανάπτυξης, Ανάλυση Ελληνικής Οικονομίας και Νομισματική Πολιτική, 

Οικονομικά του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Δημόσια Οικονομική, Δημοσιονομικό Θεσμι-

κό Πλαίσιο, Θεωρία περί Κράτους και Δημοσιονομική Πολιτική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Οικο-

νομικά Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία, Αρχές Γενικής Λογιστικής, Λογιστική Ε-

μπορικών Εταιρειών, Κατάρτιση και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων, Ελεγκτική, Κο-

στολόγηση, Λογιστικά Σχέδια (Γενικά, Ειδικά, κλπ.) και Τραπεζική Λογιστική. 

5.2. Τομέας Δικαίου (Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνιος Χάνος). 

Γνωστικά αντικείμενα του Τομέα: Γενική Πολιτειολογία, Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό 

Δίκαιο, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Επιχειρήσεων, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, 

Φιλοσοφία του Δικαίου, Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δι-

καίου, Δίκαιο των Εταιρειών, Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Αξιογράφων. 

5.3. Τομέας Διοικητικής Επιστήμης (Διευθύντρια: Επίκουρη Καθηγήτρια Διαμά-

ντω Αναγνώστου). Γνωστικά αντικείμενα του Τομέα: Διοικητικός Προγραμματισμός-

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη (Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης), Διοίκηση Προσωπι-

κού, Διοικητική Ηγεσία, Μορφές Ελέγχου της Διοίκησης, Συντονιστική Λειτουργία, Συγκρι-

τική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνική 

Διοίκηση, Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών, Πληροφορική στη Δημόσια Διοίκηση, Ιστορία 

της Δημόσιας Διοίκησης, Ρυθμιστικό Πλαίσιο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 
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6. Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος 

6.1. Διδακτικό Προσωπικό 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Καθηγητές 

 Καραβίτης Νικόλαος  

 Μαριόλης Θεόδωρος 

 Φίλος Ιωάννης 

Αναπληρωτές Καθηγητές 

 Πετράκος Γεώργιος  

Επίκουροι Καθηγητές 

 Δασκαλάκης Νικόλαος 

 Κόρδας Γρηγόριος 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Καθηγητές 

 Κριάρη Ισμήνη 

 Μουστάκας Μελέτιος 

 Παπαδάκη Πολυξένη  

Αναπληρωτές Καθηγητές 

 Μουκίου Χρυσούλα  

 Μπώλος Άγγελος  

 Χάνος Αντώνιος 

Επίκουροι Καθηγητές 

 Βόγκλης Ελευθέριος  

 Μηλιώνης Νικόλαος (σε αναστολή καθηκόντων) 

 Παναγοπούλου Φερενίκη 

 Χριστοπούλου Χριστίνα 

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Καθηγητές 

 Κέφης Βασίλειος 
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 Κοντιάδης Ξενοφών 

 Κτιστάκη Σταυρούλα  

Επίκουροι καθηγητές 

 Αναγνώστου Διαμάντω 

 Μπάλτα Ευαγγελία 

 Μπαμπαλιούτας Λάμπρος 

Λέκτορες 

 Παπάζογλου-Μητροπούλου Αιμιλία 

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 

 Πολυμέρης Σπυρίδων 

 

6.2. Διοικητικό Προσωπικό-Γραμματεία 

Γκριτσέλη Φανή: Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος 

Καπάδοχα Όλγα: Μέλος 

Χριστουλάκη Βασιλική: Μέλος 

Τα γραφεία της Γραμματείας του Τμήματος βρίσκονται στον 2ο όροφο του Παλαι-

ού Κτιρίου. Οι ώρες υποδοχής για τους φοιτητές είναι: Τρίτη 10.00-13.00 (τηλ. 210 920 

1066, 210 920 1067 και 210 920 1435). 

 Η εξυπηρέτηση των φοιτητών γίνεται και από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών 

(Κ.Ε.ΦΟΙ.), το οποίο λειτουργεί καθημερινά από τις 8.00 έως και τις 14.30 μ.μ. (τηλ. 210 920 

1642, 210 920 1141, 210 920 1641). 
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ΙΙ. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ-

ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Α' ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 - Έναρξη Λειτουργίας–Σκοπός 

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης άρχισε να λειτουργεί από το έτος 1963 στο πλαίσιο της «Πα-

ντείου Ανωτάτης Σχολής». Το Τμήμα σκοπεί στην προώθηση των επιστημών οργάνωσης και 

λειτουργίας της πολιτείας σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της και, μέσω αυτής, στην ανά-

πτυξη και στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της χώρας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Τίτλος Σπουδών 

Το Τμήμα απονέμει ενιαίο τίτλο προπτυχιακών σπουδών (πτυχίο) Δημόσιας Διοίκησης με 

δύο κατευθύνσεις: Δημοσίων Θεσμών και Δημόσιας Οικονομικής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - Τρόπος Σπουδών 

O πρώτος κύκλος σπουδών στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου 

συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα 

που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), με ελάχιστη φοίτηση 

διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων σπουδών και ολοκληρώνεται με την απονομή πτυχίου. Σε κάθε 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αποδίδεται η βαρύτητα των 30 ECTS σε κάθε εξάμηνο, 

ενώ το σύνολο των ECTS για τη λήψη του πτυχίου ορίζονται τα 240. Η γνώση αγγλικής, 

γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας είναι υποχρεωτική για την λήψη του πτυχίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - Χρονική Διάρκεια 

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου. Το διδα-

κτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, 
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το χειμερινό και το εαρινό, των οποίων οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθορί-

ζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. 

2. Μετά το πέρας της διδασκαλίας κάθε εξαμήνου σπουδών ακολουθεί εξεταστική περίοδος 

μέγιστης χρονικής διάρκειας τριών (3) εβδομάδων, κατά την οποία εξετάζονται τα μαθήματα 

που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Επιπλέον, κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού 

έτους λαμβάνει χώρα επαναληπτική εξεταστική περίοδος μέγιστης χρονικής διάρκειας τεσ-

σάρων (4) εβδομάδων, κατά την οποία εξετάζονται όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν κατά 

τα δύο προηγούμενα εξάμηνα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους. 

3. Οι φοιτήτριες/φοιτητές (έως και 12ο εξάμηνο σπουδών) έχουν δικαίωμα να διακόψουν τη 

φοίτησή τους (αναστολή σπουδών) με έγγραφη αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής, 

που θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται με τα απαραίτητα παραστατικά – όπως αυτά κα-

θορίζονται με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής – τα οποία θα δικαιολογούν τη διακοπή 

της φοίτησης. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, η αναστολή φοίτη-

σης αρχίζει να ισχύει από την έναρξη της διδασκαλίας του εξαμήνου που έπεται. Η χρονική 

διάρκεια αναστολής φοίτησης για ένα ακαδημαϊκό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως 

την 31η Αυγούστου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου 

1. Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, 

η οποία περιέχει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει 

και να εξεταστεί στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι δηλώσεις μαθημάτων υποβάλλονται εντός 

προθεσμίας που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου. Η έναρξη της ανωτέρω 

προθεσμίας ανακοινώνεται από τη γραμματεία, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης της Τμή-

ματος. Η δήλωση μαθημάτων λειτουργεί επίσης και ως εγγραφή στο εξάμηνο. Σε περίπτωση 

μη υποβολής των ως άνω δηλώσεων η συμμετοχή του φοιτητή στις εξετάσεις αποκλείεται. 

2. Χωρίς εκτυπωμένη ή αποθηκευμένη ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής δήλωσης εγγραφής 

και δήλωσης μαθημάτων ο φοιτητής δεν δικαιούται να επικαλεσθεί στη Γραμματεία του 

Τμήματος την υποβολή δήλωσής του. 

3. Για τη συμμετοχή του φοιτητή στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού 

έτους (το μήνα Σεπτέμβριο) δεν υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση και ο φοιτητής δικαιούται 

να εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα που είχε επιλέξει με τις δηλώσεις του κατά τα δύο εξάμηνα 

του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους, εφόσον είχε αποτύχει ή δεν είχε εξετασθεί σε αυτά. 

4. Η δήλωση μαθημάτων του φοιτητή υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες: 



 
23 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2020 - 2021 

α) Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγού-

μενα εξάμηνα πλέον των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου. 

β) Μόνον οι κατά το νόμο επί πτυχίω φοιτητές (ένατο εξάμηνο και άνω), κατόπιν απόφασης 

της Συνέλευσης, έχουν δικαίωμα να επιλέξουν στο χειμερινό εξάμηνο μαθήματα που το Πρό-

γραμμα Σπουδών προσφέρει μόνο στο εαρινό εξάμηνο και το αντίστροφο. Οι φοιτητές αυτής 

της κατηγορίας μπορούν να δηλώσουν έως 3 (τρία) μαθήματα, εφόσον είναι τα μόνα που υ-

πολείπονται για τη λήψη του πτυχίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - Κατηγορίες Μαθημάτων 

1. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης περιλαμβάνει συνολικά 110 

μαθήματα, από τα οποία 27 μαθήματα είναι υποχρεωτικά (1ο έως 4ο εξάμηνο), 40 υποχρεω-

τικά επιλογής (5ο έως 8ο εξάμηνο), 40 επιλογής (3ο έως 8ο εξάμηνο) και 3 ελεύθερης επιλο-

γής (4ο εξάμηνο). Για τη λήψη του πτυχίου, από τα συνολικά 51 επιλεγόμενα μαθήματα, 39 

μαθήματα είναι υποχρεωτικά και 12 επιλογής.  

2. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν Μαθήματα Εκτός Τμήματος (ΜΕΤ), τα 

οποία προέρχονται από το σύνολο των επιλεγόμενων μαθημάτων όλων των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου. Η επιλογή των ΜΕΤ στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος τελεί υπό τις 

εξής προϋποθέσεις:  

α) Τα ΜΕΤ δεν προσμετρώνται για τη λήψη του πτυχίου, οι βαθμοί τους όμως πρέπει να είναι 

προβιβάσιμοι και αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία. 

β) Δικαίωμα επιλογής ΜΕΤ έχουν μόνον όσοι φοιτούν στο Ε′ εξάμηνο και άνω. 

γ) Οι πιστωτικές μονάδες των ΜΕΤ είναι οι αυτές με τις μονάδες που προσδίδονται στα αντί-

στοιχα μαθήματα από το Τμήμα από το οποίο επιλέγονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - Πρακτική Άσκηση 

1. Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου του 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.–ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Σπουδαστών». Διαρκεί τρεις (3) μήνες, 

είναι μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής του 8ου Εξαμήνου, με 4 ECTS, και με βαθμολόγηση. 

Οι προϋποθέσεις για να δηλώσουν οι φοιτητές την Πρακτική Άσκηση αποφασίζονται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος. 

2. Πρακτική Άσκηση ορισμένου αριθμού φοιτητών του Τμήματος (χωρίς άλλες προϋποθέ-

σεις) προβλέπεται και σε φορείς του δημοσίου τομέα (ενδεικτικά, Βουλή των Ελλήνων, Τρά-

πεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Εξωτερικών κ.λπ.). 
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3. Μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ δύναται να πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση 

(τοποθέτηση σε θέση εργασίας) στο εξωτερικό, σε επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασί-

ας. Σχετικά, οι φοιτητές απευθύνονται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης 

του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

Β' ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 8 - Εκπαιδευτικοί Στόχοι και Μέθοδοι Διδασκαλίας 

1. Η διδασκαλία αποβλέπει στη θεωρητική και πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με τους 

θεσμούς και τις μεθόδους της δημόσιας διοίκησης και των συναφών κλάδων της διοικητικής, 

της νομικής και της οικονομικής επιστήμης, στη διεισδυτική κατανόηση επιμέρους επιλεγμέ-

νων ζητημάτων κάθε γνωστικού αντικειμένου, στην καλλιέργεια της κριτικής τους ικανότη-

τας και στην εμπέδωση των λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης. 

2. Οι διδάσκουσες/διδάσκοντες επιλέγουν κατά την κρίση τους για την επίτευξη των παραπά-

νω σκοπών τον προσφορότερο συνδυασμό μεταξύ των γνωστών εκπαιδευτικών εργαλείων 

και μεθόδων.  

3. Η διδασκαλία μαθημάτων με αντικείμενο εφαρμοζόμενο στην πράξη συμπεριλαμβάνει την 

εξάσκηση των φοιτητών στην επίλυση πρακτικών παραδειγμάτων και υποθέσεων. Η διάρκεια 

της εξάσκησης θα πρέπει να προσανατολίζεται και κατανέμεται κατά την ελεύθερη κρίση του 

διδάσκοντος. 

4. Για τη συμπλήρωση και τον εμπλουτισμό του διδακτικού έργου κάθε Τομέας, μόνος ή, σε 

συνεργασία με άλλους Τομείς, μπορεί να οργανώνει σεμινάρια χωρίς πιστωτικές μονάδες με 

σκοπό την καλλιέργεια της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών, της ικανότητας ομαδικής ερ-

γασίας, της διαλογικής συζήτησης και άλλων επιστημονικών δεξιοτήτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - Κατανομή Διδασκαλίας 

Η διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων οργανώνεται με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος μετά από πρόταση των οικείων Τομέων ενιαία ή σε κλιμάκια με ίση κατά το δυνα-

τόν κατανομή των φοιτητών με κριτήριο την αλφαβητική σειρά του ονόματός τους. Οι διδά-

σκοντες επιδιώκουν την εναρμόνιση της διδασκόμενης ύλης και των μαθησιακών στόχων 

κάθε μαθήματος μεταξύ των περισσότερων κλιμακίων. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς 

αριθμού διδασκόντων ή έλλειψης ικανού αριθμού αιθουσών η Συνέλευση του Τμήματος 

μπορεί να αποφασίσει τη διδασκαλία υποχρεωτικών μαθημάτων ενιαία. 
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ΑΡΘΡΟ 10 - Συγγράμματα και άλλες Πηγές Διδασκαλίας 

Έπειτα από εισηγήσεις των διδασκόντων, η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει κατάλογο 

συγγραμμάτων για κάθε μάθημα, τα οποία υποδεικνύονται στους φοιτητές για τη μελέτη, και 

διανέμονται από το Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. Κάθε διδάσκων διατηρεί την ευχέρεια να εμπλου-

τίζει κάθε μάθημα με την υπόδειξη περαιτέρω βιβλιογραφικών και άλλων πηγών. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - Περιεχόμενα και Μαθησιακά Αποτελέσματα Μαθημάτων 

Τα Περιεχόμενα των μαθημάτων, τα Μαθησιακά Αποτελέσματα, και οι συναφείς Γενικές 

Ικανότητες που αποκτούν οι φοιτητές, καταγράφονται στον Οδηγό Σπουδών και στα Περι-

γράμματα Μαθημάτων, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - Αξιολόγηση των Διδασκόντων από τους Φοιτητές 

Με τη συμπλήρωση της 8ης εβδομάδας διδασκαλίας κάθε εξαμήνου οι φοιτητές προβαίνουν 

σε αξιολόγηση των διδασκομένων σε αυτούς μαθημάτων και των διδασκόντων προς τον 

σκοπό της βελτίωσης του επιπέδου των σπουδών, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 

του Πανεπιστημίου. 

 

Γ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 13 - Αξιολόγηση της Επίδοσης των Φοιτητών 

1. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται από τους διδάσκοντες του εκάστοτε μα-

θήματος. 

2. Ο διδάσκων μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή 

και να στηριχθεί σε εργασίες που ανατίθενται κατά την έναρξη του εξαμήνου και ολοκληρώ-

νονται από τους φοιτητές μέχρι τη λήξη του. 

3. Οι διδάσκοντες λαμβάνουν μέριμνα για την προφορική εξέταση φοιτητών με ειδικές ανά-

γκες, εφόσον αυτή έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 - Διεξαγωγή των Εξετάσεων 
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1. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας της περιόδου διδασκαλίας του 

χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν αντίστοιχα στα εξάμη-

να αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφο 2 του παρόντος. Οι φοιτητές δικαιού-

νται επιπλέον να εξετασθούν στα δηλωθέντα εκ μέρους τους μαθήματα και των δύο εξαμή-

νων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι διδά-

σκοντες μπορούν κατά την κρίση τους να διενεργούν πριν την έναρξη των εξετάσεων του 

εξαμήνου απαλλακτική εξέταση («πρόοδος»), κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

2. Αν φοιτητής αποτύχει τρεις φορές σε ένα μάθημα, εξετάζεται κατόπιν αίτησής του και α-

πόφασης της Κοσμητείας, την επόμενη εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή Καθηγη-

τών της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από 

την Κοσμητεία. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περί-

πτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβά-

νεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα. 

3. Ειδικά για τις γραπτές εξετάσεις τηρούνται υποχρεωτικά οι ακόλουθοι κανόνες: 

α) Η γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος διαρκεί δύο (2) ώρες, εκτός αν αποφασίσει άλλως η 

Γενική Συνέλευση. 

β) Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτά εγκαίρως στην οικεία ιστοσελίδα το ε-

νιαίο πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων του εξαμήνου, το οποίο πρέπει να περιέχει, για 

κάθε μάθημα, την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης, τα χρονικά όρια έναρξης και λήξης της 

για καθένα από τα κλιμάκια, στα οποία κατανέμονται ενδεχομένως οι φοιτητές, και τις αί-

θουσες στις οποίες θα λάβει χώρα η εξέταση.  

γ) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις φοιτητών που δεν έχουν προσηκόντως δηλώ-

σει το εξεταζόμενο μάθημα στις δηλώσεις μαθημάτων, κατά το άρθρο 3, παράγραφο 1 του 

παρόντος. Κάθε εξεταζόμενος φοιτητής οφείλει, πριν από την προσέλευσή του στην εξέταση 

του εκάστοτε μαθήματος, να έχει ελέγξει ότι έχει δηλώσει το μάθημα που επιθυμεί να εξετα-

στεί. 

δ) Οι καθορισμένοι επιτηρητές ελέγχουν το επίσημο παραστατικό του Παντείου Πανεπιστη-

μίου που αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα και πιστοποιεί την ταυτότητα του εξεταζόμενου 

και οφείλουν να διαπιστώνουν την αναγραφή του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ειδικού 

μητρώου του φοιτητή επάνω στο γραπτό, να μονογράφουν κάθε γραπτό, να επιτηρούν συνε-

χώς τις εισόδους και εξόδους της αίθουσας, ιδίως κατά την ώρα λήξης του χρόνου εξέτασης 

και παράδοσης των γραπτών, και να φροντίζουν ώστε να μην εξέρχεται ή αποχωρεί κανείς 

από την αίθουσα εξετάσεων πριν από την πάροδο τριάντα λεπτών (30΄) από τη διανομή των 

θεμάτων. 
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ε) Οι εξεταζόμενοι φοιτητές απαγορεύεται να επιχειρούν αντιγραφή απαντήσεων ή οποιοδή-

ποτε άλλο τρόπο φαλκίδευσης του αποτελέσματος της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς και να 

προσκομίζουν στις αίθουσες των εξετάσεων βιβλία, βοηθήματα, σημειώσεις ή ηλεκτρονικά 

μέσα επικοινωνίας. Σε περίπτωση παραβίασης των απαγορεύσεων αυτών εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα μέτρα ή κυρώσεις από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου, σύμ-

φωνα και με την κείμενη νομοθεσία. 

στ) Μετά τη συγκέντρωση των γραπτών, οι επιτηρητές καταμετρούν τα γραπτά που έχουν 

παραλάβει και ένας από αυτούς βεβαιώνει τον αριθμό των γραπτών που έχουν παραληφθεί. 

Στη συνέχεια τα γραπτά παραδίδονται στον διδάσκοντα, ο οποίος τα καταμετρά και βεβαιώ-

νει με την υπογραφή του ενώπιον του επιτηρητή τον αριθμό των γραπτών που έχει παραλά-

βει. 

ζ) Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και κατόπιν αιτήματος του φοιτητή, συζητούνται οι 

απαντήσεις στα θέματα των γραπτών εξετάσεων από τους διδάσκοντες με τους ενδιαφερόμε-

νους φοιτητές σε ειδικά καθορισμένες ώρες, οι δε φοιτητές έχουν δικαίωμα να βλέπουν το 

γραπτό τους -της τρέχουσας κάθε φορά εξεταστικής περιόδου- και να ζητούν εξηγήσεις για 

τον τρόπο που αυτό αξιολογήθηκε. Οι διδάσκοντες καθορίζουν τον τόπο και τον χρόνο για 

την επίδειξη των γραπτών στους ενδιαφερομένους φοιτητές, αμέσως μετά την ανακοίνωση 

των αποτελεσμάτων. Τα γραπτά των φοιτητών φυλάσσονται με ευθύνη του διδάσκοντος για 

ένα έτος από τη διενέργεια της εξέτασης και μετά καταστρέφονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 - Βαθμολογία 

1. Οι διδάσκοντες οφείλουν να καταχωρούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα αποτελέσματα 

των τελικών εξετάσεων, γραπτών και προφορικών, ενιαία στον ίδιο πίνακα, για κάθε μάθημα, 

το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Σε περί-

πτωση μη ανεύρεσης των ονομάτων των διαγωνιζομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι 

διδάσκοντες οφείλουν να παραδίδουν το σχετικό κατάλογο των ονομάτων στην Γραμματεία 

του Τμήματος. 

2. Σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών το αποτέλεσμα του ελέγχου των γνώσε-

ων του φοιτητή εκφράζεται αριθμητικά με βαθμούς από μηδέν (0) έως δέκα (10), χωρίς την 

χρήση κλασματικού μέρους. Στους πίνακες των αποτελεσμάτων η αποτυχία σημειώνεται με 

βαθμούς από μηδέν (0) έως τέσσερα (4) και η επιτυχία με βαθμούς από πέντε (5) έως δέκα 

(10). 

3. Ο διδάσκων το μάθημα δηλώνει στην αρχή της εξέτασης αν δέχεται ή όχι «ρήτρα», δηλαδή 

αν αποδέχεται να βαθμολογήσει γραπτό κάτω από τη βάση όταν δεν αντιστοιχεί στον βαθμό 
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που επιθυμεί ο φοιτητής και το αναγράφει στο γραπτό του. Η αποδοχή ή όχι ρήτρας αποτελεί 

μέρος της ακαδημαϊκής ελευθερίας του διδάσκοντα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 - Αναγνωρίσεις Εξαμήνων και Μαθημάτων 

1. Σε πτυχιούχους άλλων, ομοειδών ή μη, Τμημάτων δύνανται να αναγνωριστούν έως τέσσε-

ρα (4) μαθήματα (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά επιλογής, και επιλογής) του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, με βαθμό και πιστωτικές μονάδες (ECTS) α-

ντίστοιχες του Προγράμματος Σπουδών του εν λόγω Τμήματος. Η ύλη των προς αναγνώριση 

μαθημάτων πρέπει να συμπίπτει με την ύλη των μαθημάτων, στα οποία έχουν εξετασθεί επι-

τυχώς, στο άλλο Τμήμα, οι ως άνω πτυχιούχοι.  

2. Η αναγνώριση μαθημάτων στις περιπτώσεις της ως άνω παραγράφου πραγματοποιείται με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης μετά από εισήγηση του υπευ-

θύνου του μαθήματος, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος φοιτητής υποβάλλει σχετική αίτηση που 

συνοδεύεται από το περίγραμμα του μαθήματος στο οποίο έχει εξετασθεί επιτυχώς στο άλλο 

Τμήμα. 

3. Οι φοιτητές οι οποίοι μετακινήθηκαν για σπουδές σε Συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτε-

ρικού στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, δύνανται να αναγνωρίσουν όλα τα μαθή-

ματα από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, τα οποία έχουν δηλώσει και στα οποία έχουν εξεταστεί 

με επιτυχία, και τα οποία και περιλαμβάνονται στο Πτυχίο. Από το σύνολο των μαθημάτων 

που οι φοιτητές παρακολουθούν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής και αναγνωρίζονται, οι φοιτη-

τές δύνανται να αντιστοιχήσουν μόνο μαθήματα του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος από το 

Ε’ Εξάμηνο και μετά, με αντίστοιχα του Πανεπιστημίου Υποδοχής, εφόσον η ύλη τους αντι-

στοιχεί στην ύλη μαθημάτων του Τμήματος. Η επικύρωση της αντιστοιχίας των μαθημάτων 

πραγματοποιείται από τον τμηματικό υπεύθυνο που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμή-

ματος. Συγκεκριμένα, η επικύρωση της αντιστοιχίας πραγματοποιείται σε δύο στάδια α. πριν 

ο φοιτητής αναχωρήσει για το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, με βάση τη Συμφωνία Μάθησης 

(Learning Agreement), η οποία προετοιμάζεται και κατατίθεται από τον φοιτητή και υποβάλ-

λεται προς έλεγχο και υπογραφή στον τμηματικό υπεύθυνο (προέγκριση), και β. αφού επι-

στρέψει από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, όπου υποβάλλει αίτηση τελικής έγκρισης των αντι-

στοιχιών στη γραμματεία του Τμήματος, την οποία επικυρώνει εκ νέου ο τμηματικός υπεύθυ-

νος (τελική έγκριση). 

Τα μαθήματα αυτά αντιστοιχίζονται με: 

- Υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (ΥΠΟ), 

- Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (ΥΕ), ή 
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- Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (ΕΕ). 

Ο κωδικός, ο τίτλος και τα ECTS θα ταυτίζονται με αυτά του τρέχοντος Προγράμματος 

Σπουδών του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναβαθμολόγηση των ανα-

γνωρισμένων μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Δίνεται η δυνατότη-

τα στον φοιτητή ο οποίος δεν επιθυμεί να αναγνωρίσει όλα τα μαθήματα στα οποία επιτυχώς 

εξετάσθηκε στο ξένο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, να επιλέξει ποιο από αυτά επιθυμεί να ανα-

γνωρισθεί καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία της του Τμήματος. 

 

Δ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 17 - Γενικές Αρχές 

Η Κοινότητα των Μελών του Τμήματος της Δημόσιας Διοίκησης (διδάσκοντες, φοιτητές, και 

διοικητικό προσωπικό) λειτουργεί στη βάση των αρχών της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ευπρέ-

πειας, εντιμότητας, συνέπειας και αλληλοσεβασμού. Τα Μέλη του Τμήματος μεριμνούν για 

τη διαρκή τήρηση των αρχών αυτών καθώς και την εν γένει επίδειξη ακαδημαϊκού ήθους κα-

τά την άσκηση των καθηκόντων τους, ανταποκρινόμενοι στα υψηλά πρότυπα και την παρά-

δοση του Τμήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 - Ακαδημαϊκή Ελευθερία των Διδασκόντων 

Οι διδάσκοντες απολαμβάνουν εκ του νόμου πλήρη ακαδημαϊκή ανεξαρτησία και ελευθερία 

έκφρασης και διακίνησης ιδεών κατά την άσκηση του διδακτικού και ερευνητικού τους έρ-

γου, σεβόμενοι τις αρχές της αντικειμενικότητας, διαφάνειας και σεβασμού της διαφορετικής 

άποψης. Οι απόψεις που διατυπώνονται αποτελούν τη βάση διαλόγου και σε καμία περίπτω-

ση δεν δικαιολογούν αντιδράσεις πέραν των ορίων της ακαδημαϊκής ευπρέπειας. Την ίδια 

ελευθερία απολαμβάνουν οι επισκέπτες Καθηγητές και ομιλητές. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 - Δικαίωμα στη Γνώση και Ελεύθερη Έκφραση των Φοιτητών 

Στο πλαίσιο του δικαιώματος στη γνώση, οι φοιτητές απολαμβάνουν πλήρους ελευθερίας 

έκφρασης, διατύπωσης απόψεων και διακίνησης ιδεών, σεβόμενοι τις αρχές της αντικειμενι-

κότητας, διαφάνειας και σεβασμού της διαφορετικής άποψης. Η άσκηση της ελευθερίας αυ-

τής δεν πρέπει να θίγει ή να παρακωλύει το διδακτικό έργο. 
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ΑΡΘΡΟ 20 - Δικαίωμα Πληροφόρησης των Φοιτητών 

Οι φοιτητές δικαιούνται ενημέρωσης σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τους στόχους αυ-

τού, το περιεχόμενο των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής, και εν γέ-

νει την οργάνωση της διδακτικής και εξεταστικής διαδικασίας. Μπορούν δε μέσω των νόμι-

μων εκπροσώπων τους να παρίστανται στα συλλογικά όργανα και να υποβάλλουν προτάσεις, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 - Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων Φοιτητών/Φοιτητριών 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των αρχών 

της διαφάνειας και λογοδοσίας, εισάγεται «Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων» των φοιτη-

τών του Τμήματος. Η εν λόγω διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα, τα οποία άπτονται της 

ποιότητας των παρεχομένων από το Τμήμα εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών, και 

περιγράφεται ως ακολούθως: 

α) Για την καταγραφή παραπόνων είναι διαθέσιμο το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων» του 

Τμήματος, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος. 

β) Ο φοιτητής συμπληρώνει, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία του, το «Έντυπο Υποβολής Πα-

ραπόνων», στο οποίο διατυπώνει με συντομία, σαφήνεια και αντικειμενικότητα, το πρόβλη-

μα–παράπονο που έχει, και το υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος, σε ηλεκτρονική 

μορφή. 

γ) Η Γραμματεία του Τμήματος διαβιβάζει αμελλητί το παράπονο του φοιτητή, μαζί με τυχόν 

συμπληρωματικό υλικό, κατά περίπτωση, στον Πρόεδρο του Τμήματος. Η Γραμματεία του 

Τμήματος τηρεί εμπιστευτικό αρχείο παραπόνων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Πρό-

σβαση στο αρχείο έχει μόνον η Γραμματεία και ο Πρόεδρος του Τμήματος.  

δ) Ο Πρόεδρος του Τμήματος εξετάζει το πρόβλημα και προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέρ-

γειες, ενημερώνοντας, κατά περίπτωση, το αρμόδιο όργανο ή διαβιβάζοντας το παράπονο στο 

αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση διαβίβασης σε άλλο όργανο, π.χ. στην Επιτροπή Δεοντολογί-

ας, τότε δεν τηρείται από τη Γραμματεία το αρχείο της ανωτέρω παραγράφου. Εάν ο Πρόε-

δρος κρίνει ότι ο φοιτητής χρήζει προστασίας, οφείλει να του προσφέρει τη δέουσα προστα-

σία.  

ε) Εντός εύλογου για τις περιστάσεις χρόνου, ενημερώνεται αρμοδίως ο φοιτητής για τις ε-

νέργειες που έχουν γίνει και τον εν γένει χειρισμό, καθώς και για τις όποιες αποφάσεις του 

εκάστοτε αρμοδίου οργάνου διοίκησης. 
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στ) H κακόβουλη υποβολή παραπόνου, όπως λ.χ. αυτού που δεν ανταποκρίνεται στην πραγ-

ματικότητα και λαμβάνει χώρα με αποκλειστικό σκοπό να βλάψει την τιμή και την υπόληψη 

του διδάσκοντος, τιμωρείται πειθαρχικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 - Σύμβουλοι Σπουδών 

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης εισάγει Συμβούλους Σπουδών για τους φοιτητές/φοιτήτριες 

του Τμήματος. Ως Σύμβουλοι Σπουδών ορίζονται οι εκάστοτε Διευθυντές των τριών (3) Το-

μέων του Τμήματος. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια 

των σπουδών τους στο Τμήμα στους Συμβούλους Σπουδών, οι οποίοι τους ενημερώνουν και 

τους συμβουλεύουν για τις σπουδές τους σε αυτό, αλλά και για τις δυνατότητες που υπάρ-

χουν μετά από την ολοκλήρωση αυτών, όπως λ.χ. για μεταπτυχιακές σπουδές ή και για την 

επαγγελματική σταδιοδρομία. Για περαιτέρω εξειδικευμένες συμβουλές, οι Σύμβουλοι Σπου-

δών δύνανται να ανακατευθύνουν τους φοιτητές στους/στις διδάσκοντες των μαθημάτων του 

Τμήματος, ενώ όλα τα σχετικά ζητήματα δύνανται να συζητούνται, μετά από εισήγηση των 

Συμβούλων Σπουδών, στη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 - Ακαδημαϊκή Δεοντολογία και Ακεραιότητα 

1. Η Κοινότητα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης θεωρεί ύψιστη προτεραιότητά της την 

εξασφάλιση και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εκπαίδευσης, έρευνας και εργασί-

ας για τους διδάσκοντες, τους φοιτητές και το διοικητικό προσωπικό, μη ανεχόμενη οποιαδή-

ποτε μορφή βίας, διακριτικής μεταχείρισης ή παρενόχλησης. 

2. Όλα τα μέλη της κοινότητας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης οφείλουν να μη προβαί-

νουν σε καμία διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, πολιτικών, ιδεολο-

γικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. 

Καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των Μελών της Κοινότη-

τας, ούτε η ηθική παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, είναι 

ανεκτή. Όλα τα μέλη της κοινότητας του Τμήματος οφείλουν να συμπεριφέρονται με τον ε-

πιβαλλόμενο σεβασμό. 

3. Απαγορεύεται η καταστροφή, φθορά, η μετακίνηση ή εν γένει χρήση, χωρίς άδεια των αρ-

μοδίων οργάνων, του τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη-

μίου, των αιθουσών διδασκαλίας, των κτιριακών εγκαταστάσεων, υποδομών ή άλλης περιου-

σίας του Πανεπιστημίου καθώς και η παρεμπόδιση της λειτουργίας του Τμήματος και των 

υπηρεσιών του. 
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4. Η Κοινότητα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης αποδοκιμάζει κάθε προσβολή της ακα-

δημαϊκής και ερευνητικής ακεραιότητας, ιδίως με τη μορφή προσβολής της πνευματικής ι-

διοκτησίας, επινόησης ανακριβών ή ανυπόστατων δεδομένων ή πληροφοριών (fake data) ή 

χρήσης μέσων ή μεθόδων που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 - Ακαδημαϊκή Συνέπεια 

1. Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν ακαδημαϊκή συνέπεια κατά την εκτέλεση του διδακτικού και 

διοικητικού τους έργου. Ιδίως, τηρούν το δημοσιευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, ως προς 

την έναρξη, τη λήξη του και τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας. Παράλειψη των εβδομαδιαίων 

ωρών διδασκαλίας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης παράδοσης μαθήμα-

τος, ο διδάσκων υποχρεούται σε αναπλήρωσή της. Ομοίως, οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τη 

δέουσα συνέπεια ως προς την τήρηση των ανακοινωμένων ωρών ακρόασης και τη διεξαγωγή 

της εξεταστικής διαδικασίας σύμφωνα με το πρόγραμμα του Τμήματος. 

2. Οι φοιτητές οφείλουν να είναι συνεπείς και εμπρόθεσμοι ως προς την υποβολή των δηλώ-

σεών τους, την έγκαιρη προσέλευσή τους στο μάθημα και την εξεταστική διαδικασία, καθώς 

και να απέχουν από οποιασδήποτε μορφής διατάραξη της εκπαιδευτικής ή εξεταστικής διαδι-

κασίας. 

3. Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού και 

του Κώδικα Δεοντολογίας του Ιδρύματος επισύρει πέραν των λοιπών ποινικών ή άλλων κυ-

ρώσεων και τις εκάστοτε ισχύουσες πειθαρχικές συνέπειες. 

 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1. Πρόγραμμα Σπουδών 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το Πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνεται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος και είναι ενδεικτικό. Αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής μπορεί να το 

προσαρμόσει στις ιδιαίτερες ανάγκες του και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του, επιλέγοντας σε 

κάθε εξάμηνο τα μαθήματα εκείνα που συνθέτουν το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών. Με 

απόφαση της Συνέλευσης τα υποχρεωτικά μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων είναι 

κοινά για όλους τους φοιτητές (μαθήματα κορμού). Τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμ-

ματος σπουδών διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (ΥΠ), σε Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΠ), σε Ε-

πιλογής (ΕΠ) και σε Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ).  
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Στον παρόντα Οδηγό Σπουδών δίδονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις, πληροφορίες 

και οδηγίες των μαθημάτων που διδάσκονται, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο 

εγκρίνεται κάθε έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος και δημοσιεύεται στο Τμήμα και στο 

διαδικτυακό τόπο του Τμήματος, με πράξη του Προέδρου.  

 

2. Δήλωση Επιλογής Μαθημάτων–Εξετάσεις 

 Στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου (ΧΕ ή ΕΕ), σε καθορισμένες προθεσμίες, οι 

φοιτητές υποχρεούνται να εγγραφούν στο Τμήμα και να υποβάλλουν δήλωση επιλογής μα-

θημάτων, η οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα που συνθέτουν το εξαμηνιαίο ατομικό πρό-

γραμμα σπουδών τους. Η υποβολή δηλώσεως επιλογής μαθημάτων αποτελεί βασική και α-

παραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στις εξαμηνιαίες εξετάσεις των μαθη-

μάτων που επέλεξε καθώς και για την παροχή των αντίστοιχων συγγραμμάτων. Οι όροι υπο-

βολής δηλώσεως μαθημάτων και συμμετοχής στις εξετάσεις, ορίζονται από το Τμήμα.  

 Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύ-

νανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνε-

ται από την κοσμητεία της σχολής. Ο Οργανισμός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και τις ειδικότερες προϋπο-

θέσεις και τη διαδικασία διευκόλυνσης της φοίτησης των φοιτητών με αναπηρία.  

 Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, 

να αναστείλουν τη φοίτησή τους. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζεται η διαδικασία 

διαπίστωσης της αναστολής της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και 

ο μέγιστος χρόνος της διακοπής, καθώς και η δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση υπέρβασης του 

χρόνου αυτού.  

 Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. 

Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Οργανισμό του 

Ιδρύματος. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περι-

πτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδα-

σκαλίας. Αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του πρύ-

τανη, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της σχολής. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός 

των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από 

τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή 

του είναι άκυρη και ο βαθμός του δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.  

 Οι εξετάσεις διεξάγονται στο τέλος κάθε διδακτικού εξαμήνου για τα μαθήματα που 

διδάχτηκαν στο χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα και σύμφωνα με πρόγραμμα που 
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ανακοινώνεται έγκαιρα από τη Γραμματεία του Τμήματος. Ο φοιτητής δικαιούται να εξετα-

στεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Οι 

φοιτητές ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των εξετάσεων ηλεκτρονικά με τους ατομι-

κούς κωδικούς τους από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. 

 Φοιτητές που προσέρχονται και εξετάζονται σε μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει, 

χάνουν το βαθμό τους.  

 Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένες, 

πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα, μαθησιακές δυσκολίες, σύμφωνα με διαδικασία που 

ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.  

 Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να 

οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε 

εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.  

 Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, ύστερα από 

αίτησή του εξετάζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της 

Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κο-

σμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση 

αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋ-

ποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται 

και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.  

 Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθ-

μό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτι-

κό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές μπο-

ρούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης 

που καθορίζονται στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.  

 Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών (πτυχί-

ο) όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και 

συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.  

 Για την απονομή του τίτλου σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων 

μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγμένη γνώση της. Οι ξένες γλώσσες που απαι-

τούνται, ο αριθμός των μαθημάτων, το επίπεδο εκμάθησής τους και ο τρόπος απόδειξης της 

γνώσης της ξένης γλώσσας ή των γλωσσών ορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος. 
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3. Ξένες Γλώσσες 

Για να λάβουν το πτυχίο τους οι φοιτητές πρέπει να έχουν επαρκή γνώση μιας από τις 

υποχρεωτικές ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστη-

μίου. Αυτές οι γλώσσες είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Η επαρ-

κής γνώση της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας πιστοποιείται με την επιτυχή εξέταση στην ύλη 

του 6ου εξαμήνου διδασκαλίας της γλώσσας που επέλεξε ο φοιτητής κατά την αρχική εγγρα-

φή του ή με την χορήγηση ισοτιμίας από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών. 

 Κατά την αρχική εγγραφή ο φοιτητής δηλώνει αυτοπροσώπως στο Τμήμα Ξένων 

Γλωσσών την υποχρεωτική γλώσσα που επιλέγει. Αλλαγή υποχρεωτικής ξένης γλώσσας είναι 

δυνατή μία μόνο φορά. Εκτός από την υποχρεωτική, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει, ως προ-

αιρετική, και δεύτερη από τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα. 

 Οι φοιτητές που έχουν γνώσεις της υποχρεωτικής γλώσσας που επέλεξαν μπορούν να 

καταταγούν σε ανώτερο διδακτικό εξάμηνο, ανάλογα με την επίδοσή τους σε κατατακτήριες 

εξετάσεις που διεξάγονται το Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο κάθε έτους.  

 Φοιτητές που έχουν ήδη πτυχίο ξένης γλώσσας ή έχουν πτυχίο Τμήματος ξένης 

γλώσσας και φιλολογίας ελληνικού ή ομοταγούς ξένου Α.Ε.Ι. ή έχουν τελειώσει ξένα σχολεία 

κ.λπ., μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί ισοτιμία και να απαλλαγούν από την υποχρέ-

ωση υποχρεωτικής εκμάθησης της γλώσσας αυτής στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Πανεπι-

στημίου. 

 Το διδακτικό εξάμηνο της ξένης γλώσσας αρχίζει με την έναρξη του χειμερινού και 

του εαρινού εξαμήνου και λήγει με τις προαγωγικές εξετάσεις του κάθε εξαμήνου αντίστοιχα. 

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του 6ου εξαμήνου είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης 

συμμετοχής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τη Γραμματεία Ξένων Γλωσ-

σών. 

 

4. Λήψη Πτυχίου 

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν 

εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκε-

ντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ECTS. Ο φοιτητής πρέπει να έχει συμπληρώσει οκτώ του-

λάχιστον εξάμηνα φοίτησης από την αρχική του εγγραφή. Σε καμία περίπτωση το πτυχίο του 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης δεν χορηγείται πριν συμπληρωθούν τέσσερα τουλάχιστον 

εξάμηνα φοίτησης στο Τμήμα.  

 Από το Ε΄ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μια από τις δύο Κα-

τευθύνσεις Σπουδών, είτε της Δημόσιας Οικονομικής είτε των Δημοσίων Θεσμών . Να ση-
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μειωθεί ότι, ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν, οι φοιτητές του Τμήματος απο-

κτούν ενιαίο πτυχίο (ΦΕΚ 145/8.7.1997)  

 Ο/η φοιτητής πρέπει να έχει εξετασθεί με επιτυχία στα Υποχρεωτικά και Υποχρεωτι-

κά Επιλογής Μαθήματα. Ο συνολικός αριθμός ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυ-

χίου είναι 240. Ειδικότερα, 188 ECTS για Υποχρεωτικά και Υποχρεωτικά Επιλογής, και 52 

ECTS για Επιλογής Μαθήματα. 

 Επίσης μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος πέραν των ανωτέρω μαθη-

μάτων, ο φοιτητής έχει δικαίωμα από στο Ε΄ έως και Η΄ εξάμηνο να επιλέξει έως τρία (3) 

επιπλέον μαθήματα από το σύνολο των μαθήματων, ο βαθμός των οποίων υπολογίζεται στο 

βαθμό του πτυχίου του. Περαιτέρω ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει έως τρία (3) μαθήματα ε-

κτός Τμήματος (ΜΕΤ) από τα άλλα Τμήματα του Παντείου, ο βαθμός των οποίων αναγράφε-

ται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή, χωρίς να συνυπολογίζεται στο μέσο όρο του 

βαθμού πτυχίου, ούτε να προσμετρώνται τα ECTS του μαθήματος.  

 Βαθμός Πτυχίου: Ο βαθμός του πτυχίου εξάγεται από το μέσο όρο του συνόλου της 

βαθμολογίας των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε με επιτυχία ο φοιτητής στη διάρκεια των 

σπουδών του. Ειδικότερα, αθροίζονται οι επί μέρους βαθμοί και το άθροισμα που προκύπτει 

διαιρείται με το σύνολο των μαθημάτων στα οποία αντιστοιχούν οι βαθμοί. Στο σύνολο των 

μαθημάτων περιλαμβάνονται και όσα μαθήματα αντιστοιχούν σε ECTS πέρα από τον ελάχι-

στο αριθμό που απαιτείται για την λήψη του πτυχίου. Τυχόν μαθήματα που έχει διδαχθεί ο 

φοιτητής σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τμήμα της Σχολής, και έχουν αναγνωρισθεί με απόφαση 

της Συνέλευσης του Τμήματος, λαμβάνονται μεν υπόψη για τον υπολογισμό των ECTS που 

απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του 

βαθμού του πτυχίου, δεδομένου ότι η αναγνώριση γίνεται χωρίς καταχώριση βαθμολογίας. 

 Οι φοιτητές του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να ενημερώνονται διαδι-

κτυακά σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, διδασκαλίας και εξετάσεων του Τμήματος, τις 

διάφορες ανακοινώσεις του Τμήματος και των διδασκόντων, καθώς και να έχουν πρόσβαση 

στη βαθμολογία τους και σε άλλες υπηρεσίες του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, στις η-

λεκτρονικές διευθύνσεις www.panteion.gr (διαδικτυακός τόπος Παντείου) και 

http://pubadmin.panteion.gr (διαδικτυακός τόπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης). 

Τέλος, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τη Γραμματεία του Τμήματος 

στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dd@panteion.gr, συμπληρώνοντας τη φόρμα επι-

κοινωνίας. 

 

5. Διδασκόμενα Μαθήματα κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά 

 Οικονομικά Μαθηματικά Ι 

 Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή) / Introduction to General 

Theory of the State and to Constitutional Law (Erasmus) 

 Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 

 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 

 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη  

 Εισαγωγή στο Δίκαιο 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά 

[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά έξι (6)] 

 Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και Συστήματα Ορ-

γάνωσης) 

 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 

 Μικροοικονομική Θεωρία Ι 

 Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές) 

 Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος Ι) / General The-

ory of the State and Constitutional Law I (Erasmus) 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη  

 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. Το μάθημα θα διδάσκεται και θα δηλώνεται μόνο για όσους 

έχουν εισαχθεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018. 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά  

[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά έξι (6)] 

 Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων) 

 Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο  

 Οικονομική Πολιτική 

 Θεμελιώδη Δικαιώματα (Γενικό Μέρος) / Fundamental Rights–General Theory and 

Part I (Erasmus) 

 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 
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 Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο και Οικονομικό Δίκαιο 

 Κοινοβουλευτικό και Εκλογικό Δίκαιο / Parliamentary and Electoral Law (Erasmus). 

Το μάθημα θα διδάσκεται και θα δηλώνεται μόνο για όσους έχουν εισαχθεί έως το 

ακαδημαϊκό έτος 2017–2018.  

Υποχρεωτικά Επιλογής  

[Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά ένα (1)] 

 Μεθοδολογία του Δικαίου 

 Αστικό Δίκαιο (Γενικό Ενοχικό Δίκαιο) 

 Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων 

 Μέθοδοι και Πρακτικές των Στατιστικών Ερευνών 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά  

 Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων) 

 Δημόσια Οικονομική Ι 

 Μακροοικονομική Ι 

 Στατιστική Ι 

 Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων 

Υποχρεωτικά Επιλογής 

[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά ένα (1)] 

 Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας 

 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

 Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών 

 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο.  

Ελεύθερης Επιλογής 

 Γλώσσα ειδικότητας /ορολογίας Δημόσιας Διοίκησης: ΑΓΓΛΙΚΑ  

 Γλώσσα ειδικότητας /ορολογίας Δημόσιας Διοίκησης: ΓΑΛΛΙΚΑ 

 Γλώσσα ειδικότητας /ορολογίας Δημόσιας Διοίκησης: ΙΤΑΛΙΚΑ 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Ι. Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής 

Υποχρεωτικά  

[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τέσσερα (4)] 
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 Χρηματοοικονομική Λογιστική 

 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 

 Διεθνής Οικονομική Ι 

 Στατιστική ΙΙ 

 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

ΙΙ. Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών  

Υποχρεωτικά  

[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τέσσερα (4)] 

 Διοικητικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές) 

 Δημοσιονομικό Δίκαιο (Δημόσιο Λογιστικό) 

 Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική 

 Θεμελιώδη Δικαιώματα (Ειδικό Μέρος) / Fundamental Rights–Part II (Erasmus) 

 Διοικητική Επιστήμη ΙΙ 

ΙΙΙ. Υποχρεωτικά Επιλογής και για τις δύο Κατευθύνσεις  

[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά δύο (2)] 

 Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο) 

 Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων 

 Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο 

 Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 

 Βασικά Στοιχεία Επιχειρηματικότητας 

 Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας (διατομεακό μάθημα) 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ι. Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής  

Υποχρεωτικά  

[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τέσσερα (4)] 

 Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής 

 Διεθνής Οικονομική ΙΙ 

 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  

 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ 
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ΙΙ. Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών 

Υποχρεωτικά  

[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τέσσερα (4)] 

 Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο / Comparative Constitutional Law (Erasmus)  

 Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο 

 Τραπεζικό Δίκαιο 

 Εργατικό Δίκαιο  

 Τουριστική Διοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη 

ΙΙΙ. Υποχρεωτικά Επιλογής και για τις δύο Κατευθύνσεις  

[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά δύο (2)] 

 Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο των Εταιρειών) 

 Φόροι των Επιχειρήσεων 

 Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων 

 Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία  

 Ειδικά Θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου / Special Issues 

of General Theory of the State and Constitutional Law (Erasmus) 

 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση 

 Financial Management (μόνο για Erasmus) 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ι. Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής 

Υποχρεωτικά  

[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τέσσερα (4)] 

 Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης 

 Χρηματοοικονομική Ι 

 Ελεγκτική 

 Οικονομετρία Ι 

 Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο 

 Δημόσια Οικονομική ΙΙ 

ΙΙ. Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών 

Υποχρεωτικά  
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[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τέσσερα (4)]  

 Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη) 

 Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Ελευθερίες) 

 Πολιτικές και Διοίκηση Απασχόλησης 

 Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης   

 Δημόσια Πολιτική 

ΙΙΙ. Υποχρεωτικά Επιλογής και για τις δύο Κατευθύνσεις  

[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τρία (3)] 

 Ειδικά Θέματα Λογιστικής 

 Διοικητική Μεταρρύθμιση 

 Διοίκηση στην Εκπαίδευση  

 Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση 

 Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στη Δημόσια Διοίκηση 

 Δημόσιο Λογιστικό – Βασικά Στοιχεία 

 Policy and Politics (μόνο για Erasmus) 

 Πρακτική Άσκηση (με προϋποθέσεις) 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ι. Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής 

Υποχρεωτικά  

[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τέσσερα (4)]  

 Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης 

 Ανάλυση Εισροών–Εκροών 

 Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 Χρηματοοικονομική ΙΙ 

 Οικονομετρία ΙΙ  

ΙΙ. Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών 

Υποχρεωτικά  

[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τέσσερα (4)]  

 Ζητήματα Συνταγματικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης / Special Issues of Constitu-

tional and Administrative Justice (Erasmus)   

 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών 
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 Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα) 

 Ειδικά Θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Τεχνολογία και Δίκαιο  

ΙΙΙ. Υποχρεωτικά Επιλογής και για τις δύο Κατευθύνσεις  

[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τρία (3)]  

 Φιλοσοφία του Δικαίου 

 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές) 

 Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών 

 Πρακτική Άσκηση (με προϋποθέσεις) 

 Βιοηθική και Σύνταγμα 

 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

 Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων 

 Ειδικά Θέματα Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου  

Τα υποχρεωτικά μαθήματα των εξαμήνων Ε΄–ΣΤ΄–Ζ΄ και Η΄, όταν επιλεγούν, δεν μπορούν 

να αλλάξουν. 
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6. Περιεχόμενο των Μαθημάτων 

Α΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  

Κωδικός Αριθμός: 700001 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Γ. Κόρδας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν οι βασικές γνώσεις των Μαθηματικών και συγκεκριμένα στοι-

χεία Μαθηματικής Ανάλυσης και Διαφορικού Λογισμού που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα της 

Οικονομίας, της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής 'Έρευνας. 

Α. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

Βασικές έννοιες, Αντιστροφή και σύνθεση, Βασικές ιδιότητες, Όρια, Σύγκλιση, Συνέχεια. 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Πρώτου βαθμού – Δυνάμεως, Εκθετική, Λογαριθμική, Λογιστικής καμπύλης - Κανονικής κατανομής, 

Τριγωνομετρικές, Οικονομικές συναρτήσεις.  

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ 

Παράγωγος, Γεωμετρική ερμηνεία, Ελαστικότητα, Διαφορικό, Εφαρμογές, Βασικές προτάσεις, Μονο-

τονία–Ακρότατα, Κυρτά και κοίλα–Σημεία καμπής, Διαγράμματα, Ανάπτυγμα Taylor, Αριθμητική 

Παραγώγηση, Μέθοδος Newton–Rapson για την εύρεση ριζών συναρτήσεων. 

Δ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

Αόριστο ολοκλήρωμα, Κανόνες ολοκλήρωσης, Ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων, Εφαρμογές, Ορι-

σμένο Ολοκλήρωμα, Εμβαδά επιφανειών, Αριθμητική Ολοκλήρωση. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ  

 Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (τόμος Α΄), Συγγραφέ-

ας: Μ. Λουκάκης - Εκδόσεις: Σοφία. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Οικονομικά Μαθηματικά - Συγγραφέας: Ν. Μυλωνάς Γ. Σαραφόπουλος, Εκδόσεις: Τζιόλα. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

Introduction to General Theory of the State and to Constitutional Law (Erasmus) 

Κωδικός Αριθμός: 700004 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Π. Παπαδάκη / Η. Νικολόπουλος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το αντικείμενο της Γενικής Πολιτειολογίας. Η έννοια του Κράτους και τα εννοιολογικά στοιχεία αυ-

τού. Η γένεση, αναγνώριση και κατάργηση του Κράτους. Οι θεωρίες για τη δικαιολόγηση του Κρά-
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τους (κρατικές και αναρχικές θεωρίες). Η μαρξιστική θεωρία για το Κράτος. Το αντικείμενο του Συ-

νταγματικού Δικαίου. Το Σύνταγμα και η συντακτική εξουσία (έννοια και είδη αυτής). Οι πηγές του 

Ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου. Το πολίτευμα της Ελλάδας και οι οργανωτικές βάσεις αυτού. Η 

έναρξη και η λήξη της ισχύος των νόμων. Η οργάνωση και η άσκηση της κρατικής εξουσίας. Το εκλο-

γικό σώμα. Η νομική θέση και οι αρμοδιότητες του εκλογικού σώματος. Τα πολιτικά κόμματα.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο Ι, Εισαγωγή - Οργανωτικό Μέρος Ι. Συγγραφέ-

ας: Α. Ράϊκος , 5η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2018. 

Πρόσθετη βιβλιογραφία στα συγγράμματα (διαθέσιμα στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου για ανά-

γνωση - δανεισμό):  

 Το Σύνταγμα της Ελλάδος  

 Το πρόβλημα της δικαιολόγησης του σύγχρονου κράτους, συγγραφέας: Πολυξένη Παπαδάκη, 

εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2006. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Κωδικός Αριθμός: 700005 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Χ. Μουκίου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η επιστήμη του δικαίου. Εννοιολογικός προσδιορισμός. Οι κλάδοι του δικαίου. Οι πηγές του δικαί-

ου. Δίκαιο και λοιποί κανόνες συμπεριφοράς. 

2. Ειδικότερα, το διοικητικό δίκαιο. Έννοια και χαρακτηριστικά του. Το αντικείμενό του. Η συστημα-

τική θέση του στην επιστήμη του δικαίου. Η ιστορική εξέλιξή του. Οι σχέσεις του με το συνταγματικό 

δίκαιο. Η δημόσια διοίκηση. Έννοια και χαρακτηριστικά. Δημόσια διοίκηση και διοικητικό δίκαιο. 

Διαχείριση της δημοσίας δυνάμεως. Οργανική και λειτουργική έννοια. Στενή και ευρεία έννοια. Διοί-

κηση κυριαρχική και ιδιωτική. Διαχείριση του Δημοσίου. Διοίκηση παροχική, ρυθμιστική. Η δημόσια 

διοίκηση και τα λοιπά όργανα του κράτους. Έννοια των διασταυρώσεων. Η δημόσια διοίκηση και η 

αρχή διακρίσεως των λειτουργιών. Σχέσεις των τριών λειτουργιών μεταξύ τους. 

3. Οι πηγές του διοικητικού δικαίου, κρατικές και διακρατικές. Η ιεραρχία των πηγών του. Το Σύνταγ-

μα. Λοιπές πηγές συντακτικού χαρακτήρα. Ο τυπικός νόμος. Το τεκμήριο συνταγματικότητος του νό-

μου. Ο έλεγχος της συνταγματικότητος. Τα τρία στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Οι γενικές αρχές 

του. Το διοικητικό έθιμο. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η κανονιστική πράξη. Η συλλογική 

σύμβαση εργασίας. Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. Κείμενα που 

δεν αποτελούν πηγές του. Τυπική και ουσιαστική ισχύς. Η έναρξη της τυπικής ισχύος των κανόνων 

δικαίου. Η έναρξη της ουσιαστικής ισχύος των κανόνων δικαίου. Η λήξη ισχύος των κανόνων δικαίου. 

Η χρονική ισχύς των διοικητικών πράξεων. Η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δημο-

σιευτέες πράξεις. Συνέπειες της δημοσιεύσεως. Η ημερομηνία δημοσιεύσεως. 

4. Αρχές που διέπουν την δράση της δημόσιας διοικήσεως. Η αρχή της νομιμότητος. Έννοια και περιε-

χόμενο. Η αρχή της ικανοποιήσεως του δημοσίου συμφέροντος. Η αρχή της χρηστής διοικήσεως. Η 

αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Η αρχή της αναλογικότητος.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου (Εισαγωγή – Θεμελιώδεις Έννοιες) – Συγγραφέας: Α. Μαρκα-

ντωνάτου-Σκαλτσά – Εκδόσεις: Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 3η Έκδοση, 2016. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Κωδικός Αριθμός: 700203 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Χ. Οικονομίδης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αποτελείται από 5 μέρη. Το Μέρος 1 αναφέρεται στην οικονομική επιστήμη, στα εργαλεία 

της οικονομικής ανάλυσης, στην ζήτηση, στην προσφορά και στην αγορά. Το Μέρος 2 αναφέρεται 

στις ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς, στις επιλογές του καταναλωτή και στις αποφάσεις ζήτη-

σης, στις αποφάσεις προσφοράς των επιχειρήσεων. Το Μέρος 3 αναφέρεται στο κόστος και στην προ-

σφορά. Το Μέρος 4 αναφέρεται στο χρήμα και στις τράπεζες και το Μέρος 5 αναφέρεται στην Νομι-

σματική και στην δημοσιονομική πολιτική και συγκεκριμένα στο υπόδειγμα IS-LM. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Οικονομική, Mankiw N. Gregory/ Taylor P. Mark, Επιμέλεια: Μανιάτης Αθ./Ζήκος 

Σπ./Ψειρίδου Αν., Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 4η Έκδοση 2018. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Εισαγωγή στην οικονομική. D.Begg, G. Vernasca, S. Fisher, R. Dornbusch. Εκδόσεις Κριτική 

3η Έκδοση 2015  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  

Κωδικός Αριθμός: 700219 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Ε. Μπάλτα 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό σκοπεί να εισάγει τους φοιτητές του πρώτου εξα¬μήνου στις βασικές έννοιες που 

αφορούν τη δημόσια διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη της 

διοί¬κησης, ως κλάδος της Διοικητικής Επιστήμης, εστιάζεται αφενός μεν στη θεσμική ανάλυση της 

διοικητικής πραγματικότητας, αφετέρου δε στην οντολογική διάσταση των διοικητικών θεσμών και 

οργάνων στην Ελλάδα, με αναφορά στους αντίστοιχους διοικητικούς θεσμούς άλλων κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης, ιδίως δε 

στην αποστολή των δημοσίων υπαλλήλων ως φορέων διοικητικής λειτουργίας. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, - Συγγραφέας: Στ. Κτιστάκη, εκδ. Παπαζήση, 2014. 

 Δημόσια Διοίκηση, Μακρυδημήτρης Α./Πραβίτα Μ.-Ηλ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 5η 

Έκδοση, 2012. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κωδικός Αριθμός: 700229 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Α. Χάνος / Ε. Βόγκλης 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: Έννοια του δικαίου ‒ Χαρακτήρας του δικαίου ως κανο-

νιστικού κοινωνικού φαινομένου ‒ Θεμελιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σύγχρονου δικαίου ‒ 

Διάκριση του δικαίου από άλλους κοινωνικούς κανόνες ‒ Νομικές διατάξεις, κανόνες δικαίου και δι-

καιικές αρχές ‒ Πηγές του δικαίου ‒ Κλάδοι του δικαίου: Η διάκριση σε ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο 

και η διεθνής έννομη τάξη. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΑ 

 Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, Σταμάτης Κώστας/Τάκης Ανδρέας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚ-

ΚΟΥΛΑΣ ΕΕ, 2η Έκδοση, 2018. 

 

Β΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης 

Κωδικός Αριθμός: 700007 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Μ. Μουστάκας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού εξετάζονται τα διάφορα συστήματα διοικητικής οργάνωσης του 

Κράτους (το συγκεντρωτικό σύστημα, το αποκεντρωτικό σύστημα, το σύστημα της αυτοτελούς υπη-

ρεσίας, το σύστημα της αυτοδιοίκησης κ.τ.λ.). Επίσης, στο ίδιο μάθημα μελετώνται τα όργανα της 

Κεντρικής Κρατικής Διοίκησης (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση κ.τ.λ)., τα όργανα της Περι-

φερειακής Κρατικής Διοίκησης, τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκείνα των Νομικών Προ-

σώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της καθ’ ύλην Αυτοδιοίκησης.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Κόρσος Δημήτριος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 4η 

Έκδοση, 2013.  

 Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος ΙΙ, Σπηλιωτόπουλος Επαμεινώνδας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 15η Έκδοση, 2015. 

 

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  

Κωδικός Αριθμός:700010  

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Ι. Φίλος / Α. Τσάμης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις θεμελιώδεις Λογιστικές έννοιες, στις Βασικές Λογιστικές 

Αρχές και Παραδοχές καθώς και στις Βασικές Τεχνικές της Λογιστικής. 

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες κύριες ενότητες: 

1. Οικονομικές Μονάδες – Επιχειρήσεις 
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2. Ο ρόλος του Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος και οι χρήστες της χρηματοοικονομι-

κής πληροφόρησης  

3. Η έννοια και ο προσδιορισμός της Οικονομικής Κατάστασης 

4. Ο Ισολογισμός και η ταξινόμηση των στοιχείων του 

5. Η θεμελιώδης Λογιστική Ισότητα και η έννοια των Ιδίων Κεφαλαίων 

6. Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων 

7. Η λειτουργία του βασικού Λογιστικού Κυκλώματος (Λογαριασμοί και η ανάπτυξη τους σε ε-

πίπεδα, Ημερολόγιο, Καθολικό, Ισοζύγιο, Οικονομικές Καταστάσεις) 

8. Λογιστικός προσδιορισμός του Οικονομικού Αποτελέσματος: Η έννοια και η λογιστική πα-

ρακολούθηση των Εσόδων – Εξόδων 

9. Οι Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων (Εκμετάλλευσης /Χρήσης) 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Λογιστική & Οικονομική των Επιχειρήσεων, Λιάπης Κ./Φίλος Γ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΜΠΕΝΟΥ, 1η Έκδοση, 2017. 

 Προχωρημένη Λογιστική, Αγγελόπουλος Ελ./Γεωργόπουλος Αντ./Ντόκας Ι., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΓΕ-

ΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, 1η Έκδοση, 2018. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Α. Τσάμης: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, τόμος Ι (ελεύθερης πρόσβασης στο 

σύστημα «ΠΑΝΔΗΜΟΣ») 

 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I 

Κωδικός Αριθμός: 700035 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ν. Καραβίτης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται προκειμέ-

νου να ερµηνευθούν θέματα που αφορούν την Μικροοικονομική ανάλυση. Στην αρχή επιχειρείται μια 

εισαγωγή στη Μικροοικονομική, και εξετάζεται η έννοια της προσφοράς και της ζήτησης καθώς και η 

ελαστικότητα. Στη συνέχεια, μελετάται το μοντέλο µίας συγκεκριµένης αγοράς και η θεωρία του κα-

ταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η γραµµή εισοδηµατικού περιορισµού, οι προτιμήσεις του 

καταναλωτή και η έννοια της χρησιμότητας, οι καµπύλες αδιαφορίας και τέλος η άριστη επιλογή. Επί-

σης, εξετάζεται πως µεταβάλλεται η επιλογή του καταναλωτή για ένα αγαθό όταν µεταβάλλεται η τιµή 

του αλλά και ειδικά θέματα όπως τα αγαθά Giffen. Τέλος, παρουσιάζεται το αποτέλεσμα υποκατάστα-

σης και το εισοδηµατικό αποτέλεσµα (εξίσωση Slutsky, εξίσωση Hicks), ενώ γίνεται εισαγωγή στη 

θεωρία παραγωγής. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Εισαγωγή στην Οικονομική, Τόμος Α, Begg David / Vernasca Gianluigi / Fisher Stanley / 

Dornbusch Rudiger, ΕΚΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 3η Έκδοση, 2015. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Besanko, D., Braeutigam, R., Μικροοικονομική, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2009. 

 Varian, H., Μικροοικονομική. Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 1992. 

 Chacholiades, Μ., Μικροοικονομική (Τόμος ΙΙ), Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 1990. 
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ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Γενικές Αρχές) 

Κωδικός Αριθμός: 700121 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ε. Βόγκλης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Έννοια και λειτουργία του δικαίου - πηγές - κανόνες δικαίου. Τα πρόσωπα και τα χαρακτηριστικά 

τους: φυσικά πρόσωπα - νομικά πρόσωπα. Δικαίωμα: έννοια - διακρίσεις - γένεση - κτήση - αλλοίωση 

- απώλεια - άσκηση. Δικαιοπραξίες: είδη - κατάρτιση - ακυρότητα - ακυρωσία - ερμηνεία. Ερμηνεία 

των κανόνων δικαίου. Αιρέσεις - προθεσμίες. Γενικές ρήτρες. Προστασία της Προσωπικότητας. Πλά-

νη - Απάτη - Απειλή. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις. Αντιπροσώπευση. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Ο 

χρόνος στο δίκαιο. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Γεωργιάδης Απόστολος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 

5η Έκδοση, 2019. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Οργανωτικό Μέρος Ι) 

General Theory of the State and Constitutional Law I (Erasmus) 

Κωδικός Αριθμός: 700147 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Π. Παπαδάκη / Η. Νικολόπουλος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η διάκριση των Κρατών. Ενιαία και σύνθετα κράτη. Ομοσπονδιακά Κράτη και ομοσπονδία Κρατών.  

Τα όργανα του Κράτους.  

Η έννοια του πολιτεύματος και η ιστορική του εξέλιξη. Το Κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Το Προεδρικό 

πολίτευμα. Το ημιπροεδρικό πολίτευμα. Το σύστημα της Συνελεύσεως.  

Η αποκέντρωση και η αυτοδιοίκηση.  

Προσόντα εκλογιμότητας και κωλύματα των βουλευτών. Η νομική θέση των βουλευτών.  

Οι αρμοδιότητες της Βουλής. Η αναθεώρηση του Συντάγματος. Η ψήφιση των νόμων. Η άσκηση του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας : προσόντα, εκλογή, αρμοδιότητες, αναπλήρωση, ευθύνη.  

Η Κυβέρνηση: ανάδειξη και αρμοδιότητες, ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο, Οργανωτικό Μέρος ΙΙ. Συγγραφέας: Α. Ράϊ-

κος, 5η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2018. 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Κωδικός Αριθμός: 700193 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Λ. Μπαμπαλιούτας / Α. Παπάζογλου 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Η Συνταγματική κατοχύρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.  

 Ο σύγχρονος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιτροπή Περιφε-

ρειών).  

 Αρμοδιότητες, Διοίκηση Ο.Τ.Α.. Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Ο.Τ.Α.. Αυτοτέλεια των 

Ο.Τ.Α.. Άσκηση Τοπικής Δημόσιας Διοίκησης. Επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ. 

Δημοτικές, Κοινοτικές Επιχειρήσεις, προγραμματικές συμβάσεις κ.λπ. 

 Η διαπραγμάτευση, η διαφάνεια και η συμμετοχική διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 Οι διοικητικές ικανότητες των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Η δομή των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Συγκεντρωτικό, Αποκεντρωτικό Σύστημα Δημόσιας Διοίκησης 

 Έλεγχος στο πρόσωπο και στις πράξεις των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Το Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Τόμος Β, Μπαμπαλιούτας 

Λάμπρος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 2η Έκδοση, 2019.  

 Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τόμος Ι, Μπέσιλα-Βήκα Ευρ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 4η Έκδο-

ση, 2019. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  

Κωδικός Αριθμός: 700235 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Μ. Ανάγνου (ΕΣΠΑ) 
[Το μάθημα θα διδάσκεται και θα δηλώνεται μόνο για όσους έχουν εισαχθεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2017–

2018] 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το Διεθνές Δίκαιο και η διεθνής κοινότητα, η κωδικοποίηση του Διεθνούς Δικαίου. Τα υποκείμενα του 

Διεθνούς Δικαίου (κράτος, διεθνείς οργανισμοί, άτομα).  

Οι διεθνείς δραστηριότητες των κρατών, η προβληματική της αναγνώρισης.  

Οι σχέσεις Διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, ο δυαδισμός και ο μονισμός: διαφορετικές όψεις του 

ιδίου προβλήματος.  

Οι πηγές του Διεθνούς Δικαίου.  

Το διεθνές έθιμο (έννοια, διαμόρφωση , είδη, λειτουργικότητα εθίμου). 

Οι διεθνείς συνθήκες (σύναψη, προϋποθέσεις, συμφωνίες απλοποιημένης μορφής, επιφυλάξεις, αποτε-

λέσματα, λήξη, αναστολή ισχύος, απρόβλεπτη και ριζική μεταβολή των συνθηκών). Οι επικουρικές 

πηγές.  

Βασικές έννοιες του δικαίου της θάλασσας (εσωτερικά ύδατα, αιγιαλίτιδα ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, 

υφαλοκρηπίδα, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη). 

Ο ΟΗΕ (σκοπός, οργάνωση, μέλη, το διεθνές δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών). 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ρούκουνας Εμμ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 3η Έκδοση, 

2019. 

 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Κείμενα & Πρακτική, Γιόκαρης Αγγ./ Σισιλιάνος Λ.-Αλ./Παζαρτζή 

Φ./Γαβουνέλη Μ./Κυριακόπουλος Γ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 1η Έκδοση, 2012. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ  

 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο – Θεωρία των Πηγών, Ιωάννου Κ./ Ροζάκης Χρ./ Φατούρος Αρ-

γ./Οικονομίδης Κ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 1988. 

 

Γ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων) 

Κωδικός Αριθμός: 700014 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Μ. Μουστάκας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα αυτό αναλύονται σ’ ένα Πρώτο και σ’ ένα Δεύτερο Μέρος αντιστοίχως οι πηγές του Δη-

μοσιοϋπαλληλικού Δικαίου και η Δημιουργία της Δημοσιοϋπαλληλικής Σχέσης, σ’ ένα Τρίτο Μέρος 

οι Υποχρεώσεις, οι Περιορισμοί και τα Κωλύματα των Δημοσίων Υπαλλήλων, σ’ ένα Τέταρτο Μέρος 

τα Δικαιώματά τους, στη συνέχεια σ’ ένα Πέμπτο Μέρος οι Υπηρεσιακές Μεταβολές τους. Κατόπιν, 

εξετάζονται, μεταξύ άλλων, το Πειθαρχικό Δίκαιο που τους διέπει, η λύση της Δημοσιοϋπαλληλικής 

Σχέσης, καθώς και τα Συλλογικά Όργανα που δρουν στο πλαίσιο του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου 

(Υπηρεσιακά, Πειθαρχικά Συμβούλια κ.τ.λ.). 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Δημόσιο Υπαλληλικό Δίκαιο, Παναγόπουλος Θ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ UNIBOOKS ΙΚΕ, 8η Έκδοση, 

2014. 

 Βασικοί Θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, Σπηλιωτόπουλος Επ./Χρυσανθάκης Χ., ΕΚ-

ΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 9η Έκδοση, 2017. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κωδικός Αριθμός: 700017 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Π. Παπαδάκη / Α. Μπώλος / Α. Χάνος / Λ. Μπαμπαλιούτας / Φ. Παναγοπούλου 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στη συν-

θήκη της Λισαβόνας. Η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

Από τη διακυβερνητικότητα στην υπερεθνικότητα.  

Η πολιτειακή αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οι οργανωτικές βάσεις του ενωσιακού οικοδο-

μήματος.  

Τα κράτη μέλη και οι πολίτες ως βάσεις του οικοδομήματος. Η διττή νομιμοποίηση.  

Τα ατομικά δικαιώματα, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η κατανομή των αρμοδιοτήτων, η αρχή της επικουρι-

κότητας και της αναλογικότητας, το αξιακό σύστημα της ΄Ενωσης.  
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Η οργανωτική διάρθρωση της ΄Ενωσης.  

Τα κύρια όργανα.(Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, το Δικαστή-

ριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο).  

Τα επικουρικά όργανα. (Η ΟΚΕ και η Επιτροπή των Περιφερειών). Τα ειδικά όργανα. (Η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). 

Η ενωσιακή έννομη τάξη. Η αυτονομία της έννομης τάξης, πεδία εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, 

οι πηγές του ενωσιακού δικαίου – πρωτογενές, παράγωγο ενωσιακό δίκαιο, οι διεθνείς συνθήκες – η 

εφαρμογή των ενωσιακών πράξεων.  

Η σχέση της ενωσιακής με την εθνική έννομη τάξη. Υπεροχή και αμεσότητα του ενωσιακού κανόνα.  

Η ενωσιακή και η διεθνής έννομη τάξη.  

Η Ένωση στο διεθνή χώρο. Η διεθνής προσωπικότητα, η σύναψη διεθνών συνθηκών, η σύνδεση τρί-

των χωρών.  

Το δημοσιονομικό σύστημα και ο κοινοτικός προϋπολογισμός. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Παπαγιάννης Δον., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 5η Έκδοση, 

2016. 

 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεσμικό και Ουσιαστικό Δίκαιο, Πλιάκος Αστ., ΕΚΔΟ-

ΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 5η Έκδοση, 2018. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Σαχπεκίδου Ευγ. εκδ. Σάκκουλα, 2η εκδ. 2013. 

 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χριστιανός Βασ., Νομική Βιβλιοθήκη, 2012. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Κωδικός Αριθμός: 700022 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ι. Βαβούρας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η έννοια της κρατικής πολιτικής - Η έννοια της οικονομικής πολιτικής - Οι σχέσεις της οικονομικής 

πολιτικής με τη θετική και δεοντολογική οικονομική - Οι φορείς της οικονομικής πολιτικής - Οι γενι-

κές επιδιώξεις, οι σκοποί και οι στόχοι της οικονομικής πολιτικής: Ταξινόμηση των σκοπών της οικο-

νομικής πολιτικής σε συγκυριακούς και διαρθρωτικούς, τρόποι ποσοτικοποίησης των σκοπών ή έκ-

φρασης των στόχων της οικονομικής πολιτικής - Τα μέσα και τα μέτρα της οικονομικής πολιτικής: 

Ταξινόμηση των μέσων της οικονομικής πολιτικής - Πολιτική οργάνωση και οικονομική πολιτική - Η 

Λογική της Οικονομικής Πολιτικής - Τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής πολιτικής - Ποσοτι-

κή και ποιοτική οικονομική πολιτική - Τα υποδείγματα οικονομικής πολιτικής - Το περίγραμμα της 

οικονομικής πολιτικής - Οι περιορισμοί του οικονομικού συστήματος - Η αποτελεσματικότητα των 

μέσων της οικονομικής πολιτικής - Η έννοια της συνεπούς οικονομικής πολιτικής. Εισαγωγή στην 

έννοια και το περιεχόμενο των βασικών σκοπών της οικονομικής πολιτικής με έμφαση στην περίπτω-

ση της ελληνικής οικονομίας - Επιδιωκόμενες και πραγματικές τιμές των στόχων της οικονομικής πο-

λιτικής - Η έννοια της άριστης οικονομικής πολιτικής - Η οικονομική πολιτική στα πλαίσια της Οικο-

νομικής και Νομισματικής Ένωσης - Τα οφέλη και το κόστος της Οικονομικής και Νομισματικής Έ-

νωσης. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 
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 Οικονομική Πολιτική - Συγγραφέας: Ι. Βαβούρας, Εκδόσεις: Παπαζήση, 3η έκδ., 2019. 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 

Κωδικός Αριθμός: 700157 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Π. Παπαδάκη / Α. Χάνος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Έννοια, διάκριση και νομική φύση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ιστορία της συνταγματικής κατο-

χύρωσης και η διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αρχές του επιτακτικού χαρακτή-

ρα και της άμεσης ισχύος των συνταγματικών διατάξεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι φορείς και 

οι αποδέκτες, οι περιορισμοί , η συρροή και η σύγκρουση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η παραίτηση 

από τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η συνταγματική προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το δικαίωμα 

ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολι-

τική ζωή της Χώρας.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Συνταγματικό δίκαιο, τόμος ΙΙΙ - Θεμελιώδη Δικαιώματα, Συγγραφέας: Αθ. Ράϊκος, εκδ. Νο-

μική Βιβλιοθήκη, 5η έκδ., 2018. 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 700204 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Θ. Μαριόλης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στη βάση του μονοτομεακού και του διτομεακού (μισθιακό εμπόρευμα–εμπόρευμα πολυτελείας) Ρι-

καρδιανού υποδείγματος αναπτύσσονται οι αρχές των βασικών Σχολών της Πολιτικής Οικονομίας, 

ήτοι Κλασική, Μαρξιστική, Νεοκλασική, Αυστριακή, (Μετα-) Κεϋνσιανή, Σραφφαϊανή (ή Σύγχρονη 

Κλασική). Στόχος είναι η παραγωγή των θετικών και αντιθετικών σχέσεων, οι οποίες υφίστανται μετα-

ξύ αυτών των Σχολών. 

 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Δοκίμια στη Λογική Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας, Μαριόλης Θ., Εκδόσεις Matura, 3η 

Έκδοση, 2010. 

 Η Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης, Screpanti Ernesto/ Zamagni Stefano, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γ. 

ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε., 1η Έκδοση, 2004.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κωδικός Αριθμός: 700241 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Α. Μπώλος / Χ. Χριστοπούλου 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στον φοιτητή τη συμβολή της νομικής επιστήμης στη ρύθμιση 

της οικονομίας και ειδικά των εμπορικών συναλλαγών εντός αυτής. Μέσω του μαθήματος, ο φοιτητής 

εξοικειώνεται με τα βασικά χαρακτηριστικά του εμπορικού δικαίου, την επίδραση της οικονομικής 

ρύθμισης στη λειτουργία των οικονομικών σχέσεων και τις εκατέρωθεν επιρροές που αναπτύσσονται 

μεταξύ των δύο επιστημών, της νομικής και της οικονομικής επιστήμης.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ατανοήσει: τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ κράτους και οικονομίας, τους ελεγκτικούς θεσμούς και τα κίνητρα ανάπτυξης 

της οικονομίας. Τα όρια ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την έννοια του γενικού συμ-

φέροντος και τον τρόπο προστασίας του, το σύστημα των εμπορικών πράξεων, την έννοια του εμπό-

ρου (προμηθευτή) και του καταναλωτή, τις βασικές αρχές των εμπορικών συμβάσεων διαμεσολάβησης 

(εμπορική αντιπροσωπεία, διανομή και δικαιόχρηση) στις εθνικές και διασυνοριακές συναλλαγές, τις 

βασικές εταιρικές μορφές, καθώς και τα συνδεόμενα με αυτές φορολογικά ζητήματα, τις βασικές αρχές 

λειτουργίας της αγοράς, τους τρόπους προστασίας των καταναλωτών και τις θεμελιώδεις αρχές του 

ανταγωνισμού σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο, Πλιάκος Αστ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 1η 

Έκδοση, 2011. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Εμπορικό Δίκαιο, Παναγιώτου Π., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2019.  

 Εισηγήσεις Εμπορικού Δικαίου, Τριανταφυλλάκης Γ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗ-

ΚΗ, 2η Έκδοση, 2018. 

 Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, Χατζηγάγιος Θ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΙΚΟΥΛΑ, 2η Έκδοση, 

2016.  

 Εμπορικό Δίκαιο, Ψυχομάνης Σ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 3η Έκδοση, 2018. 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Parliamentary and Electoral Law (Erasmus)  

Κωδικός Αριθμός: 700200 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Π. Παπαδάκη  

Το μάθημα θα διδάσκεται και θα δηλώνεται μόνο για όσους έχουν εισαχθεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αναφέρεται σε επιμέρους κεφάλαια που αφορούν το εκλογικό και το κοινοβουλευτικό δί-

καιο και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: τα προσόντα εκλογιμότητας, κωλύματα και ασυμβίβαστα των 

βουλευτών, τις εκλογικές αρχές και τις αρχές που διέπουν την εκλογική διαδικασία, τα εκλογικά συ-

στήματα γενικά και το ελληνικό εκλογικό σύστημα και τους τρόπους και τα όργανα ελέγχου του κύ-

ρους των εκλογών. Επιπλέον εξετάζει τις αρμοδιότητες της Βουλής, ιδίως την οργάνωσή της, τη λει-

τουργία της κατά την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και ειδικότερα τη σύνθεση και λειτουρ-

γία των επιτροπών της Βουλής γενικά και ιδίως των εξεταστικών επιτροπών. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ 

 Προτείνεται το σύγγραμμα Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο, τ. Ι, Συγγραφέας: 

Αθαν. Ράικος και επίσης υλικό από τα συγγράμματα του ίδιου συγγραφέα: 

 Δικονομικό Εκλογικό Δίκαιο (Ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα Πάνδημος)  
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 Ο έλεγχος του κύρους των βουλευτικών και των ευρωβουλευτικών εκλογών (Συμπληρώματα 1-

8, στη βασική έκδοση του Δικονομικού Εκλογικού Δικαίου, προσβάσιμα στη βιβλιοθήκη του 

Παντείου) 

 Σχετικές αποφάσεις του ΑΕΔ 

 Υλικό που αναρτάται στην ηλεκτρονική τάξη (eclass) 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Κωδικός Αριθμός: 700088 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Α. Χάνος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών με βασικά ζητήματα της νομι-

κής μεθόδου. Εξετάζονται οι έννοιες της ερμηνείας και κατανόησης των νομικών διατάξεων, καθώς 

και της εφαρμογής του δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των ειδών ερμηνείας του δι-

καίου και των μεθόδων διακρίβωσης και πλήρωσης των κενών του, καθώς και στην κατανόηση της 

δομής και λειτουργίας του δικανικού συλλογισμού. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Μεθοδολογία του Δικαίου, Θεμελίωση των νομικών κρίσεων, Σταμάτης Κ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΕ, 2η Έκδοση, 2019. 

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) 

Κωδικός Αριθμός: 700148 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Ε. Βόγκλης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή στο δίκαιο των συμβάσεων. Υποχρέωση παροχής - αδυναμία παροχής - υπερημερία δανει-

στή και οφειλέτη – πλημμελής εκπλήρωση της ενοχής - οι αρχές των αμφοτεροβαρών συμβάσεων - η 

απόσβεση των ενοχών - η εκχώρηση των απαιτήσεων - η ενοχή εις ολόκληρον – υποχρεώσεις εκ του 

νόμου – αρχή της καλής πίστης – αρχή της σχετικότητας των ενοχών – αδικοπραξίες - αδικαιολόγητος 

πλουτισμός – διαρκείς ενοχές – ασφάλειες των πιστώσεων 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Επιτομή Γενικού Ενοχικού Δικαίου, Σταθόπουλος Μιχ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 2η 

Έκδοση, 2016.  

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος), Γεωργιάδης Απ., 1999. 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Κωδικός Αριθμός: 700221 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκοντες: Λ. Μπαμπαλιούτας / Α. Παπάζογλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 



 
56 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2020 - 2021 

Η ιστορική έρευνα, ανάλυση, ερμηνεία και εξέλιξη των διοικητικών συστημάτων της Χώρας. Η έρευ-

να και παρουσίαση από την άποψη της συνταγματικής, αλλά και της νομοθετικής κατοχύρωσης των 

υφισταμένων διοικητικών συστημάτων και η ανάλυση των επιμέρους ρυθμίσεων. Η παρουσίαση και η 

εξέταση των επιπτώσεων της διοικητικής οργάνωσης του Κράτους, σε οργανωσιακό, πολιτικό, οικο-

νομικό-δημοσιονομικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της προστασίας των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των διοικουμένων. Η αναφορά στις διοικητικές δομές των σύγχρονων ευρωπαϊκών Κρα-

τών σε όλα τα επίπεδα και την επίδραση αυτών, στον τρόπο άσκησης και στην ποιότητα της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια της ανάπτυξης του Κράτους. Η παρουσίαση του «διοικητικού φαι-

νομένου» στα πλαίσια της σύγχρονης «διοικητικής μεταρρύθμισης», αλλά και των μορφών ελέγχου 

της διοικήσεως (εσωτερικός, ενδιάμεσος και εξωτερικός) στα πλαίσια της σύγχρονης διοίκησης του 

Κράτους, σε σχέση και με τις μορφές ελέγχου στα λοιπά Κράτη, ιδίως της Ε.Ε. Η επίδραση που ασκεί 

η Ε.Ε. στη διαμόρφωση της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, τόσο υπό τη θεσμική άποψη, όσο και από 

την άποψη της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης προς την επίτευξη της περιφερειακής ανάπτυξης. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Τόμος Α, Μπαμπαλιούτας 

Λ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 2η Έκδοση, 2018. 

 Τοπική Κοινωνία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Κωστόπουλος Τρ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗ-

ΣΗΣ, 1η Έκδοση, 2010.  

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 700242 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄, ΕΠ 

Διδάσκων: Γ. Πετράκος  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα είναι μία εισαγωγή στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στη διαχείριση των στατιστικών 

ερευνών, χωρίς προαπαιτούμενη γνώση μαθηματικών και στατιστικών εργαλείων και μεθόδων. Εισά-

γει, με εμπειρικό τρόπο και παραδείγματα, τις βασικές έννοιες και πρακτικές από διάφορα είδη ερευ-

νών όπως δημοσκοπήσεις, exit polls, έρευνες αγοράς, κοινωνικές έρευνες, επίσημες έρευνες. Ο στόχος 

του μαθήματος είναι να εξηγήσει με απλό τρόπο τα βήματα μια έρευνας όπως ο προσδιορισμός του 

αντικειμένου της έρευνας και του πληθυσμού αναφοράς, την κατασκευή του ερωτηματολογίου, τους 

διαφορετικούς τρόπους συμπλήρωσής του, την επιλογή του δείγματος, τη διαδικασία συλλογής και 

επεξεργασίας των δεδομένων. Η φιλοδοξία του, να δώσει στους φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν 

τις βάσεις ώστε να συμμετέχουν με επιτυχία σε μία ομάδα ή ένα οργανισμό που διεξάγει έρευνες η/και 

συλλέγει δεδομένα. Επίσης να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για 

να παραχθούν δεδομένα, πληροφορία και τελικά γνώση.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Μέθοδοι και Πρακτικές Στατιστικής Έρευνας, Χαρακτηριστικές Εφαρμογές, STATISTICS 

CANADA/ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ, 1η Έκδοση, 2020. 

 Στατιστική Έρευνα, Ρόντος Κων./Παπάνης Ευστρ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΣΙΔΕΡΗΣ-Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε., 1η Έκδοση, 2006.  

 

Δ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων) 

Κωδικός Αριθμός: 700020 

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Χ. Μουκίου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ι) Τα μέσα νομικής δράσεως της δημόσιας διοικήσεως. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ατομική διοικητι-

κή πράξη, έννοια αυτής. Η σπουδαιότητα της ατομικής διοικητικής πράξης, ο διοικητικός καταναγκα-

σμός. Κατηγορίες ατομικών διοικητικών πράξεων. Πράξεις ιδιωτικής διαχειρίσεως. Κυβερνητικές 

πράξεις, Πρόσθετοι ορισμοί. 

ΙΙ) Νόμιμοι όροι έκδοσης της ατομικής διοικητικής πράξης. 

ΙΙΙ) Τυπικές προϋποθέσεις: Νόμιμοι υπόσταση του οργάνου. Γενικές αρχές συναφείς προς την σύστα-

ση, συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία αυτού. Αρμοδιότης του οργάνου. Τύποι της διοικητικής πρά-

ξεως. 

IV) Ουσιαστικές προϋποθέσεις: Συμφωνία του περιεχομένου της διοικητικής πράξης προς το νόμο. 

Χρονικά όρια ισχύος των διοικητικών πράξεων. Έναρξη και λήξη της ισχύος αυτών. Η ανάκληση των 

διοικητικών πράξεων. Η ελαττωματική διοικητική πράξη και τα αποτελέσματα της. Το τεκμήριο της 

νομιμότητας. Η κλίμαξ των βαθμών παρανομίας των διοικητικών πράξεων. 

V) Ο έλεγχος των πράξεων της διοικήσεως. Είδη ελέγχου. Διοικητικός ιεραρχικός έλεγχος. Διοικητικές 

προσφυγές. Άτυπη ή χαριστική προσφυγή. Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική. Ενδικοφανής προσφυγή. 

Διαφορές μεταξύ άτυπων και τυπικών διοικητικών προσφυγών 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ  

 Διοικητικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος), Κόρσος Δ., ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 4η Έκδοση, 2013. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Οι προσφυγές κατά πράξεων της Διοικήσεως ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, Συγγραφέας: 

Μ.-Ε. Κόρσου–Παναγοπούλου – Εκδόσεις: Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2000. 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 

Κωδικός Αριθμός: 700027 

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ν. Καραβίτης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η Δημόσια Οικονομική ως κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης. 

Κατανεμητική αποτελεσματικότητα και ο μηχανισμός των τιμών. Δημόσια αγαθά, μικτά αγαθά, ατε-

λείς αγορές και ο ρόλος του δημόσιου τομέα. Διανομή του εισοδήματος και ο ρόλος του δημόσιου το-

μέα.  

Ο πολιτικός τρόπος λήψης αποφάσεων. Συστήματα λήψης συλλογικών αποφάσεων. Ο διάμεσος ψη-

φοφόρος, οι ομάδες συμφερόντων, οι πολιτικές αρχές και η δημόσια διοίκηση. Παροχή των δημόσιων 

και μικτών αγαθών και συνθήκες αριστοποίησης κατανομής των πόρων. Ορισμός του δημόσιου τομέα. 

Τα μέσα άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής. Ορισμοί των δημοσιονομικών μεγεθών. Ο Προϋπο-

λογισμός. Οι δημόσιες επιχειρήσεις. 
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Χαρακτηριστικά και λειτουργίες της φορολογίας. Η κατανομή του φορολογικού βάρους. Φοροδιαφυ-

γή, φοροαποφυγή και μετακύλιση φόρων. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ  

 Οικονομική του Δημόσιου Τομέα, Stiglitz Joseph E./Rosengard Jay K., Επιμέλεια Αδάμ 

Αντ./Καραβίτης Νικ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 2η Έκδοση, 2019.  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Γεωργακόπουλος, Θ. Α. (2005) «Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική» Εκδόσεις Μπένου, Αθή-

να. 

 Καραβίτης, Ν. Η. (2008) «Δημόσιο Έλλειμμα και Χρέος» Διόνικος, Αθήνα. 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 

Κωδικός Αριθμός: 700051 

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Κ. Καυκά (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αποτελείται από 6 μέρη. Το Μέρος 1 αναφέρεται στη εισαγωγή στη μακροοικονομική και 

συγκεκριμένα ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής, με τι ασχολούνται οι μακροοικονομο-

λόγοι και σε τι διαφωνούν. Το Μέρος 2 αναφέρεται στις ποσοτικές μετρήσεις και στην διάρθρωση της 

εθνικής οικονομίας, συγκεκριμένα στους Εθνικούς λογαριασμούς, στην μέτρηση του προϊόντος, του 

εισοδήματος και της δαπάνης, στο Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στην αποταμίευση και στον πλούτο, 

το πραγματικό ΑΕΠ, στους δείκτες τιμών, στον πληθωρισμό και στα επιτόκια. Το Μέρος 3 αναφέρεται 

στην παραγωγικότητα, στο προϊόν και στην απασχόληση και συγκεκριμένα στην συνάρτηση παραγω-

γής, στην ζήτηση εργασίας, στην προσφορά εργασίας, στην ισορροπία στην αγορά εργασίας, στην α-

νεργία και στο νομό του Okun. Το Μέρος 4 αναφέρεται στην κατανάλωση, στην αποταμίευση, στην 

επένδυση και στην ισορροπία στη αγορά αγαθών. Το Μέρος 5 αναφέρεται στο τι είναι χρήμα, στην 

διάρθρωση χαρτοφυλακίου και στην ζήτηση περιουσιακών στοιχείων, στην ζήτηση χρήματος, στην 

ισορροπία της αγοράς περιουσιακών στοιχείων και στην αύξηση της προσφοράς χρήματος και στον 

πληθωρισμός. Το Μέρος 6 αναφέρεται στο υπόδειγμα IS-LM/AD-AS το οποίο είναι ένα γενικό πλαί-

σιο μακροοικονομικής ανάλυσης. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Μακροοικονομική Θεωρία, Lipsey Richard/Chrystal Alec, Επιμέλεια: Λώλος Σαράντης, ΕΚ-

ΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 13η Έκδοση, 2018. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Μακροοικονομική. A. Abel, B. Bernanke, D. Croushore Εκδόσεις Κριτική 2010. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 

Κωδικός Αριθμός: 700123 

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Γ. Πετράκος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και η χρήση βασικών εννοιών και εφαρμογών της Στατιστι-

κής και των Πιθανοτήτων. Καλύπτονται θέματα της θεωρίας πιθανοτήτων και των κατανομών τυχαίων 

μεταβλητών, όπως θεωρία συνόλων, συνδυαστική ανάλυση, ορισμοί και εφαρμογές της θεωρίας πιθα-

νοτήτων, δεσμευμένη πιθανότητα, και ανεξαρτησία ενδεχομένων, θεώρημα Bayes και θεώρημα ολικής 

πιθανότητας, μέτρα, κατανομές διακριτών τυχαίων μεταβλητών (Bernouli, διωνυμική, Poisson, γεωμε-

τρική, αρνητική διωνυμική, υπεργεωμετρική), κατανομές συνεχών τυχαίων μεταβλητών (ομοιόμορφη, 

κανονική, εκθετική). Δίνεται έμφαση στην παρουσίαση και επίλυση προβλημάτων – εφαρμογών στα-

τιστικής σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της επαγγελματικής, επιστημονικής, κοινωνικής και καθη-

μερινής μας ζωής. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Εφαρμογές της Θεωρίας Πιθανοτήτων με τη χρήση της R, Πετράκος Γ., Εκδ. Τσότρας, 1η Έκ-

δοση, 2016. 

 Στατιστική, Τόμος Α, Ζαχαροπούλου Σ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ, 7η Έκδοση, 2018. 

 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 700230 

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄, ΥΠ 

Διδάσκοντες: Ξ. Κοντιάδης / Ε. Μπάλτα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αναλύονται τα κέντρα και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο σύγχρονο δημοκρατικό κράτος δικαί-

ου. Εξετάζεται ο κύκλος δημόσιας πολιτικής και οι σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Παρουσιάζο-

νται τα όργανα συντονισμού του κυβερνητικού έργου, καθώς και τα επιμέρους στάδια της προκοινο-

βουλευτικής νομοθετικής διαδικασίας.  

Κύριες θεματικές ενότητες:  

1. θεωρίες λήψης αποφάσεων 

2. κέντρα λήψης αποφάσεων, πολιτικό σύστημα και παίκτες αρνησικυρίας 

3. ο κύκλος δημόσιας πολιτικής 

4. ο συντονισμός του κυβερνητικού έργου 

5. διοικητικό σύστημα και νομοθέτηση 

6. μελέτη περιπτώσεων. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Πώς γράφεται το Σύνταγμα;, Κοντιάδης Ξ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 1η Έκδοση, 2017. 

 Ελλειμματική δημοκρατία, Κοντιάδης Ξ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΣΙΔΕΡΗΣ - Ι.ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, 1η 

Έκδοση, 2009.  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος (επιμ.), Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος;, εκδ. Παπα-

ζήσης, Αθήνα 2008. 

 Α. Μακρυδημήτρης/Μ.-Η. Πραβίτα, Δημόσια Διοίκηση. Στοιχεία διοικητικής οργάνωσης, εκδ. 

Σάκκουλας, 2012. 

 Γ. Τσεμπελής, Παίκτες αρνησικυρίας, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2008. 

 J. Chevallier, Διοικητική επιστήμη, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1993. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Κωδικός Αριθμός: 700032 

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Θ. Μαριόλης / Χ. Οικονομίδης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το ενεργειακό δυναμικό και η ενεργειακή βάση της ελληνικής οικονομίας. 

Η βαρειά μεταλλουργική βιομηχανία. 

Το οικονομικό σχέδιο για την δημιουργία και ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας, όψεις του χθες και 

του σήμερα.  

Η βαρειά βιομηχανία ως βασικός συντελεστής εσωτερικής ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Εκβιο-

μηχάνιση και βιωσιμότητα. 

Το μέσο ποσοστό των κερδών στην ελληνική οικονομία 1988-1997. 

Η οικονομική πολιτική εντός και εκτός ευρώ.  

Οι «κλάδοι κλειδιά» στη Γερμανική και στην ελληνική οικονομία. Ανάπτυξη και χρέος: Κλαδική ανά-

λυση της ελληνικής οικονομίας. 

Ο τομέας του τουρισμού της ελληνικής οικονομίας. 

Ο τομέας των ταχυδρομικών υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας. 

Ανεργία, εξωτερικός τομέας και αναπτυξιακή δομική μεταβολή της ελληνικής οικονομίας. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Μελέτες στο έργο του Δημήτρη Μπάτση, Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα, Επιμέλεια: Μα-

ριόλης Θ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η Έκδοση, 2018. 

 Ελληνική Οικονομία, Κορρές Γ./Χιόνης Δ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ UNIBOOKS ΙΚΕ, 1η Έκδοση, 2017. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 700094 

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄, ΕΠ 

Διδάσκων: Β. Κέφης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» ανήκει στο είδος των διοικητικών μαθημάτων με ιδιαίτε-

ρη θεμελιακή και διεπιστημονική βάση. Θέτει ως άμεση προτεραιότητα τη προσφορά γνώσεων και 

υπεύθυνης πληροφόρησης για τις αρχές, τις ιδέες και τις τεχνικές που αναφέρονται στην ορθολογική 

διαχείριση του σημαντικότερου πόρου μιας σύγχρονης ιδιωτικής οικονομικής μονάδας ή ενός δημό-

σιου οργανισμού, του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι ο κλάδος της διοικητικής επιστήμης που έχει ως 

βασική προτεραιότητα τη δημιουργία ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος με την ουσιαστική α-

ξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου (στελεχών και εργαζομένων) προς όφελος τόσο της επιχείρησης 

όσο και του κοινωνικού συνόλου. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Mondy R. Wayne/Martocchio Joseph J.Επιμέλεια: Κέφης 

Β./Θερίου Γ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 14η Έκδοση, 2017. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Wayne Mondy, R., εκδ. Τζιόλα, 11η έκδ., 2016. 

 Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων διανέμεται επιστημονικό υλικό από την ελληνική και ξένη βι-

βλιογραφία, από διεθνή επιστημονικά περιοδικά και από πηγές πληροφόρησης του Διαδικτύου. 

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Ειδικό Ενοχικό) 

Κωδικός Αριθμός: 700218 

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Ε. Βόγκλης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τυπολογική κατάταξη συμβάσεων – Μικτές Συμβάσεις – Δάνειο - Δωρεά – Πώληση – Μίσθωση – 

Σύμβαση έργου – Σύμβαση εργασίας – Σύμβαση Παρακαταθήκης – Εντολή - Καταναλωτική Πίστη – 

Συμβάσεις Πληρωμών – Factoring – Leasing. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Εγχειρίδιο ειδικού ενοχικού δικαίου, Γεωργιάδης Απ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε., 

1η Έκδοση, 2014. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ  

 Π. Φίλιος, Ενοχικό δίκαιο Ειδικό μέρος, 2011, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε.  

 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 

Κωδικός Αριθμός: 700235 

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκουσα: Μ. Ανάγνου (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το Διεθνές Δίκαιο και η διεθνής κοινότητα, η κωδικοποίηση του Διεθνούς Δικαίου. Τα υποκείμενα του 

Διεθνούς Δικαίου (κράτος, διεθνείς οργανισμοί, άτομα).  

Οι διεθνείς δραστηριότητες των κρατών, η προβληματική της αναγνώρισης.  

Οι σχέσεις Διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, ο δυαδισμός και ο μονισμός: διαφορετικές όψεις του 

ιδίου προβλήματος.  

Οι πηγές του Διεθνούς Δικαίου.  

Το διεθνές έθιμο (έννοια, διαμόρφωση , είδη, λειτουργικότητα εθίμου). 

Οι διεθνείς συνθήκες (σύναψη, προϋποθέσεις, συμφωνίες απλοποιημένης μορφής, επιφυλάξεις, αποτε-

λέσματα, λήξη , αναστολή ισχύος, απρόβλεπτη και ριζική μεταβολή των συνθηκών). Οι επικουρικές 

πηγές.  

Βασικές έννοιες του δικαίου της θάλασσας (εσωτερικά ύδατα, αιγιαλίτιδα ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, 

υφαλοκρηπίδα, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη). 

Ο ΟΗΕ (σκοπός, οργάνωση, μέλη, το διεθνές δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών). 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ  
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 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ρούκουνας Εμμ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 3η Έκδοση, 

2019. 

 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Κείμενα & Πρακτική, Γιόκαρης Αγγ./ Σισιλιάνος Λ.-Αλ./Παζαρτζή 

Φ./Γαβουνέλη Μ./Κυριακόπουλος Γ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 1η Έκδοση, 2012. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ  

 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο – Θεωρία των Πηγών, Ιωάννου Κ./ Ροζάκης Χρ./ Φατούρος Αρ-

γ./Οικονομίδης Κ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 1988. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΑΓΓΛΙΚΑ 

Κωδικός Αριθμός: 700225 

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄, ΕΕ 

Διδάσκουσα:  Ευαγ. Πλεμμένου 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΓΑΛΛΙΚΑ  

Κωδικός Αριθμός: 700226 

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄, ΕΕ 

Διδάσκουσα: Μ. Συντιχάκη 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΙΤΑΛΙΚΑ  

Κωδικός Αριθμός: 700227 

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄, ΕΕ 

Διδάσκουσα: Αικ. Παπαμελέτη 

 

Ε΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Ι. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  

Κωδικός Αριθμός: 700023 

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Α. Τσάμης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις λογιστικές έννοιες που αποτέλεσαν πεδίο μελέτης 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι . 

Αναλυτικά, στα πλαίσια του μαθήματος, θα διδαχθούν οι ακόλουθες ενότητες: 

1. Αποθέματα  

Απογραφή, Συστήματα παρακολούθησης αποθεμάτων (Διαρκής και κή απογραφή), κόστος πωληθέ-

ντων, Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, Αποτίμηση αποθεμάτων (κατά τα ΕΛΠ), Λογιστική παρακο-

λούθηση αποθεμάτων, Κόστος αγοράς αποθεμάτων, Τιμολογιακή αξία, Ειδικά Έξοδα αγορών, Προσ-
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διορισμός κόστους πωληθέντων, Προσδιορισμός αποτελέσματος από την αγορά και πώληση αποθεμά-

των, Λογαριασμός Μικτού Αποτελέσματος 

2. Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία 

Ακινητοποιήσεις, Ενσώματα Πάγια, Άυλα Πάγια, Λογιστικός χειρισμός επέκτασης- προσθήκης- βελ-

τίωσης-συντήρησης & επισκευών, Aπόκτηση Παγίων (Κόστος κτήσεως Eνσώματων & Άυλων Παγί-

ων), Εκμετάλλευση Παγίων (Αποσβέσεις-Γενικές αρχές λογισμού αποσβέσεων), Απομάκρυνση Παγί-

ων (Πώληση, Ανταλλαγή, Καταστροφή), Συμμετοχές (Σχέσεις μητρικής –θυγατρικής)  

3. Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

Απαιτήσεις & Διαθέσιμα Πελάτες, επισφαλείς απαιτήσεις, Γραμμάτια εισπρακτέα (Αξιοποίηση, εί-

σπραξη), Mεταβατικοί λογαριασμοί, Εξοδα επόμενων χρήσεων, Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα  

4. Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Πρoβλέψεις (Σχηματισμός-Χρησιμοποίηση) Δη-

μιουργία Υποχρεώσεων (από εμπορικές πιστώσεις, από Τραπεζικά Δάνεια, από διάφορες πιστώσεις) 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 

5. Έξοδα και ζημιές, Έσοδα και κέρδη 

6. Εισαγωγή στο κύκλωμα των Λογαριασμών Τάξεως και της Λογιστικής του Συναλλάγματος 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση: Βασική θεωρία και χρήση με ανανέωση του Ε-

ΓΛΣ για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τα ΕΛΠ, Παπαδέας Βασ., ΕΚΔΟ-

ΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΕΑ, 2η Έκδοση, 2017. 

 Χρηματοοικονομική Λογιστική, Τόμος Β, Αληφαντής Γ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 5η 

Έκδοση, 2019.  

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Τσάμης Α.: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, τόμος ΙΙ (Ειδικά λογιστικά θέματα) 

(Ελεύθερης πρόσβασης στο « ΠΑΝΔΗΜΟΣ»). 

 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 

Κωδικός Αριθμός: 700097 

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ν. Καραβίτης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα αυτό αρχίζουμε με τη μελέτη της συμπεριφοράς της επιχείρησης και τη θεωρία παραγω-

γής και κόστους. Στόχος είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων που μεγιστοποιούν τα 

κέρδη τους, τόσο σε ανταγωνιστικό όσο και σε μη ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς. Θα διαχωρί-

σουμε το πρόβλημα της μεγιστοποίησης του κέρδους σε δύο μέρη, το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης 

του κόστους παραγωγής μιας οποιαδήποτε ποσότητας προϊόντος και στη συνέχεια θα δούμε πως επιλέ-

γεται το πλέον κερδοφόρο επίπεδο προϊόντος. Θα μελετήσουμε πως προκύπτει η καμπύλη προσφοράς 

μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης από τη συνάρτηση κόστους της, χρησιμοποιώντας το μοντέλο της 

μεγιστοποίησης του κέρδους. Τέλος, θα διερευνήσουμε την καμπύλη προσφοράς του κλάδου. Ακο-

λούθως εξετάζουμε τη δομή διαφόρων μορφών αγοράς (μονοπώλιο, μονοψώνιο, ολογοπώλιο, μονο-

πωλιακός ανταγωνισμός).  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 
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 Εισαγωγή στην Οικονομική, Τόμος Α, Begg David/Vernasca Gianluigi/Fisher 

Stanley/Dornbusch Rudiger, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 3η Έκδοση, 2015. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Μικροοικονομική, Besanko, D./Braeutigam, R., Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2009. 

 Μικροοικονομική. Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Varian, H., Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 1992. 

 Μικροοικονομική (Τόμος ΙΙ), Chacholiades, Μ., Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 1990. 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 

Κωδικός Αριθμός: 700098 

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Θ. Μαριόλης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο προσδιορισμός των βασικών νομοτελειών και χαρακτηριστικών 

του Διεθνούς Οικονομικού Συστήματος. ΄Ετσι, αναπτύσσονται και διερευνώνται (i) ο νόμος του συ-

γκριτικού πλεονεκτήματος και οι σχέσεις του με τον νόμο του απολύτου πλεονεκτήματος, (ii) η ευστά-

θεια του Διεθνούς Οικονομικού Συστήματος, (iii) οι επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στις καταναλω-

τικές δυνατότητες και στην κατανομή του εισοδήματος, (iv) ο ρόλος των οικονομιών κλίμακας και του 

ατελούς ανταγωνισμού, και, τέλος (v) οι κύριες μορφές δασμολογικής και μη δασμολογικής πολιτικής. 

Η ανάλυση βασίζεται στο υπόδειγμα του D.Ricardo και, εν συνεχεία, στα υποδείγματα των νεοκλασι-

κών οικονομολόγων (Ε. Heckscher, B. Ohlin, P. A. Samuelson, R. W. Jones), ενώ παράλληλα υποδει-

κνύονται τα εσωτερικά όρια όλων αυτών των υποδειγμάτων και η αναγκαιότητα μελέτης του αντικει-

μένου εντός ενός υποδείγματος που θέτει, εξαρχής, στο επίκεντρο της ανάλυσης τόσο το ρόλο των 

αναπαραγόμενων μέσων παραγωγής, όσο και τη διαδικασία της κατανομής και μεγέθυνσης του εισο-

δήματος, δηλ. του υποδείγματος που ανέπτυξαν ο Piero Sraffa και οι μαθητές του (S. Parrinello, I. 

Steedman, J. S. Metcalfe, L. Mainwaring) και το οποίο οδήγησε, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, 

στη συγκρότηση της λεγόμενης «Σραφφαϊανής ή Μοντέρνας Κλασικής Θεωρίας του Διεθνούς Εμπο-

ρίου». 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Διεθνής Οικονομική, Salvatore Dominick, Επιμέλεια: Σιουρούνης Γρ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ 

& ΥΙΟΙ Α.Ε., 12η Έκδοση, 2017. 

 Διεθνής Οικονομική, Θεωρία και Πολιτική, Krugman P./Obstfeld M./Melitz M., ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 4η Έκδοση, 2016. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

Κωδικός Αριθμός: 700125 

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄, ΥΠ 

Διδάσκων: Γ. Πετράκος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν οι βασικές αρχές της Επαγωγικής Στατιστικής και συγκεκριμέ-

να στοιχεία Δειγματοληψίας, Εκτιμητικής και Ελέγχου Υποθέσεων. Οι έννοιες και οι μέθοδοι αυτοί 

αποτελούν τη βάση κάθε Στατιστικής έρευνας που στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων από δείγμα για 

πληθυσμό (Στατιστικές έρευνες-ΕΣΥΕ, Έρευνες αγοράς, Δημοσκοπήσεις, Exit Polls, κ.λπ. Επίσης α-

ποτελεί ουσιαστικό προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στην Οικονομετρία και τη γενικότερη μελέτη 
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στοχαστικών μοντέλων. Διδάσκονται τα ακόλουθα θέματα: A. Δείγματα και Δειγματικές κατανομές: 

Βασικές έννοιες (Δείγμα, Πληθυσμός, Παράμετροι, κλπ.), Παράγωγες κατανομές (χ2, t-student, F), 

Κεντρικό οριακό θεώρημα. B. Εκτιμητική: Μονότιμη σημειακή εκτίμηση (Αμεροληψία, μέσο τετρα-

γωνικό σφάλμα, Φράγμα Cramer-Rao, Επάρκεια, Συνέπεια, ασυμπτωτικές ιδιότητες, Μέθοδοι εύρεσης 

εκτιμητριών, Διαστήματα εμπιστοσύνης για πληθυσμιακούς μέσους, διασπορές και συναρτήσεις αυτών 

(διαφορές, λόγοι). Γ. Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων: Βασικές έννοιες (σφάλματα, επίπεδα, ισχύς, 

υποθέσεις, κλπ.), Λήμμα Neyman–Pearson, Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας, έλεγχοι για πληθυσμια-

κές παραμέτρους όπως μέσοι, ποσοστά, διασπορές και συναρτήσεις αυτών. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ανάλυση δεδομένων με χρήση R, Φουσκάκης Δ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 1η 

Έκδοση, 2013. 

 Στατιστική, Τόμος Α, Ζαχαροπούλου Χρ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ, 7η Έκδοση, 2018. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Κωδικός Αριθμός: 700149 

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Ολ. Γκούμα (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών θεμάτων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

(ΕΛΠ) – τα οποία αποτελούν το βασικό υπόβαθρο για την κατάρτιση και τη χρήση των Λογιστικών 

Καταστάσεων των οικονομικών μονάδων στην Ελλάδα- τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής 

εφαρμογής.  

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες: 

1. Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση από τις λογιστικές καταστάσεις. 

2. Το οικονομικό-λογιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα. 

3. Περί της λογιστικής τυποποίησης-λογιστικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. 

4. Λογιστική σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσια-

κά στοιχεία, Αποθέματα, Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, Καθαρή Θέ-

ση, Υποχρεώσεις, Έξοδα και ζημιές, Έσοδα και κέρδη, Ειδικά Λογιστικά Θέματα -Λογιστική 

τέλους χρήσεως). 

5. Παρουσίαση των λογαριασμών στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με 

τα ΕΛΠ. 

6. Γενική Άσκηση Εφαρμογής των ΕΛΠ. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Κορομηλάς Γ./ΤσιαουσίδουΜ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ TAX ADVISORS 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε., 1η Έκδοση, 

2020. 

 Προχωρημένη Λογιστική, Αγγελόπουλος Ελ./Γεωργόπουλος Αντ./Ντόκας Ι., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΓΕ-

ΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, 1η Έκδοση, 2018. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Ανάλυση Λογιστικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων [ηλεκτρ. βιβλ.], Αποστόλου Απ., 

2015. To σύγγραμμα είναι ανοικτής πρόσβασης ,αναπτύχθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών Α-

καδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και ευρίσκεται στην διεύθυνση 
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http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760. Χρήσιμα για το παρόν μάθημα τα Κεφάλαια 2, 

και τo Παράρτημα 1. 

 

ΙΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Γενικές Αρχές) 

Κωδικός Αριθμός: 700058 

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα:  Μ. Πρινιωτάκη (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ι. Οι δεσπόζουσες στο Διοικητικό Δίκαιο γενικές αρχές. Γενικές Παρατηρήσεις. Η λειτουργικότητα 

των γενικών αρχών. Ο ρόλος και η λειτουργίας τους στη νομολογία του ΣτΕ και στην κοινοτική έννο-

μη τάξη. 

ΙΙ. Η αρχή της νομιμότητας της Διοικήσεως. Η αρχή της αδιαλείπτου λειτουργίας των δημοσίων υπη-

ρεσιών. Η αρχή της ισότητας. Η αρχή της αμεροληψίας της Διοικήσεως. Η αρχή της αιτιολογίας των 

διοικητικών πράξεων. Η αρχή της ακροάσεως του διοικουμένου. Η αρχή της μη αναδρομικής ισχύος 

των διοικητικών πράξεων. Η αρχή της ευλόγου αναλογίας μέσου προς σκοπό. Η σημασία τους στη 

νομολογία του ΣτΕ και στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).  

Η αρχή της νομικής ασφάλειας, περιεχόμενο, εκδηλώσεις και νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΚ.  

Άλλες γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου. Αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Θεμελιώδη 

δικαιώματα. 

ΙΙΙ. Ποια η νομική φύση και ποιο το κύρος των γενικών αρχών του Διοικητικού Δικαίου. 

ΙV. Θεμελιώδεις έννοιες του Διοικητικού Δικαίου. Η έννοια της δημόσιας εξουσίας. Η γενική αρχή της 

νομιμότητος της διοικήσεως. Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. Δικαίωμα 

του διοικητικού δικαίου (Δημόσια εξ’ υποκειμένου έννομη σχέση του διοικητικού δικαίου). 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Γενικές αρχές στη νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΚ – Συγγραφέας: Α. Μαρκαντωνάτου –

Σκαλτσά – Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσ/νίκη, 2007. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος - Συγγραφέας: Δ. Κόρσος - Εκδόσεις: Αντ. Σάκκουλας, Αθή-

να, 2005. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Δημόσιο Λογιστικό) 

Κωδικός Αριθμός: 700059 

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Ε. Μπάλτα / Β. Κουγέας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
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Το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση των βασικών εννοιών και στοιχείων του εφαρμοζόμενου δημοσιο-

νομικού συστήματος στην Ελλάδα και ειδικότερα των κανόνων του δημόσιου λογιστικού (Σύνταγμα, 

Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία). Εξετάζονται τα στάδια του κρατικού 

προϋπολογισμού [κατάρτιση, έγκριση, εκτέλεση, έλεγχος] και οι εμπλεκόμενοι σε αυτά φορείς [Κοι-

νοβούλιο, Υπουργείο Οικονομικών / Διοίκηση, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Ένωση] και όργανα. 

Επίσης, επιχειρείται η προσέγγιση της έννοιας της νομιμοποίησης της δημοσιονομικής δραστηριότητας 

του Κράτους.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, Μπάρμπας Ν., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 8η Έκδοση, 

2020.  

 Οι αρχές του κοινοτικού προϋπολογισμού και η εφαρμογή τους, Κουγέας Β., Νομική Βιβλιοθή-

κη, 2008. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Κωδικός Αριθμός: 700178 

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ξ. Κοντιάδης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα εξετάζονται οι αρχές οργάνωσης και διοίκησης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 

υγείας και πρόνοιας στην Ελλάδα, με αφετηρία την αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελλη-

νικού κοινωνικού κράτους. Αναλύεται η ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής διοίκησης και παρουσιάζεται 

η διοικητική διάρθρωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας.  

Κύριες ενότητες: Εξέλιξη και μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας. Η επίδραση του εξωτερικού περι-

βάλλοντος: δημογραφικές εξελίξεις και δημοσιοοικονομικά δεδομένα. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις: 

Κράτος πρόνοιας, κοινωνικό κράτος, κοινωνική πολιτική, κοινωνική διοίκηση. Μηχανισμοί κοινωνι-

κής προστασίας. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Κριτήρια διάκρισης μεταξύ κοινωνικής ασφάλι-

σης και κοινωνικής πρόνοιας. Οργανωτική διάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Εισαγωγή στην κοινωνική διοίκηση και τους θεσμούς κοινωνικής ασφάλειας, Κοντιάδης Ξ., εκ-

δ. Παπαζήση, Αθήνα 2008. 

 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Π., εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 

3η Έκδοση, 2019. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Η αναδιάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο, Κοντιάδης Ξ./Τσέκος Θ., εκδ. 

Παπαζήση, Αθήνα 2008. 

 Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, Κο-

ντιάδης Ξ., εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2004.  

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 

Fundamental Rights – Part II (Erasmus) 

Κωδικός Αριθμός: 700179 
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Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσες: Π. Παπαδάκη / Φ. Παναγοπούλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα αυτό διδάσκονται: Η γενική αρχή της ισότητας (ιστορία, νομική φύση, φορείς και περιε-

χόμενο του δικαιώματος) και ορισμένα ειδικά ατομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, την 

τιμή και την ελευθερία, το δικαίωμα στην ιθαγένεια και η κατοχύρωση της προσωπικής ελευθερίας 

(εξετάζονται η ιστορία,η νομική φύση τους, η συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων στην Ελ-

λάδα, στην αλλοδαπή και σε διεθνείς συνθήκες, οι φορείς και οι αποδέκτες αυτών). Το ζήτημα του 

επιτρεπτού της έκδοσης αλλοδαπού για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας στην Ελλάδα και την αλλο-

δαπή.   

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 Γενετική Τεχνολογία και Θεμελιώδη Δικαιώματα, Κριάρη-Κατράνη Ισμ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚ-

ΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 1999. 

 Η Συνταγματική και Διεθνής Προστασία της Ιθαγένειας, Παπαδάκη Πολ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚ-

ΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 1η Έκδοση, 2020. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 Οι γαλλικές Διακηρύξεις των Δικαιωμάτων του 18ου αιώνα, Συγγραφέας: Ηλ. Νικολόπουλος, 

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1991. 

 Ράικος Αθαν., Συνταγματικό Δίκαιο, τ. ΙΙΙ, Θεμελιώδη δικαιώματα, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 

2011. 

Στα πλαίσια των παραδόσεων δίνεται υλικό σχετικό με τα κάθε φορά εξεταζόμενα δικαιώματα, π. χ. 

δικαστικές αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις ή άλλα επιστημονικά άρθρα, δημοσιευμένα σε νομικά περιο-

δικά (έντυπα ή ηλεκτρονικά). 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ 

Κωδικός Αριθμός: 700220 

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Στ. Κτιστάκη 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη του διοικητικού φαινομένου και η παρουσίαση της Επιστή-

μης της Διοίκησης ως εφαρμοσμένης επιστήμης.  

Πέραν της αναπτύξεως των απόψεων κάθε σχετικού θεωρητικού ρεύματος (γραφειοκρατικός ιδεότυ-

πος του Weber, μηχανιστική θεωρία του Τaylor, θεωρία των οργανώσεων και βασικές αρχές του New 

Public Management), στο μάθημα επιχειρείται η συσχέτιση των διαφορετικών απόψεων με το κοινό 

αντικείμενο μελέτης που είναι η σύγχρονη διοικητική πραγματικότητα.  

Προς το σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται και εισηγήσεις φοιτητών σε θεματικές που αναδεικνύουν τη 

σημασία των θεωρητικών μεθόδων διοίκησης στην αντιμετώπιση προβλημάτων της Ελληνικής Δημό-

σιας Διοίκησης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι θεματικές των εργασιών: - Ο λαβύρινθος της γραφειοκρατίας: Δημόσια 

Διοίκηση και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα - Δημόσια και ιδιωτική σφαίρα στην Ελλάδα. Η περί-

πτωση των ΣΔΙΤ - Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση - Διαφάνεια και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Η καλή διακυβέρνηση σαν δημόσια πολιτική στη σύγχρονη εποχή. 
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ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη - Συγγραφέας: Στ. Κτιστάκη, εκδ. Παπαζήση, 2009. 

 Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων, Μακρυδημήτρης Αντ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

ΑΕ, 1η Έκδοση, 2012. 

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Εμπράγματο Δίκαιο) 

Κωδικός Αριθμός: 700064 

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Ε. Βόγκλης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αρχές του εμπραγμάτου δικαίου. Σχέση ενοχικού και εμπραγμάτου δικαίου – Έννοια του πράγματος - 

Κυριότητα – Νομή – Κατοχή – Πραγματικές και Προσωπικές Δουλείες – Δημοσιότητα εμπράγματων 

δικαιωμάτων – Εμπράγματη ασφάλεια: υποθήκη, ενέχυρο – Συγκυριότητα – Χρησικτησία - Οριζόντια 

και κάθετη ιδιοκτησία 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Εγχειρίδιο Εμπραγμάτου, Δικαίου, Γεωργιάδης Απ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΕ, 2012. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 700117 

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Β. Κέφης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η φύση και η ενέργεια αποτελούν ζωτικότατα στοιχεία της ζωής μας. Το συγκεκριμένο μάθημα με τον 

θεμελιακό-διεπιστημονικό χαρακτήρα του προετοιμάζει και ευαισθητοποιεί τους φοιτητές-

μελλοντικούς λήπτες αποφάσεων-για θέματα που αφορούν το οικολογικό πρόβλημα, τη προστασία του 

περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων. Παράλληλα επιβεβαιώνει τη 

σχέση μεταξύ τριών επιστημονικών πεδίων, της οικονομικής επιστήμης, της διοικητικής επιστήμης και 

της επιστήμης του περιβάλλοντος. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Φυσικοί Πόροι, Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Αραμπατζής Γ./Πολύζος Σ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ 

& ΥΙΟΙ Α.Ε., 2008. 

 Περιβαλλοντική Επιστήμη, Miller G. Tyler/Spoolman E. Scott, Επιμέλεια: Δημητρακόπουλος 

Π./Γαβριλάκης Κ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.,15η Έκδοση, 2018.  

Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων χρησιμοποιείται επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό από την ελληνική και 

ξένη βιβλιογραφία, από ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, από περιβαλλοντικές μελέτες 

επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και από πηγές πληροφόρησης του Διαδικτύου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κωδικός Αριθμός: 700124 

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ [ΕΠ] 

Διδάσκοντες: Α. Μπώλος / Χ. Χριστοπούλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την έννοια της εμπορικής πράξης, τις διακρίσεις των εμπορικών πρά-

ξεων, τα κριτήρια εμπορικότητας, αναλυτική παράθεση των αντικειμενικά εμπορικών πράξεων, τις 

συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας, τις κατηγορίες των εμπόρων, συνοπτική παρουσίαση των εμπορι-

κών εταιριών, την έννοια του καταναλωτή κατά το ημεδαπό και ενωσιακό δίκαιο, την έννοια των ΓΟΣ, 

την προστασία έναντι καταχρηστικών ΓΟΣ, την έννοια των αξιογράφων, συνοπτική παρουσίαση των 

χαρακτηριστικών τους και της λειτουργίας τους, συνοπτική παρουσίαση της συναλλαγματικής και της 

επιταγής.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, Χατζηγάγιος Θ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΙΚΟΥΛΑ, 2η Έκδοση, 2016. 

 Εμπορικό Δίκαιο, Ψυχομάνης Σπ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 3η Έκδοση, 2018. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 700194 

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Β. Κέφης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η ικανότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και μεγιστοποίησης της απόδοσης αποτελεί θεμελιώδη 

αναγκαιότητα για τα σύγχρονα διοικητικά στελέχη. Το μάθημα «Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσε-

ων» βοηθά στην ανάπτυξη αναλυτικών και σχεδιαστικών ικανοτήτων από τους ηγέτες των ομάδων. 

Από την έρευνα, τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων και την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου 

(strategic plan) έως την αναθεώρηση και την αναπροσαρμογή του, όλα τα θέματα εφαρμογής και εξέ-

λιξης μιας επιτυχημένης στρατηγικής εξηγούνται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια και πληρό-

τητα. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Στρατηγική Διοίκηση, Θεωρία και Εφαρμογές, Dess G./ McNamara G./Eisner A./Lee S.-H., 

Επιμέλεια: Κέφης Β./Κλήμης Γ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ ΑΕ, 9η Έκδοση, 2019. 

 Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Παπαδάκης Β. Μ., Τόμος Α, 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, 7η έκδοση, 2016. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, Johnson G.-Scholes K./Whittington R., (2011), 

επιμ. Ν. Κωνσταντόπουλος, μεταφ. Η. Νικολάου, εκδ. Κριτική. 

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων χρησιμοποιείται επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό από την ελληνική και 

ξένη βιβλιογραφία, από ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και από πηγές του Διαδι-

κτύου. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Κωδικός Αριθμός: 700216 

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Ι. Φίλος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Γενικά περί Επιχειρηματικότητας 

Εκφάνσεις της Επιχειρηματικότητας  

Από την Ιδέα στην ίδρυση της Επιχείρησης:  

Βήμα 1. Αποτίμηση Προσόντων, μέσων και αναγκαίων δεξιοτήτων  

Βήμα 2.Η αναγνώριση της Επιχειρηματικής ιδέας 

Βήμα 3.Το Επιχειρηματικό Σχέδιο 

Βήμα 4.Το Σχέδιο Μάρκετινγκ 

Βήμα 5. Χρηματοδότηση της Επιχείρησης  

Βήμα 6.Επιλογή Μορφής της Επιχείρησης  

Λοιπά βήματα για την ίδρυση τυης Επιχείρησης  

Διανοητικό κεφάλαιο της επιχείρησης 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Παπαδάκης Β. Μ., Τόμος Α, 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, 7η έκδοση, 2016. 

 Επιχειρηματικότητα, Γωνιάδης Ηρ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 1η Έκδοση, 2016. 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Διατομεακό μάθημα) 

Κωδικός Αριθμός: 700231 

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ [ΕΠ] 

Διδάσκοντες: Θ. Μαριόλης / Α. Χάνος / Γ. Πετράκος / Ε. Βόγκλης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα συνδιδάσκεται από Καθηγητές του Τομέα Δικαίου και του Τομέα Οικονομίας, και απο-

σκοπεί στην συνθετική εξέταση, σε πρότυπο και ερευνητικό επίπεδο, της αλληλεπίδρασης Δικαίου–

Οικονομίας, αξιοποιώντας το διεπιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και τις σπουδές των φοιτητών 

σε νομικά και οικονομικά πεδία. Αντικείμενο αποτελούν τα κοινά ζητήματα δικαίου και οικονομίας 

τόσο σε επίπεδο εργαλείων ερμηνείας και ανάπτυξης που παρέχει η οικονομική στην νομική επιστήμη, 

και το αντίστροφο, όσο και σε επίπεδο περιορισμών που τίθενται από το δίκαιο στην οικονομία, και το 

αντίστροφο. Η διδασκαλία περιλαμβάνει συνδυαστική αναφορά σε θεωρία και πράξη, σε εθνικό και 

διεθνικό επίπεδο. Εξετάζονται, ειδικότερα, η θεωρία των δίκαιων τιμών και της διανομής του κοινωνι-

κού εισοδήματος, η θεωρία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, οι εφαρμογές της θεωρίας πιθανο-

τήτων και του στατιστικού ελέγχου σε νομικές υποθέσεις, ο ρόλος των οικονομικών κριτηρίων κατά τη 

νομική αξιολόγηση, η σημασία της οικονομικής λειτουργίας των συμβάσεων, η αποτελεσματικότητα 

της ρύθμισης των τομέων της οικονομίας, και ο περιορισμός των ατομικών δικαιωμάτων σε συνθήκες 
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οικονομικής κρίσης. Οι παραδόσεις καταλήγουν με διοργάνωση ετήσιου διήμερου ανοικτού σεμιναρί-

ου, στο οποίο δύνανται να μετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Θεσμοί, Θεσμική Αλλαγή και Οικονομική Επίδοση, North D.C., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

ΑΕΒΕ, 1η Έκδοση, 2006. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ηθικά Νικομάχεια, Τόμοι 1–2, Αριστοτέλης, Εκδόσεις Ζήτρος Θεσσαλονίκη, 2006. 

 Οικονομία και Δίκαιο, Τόμοι Α–Β, Γέμτος, Π., Αθήνα, Σάκκουλας, 2001. 

 Μεσότητα και «Τρίτος Άνθρωπος» στην Αριστοτελίζουσα Θεωρία των Ανταλλακτικών Αξιών, 

Μαριόλης Θ., Statistical Review, Journal of the Greek Statistical Association , Vol. 11–12, 

2018, σελ. 142–160. 

 Μαρξισμός και Δίκαιο, Πασουκάνις, Ε, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, 1985. 

 Εφαρμογές της Θεωρίας Πιθανοτήτων με τη Χρήση της R, Πετράκος, Γ., 2017, Αθήνα, Εκδό-

σεις Τσότρας. 

 

ΣΤ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Ι. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Κωδικός Αριθμός: 700037 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Κ. Καυκά (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η ανάλυση της διαδικασίας διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, των εννοιών της γραφειοκρατί-

ας, παραοικονομίας, φοροδιαφυγής διακυβέρνησης και της διαφθοράς και των επιπτώσεών της στην 

οικονομική πολιτική. Η εξέταση των εννοιών της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιμών και 

του πληθωρισμού, το ζήτημα της μέτρησης του πληθωρισμού, οι σχέσεις πληθωρισμού και ανεργίας, 

τα αίτια του πληθωρισμού. Το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού. Η εξέταση των εννοιών της πλή-

ρους απασχόλησης και της ανεργίας, η μέτρηση της ανεργίας, τα είδη της ανεργίας. Η ανάλυση των 

διεθνών λογαριασμών της οικονομίας και συγκεκριμένα του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς 

επενδυτικής θέσης και των προβλημάτων με τα οποία συνδέονται. Η εξέταση του προβλήματος της 

οικονομικής μεγέθυνσης. Όλα τα παραπάνω ζητήματα αναλύονται με αναφορά στις χώρες-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της δια-

μόρφωσης της οικονομικής στο πλαίσιο της ΟΝΕ, της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης και των μηχανισμών χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Οικονομική Πολιτική - Συγγραφέας: Ι. Βαβούρας, Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα, 2013. 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ 

Κωδικός Αριθμός: 700102 
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Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Θ. Μαριόλης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το Μάθημα αναλύει το Διεθνικό Οικονομικό Σύστημα μακροοικονομικά, πραγματεύεται τη λεγόμενη 

«νομισματική πλευρά» και, συνεπώς, επικεντρώνεται στα ζητήματα: (i) ενεργού ζητήσεως, (ii) ανι-

σορροπίας του εξωτερικού τομέα, (iii) προσδιορισμού του ύψους των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

(iv) γενικού επιπέδου τιμών, (v) ανεργίας, και (vi) οικονομικής πολιτικής. Ειδικότερα, η παράδοση 

στοχεύει στη συγκρότηση μακροοικονομικών υποδειγμάτων ανοικτών οικονομιών (τύπου IS–LM και, 

περαιτέρω, συναθροιστικής προσφοράς-ζητήσεως), τα οποία καθιστούν δυνατή την ανάλυση των προ-

αναφερθέντων ζητημάτων. Από καθαρά μεθοδολογική και διδακτική άποψη, η έμφαση δίνεται στην 

κατανόηση της λογικής συγκρότησης των διαφόρων υποδειγμάτων και, έτσι, στη συγκριτική και κριτι-

κή εξέταση των διδασκαλιών των διαφόρων σχολών (Κεϋνσιανή, Μετακεϋνσιανή, Μονεταριστική, 

Ορθολογικών Προσδοκιών, Νεο-Κεϋνσιανή) της Διεθνικής Μακροοικονομικής. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ευρωπαϊκή Ένωση και Οικονομική Κρίση, Μαριόλης Θ., Matura, 1η Έκδοση, 2011. 

 Διεθνής Οικονομική, Salvatore D., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ ΑΕ, 12η Έκδοση, 2017. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 International Macroeconomics, Theory and Policy, Argy V., 1994, London, Routledge. 

 Διεθνής Οικονομική. Θεωρία και Πολιτική, Krugman, P./Obstfeld, M./ Melitz, J., Αθήνα, Κρι-

τική. 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Κωδικός Αριθμός: 700159 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ (για τη κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής) και Η΄(για τη κατεύθυνση 

Δημοσίων Θεσμών), ΥΠ 

Διδάσκων: Β. Κέφης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» εντάσσεται στο είδος των διοικητικών μαθημάτων με ιδιαί-

τερη θεμελιακή και διεπιστημονική βάση. Θέτει ως άμεση προτεραιότητα τη προσφορά γνώσεων και 

υπεύθυνης πληροφόρησης για τις αρχές, τις ιδέες ,τις μεθόδους και τις τεχνικές της Ολικής Ποιότητας, 

στοιχεία τα οποία κάνουν τις σύγχρονες επιχειρηματικές μονάδες περισσότερο ευέλικτες και καινοτό-

μες (καινοτομία: όρος ο οποίος προσεγγίζεται διεξοδικά κατά τη διάρκεια των παραδόσεων). Προϋπό-

θεση για μια ολοκληρωμένη αποτύπωση του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου είναι η ενδελεχής προ-

σέγγιση των μεθόδων μέτρησης και των πιστοποιητικών (ISO, EMAS, κ.ά) ποιότητας.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κέφης Β., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 2η Έκδοση, 2014. 

Στις διαλέξεις χρησιμοποιείται επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό από την ελληνική και ξένη επιστημονική 

βιβλιογραφία, από επιστημονικά περιοδικά και από πηγές του Διαδικτύου ενώ επιλύονται case studies 

(περιπτωσιακές μελέτες) συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 
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ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Κωδικός Αριθμός: 700198 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ι. Φίλος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και η διαδικασία αντιμετώπισης των βασικών θεμάτων που 

αναφέρονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ιδίως κατά τη μετατροπή από τα αντίστοιχα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

προς αυτά.  

Οι σχετικές αναφορές στα ανωτέρω θέματα καλύπτονται ως ακολούθως: 

1. Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονο-

μικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)  

2. Οι κύριες διαφορές των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) 

3. Πάγια και χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing) 

4. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

5. Προβλέψεις και Απομειώσεις  

6. Αναβαλλόμενοι φόροι 

7. Λοιπά θέματα προτύπων (συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, πληροφορίες Σημειώσεων, εμφά-

νιση κατασκευαστικών συμβολαίων κ.λπ.)  

8. Παραδείγματα μετατροπής από ΕΛΠ σε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

9. Συνήθη σφάλματα κατά τη μετατροπή από ΕΛΠ σε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

10. Εκτιμήσεις της διοίκησης και ο ρόλος εκτιμητών, αναλογιστών και ελεγκτών στην εφαρμογή 

των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Θεωρητική Προσέγγιση και Εφαρμογές Μετατροπής, Φίλος 

Α/Αποστόλου Α., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 1η Έκδοση 2010]. 

 Σημειώσεις (οικονομικές καταστάσεις, άρθρα και λοιπό υλικό διανεμόμενο στην τάξη). 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 

Κωδικός Αριθμός: 700207 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄, ΥΠ 

Διδάσκων: Γ. Κόρδας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω εμβάθυνση στα Μαθηματικά για φοιτητές της Οικονομικής 

κατεύθυνσης με έμφαση στην Γραμμική Άλγεβρα και τον Διαφορικό Λογισμό με πολλές μεταβήτές. 

Α. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 

Διανυσματικοί χώροι, Γραμμικές απεικονήσεις, Μήτρες, Ορίζουσες, Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα, 

Γραμμικές Εξισώσεις, Λύση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων, Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων. 

Β. ΣΥΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Βασικές έννοιες, Οικονομικές συναρτήσεις, Παραγώγιση, Εφαρμογές, Ακρότατα, Δεσμευμένα ακρό-

τατα, Γραμμικά προγράμματα. 
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ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Τόμος Β, Λουκάκης 

Μ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ, 1η Έκδοση, 2014. 

 Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ, Τασόπουλος Αν., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 1η Έκδο-

ση, 2016. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Οικονομικά Μαθηματικά, Ν. Μυλωνάς/Γ. Σαραφόπουλος – Εκδόσεις: Τζιόλα. 
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ΙΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Comparative Constitutional Law (Erasmus) 

Κωδικός Αριθμός: 700065 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσες:  Π. Παπαδάκη / Φ. Παναγοπούλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η σύγκριση διαφόρων κρατικών θεσμών σε άλλα Συντάγματα, η 

κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα Συντάγματα των χωρών της Δύσης και η συγκριτική 

εξέταση αυτών. Αναλύονται επίσης:  

Αντιπροσωπευτικό και ημιαντιπροσωπευτικό σύστημα. Έννοια και διακρίσεις.  

Οι θεσμοί της λαϊκής νομοθετικής και συνταγματικής πρωτοβουλίας στην Ελβετία και τις αμερικανι-

κές Πολιτείες (States).  

Η έννοια άμεσης, έμμεσης και μικτής δημοκρατίας.  

Έννοια και μορφές δημοψηφίσματος.  

Ο θεσμός της λαϊκής αρνησικυρίας και οι θεσμοί ελέγχου των πράξεων των κυβερνώντων. Ατομική 

ανάκληση δημόσιου λειτουργού. Συλλογική ανάκληση Βουλής ή κυβέρνησης. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Η Συνταγματική και Διεθνής Προστασία της Ιθαγένειας, Παπαδάκη Πολ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚ-

ΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 1η Έκδοση, 2020. 

 Ο θεσμός του Προέδρου της Βουλής, Νικολόπουλος Ηλ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

ΕΕ, 1η Έκδοση, 2016. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ο Θεσμός της Λαϊκής Νομοθετικής και Συνταγματικής Πρωτοβουλίας Νικολόπουλος Ηλ., ΕΚ-

ΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΕ, 1η Έκδοση, 2015. 

 Η νομική θεωρία της επανάστασης. Συγγραφέας: Πολυξένη Παπαδάκη, 2014, σε ελεύθερη πρό-

σβαση από το σύστημα «Πάνδημος» της βιβλιοθήκης του Παντείου. 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κωδικός Αριθμός: 700103 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Μ. Πρινιωτάκη (ΕΣΠΑ) 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την ανάπτυξη του μαθήματος επιχειρείται η προσέγγιση της επίδρασης των ευρωπαϊκών φορο-

λογικών κανόνων στην εθνική φορολογική νομοθεσία: α) της επίδρασης των κανόνων με θετικό περιε-
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χόμενο (εναρμόνιση) και β) επίδραση των κανόνων με αρνητικό περιεχόμενο (απαγορεύσεις). Εισαγω-

γικά, εξετάζονται και αναλύονται οι κανόνες και αρχές άσκησης της φορολογικής εξουσίας του Κρά-

τους, τα αρμόδια όργανα και οι σχετικές διαδικασίες, η έννοια του φόρου και οι διακρίσεις του, όπως 

και το πεδίο του φορολογικού δικονομικού δικαίου. Επίσης, εξετάζονται ζητήματα όπως η εθνική φο-

ρολογική κυριαρχία και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορο-

αποφυγής και η εξάλειψη της διπλής φορολογίας. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Φορολογικό Δίκαιο, Φορτσάκης/Σαββαϊδου/Τσουρούφλης/ 

 Πανταζόπουλος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 6η Έκδοση, 2020. 

 Οι πηγές του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου, Πρωτογενές και Παράγωγο Δίκαιο πριν και 

μετά τη Λισσαβώνα, Κουγέας/Μηλιώνης/Πεδιαδιτάκη/Κοκόλια, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙ-

ΒΛΙΟΘΗΚΗ, 1η Έκδοση, 2012. 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κωδικός Αριθμός: 700114 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Α. Μπώλος / Χ. Χριστοπούλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο εν λόγω μάθημα εξετάζονται ζητήματα του δικαίου της τραπεζικής εποπτείας, όπως αυτή έχει δια-

μορφωθεί κυρίως μέσα από το ενωσιακό δίκαιο, ενώ δίνεται έμφαση στο δίκαιο των τραπεζικών συμ-

βάσεων. Πιο συγκεκριμένα, διδάσκονται ζητήματα που σχετίζονται με το σύνολο των τραπεζικών 

συμβάσεων, όπως λ.χ. το γενικό και ειδικό τραπεζικό απόρρητο, οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των 

τραπεζών, η χρήση προδιατυπωμένων Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ) στις συναλλαγές μεταξύ 

τραπεζών και καταναλωτών, ενώ αναλύονται μια σειρά από τραπεζικές εργασίες και ειδικότερες μορ-

φές τραπεζικών συμβάσεων, όπως λ.χ. η καταναλωτική πίστη, οι καταθετικές συμβάσεις, οι σύγχρονες 

μορφές πιστώσεων και εξασφαλίσεων αυτών.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου, Ψυχομάνης Σπ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 2η έκδοση, 

2016. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου - Δημόσιο & Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο, Ρό-

κας/Γκόρτσος/Μικρουλέα/Λιβαδά, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 3η έκδοση, 2016. 

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κωδικός Αριθμός: 700153 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Χ. Χριστοπούλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο, η έννοια της «εργασίας», της «ευπρεπούς εργασίας», της «μισθωτής 

εργασίας», η ατομική και συλλογική διάσταση του εργατικού δικαίου, το εργατικό δίκαιο στην ελληνι-

κή έννομη τάξη, οι βασικές αρχές του εργατικού δικαίου 
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Έννοια, λειτουργία και κύρος της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, η έννοια της εξάρτησης, η απα-

σχόληση στο πλαίσιο άλλων εννόμων σχέσεων  

Μορφές εμφάνισης της σχέσης εξαρτημένης εργασίας, αορίστου και ορισμένου χρόνου, με πλήρες 

ωράριο και μερική απασχόληση, δοκιμαστική εργασία, σύμβαση μαθητείας, δανεισμός εργασίας, προ-

σωρινή απασχόληση, εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών (outsourcing), τηλεργασία  

Η αμοιβή της μισθωτής εργασίας, νομική έννοια και βασικά χαρακτηριστικά μισθού, κατηγορίες μι-

σθών, μορφές μισθολογικών παροχών  

Διευθυντικό δικαίωμα, μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, αρχή της ίσης μεταχείρισης  

Λύση της εργασιακής σχέσης, καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, καταγγελία σύμβα-

σης εργασίας αορίστου χρόνου, ομαδικές απολύσεις. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Ληξουριώτης Ι., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 5η έκ-

δοση, 2017. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Εργατικό δίκαιο, Ατομικές εργασιακές σχέσεις, Ζερδελής Δ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 4η 

έκδοση, 2019.  

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Κωδικός Αριθμός: 700184 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσες: Α. Παπάζογλου / Μ. Βενετσανοπούλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα εξετάζεται η ελληνική τουριστική πολιτική, τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατά-

στασης, η εξέλιξη και το επίπεδο ανάπτυξης του τουρισμού στην Ελλάδα. Αναπτύσσονται οι βασικές 

έννοιες σχετικά με τη διοίκηση, οργάνωση, και διαχείριση προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις. 

Επισημαίνονται οι θετικές και αρνητικές συνέπειες του τουρισμού, αναλύεται το θεσμικό του πλαίσιο 

και διερευνάται η συμβολή του στην Περιφερειακή και Οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τέλος ανα-

πτύσσονται όλες οι εναλλακτικές - ειδικές μορφές τουρισμού καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους. Επίσης, παρουσιάζεται και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρισμό, οι Ευρωπαϊκές 

δράσεις υπέρ του Τουρισμού, οι Διεθνείς Τουριστικοί Οργανισμοί, η σπουδαιότητα της Τουριστικής 

Εκπαίδευσης και η προβολή του τουριστικού προϊόντος. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Η κρατική συμβολή στον Τουρισμό - Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού – Ιστορική Εξέλιξη - 

Θεσμικό Πλαίσιο, Βενετσανοπούλου Μ., Εκδόσεις: ΦΑΙΔΙΜΟΣ - ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ-

ΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 1η Έκδοση, 2019. 

 Οργάνωση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων, Τουρισμός MICE, Παπαγεωργίου Αθ., Εκδόσεις: 

ΦΑΙΔΙΜΟΣ - ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 1η Έκδοση, 2018. 

 

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Δίκαιο των Εταιρειών) 

Κωδικός Αριθμός: 700071  

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκοντες: Α. Μπώλος / Χ. Χριστοπούλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει στους φοιτητές το θεσμό του δι-

καίου των εταιρειών και την διαχρονική εξέλιξή του με έμφαση στις σύγχρονες μορφές εταιρειών. 

Στο μάθημα παρουσιάζονται όλα τα είδη των εταιρειών που ρυθμίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο, δη-

λαδή η Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.), η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ-

νης (Ε.Π.Ε.), η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) και το νέο εταιρικό μόρφωμα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 

Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) καθώς επίσης και τα Ευρωπαϊκά εταιρικά μορφώματα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

(S.E.) και 0του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.). 

Αναλύονται τα σχετικά με την ίδρυσή τους, τη λειτουργία τους, τη λύση τους καθώς και τα σχετικά με 

την ευθύνη των μελών τους. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Χατζηγάγιος Θ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΙΚΟΥΛΑ, 2η Έκδοση, 2015. 

 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Ψυχομάνης Σπ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 4η Έκδοση, 

2020. 

 

ΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 700130 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκοντες: Ι. Φίλος / Α. Αποστόλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων διατάξεων σχετικά με τη Φορολογία 

Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και των λοιπών φόρων, άμεσων και έμμεσων, που σχετίζονται με 

τη Ανώνυμη Εταιρεία και τη λειτουργία της. 

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες: 

1. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκο-

πικού χαρακτήρα, ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα, λογιστικός προσδιορισμός του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος, εξω-

λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος). 

2. Πηγές εισοδημάτων (εισόδημα από ακίνητα, εισόδημα από κινητές αξίες, εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες, εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή). 

3. Λοιπές φορολογίες (φόρος προστιθέμενης αξίας, φόρος στη συγκέν-τρωση κεφαλαίων, η φορολογία 

των αμοιβών του ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρείας). 

4. Ο φόρος εισοδήματος της Ανώνυμης Εταιρείας (ο υπολογισμός του φό-ρου εισοδήματος, εφαρμογή 

συγκεκριμένων άρθρων, φορολογική ζημιά και μεταφορά της, ζημιές εμπορικών επιχειρήσεων, η κα-

ταβολή του φόρου εισοδήματος, παρακρατήσεις φόρων). 
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5. Φόροι επί ακινήτων και πραγματικών δικαιωμάτων επί αυτών (φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ΦΠΑ 

επί ακινήτων, φόροι αυτομάτου υπερτι-μήματος, τέλος συναλλαγής ακινήτου, ενιαίο τέλος ακινήτων).  

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ–ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 700135 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄, ΕΠ  

Διδάσκων: Γ. Πετράκος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα αυτό επιχειρείται μια εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού R και η χρήση της στην 

ανάλυση πραγματικών και πολλές φορές μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) με μεθόδους από την 

περιγραφική και επαγωγική στατιστική. 1. Εγκατάσταση R – πλοήγηση, help, libraries, packages. Ει-

σαγωγή Δεδομένων, Τύποι δεδομένων και μεταβλητών. 2. Περιγραφικά μέτρα (θέσης, διασποράς, λο-

ξότητας, κύρτωσης, συσχέτισης) 3. Διαγράμματα (Ιστόγραμμα, Θηκόγραμμα, Ραβδόγραμμα, Πίττα, 

Διάγραμμα) 4. Πιθανότητες – Συνδυαστική (Υπολογισμοί στην R) 5. Διακριτές κατανομές (Διωνυμι-

κή, Poissson) Προσομοίωση, Υπολογισμοί, Διαγράμματα 6. Συνεχείς κατανομές (Κανονική, t, χ2) Υ-

πολογισμός πιθανοτήτων, Κατασκευή πινάκων, Προσομοίωση, Διαγράμματα. 7. Διαστήματα Εμπι-

στοσύνης – Έλεγχοι Υποθέσεων. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ανάλυση δεδομένων με χρήση R, Φουσκάκης Δ, Εκδ.: Τσότρας, 1η Έκδοση, 2013. 

 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και στη Στατιστική Ανάλυση με R, (ηλεκτρ. σύγγραμμα), 

ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ Ι., Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετή-

ριο "Κάλλιπος", 1η Έκδοση, 2016. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Κωδικός Αριθμός: 700161 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄, ΕΠ  

Διδάσκοντες: Λ. Μπαμπαλιούτας / Ε. Μπάλτα / Α. Παπάζογλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού διδάσκεται ο ρόλος της εσωτερικής επικοινωνίας στους Οργανι-

σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαφορές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέθοδοι επικοινωνίας 

, εμπόδια στην επικοινωνία, γραφειοκρατία , νέες μέθοδοι επικοινωνίας). Επίσης διδάσκεται η μέτρη-

ση παραγωγικότητας στους ΟΤΑ, η Διοίκηση μέσω Στόχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και η 

εφαρμογή ανασχεδιασμού της οργάνωσης των διαδικασιών σ’ αυτήν. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού εξετάζονται ο προγραμματισμός και η πολιτική που ανα-

πτύσσουν οι ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού καθώς και οι μέθοδοι οργάνωσης των υπηρεσιών και των νομικών 

τους προσώπων. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Τόμος Β, Μπαμπαλιούτας Λ., 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 2η Έκδοση 2019. 
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 Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόμος ΙΙ, Μπέσιλα-Βήκα Ευρ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΕ, 4η Έκδο-

ση 2011. 

 Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λαδιάς Χρ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 1η Έκδοση, 

2014. 

 Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δεληθέου Β., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 1η Έκ-

δοση, 2018. 

 

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Κωδικός Αριθμός: 7000187 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ [ΕΠ ] 

Διδάσκουσα: Μ. Πρινιωτάκη (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δικαίου Περιβάλλο-

ντος ως κλάδου του Δικαίου, αλλά και το συναφές με αυτό Δίκαιο της Πολεοδομίας. Ειδικότερα, ανα-

λύονται οι θέσεις τους στο πλαίσιο των λοιπών κλάδων του Δικαίου, οι πηγές τους σε επίπεδο διε-

θνούς, ευρω-ενωσιακής και εθνικής έννομης τάξης, οι βασικές αρχές τους, καθώς και τα εργαλεία πε-

ριβαλλοντικής πολιτικής. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Δίκαιο Περιβάλλοντος, Παναγόπουλος Θ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ UNIBOOKS ΙΚΕ, 4η Έκδοση, 2004. 

 Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος, Σιούτη Γλ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 3η Έκδοση, 

2018. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Special Issues of General Theory of the State and Constitutional Law (Erasmus)  

Κωδικός Αριθμός: 700222 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκουσα: Π. Παπαδάκη 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα αυτό διδάσκεται η συνταγματική ιστορία της Ελλάδας, από το Σύνταγμα του Ρήγα Φεραί-

ου και τα πρώτα επαναστατικά Συντάγματα έως σήμερα, ειδικά ζητήματα που απασχολούν τη Γεν. 

Πολιτειολογία και το Συνταγματικό Δίκαιο, όπως η συνταγματική δικαιοσύνη και τα συστήματα ελέγ-

χου της συνταγματικότητας των νόμων, το ζήτημα της κυριαρχίας στο σύγχρονο κράτος και οι περιο-

ρισμοί αυτής από την ένταξη των κρατών σε διεθνείς οργανισμούς και ομοσπονδίες, όπως π.χ. στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητήματα ίδρυσης, κατοχύρωσης και λειτουργίας διαφόρων θεσμών στο ελληνικό 

σύνταγμα, η εξέλιξη των θεσμών του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Η Συνταγματική και Διεθνής Προστασία της Ιθαγένειας, Παπαδάκη Πολ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚ-

ΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 1η Έκδοση, 2020. 

 Ο Θεσμός της Λαϊκής Νομοθετικής και Συνταγματικής Πρωτοβουλίας Νικολόπουλος Ηλ., ΕΚ-

ΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΕ, 1η Έκδοση, 2015. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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 Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδας (1821-2001), Καλτσώνης Δ., εκδ. ΚΨΜ 

 Η νομική θεωρία της επανάστασης (σε ηλεκτρονική μορφή από το σύστημα Πάνδημος του Πα-

ντείου), Συγγραφέας: Παπαδάκη Πολυξένη, 2014.  

 Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ – Συγγραφέας: Αθ. Ράϊκος, εκδ. 

Νομική Βιβλιοθήκη. 

Η ύλη ορίζεται και από άλλα διανεμηθέντα συγγράμματα, ανάλογα με την εκάστοτε διαμόρφωση των 

θεματικών του μαθήματος, καθώς και από άλλες πηγές (βιβλιοθήκη, διαδίκτυο, νομολογιακές πηγές). 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Κωδικός Αριθμός: 700223 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Σ. Πολυμέρης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα εισάγει στην τεχνολογία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με μια σε βάθος εξέταση της 

εξέλιξης στο χώρο της διακυβέρνησης και των νέων προκλήσεων που αφορούν στο νέο δημόσιο μάνα-

τζμεντ και στην παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών προς τους πολίτες ηλεκτρονικά, 24 ώρες τη ημέ-

ρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Τα διάφορα θέματα που εξετάζονται είναι:  

(1) οι τρέχουσες προκλήσεις και τάσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση  

(2) η ανάπτυξη εφαρμογών για την παρουσία της διοίκησης στο διαδίκτυο  

(3) η αξιολόγηση των αναγκών της διοίκησης 

(4) οι εφαρμογές παροχής υπηρεσιών και η δυνατότητα συναλλαγών με τους πολίτες αλλά και μεταξύ 

των υπηρεσιών  

(5) η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

(6) ο βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και χρηματοδότηση και  

(7) η ηλεκτρονική δημοκρατία. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση, Αποστολάκης Ι./Λουκής Ευρ./Χάλαρης Ι., ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 1η Έκδοση, 2008. 

 Εισαγωγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Πομπόρτσης Α., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & 

ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η Έκδοση, 2006. 

 

FINANCIAL MANAGEMENT (μόνο Erasmus) 

Κωδικός Αριθμός: 700240 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Ν. Δασκαλάκης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

This module is designed to provide students with an understanding of key areas of finance theory and 

practice. The module will explore the theoretical underpinning of financial decision making and con-

sider approaches to the assessment of investment opportunities. This will enable the development of the 
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knowledge and skills expected of a finance manager, particularly in relation to investment, financing 

and dividend decisions. Τhe module is structured around the following topics: 

 Introductory concepts of Financial Management 

 The financial system 

 Equity financing 

 Debt financing 

 Cost of capital 

 Investment Appraisal Methods 

 Capital Rationing 

 Risk and Investment appraisal 

 Dividend policy 

 Working capital management 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Watson, D. & Head, T., Corporate Finance: Principles and Practice, Pearson, 2016 

 Lumby, S. & Jones, C., Corporate Finance Theory and Practice, Cengage Learning, 2015 

 Course material (Presentations / Tutorials etc.) 

 

Ζ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

 

Ι. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 

Κωδικός Αριθμός: 700041 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Κ. Καυκά (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι μοντέρνες θεωρίες της οικονομικής μεγέθυνσης. Το ερώτημα που 

επιχειρούν να απαντήσουν, ερώτημα που αναδύεται εντός της κεϋνσιανής προβληματικής, είναι κατά 

πόσο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επιτευχθεί ένας σταθερός ρυθμός οικονομικής μεγέ-

θυνσης με πλήρη απασχόληση του επενδυμένου κεφαλαίου και της εργασίας και χωρίς πληθωρισμό. 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση, η διερεύνηση και η κριτική προσέγγιση των κεντρικών 

υποθέσεων, λογικών κατασκευών, αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων των θεωριών και μοντέλων 

της οικονομικής μεγέθυνσης που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια στην οικονομική επιστήμη. Οι 

θεωρίες που εξετάζουμε έχουν ως σημείο αναφοράς το άρθρο του Harrod (1939), το οποίο αποτελεί 

μία δοκιμαστική απόπειρα να δοθεί το περίγραμμα μιας «δυναμικής θεωρίας», αν και η εξέταση της 

διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες επιτυγχάνεται και διατηρείται η οικονομική μεγέ-

θυνση, καθώς και η προσπάθεια ανίχνευσης των μακροχρόνιων τάσεων του οικονομικού συστήματος 

συγκρότησαν έναν από τους κεντρικούς πυρήνες της ανάλυσης των Κλασσικών και του Marx. Ύστε-

ρα, από μια συνοπτική εισαγωγή σε αυτό το γενικό πλαίσιο προβληματισμού και την έκθεση ορισμέ-

νων προϋποθέσεων θεωρητικού και μεθοδολογικού χαρακτήρα, που διευκολύνει την ανάλυση, προχω-

ρούμε στην παρουσίαση και επεξεργασία ορισμένων μοντέλων μεγέθυνσης όπως αυτά των Harrod, 

Domar, του Νεοκλασικού μονοτομεακού και διτομεακού, του Fel’dman και του Kaldor.  
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ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Εισαγωγή στις Σύγχρονες Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης, Jones, H.G., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙ-

ΚΗ ΑΕ, 1993. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 

Κωδικός Αριθμός: 700106 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ν. Δασκαλάκης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει επαρκή κατανόηση στο θεματικό πεδίο των επενδύσεων 

και των μορφών χρηματοδότησης, μέσα σε ένα περιβάλλον ραγδαίων εξελίξεων. Οι εξελίξεις αυτές 

συνδέονται με το περιεχόμενο των επενδύσεων, που πραγματοποιούνται με απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων (assets) σε υλική μορφή (real assets) ή με δημιουργία χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων και 

απαιτήσεων (financial assets), μέσω των οποίων ικανοποιούνται οι μελλοντικοί επενδυτικοί στόχοι 

(investment goals/objectives). Παράλληλα, γίνεται διαχωρισμός μεταξύ άμεσης και έμμεσης επένδυ-

σης, καθώς και εσωτερικών και εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης (external financing). Οι περιορι-

σμένοι πόροι, αλλά και η παράμετρος του χρόνου (resources/time constraints) θέτουν θέμα κατάλλη-

λης επιλογής των επενδύσεων, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους επενδυτές 

(βελτιστοποίηση του αποτελέσματος), με συνθήκες περιορισμένων πόρων και αβεβαιότητας. Η διδα-

σκαλία επικεντρώνεται στα βασικά χαρακτηριστικά και το περιβάλλον των επενδύσεων καθώς και στις 

σύγχρονες προκλήσεις (πρόβλημα της αντιπροσώπευσης και εταιρική διακυβέρνηση) και στα κριτήρια 

αξιολόγησης και επιλογής των επενδύσεων για τη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων από τον επενδυτή. 

Επίσης, περιλαμβάνει τις αρχές και τις διάφορες μορφές χρηματοδότησης και τις χρηματοοικονομικές 

αγορές (χρήματος, κεφαλαίου και παραγώγων) όπου συναλλάσσονται οι επενδυτές, προκειμένου να 

υλοποιήσουν τους επενδυτικούς τους στόχους. Τέλος, αναλύονται οι έννοιες αποτίμησης αξίας, το κό-

στος κεφαλαίου, η θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης και η μερισματική θεωρία και πολιτική. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Βασιλείου Δ./Ηρειώτης Ν., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ, 2η Έκδοση, 2018. 

 Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Επενδύσεις, Μαλινδρέτου Β., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2000. 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

Κωδικός Αριθμός: 700107 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: I. Φίλος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση του θεωρητικού, αλλά και του νομοθετικού και κανονιστι-

κού πλαισίου διενέργειας εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων των 

εταιρειών και οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ανάλυσης κινδύνων και εφαρμογής διεθνών 

και ελληνικών ελεγκτικών προτύπων. 

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες: 

1. Εισαγωγή στην Ελεγκτική - Κατηγορίες ελέγχων και ελεγκτών 
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2. Πλαίσιο αρχών και προτύπων Ελεγκτικής  

3. Ελεγκτικός κίνδυνος και ουσιαστικότητα 

4. Κίνδυνοι, μέτρα ελέγχου (controls) και ελεγκτικά βήματα 

5. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  

6.  Προγράμματα ελέγχου  

7. Εισαγωγή στην ελεγκτική δειγματοληψία 

8. Ελεγκτική μαρτυρία και τεκμηρίωση, Φύλλα ελέγχου, Εκθέσεις ελέγχου 

9. Η οργάνωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 

10. Ο έλεγχος της απάτης 

11. Η σχέση της μηχανογράφησης με την ελεγκτική 

12. Η εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλματος, πιστοποιήσεις ελεγκτών.  

13. Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων ως συνέπεια παρατηρήσεων ελεγκτών 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Σύγχρονη Ελεγκτική, Καραμάνης Κ., εκδόσεις ΟΠΑ, 2008 

 Ελεγκτική, Αληφαντής Γ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 4η Έκδοση, 2019. 

 Σημειώσεις (οικονομικές καταστάσεις, άρθρα και λοιπό υλικό διανεμόμενο στην τάξη). 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι 

Κωδικός Αριθμός: 700109 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Γ. Κόρδας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν οι βασικές αρχές της θεωρίας των Γραμμικών μοντέλων και 

της εφαρμογής τους σε οικονομικές έρευνες. Οι εφαρμογές επεκτείνονται σε πολλούς άλλους τομείς 

και χρησιμοποιούνται σε κοινωνικές, ιατρικές, επιχειρησιακές και εν γένει επιστημονικές έρευνες. 

Α. ΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Βασικές έννοιες, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμήσεις και έλεγχοι βασικών υποθέσεων. 

Β. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Μέθοδοι και κριτήρια επιλογής βέλτιστου γραμμικού μοντέλου, έλεγχος υπολοίπων, εκτιμήσεις και 

έλεγχοι βασικών υποθέσεων, βασικές χρήσεις των γραμμικών μοντέλων. 

Γ. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

Μη Γραμμικότητα, Ετεροσκεδαστικότητα, Αυτοσυσχέτηση, Ενδογένεια, Πολυσυγραμμικότητα. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΑ 

 Οικονομετρία, Αρχές και Εφαρμογές, Gujarati/Porter, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ ΑΕ, 5η 

Έκδοση, 2012. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Εισαγωγή στην Οικονομετρία (τόμοι 1 & 2) - Συγγραφέας: Γ. Χρήστου – Εκδόσεις: Gutenberg. 

 Εισαγωγή στην Οικονομετρία – Ασκήσεις - Συγγραφέας: Γ. Χρήστου - Εκδόσεις: Gutenberg. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Κωδικός Αριθμός: 700162 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Ε. Μπάλτα / Β. Κουγέας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη της επίδρασης των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών 

κανόνων στη εθνική δημοσιονομική νομοθεσία και η σχέση μεταξύ τους. Ειδικότερα, επιχειρείται η 

προσέγγιση βασικών στοιχείων του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού συστήματος [προϋπολογισμός, αρ-

χές, όργανα] στο πρωτογενές και παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο και οι μεταβολές που αυτό έχει επιφέρει 

στο εθνικό Δημόσιο Λογιστικό. Αναλύονται σημαντικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο 

πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κανόνων του δημόσιου λογιστικού, προκειμένου οι έννοιές του να 

εναρμονισθούν προς αυτές της κοινοτικής διαχείρισης, αλλά και για να είναι αποτελεσματική η ευρω-

παϊκή δημοσιονομική εποπτεία. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Οι αρχές του κοινοτικού προϋπολογισμού και η εφαρμογή τους, Κουγέας Β., Νομική Βιβλιοθή-

κη, 2008. 

 Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, Μπάρμπας Ν., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 8η Έκδοση, 

2020. 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ  

Κωδικός Αριθμός: 700173 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ν. Καραβίτης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεωρίες δημοσίων δαπανών: Ο Wagner και οι επίγονοι. 

Το αποτέλεσμα μετατόπισης των δημοσίων δαπανών. 

Η ασθένεια του Baumol. 

Οικονομικά υποδείγματα της γραφειοκρατίας. 

Πολιτικο-οικονομικά υποδείγματα. 

Γενική θεώρηση των προσδιοριστικών παραγόντων των δημοσίων δαπανών. 

Το μέγεθος του δημόσιου τομέα: Ορισμοί και προβλήματα μέτρησης. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Οικονομική του Δημόσιου Τομέα, Stiglitz J./Rosengard J., Επιμέλεια: Καραβίτης Ν./Αδάμ Αντ., 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 2η Έκδοση, 2019. 

 Η παραγωγική διαδικασία στον Δημόσιο Τομέα και η αύξηση των δημοσίων δαπανών, Βαβού-

ρας/Καραβίτης/Τσουχλού, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 1990.  
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ΙΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ) 

Κωδικός Αριθμός: 700074 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Μ. Μουστάκας / Χ. Μουκίου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Γενικές γνώσεις περί διοικητικής δικαιοσύνης και ειδικότερα περιγραφή και ανάλυση των τυπικών 

προϋποθέσεων της αιτήσεως ακυρώσεως στο ΣτΕ 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, Κόρσος Δ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 3η 

Έκδοση, 2013. 

 Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος ΙΙ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 15η Έκδοση, 

2015. 

 Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Συγγραφέας: Μ. Κόρσου – Παναγοπούλου. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Ενωσιακές Ελευθερίες) 

Κωδικός Αριθμός: 700075 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Μ. Ανάγνου (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η έννοια της εσωτερικής αγοράς. Οι γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των ενωσιακών ελευθε-

ριών. Πεδία εφαρμογής. Οι εξαιρέσεις. Οι εξαιρούμενοι τομείς. 

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Η τελωνειακή ένωση. (Οι δασμοί, τα τέλη, το κοινό δα-

σμολόγιο). Οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα. Τα κρατικά εμπορικά 

μονοπώλια. 

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (μισθωτών). Το 

περιεχόμενο της ελευθερίας. Η κοινωνική ασφάλιση. Το δικαίωμα εγκατάστασης. Οι ελεύθεροι επαγ-

γελματίες, οι εταιρίες (μορφές εγκατάστασης των εταιριών). 

Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. (΄Εννοια, διακρίσεις, περιεχόμενο της ελευθερίας). 

Η ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων (έννοια, περιεχόμενο, εξαιρέσεις). 

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Η απαγόρευση των συμφωνιών, η απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλ-

λευσης δεσπόζουσας θέσης, η σχέση του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου περί ανταγωνισμού. 

Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιες συμβάσεις και οι κρατικές ενι-

σχύσεις. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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 Η κατ’ άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ εσωτερική αγορά: ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων, Μεγκ–Παπαντώνη Μ./Ταγαράς Χ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟ-

ΘΗΚΗ, 3η Έκδοση, 2013. 

 Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Παπαγιάννης Δον., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 5η ΄Εκδοση, 

2016. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών, Καρύδης Γ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2012. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός Αριθμός: 700186 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Α. Παπάζογλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το πρόβλημα της ανεργίας. Αίτια της ανεργίας. Οι διεθνείς διαστάσεις της ανεργίας. Θεωρίες για την 

ανεργία. Μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της ανεργίας. Πολιτικές για την αντιμετώπιση 

της ανεργίας στην Ελλάδα. Οι εργασιακές σχέσεις και η ανάπτυξη των ευέλικτων μορφών απασχόλη-

σης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. Η έννοια και το περιεχόμενο της ευελιξίας της εργασίας 

και οι επιμέρους εκφράσεις της. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των εργασιακών 

σχέσεων και ο ρόλος της ευελιξίας στην αύξηση της απασχόλησης. Οι κυριότερες εξελίξεις στο πεδίο 

των εργασιακών σχέσεων και οι πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα, Μητρόπουλος Αλ., ΕΚ-

ΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ ΙΚΕ, 1η Έκδοση, 2020.  

 Από την εργασία στην ανεργία και πάλι πίσω, Καϋκ Π./Ζυλμπερμπεργκ Α., ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟ-

ΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 1η Έκδοση, 2017. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Πολιτική Απασχόλησης – Πεδίο Σύζευξης της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, συγγρα-

φείς: Μ. Καραμεσίνη, Ι. Κουζής κ.λπ., εκδ. Δάρδανος, 2005. 

 

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Κωδικός Αριθμός: 700232 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Μ. Ανάγνου (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή στην έννοια του Χώρου Ελευθερίας ,Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. 

Ιστορική αναδρομή: Από τις Συμφωνίες Schengen, στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και 

της Νίκαιας και της Λισαβόνας. Η δομή και τα όργανα στο ΧΕΑΔ. 

Τα σύνορα: εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα του Χώρου. Η διάβαση των συνόρων και ο Frontex. Θε-

μελιώδη δικαιώματα και ΧΕΑΔ.  

Το άσυλο: από το Δουβλίνο στη Λισαβόνα και το παράγωγο δίκαιο 



 
89 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2020 - 2021 

Η μετανάστευση: Κοινή μεταναστευτική πολιτική; 

Η δικαστική συνεργασία (αστικές, ποινικές υποθέσεις, Eurojust). 

Η αστυνομική συνεργασία (Σύστημα Πληροφοριών Schengen, Europol). 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ο χώρος της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, Παπαγιάννης Δον., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. 

ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΕ, 2016. 

 Η τρομοκρατία στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Παπακωνσταντής Μ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 1η Έκδοση, 2019.  

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της ΕΕ (πρακτικά ημερίδας), Περράκης Στ. 

(επιμέλεια), Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007. 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Κωδικός Αριθμός: 700233 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Δ. Αναγνώστου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τις βασικές έννοιες 

και τις διαδικασίες της δημόσιας πολιτικής. Χαρτογραφεί τους θεσμούς, και τους κυβερνητικούς και 

μη-κρατικούς δρώντες, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές. Εξετάζει τις βασικές θεωρίες και 

προσεγγίσεις (πλουραλισμός, κορπορατισμός, θεσμισμός, θεωρία της ορθολογικής επιλογής) που έ-

χουν διατυπωθεί για την κατανόηση και τη μελέτη των διαδικασιών λήψης δημόσιων αποφάσεων. Ε-

πιπλέον, μελετάει το κάθε στάδιο στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής: προσδιορισμός του προ-

βλήματος και λήψη αποφάσεων, υλοποίηση, και αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής. Τέλος, εξετάζει 

τα ζητήματα και τις προκλήσεις για μεταρρύθμιση που αντιμετωπίζει η δημόσια πολιτική στο μετα-

βαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, και κάτω από την επίδραση του εξευρωπαϊσμού και των 

διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ομάδων συμφε-

ρόντων και της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των δημόσιων πολι-

τικών.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, Λαδή Στ./Νταλάκου Β., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2η Έκδοση, 

2016.  

 

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Κωδικός Αριθμός: 700095 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκοντες: Ι. Φίλος / Απ. Αποστόλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Ελληνικό Λογιστικό Φορολογικό Δίκαιο–πλαίσιο. Συσχετισμός με τις σύγχρονες προσεγγίσεις της 

Λογιστικής και ειδικότερα σαν πληροφοριακού συστήματος-  

Εισροή του λογιστικού πληροφοριακού συστήματος (οντότητες – λογιστικά αρχεία -και παραστατικά - 

Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα). Διαδικασία του λογιστικού πληροφοριακού συστήμα-

τος (βασικά θέματα λογιστικής θεωρίας και πρακτικής).  

Νομοθεσία για τις λογιστικές εργασίες κατά την διάρκεια και το τέλος χρήσεως του Ν. 4308/2014 περί 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων), με ανάλυση των διατάξεων αυτών βάσει της λογιστικής και φορο-

λογικής επιστήμης και πρακτικής, σχετικά με τη διενέργεια της απογραφής και της αποτίμησης της 

περιουσίας της οικονομικής μονάδας κ.λπ.  

Εκροή του λογιστικού πληροφοριακού συστήματος (δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές - λογιστικές 

καταστάσεις - μεγάλων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων). 

Λογιστικές Εφαρμογές 

Παραδείγματα λογιστικών εγγραφών-Εγγραφές έναρξης και σύστασης. Λογιστικές εγγραφές με πραγ-

ματικά η μη παραστατικά. Κλείσιμο μήνα, συμφωνίες ημερολογίων με ισοζύγια και αναλυτικά καθο-

λικά. Απογραφή -Επιμέτρηση (Aποτίμηση) / Εγγραφές προσαρμογής των λογ/σμων/κατάρτιση του Β 

Προσωρινού και οριστικού Ισοζυγίου Δεκεμβρίου/: προσδιορισμός αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως, 

Κατάρτιση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Μεταφορά του Αποτελέσματος στην Καθαρή Θέ-

ση και Κατάρτιση του Ισολογισμού. 

Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση 

α) Θεωρία Νεκρού Σημείου 

β) Αποκλίσεις – αιτιολόγηση 

γ) Επιμερισμός Γενικών Βιομηχανικών εξόδων 

 

 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Χρηματοοικονομική Λογιστική, Τόμος Β΄, Αληφαντής Γ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ, 5η Έκ-

δοση, 2019. 

 Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση: Βασική θεωρία και χρήση με ανανέωση του ΕΛΣ 

για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τα ΕΛΠ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΕΑ, 

Παπαδέας Π., 2η Έκδοση, 2017. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ανάλυση Λογιστικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων [ηλεκτρ. βιβλ.], Αποστόλου Α, 2015. 

To σύγγραμμα είναι ανοικτής πρόσβασης ,αναπτύχθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊ-

κών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και ευρίσκεται στην διεύθυνση 

http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760.  

 Διοικητική Λογιστική (ηλεκτρονικό σύγγραμμα), Παπαδέας Π., Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρο-

νικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος", 1η Έκδοση, 2016. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

Κωδικός Αριθμός: 700192 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Λ. Μπαμπαλιούτας 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η ελληνική δημόσια διοίκηση και οι πτυχές της σύγχρονης διοικητικής μεταρρύθμισης. Οι εφαρμογές 

της διοικητικής επιστήμης στα επιμέρους επίπεδα άσκησης δημόσιας διοίκησης και στην παραγωγή 

επιτελικών στελεχών που θα αναλάβουν την προώθηση των διοικητικών δράσεων που θα είναι συμβα-

τές με τη διοικητική μεταρρύθμιση. Η διοικητική μεταρρύθμιση στο σύγχρονο περιβάλλον. Μεταρ-

ρυθμιστικοί θεσμοί σε τοπικό-αναπτυξιακό πλαίσιο. Ο έλεγχος νομιμότητας επί των κρατικών οργά-

νων και η εποπτεία νομιμότητας επί των αυτοδιοικούμενων οργανισμών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 

(σε ειδικότερους τομείς όπως η διαχείριση των οικονομικών, η σύναψη δημοσίων συμβάσεων και η 

εκτέλεσή τους, η σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, το οργανωτικό πλαίσιο και η κατα-

νομή αρμοδιοτήτων κ.αλ.). Η ανάλυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων σε συνδυασμό με την άσκη-

ση επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο. Οι επιμέρους πτυχές της διοίκη-

σης προσωπικού, στο επίπεδο των υπηρεσιακών μεταβολών. Η ανάπτυξη επιμέρους θεμάτων ευθύνης 

του προσωπικού του δημοσίου τομέα. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Τόμος Β΄, Μπαμπαλιούτας 

Λ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 2η Έκδοση, 2019. 

 Δημόσια Διοίκηση, Μακρυδημήτρης Αντ./Πραβίτα Μ.-Ηλ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 5η 

Έκδοση, 2012. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κωδικός Αριθμός: 700196 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκοντες: Α. Παπάζογλου / Σ. Πολυμέρης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η προσέγγιση του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης του εκπαιδευτι-

κού μας συστήματος καθώς και η διαπίστωση των ρόλων που επιτελούν στην εκπαιδευτική διαδικασί-

α. Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Στο περιεχόμενο του εντάσσονται τρία μέρη: το πρώτο αναφέρεται στις λειτουργίες της εκπαιδευτικής 

διοίκησης, στο δεύτερο αναλύεται η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου και παραθέτονται στοιχεία για 

την υπηρεσιακή κατάσταση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα καθώς και τις ευθύνες του διδακτικού 

προσωπικού και το τρίτο περιλαμβάνει τη διοικητική πρακτική. 

Συμπληρωματικά παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων (case studies) από τυπικά χαρακτηριστικά 

προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τέτοιες υποθέσεις, όπως διοικητική συμπεριφορά, ανθρώπινες 

σχέσεις και ανάπτυξη γραφειοκρατικών δραστηριοτήτων. 

Το μάθημα συμβάλλει στην ανάλυση του διοικητικού φαινομένου, ως αντικειμένου της διοικητικής 

επιστήμης και στην κατανόηση του τρόπου προσέγγισης του. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημόσια Εκπαίδευση αποτελεί μέρος της Δημόσιας Διοίκησης είναι προ-

φανής η αναγκαιότητα μελέτης της οργανωτικής και διοικητικής δομής του εκπαιδευτικού μας συστή-

ματος, ως αντιπροσωπευτικού μοντέλου της κρατικής διοίκησης.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Σαϊτη Α./Σαϊτης Χρ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 2η Έκδοση, 2020. 

 Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική, Κωτσίκης Βαγ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, 

2007. 
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 Σημειώσεις Μαθήματος. 

 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Κωδικός Αριθμός: 700236 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκουσα: Ε. Μπάλτα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η σύγχρονη έννοια και προβληματική της διακυβέρνησης στη 

Δημόσια Διοίκηση, η οποία λειτουργεί ως παράγων άσκησης δημόσιας εξουσίας και λήψης αποφάσε-

ων στις δημόσιες υποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η σχέση της διακυβέρνησης, τόσο κατά τον 

σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών, με το δημοκρατικό κράτος και τις 

καταστατικές αρχές που πρέπει να διέπουν αυτό, όπως η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, της 

διαφάνειας, της ισότητας, της αποδοτικότητας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης της «καλής διακυ-

βέρνησης». 

Επίσης, αναλύονται τα πεδία εφαρμογής της διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση, τα οποία συνίστα-

νται κυρίως στη ρύθμιση των αρμοδιοτήτων με σκοπό τη διοικητική αποτελεσματικότητα, τον έλεγχο 

και την εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διοίκηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, τη διαχείριση 

της πληροφορίας στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προς ενίσχυση της αποδοτικότητας 

και μείωσης της γραφειοκρατίας, καθώς και τον προϋπολογισμό και την ευρύτερη παρακολούθηση 

των δημοσιονομικών μεγεθών. 

Τέλος, επιχειρείται η παρουσίαση των επικρατέστερων σύγχρονων μορφών «διακυβέρνησης», όπως 

είναι, μεταξύ άλλων, η «Χρηστή Διακυβέρνηση» (Good Governance) και το «Νέο Δημόσιο Μάνα-

τζμεντ» (New Public Management), οι οποίες αναγνωρίζονται ως βασικό εργαλείο επίτευξης της διοι-

κητικής μεταρρύθμισης. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 

 Σημειώσεις μαθήματος και λοιπό υλικό διανεμόμενο στην τάξη 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Κωδικός Αριθμός: 700237 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄, ΕΠ 

Διδάσκουσα: Φ. Παναγοπούλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία του νέου νομοθετικού καθεστώτος της προστασίας δεδομέ-

νων προσωπικού χαρακτήρα στη δημόσια διοίκηση. Το μάθημα πραγματεύεται τις εξής ενότητες:  

 Η έννοια των προσωπικών δεδομένων και η συνταγματική κατοχύρωση του  δικαιώματος 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 To νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων 2016/679/ΕΕ 

 Βασικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 Οι νομιμοποιητικές βάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
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 Τα ανανεωμένα δικαιώματα για τους πολίτες και οι ενισχυμένες υποχρεώσεις των υπευθύνων 

επεξεργασίας 

 Η αρχή της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση και η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα 

 Τα ανοικτά δεδομένα 

 Δημόσιο συμφέρον και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 

 Η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτή-

ρα 

 Διαχείριση οικονομικών δεδομένων και φορολογική πολιτική 

 Το νέο καθεστώς των κυρώσεων 

 Ο θεσμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων στη δημόσια διοίκηση 

 Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος 

 Η διαδικασία συμμόρφωσης της διοίκησης στο νέο νομοθετικό πλαίσιο 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, Παναγοπούλου-Κουτνατζή 

Φ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 1η Έκδοση, 2017. 

 Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, Παναγοπούλου-Κουτνατζή Φ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 1η Έκδοση, 2016. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ–ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κωδικός Αριθμός: 700239 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκουσα: Ολ. Γκούμα (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ορισμός Δημοσίου Λογιστικού (Θεσμικό Πλαίσιο, Αρχικός Νόμος Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου 

Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξει». Ν. 3871/2010 «περί δημοσιονο-

μικής διαχείρισης και ευθύνης (με τροποποιήσεις κατά το χρονικό διάστημα 2010-2014) και Ν. 

4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό»  

2. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός (Προϋπολογισμός της Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνει τον 

Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων)  

3. Δημόσια έσοδα και Δημόσια έξοδα  

4. Γενικές αρχές κατάρτισης των Προϋπολογισμών 

5. Περιεχόμενα και δομή του νόμου για τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό (Άρθρο 52)  

6. Κατηγορίες πιστώσεων και δημοσιονομικής ταξινόμησης (Άρθρο 55)  

7. Εισηγητική έκθεση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού (Άρθρο 53)  

8. Τήρηση Αρχών Δημοσιονομικής Διαχείρισης (Άρθρο 33 του Ν.4270/2014,) ήτοι (α) αρχή της χρη-

στής δημοσιονομικής διαχείρισης (αα) στην αρχή της οικονομικότητας (ββ) στην αρχή της αποδοτικό-

τητας και (γγ) στην αρχή της αποτελεσματικότητας, (β) Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας 

(γ) Αρχή της διαφάνειας και (δ) Αρχή της ειλικρίνειας.  

9. Έλεγχος Δημοσίων δαπανών (Μητρώο Δεσμεύσεων, Υπόλογοι κλπ) 

10. Θεσμικά Όργανα (Άρθρο 17) ιδίως Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Άρ.21) και Ελεγκτικό Συνέ-

δριο (Άρ. 31)  
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11. Ο Απολογισμός του Κράτους 

12. Βασικά στοιχεία σημαντικών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) 

13. Πρακτικές εφαρμογές 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Λογιστική Δημόσιου Τομέα, Τάσεις και Πρακτικές, Κοέν/Καρατζήμας, ΟΠΑ, 1η Έκδοση, 2020.  

 

POLICY AND POLITICS (μόνο Erasmus) 

Κωδικός Αριθμός: 700243 

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ [ΕΠ] 

Διδάσκουσα: Δ. Αναγνώστου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

The purpose of this course is to introduce students to the basic concepts, institutions and processes of 

public policy. It maps the governmental and non-state institutions and actors involved in public policy 

processes, and explores the main theories and perspectives (pluralism, corporatism, institutionalism, 

rational choice) in the study of public policy-making processes. The course takes students through each 

stage of the policy process: agenda setting, policy formulation, decision-making, implementation, mon-

itoring and evaluation. It also considers issues and challenges facing public policy and public admin-

istration in a shifting social and economic context, and under the influence of Europeanization and 

global interdependence. The last part of the course focuses on particular cases of public policy in the 

area of migration and asylum.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Christoph Knill and Jale Tosun, Public Policy – A New Introduction (Red Globe Press, 2012). 

 

Η΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Ι. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 

Κωδικός Αριθμός: 700049 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ι. Βαβούρας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η διερεύνηση των εννοιών της οικονομικής μεγέθυνσης, της οικονομικής ανάπτυξης και της βιώσιμης 

ανάπτυξης και των σχέσεών τους με την εκβιομηχάνιση. Η κριτική ανάλυση του ακαθάριστου εγχώ-

ριου προϊόντος (συνολικού ή κατά κεφαλή) ως μέτρου της οικονομικής ανάπτυξης. Το πρόβλημα της 

μέτρησης του βαθμού της οικονομικής ανάπτυξης. Η εξέταση των παραγόντων που περιορίζουν την 

οικονομική ανάπτυξη στις διάφορες χώρες. Η συστηματική διερεύνηση της συμβολής της απασχόλη-

σης στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Η συστηματική διερεύνηση της συμβολής της τεχνολογίας 
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στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Η αναλυτική διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της ποιότητας 

της διακυβέρνησης και του επιπέδου της οικονομικής ανάπτυξης. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Πολιτική Οικονομικής Ανάπτυξης: Οικονομική και Θεσμική Προσέγγιση, Δεύτερη Βελτιω-

μένη Έκδοση – Συγγραφέας: Ι. Βαβούρας – Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα, 2016. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ–ΕΚΡΟΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 700050 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Χ. Οικονομίδης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση εισροών–εκροών. Καταρχάς περιλαμβάνει τις βασικές 

σχέσεις του μοντέλου Leontief, την έννοια της αντίστροφης μήτρας, τα ανοικτά και κλειστά μοντέλα, 

τον χειρισμό των εισαγωγών, και τη μήτρα επενδύσεων. Επίσης εξετάζεται η διαμόρφωση των τιμών 

και του κόστους. Ακολουθεί η ανάλυση επιδράσεων της τελικής ζήτησης και συγκεκριμένα οι άμεσοι 

και οι συνολικοί συντελεστές και οι πολλαπλασιαστές εκροής, εισοδήματος και απασχόλησης. Επίσης, 

εξετάζεται πώς διαπιστώνονται οι διαρθρωτικές μεταβολές στην οικονομία, μέσω των κλάδων κλει-

διών. Ακολούθως, περιγράφεται πως από τους πίνακες προσφοράς και χρήσεων προκύπτουν οι συμμε-

τρικοί πίνακες εισροών-εκροών. Πραγματοποιείται παρουσίαση του δυναμικού υποδείγματος εισροών-

εκροών. Τέλος εξετάζονται μια σειρά προεκτάσεις της ανάλυσης εισροών-εκροών όπως ο Πίνακας 

Κοινωνικής Λογιστικής, οι Ενεργειακοί Πίνακες, οι Περιβαλλοντικοί Πίνακες, οι Περιφερειακοί Πίνα-

κες και ο Πίνακας του Τουρισμού.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Εισαγωγή στο σύστημα και την ανάλυση εισροών–εκροών. Συγγραφέας Χ. Οικονομίδης. Εκδό-

σεις Κριτική 2007. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Φάκελος (Ανάλυση εισροών–εκροών Συγγραφέας H. Platt. Μετάφραση Χ. Οικονομίδης). 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 700087 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ν. Δασκαλάκης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των θεμελιωδών εννοιών και αναλυτικών εργαλείων που 

αποτελούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση και εφαρμογή των αρχών της Χρη-

ματοοικονομικής Ανάλυσης στη λειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων. 

Πιο συγκεκριμένα, διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες : 

1. Έννοια και σκοποί της ανάλυσης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

2. Ομαδοποίηση των στοιχείων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, για υποβοήθηση της ανάλυ-

σής τους 
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3. Εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων των αριθμοδεικτών 

4. Εφαρμογές σε δημοσιευμένες Λογιστικές Καταστάσεις Ελληνικών επιχειρήσεων, 

οι οποίες ακολουθούν υποχρεωτικά είτε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, είτε τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

5. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας - Κεφάλαιο Κινήσεως 

6. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας, Αποδοτικότητας, Διάρθρωσης Κεφαλαίων – Μόχλευσης, Tύπος 

DU-PONT 

7. Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίου, Πίνακας Ταμειακών Ροών 

8. Ανάλυση νεκρού σημείου 

9. Επενδυτικοί αριθμοδείκτες 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων, 

Βασιλείου/Ηρειώτης/Μπάλιος, ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ, 1η Έκδοση, 2019.  

 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Γεωργόπουλος Α., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΜΠΕΝΟΥ, 1η Έκδοση, 2014. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Ανάλυση Λογιστικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων [ηλεκτρ. βιβλ.], Αποστόλου Α., 

2015. To σύγγραμμα είναι ανοικτής πρόσβασης ,αναπτύχθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και ευρίσκεται στην διεύθυνση 

http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ 

Κωδικός Αριθμός: 700120 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ν. Δασκαλάκης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να αναλύσει τα προϊόντα των αγορών χρήματος, κεφαλαίου και 

παραγώγων, τα χαρακτηριστικά τους και τους κανόνες αποτίμησης τους. Τα Χρηματοοικονομικά 

Προϊόντα (ΧΠ), αποτελούν βασικά περιουσιακά στοιχεία και μορφές επενδύσεων. Η διδασκαλία επι-

κεντρώνεται στη θεωρία χαρτοφυλακίου (portfolio theory), στη θεωρία κεφαλαιαγοράς (capital market 

theory) και στην υπόθεση αποτελεσματικών αγορών (efficient market hypothesis). Τέλος, αναλύονται 

τα Παράγωγα Προϊόντα και πιο συγκεκριμένα, τα Προθεσμιακά Συμβόλαια (forward contracts), τα 

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (future contracts), τα Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης 

(option contracts) και οι Συμφωνίες Ανταλλαγής (swaps). 

Για την καλύτερη κατανόηση και αντιστοιχία των χρηματοοικονομικών εννοιών και θεωριών με την 

πράξη, επιχειρείται η ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case studies) της Χρηματοοικονομικής 

Διοίκησης. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Βασιλείου/Ηρειώτης, ROSILI ΕΜΠΟ-

ΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ, 2η Έκδοση, 2018. 

 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου και Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Κόρδας/Αγοράκη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΘΑΝ., 1η Έκδοση, 2017. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ 

 Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Μαλινδρέτου, Β., Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2002. 

 Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Ανάλυση Περιπτώσεων (Case Studies) Χρηματοοικονομικής 

Διοίκησης, Λαζαρίδης Γ./Παπαδόπουλος Δ., Θεσσαλονίκη 2005. 

 Σημειώσεις μαθήματος. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ 

Κωδικός Αριθμός: 700215 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Γ. Κόρδας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω εμβάθυνση σε Οικονομετρικές μεθόδους ανάλυσης οικονο-

μικών δεδομένων, με έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές. Πέρα από την θεωρία του μαθήματος, οι φοι-

τητές πρέπει να γράψουν μια σύντομη εργασία εκτιμώντας ένα οικονομετρικό υπόδειγμα με πραγματι-

κά στοιχεία. 

A. ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ: Συνέπεια, Ασυμπτοτική κατανομή, Έλεγχος Υπο-

θέσεων. 

Α. ΤΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : Υποδείγματα LOGIT και PROBIT. 

B. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ : Υπόδειγμα TOBIT. 

Γ. ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ : Quantile Regression. 

E. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: STATA και R. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Εισαγωγή στην Οικονομετρία (τόμοι 1 & 2) - Συγγραφέας: Γ. Χρήστου – Εκδόσεις: Gutenberg. 

 Εισαγωγή στην Οικονομετρία – Ασκήσεις - Συγγραφέας: Γ. Χρήστου - Εκδόσεις: Gutenberg. 

 

ΙΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – 

Issues of Constitutional and Administrative Justice (Erasmus) 

Κωδικός Αριθμός: 700083 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσες: Π. Παπαδάκη / Λ. Μπαμπαλιούτας / Φ. Παναγοπούλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα επιδιώκεται ο συνδυασμός των θεωρητικών γνώσεων στο Δημόσιο Δίκαιο, που έχουν 

αποκτηθεί από τους φοιτητές κατά τη συνολική φοίτησή τους στο Τμήμα με την εξοικείωση της εφαρ-

μογής του και τη διδασκαλία της δικονομικής του διάστασης. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περι-

γραφή και ανάλυση των ουσιαστικών προϋποθέσεων της αιτήσεως ακυρώσεως στο ΣτΕ. Ο θεσμός της 
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αιτήσεως αναιρέσεως στο ΣτΕ. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του ΑΕΔ (άρθρ. 100 Συντ.). Η διαδι-

κασία ενώπιον του ΑΕΔ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους. Στα πλαίσια του μαθήματος αναλύονται δικαστικές αποφάσεις ελληνικών και 

ευρωπαϊκών (ιδίως συνταγματικών) δικαστηρίων, δίνονται σχετικά θέματα εργασιών οι οποίες είναι 

υποχρεωτικές, παρουσιάζονται και συζητούνται από τους φοιτητές σε καθορισμένες παρουσιάσεις εν 

είδει σεμιναρίου. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Η Συνταγματική και Διεθνής Προστασία της Ιθαγένειας, Παπαδάκη Π., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥ-

ΛΑΣ ΑΕ, 1η Έκδοση, 2020. 

 Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος ΙΙ, Σπηλωτόπουλος Επ., ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 15η 

Έκδοση, 2015. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Δ. Κόρσου, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, Τόμ. Β΄, τεύχ. Α΄-Β, Εκδόσεις: Αντ. 

Σάκκουλας, 1986. 

 Μ. - Ελ. Κόρσου-Παναγοπούλου, Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ, Εκδόσεις: Αντ. Σάκ-

κουλας, 1991. 

 Αθαν. Ράικου , Δικονομικό Εκλογικό Δίκαιο. 

 Αθαν. Ράικου, Ο έλεγχος του κύρους των βουλευτικών και των ευρωβουλευτικών εκλογών (Συ-

μπληρώματα 1-8, στη βασική έκδοση του Δικονομικού Εκλογικού Δικαίου). 

 Φίλ. Σπυρόπουλου, Συνταγματικό Δίκαιο, Ι, εκδ. Σάκκουλα 2018. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Κωδικός Αριθμός: 700159 

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ (για τη κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής) και 

Η΄ (για τη κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών) [ΥΠ] 

Διδάσκων: Β. Κέφης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» εντάσσεται στο είδος των διοικητικών μαθημάτων με ιδιαί-

τερη θεμελιακή και διεπιστημονική βάση. Θέτει ως άμεση προτεραιότητα τη προσφορά γνώσεων και 

υπεύθυνης πληροφόρησης για τις αρχές, τις ιδέες ,τις μεθόδους και τις τεχνικές της Ολικής Ποιότητας, 

στοιχεία τα οποία κάνουν τις σύγχρονες επιχειρηματικές μονάδες περισσότερο ευέλικτες και καινοτό-

μες (καινοτομία: όρος ο οποίος προσεγγίζεται διεξοδικά κατά τη διάρκεια των παραδόσεων). Προϋπό-

θεση για μια ολοκληρωμένη αποτύπωση του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου είναι η ενδελεχής προ-

σέγγιση των μεθόδων μέτρησης και των πιστοποιητικών (ISO, EMAS, κ.ά) ποιότητας.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κέφης Β., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 2η Έκδοση, 2014. 

 Στις διαλέξεις χρησιμοποιείται επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό από την ελληνική και ξένη επιστη-

μονική βιβλιογραφία, από επιστημονικά περιοδικά και από πηγές του Διαδικτύου ενώ επιλύο-

νται case studies (περιπτωσιακές μελέτες) συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 700170 



 
99 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2020 - 2021 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Στ. Κτιστάκη 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το δικαίωμα αναφοράς στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή. Ο θεσμός του Ombudsman. Η θεωρία των 

Ανεξάρτητων Αρχών και η αποτελεσματικότητά τους στην προστασία των πολιτών. Οργάνωση, Διοί-

κηση και Συνταγματική κατοχύρωσή τους. Εξετάζονται αναλυτικά οι σημαντικότερες Ανεξάρτητες 

Διοικητικές Αρχές στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτίμηση του έργου τους ως προς την 

βελτίωση των σχέσεων κράτους- πολίτη, μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις που καταθέτουν οι Ανεξάρτη-

τές Αρχές. Ο συνήγορος του πολίτη . 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Τζώνος Θ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1η Έκδοση, 2010. 

 Έλεγχος Διοίκησης τόμος Α, Μπέσιλα -Μακρίδη Ε., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 2η Έκδοση, 

2011. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα) 

Κωδικός Αριθμός: 700177 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ξ. Κοντιάδης / Ε. Μπάλτα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του ελέγχου στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Ο παραδοσιακός έλεγχος νομιμότητας. 

Ο έλεγχος ποιότητας των υπηρεσιών, ο οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον έλεγχο νομιμότη-

τας . Εξέταση των νέων μέτρων Κοινωνικού και Διοικητικού ελέγχου στη χώρα μας σε κεντρικό επί-

πεδο. 

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης από τα ελεγκτικά σώματα. 

Η καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Κακοδιοίκησης στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης 

και των Διεθνών Συμβάσεων. 

Τα Σώματα Επιθεωρητών-Ελεγκτών στη Γαλλία. Τα Ελεγκτικά Σώματα της Ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΥΥΠ, ΣΕΕΥΜΕ, ΕΥΕΠ, ΣΕΔΕ, ΣΕΠΕ, ΥΠΕΕ ). 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης .Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου. Οι 

Επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης .Νομοθεσία του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών 

Δημόσιας Διοίκησης 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Έλεγχος Διοίκησης, Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Ν. 4622/2019, Τόμος Β΄, Μπέσιλα -Μακρίδη 

Ε., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 2η Έκδοση, 2020. 

 Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση, Ελεγκτικοί Μηχανισμοί, Βενετσανοπούλου 

Μαρία, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 1η Έκδοση, 2014. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
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Κωδικός Αριθμός: 700206 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Δ. Αναγνώστου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό αφορά ειδικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το περιεχόμενου του μαθήματος για 

το έτος 2016-17 εστιάζει στη μελέτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ένα πλαίσιο κοινωνικής και 

πολιτικής δράσης στις σύνθετες και πολυ-εθνικές κοινωνίες της Ευρώπης. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 

διεκδικήσεις ατόμων που προέρχονται από διαφορετικές, ευάλωτες ή περιθωριοποιημένες κοινωνικές 

ομάδες. Η θεωρητική του αφετηρία είναι η ιδέα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα παρέχουν ένα αξιακό 

πλαίσιο, νόρμες και κανόνες, τους οποίους οι ομάδες αυτές κινητοποιούν προκειμένου να διεκδική-

σουν ισότιμη συμμετοχή και αναγνώριση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το πρώτο μέρος του μαθήματος 

εξετάζει το σχετικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας τους στην Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση 

στην αρχή της ισότητας και στην απαγόρευση των διακρίσεων. Επίσης εξετάζει την ενεργοποίηση της 

κοινωνίας των πολιτών, το ρόλο των δικαστηρίων και των διεθνών οργανισμών, καθώς και τις σχετικές 

πολιτικές που υιοθετούν τα κράτη. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος εστιάζει σε περιπτώσεις μελέτης 

όπως οι διεκδικήσεις δικαιωμάτων για την ισότητα των φύλων, τη θρησκευτική ελευθερία, την ισότητα 

στη βάση της φυλής ή εθνικής καταγωγής, τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, καθώς και τα 

άτομα διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού. Η προσέγγιση του μαθήματος είναι διεπιστημονική 

και αντλεί από την πολιτική επιστήμη, τη νομική και την κοινωνιολογία. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 H ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει συλλογή άρθρων, σημειώσεων και νομολογία του ΕΔΑΔ, τα 

οποία αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class. 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ 

Κωδικός Αριθμός: 700213 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ι. Κριάρη / Α. Χάνος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα διερευνά τη σχέση δικαίου και τεχνολογίας, ιδίως στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας 

και της τεχνολογικής διακινδύνευσης. Σε ένα πρώτο, γενικό μέρος εξετάζεται η αλληλεπίδραση δικαί-

ου και τεχνικής υπό τη μορφή, αφενός, της δικαιικής τεχνικής και, αφετέρου, του δικαίου της τεχνικής. 

Σε εμβάθυνση της δεύτερης αυτής μορφής και με αναφορά σε ζητήματα, όπως ο ρόλος της απόδειξης 

του αιτιώδους συνδέσμου στον καταλογισμό τεχνολογικών ζημιών, η διαδικασία τυποποίησης και πι-

στοποίησης τεχνολογικών εφαρμογών, η αποτίμηση τεχνολογίας και άλλα ζητήματα προπάντων συ-

νταγματικού, διοικητικού και κοινοτικού δικαίου αναλύονται πτυχές του διττού χαρακτήρα του δικαί-

ου (α) ως μηχανισμού, που καθιστά κανονιστικά δυνατή την ανάπτυξη και διάδοση της τεχνολογίας, 

και (β) ως μηχανισμού διαχείρισης και πρόληψης τεχνολογικών διακινδυνεύσεων. Το δεύτερο, ειδικό 

μέρος ασχολείται με ζητήματα θέσης και εφαρμογής του δικαίου στα πεδία της σχέσης του με τις τε-

χνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και με τη βιοτεχνολογία και βιοϊατρική. Εδώ δίνεται η δυ-

νατότητα ανάληψης και παρουσίασης από τους φοιτητές εργασιών με ειδικότερα θέματα, που επιλέγο-

νται από έναν ευρύ κατάλογο. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 
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 Τεχνολογία και Κοινοβούλιο, Ο θεσμικός ρόλος και το έργο των Κοινοβουλευτικών Επιτρο-

πών και των Γραφείων Αποτίμησης Τεχνολογίας, Κριάρη – Κατράνη Ισμ., Εκδόσεις Σάκκου-

λα 2001. 

 

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

Κωδικός Αριθμός: 700081 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Α. Χάνος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η παράδοση αποτελεί εισαγωγή στη Φιλοσοφία του δικαίου ως κλάδο της πρακτικής φιλοσοφίας και 

στοχεύει στην εξοικείωση με τα φιλοσοφικά θεμέλια ιδίως του δημοσίου δικαίου. Η ενασχόληση με το 

ζήτημα της αξίωσης του δικαίου να είναι «δίκαιο» και της θεμελίωσής του (θεωρίες του φυσικού και 

του ελλόγου δικαίου, θετικιστικές θεωρίες, μεταθετικισμός) αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα 

της παράδοσης. Επιδιώκεται η γνωριμία με θεωρίες, όπως η αρεταϊκή ηθική, ο φιλελευθερισμός και η 

ελευθεριοκρατία, ο ωφελιμισμός και η δεοντοκρατία. Ειδικότερα ζητήματα αποτελούν η σχέση του 

δικαίου με την ηθική και την πολιτική (και, αντίστοιχα, της Φιλοσοφίας του δικαίου με την ηθική και 

πολιτική φιλοσοφία), καθώς και η σχέση της Φιλοσοφίας του δικαίου με τη σύγχρονη Θεωρία του δι-

καίου και την Κοινωνιολογία του δικαίου.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Δικαιοσύνη. Τι είναι το σωστό;, Sandel Michael, (Μετάφρ. Κιουπκιολής Αλ.), Εκδόσεις Πό-

λις, 2011.  

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Φιλοσοφία του δικαίου, τ. 1, Στράγγας Ιωάννης, Νομική Βιβλιοθήκη, 1999. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 700092 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Β. Κέφης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή συγκεκριμένων και εξειδικευμένων γνώσεων οι οποίες αφορούν 

τις σύγχρονες και καινοτόμες θεματικές ενότητες του μάνατζμεντ και του μάρκετινγκ. Η σύνθεση 

γνώσεων και η αποτύπωσή τους στην εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) αποτε-

λούν βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας για μια αποτελεσματικά διοικούμενη οικονομική μονάδα του 

δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Το Επιχειρηματικό Όραμα σε Business Plan, Κέφης Β./Παπαζαχαρίου Π., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙ-

ΚΗ, 2009.  
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 Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ, Βασικές Αρχές για Σύγχρονες Οικονομικές Μονάδες, Κέφης Β., 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ, 2005. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) 

Κωδικός Αριθμός: 700113 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Αναμένεται απόφαση Συνέλευσης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι ενωσιακές πολιτικές σε αντιδιαστολή με την εσωτερική αγορά.   

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική: Βασικές επιλογές της αγροτικής πολιτικής, η ιστορικής της εξέλιξη, η 

χρηματοδότησή της - Η πολιτική Περιβάλλοντος - Η μεταναστευτική πολιτική-Το άσυλο και η πολιτι-

κή επί των προσφύγων - Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας. (Οι στόχοι, τα μέσα, 

η διαδικασία λήψης των αποφάσεων, οι θεσμικές ρυθμίσεις. Από την ΚΕΠΠΑ στην ΚΕΠΑΑ). 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Εξωτερική, Γεωργική, Μεταναστευτική, Παπακωνστα-

ντής Μ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 2015. 

 Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, Μούσης Ν., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 16η 

Έκδοση, 2018. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Δον. Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 5η εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2016. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 700116 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Α. Παπάζογλου-Μητροπούλου  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται η διερεύνηση του περιεχομένου της «διοίκησης πολιτισμικών θε-

σμών» ως σύγχρονης εξειδίκευσης της Διοικητικής Επιστήμης, αφενός με την αναφορά στη σημασιο-

λογική εξέλιξη των θεμελιωδών εννοιών, αφετέρου με την παρουσίαση των εφαρμογών της Διοικητι-

κής Επιστήμης στους επιμέρους τομείς του πολιτισμού. Δίδεται έμφαση στις ιδιαιτερότητες που εμφα-

νίζονται στη διοίκηση των διαφόρων πολιτισμικών θεσμών και τους σύγχρονους προβληματισμούς του 

χώρου. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος διαιρείται στα μέρη: 

α) στο πρώτο μέρος επιχειρείται ο ορισμός των θεμελιωδών εννοιών, που αναφέρονται στο αντικείμε-

νο. 

β) η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού περιβάλλοντος όπως αυτή διαμορ-

φώνεται σε αποφάσεις δικαστηρίων και ιδιαίτερα του ΣτΕ. 

γ) στο τρίτο περιγράφονται ευρωπαϊκοί και ελληνικοί πολιτισμικοί θεσμοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί-

δημοτικοί κ.α.), οι μέθοδοι διοίκησής τους, οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν ανά τομέα πολιτισμού 

και οι αναπόφευκτοι προβληματισμοί που εμφανίζονται από την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη εφαρμο-
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γής της Διοικητικής Επιστήμης στον πολιτιστικό τομέα. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμικό πλαί-

σιο, στους κανονισμούς λειτουργίας και στην αποτελεσματικότητα των πολιτιστικών φορέων. Η προ-

στασία του Πολιτισμικού Περιβάλλοντος από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αναλυτικότερα:  

ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ-ΘΕΩΡΙΕΣ 

Πολιτιστική Διοίκηση/Διαχείριση, Πολιτισμικοί Θεσμοί, Πολιτισμός/Κουλτούρα, Πολιτιστική Ανά-

πτυξη και Πολιτική, Πολιτιστική Ταυτότητα, Πολιτιστική Υποδομή, Πολιτιστικά Αγαθά, Πολιτιστικές 

Δραστηριότητες, Πολιτιστική Επικοινωνία, Πολιτιστική Κληρονομιά, Πολιτιστικός Τουρισμός, Πολι-

τιστική Αποκέντρωση, Πολιτιστικός Εκδημοκρατισμός, Πολιτιστική Δημοκρατία.  

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί θεσμοί, Κεντρικοί Ελληνικοί πολιτισμικοί θεσμοί 

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (διερευνώνται οι εφαρμογές των οκτώ βασι-

κών λειτουργιών της διοίκησης κατά περίπτωση). 

Πολιτιστικά Κέντρα, Μουσεία, Πινακοθήκες, Σύλλογοι, Κινηματογράφοι κ.α. 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Πολιτιστικά δίκτυα, Πολιτισμός και σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Μάνατζμεντ Επικοινωνιακών και Πολιτιστικών Οργανισμών, Πλαίσιο, Εργαλεία, Στρατηγικές, 

Τσουρβάκας Γ., UNIVERSITY STUDIO PRESS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕ-

ΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, 2012. 

 Πολιτισμική Διαχείριση και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Μπιτσάνη Ευγ., Διόνικος, 2005. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση ΙΙΙ, Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Σάκκουλας 2008. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) 

Κωδικός Αριθμός: 700142 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΕΠ] 

Υπεύθυνος: Γ. Πετράκος 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου έργου του 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.–ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Σπουδαστών». 

 

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Κωδικός Αριθμός: 700172 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Ι. Κριάρη / Φ. Παναγοπούλου  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής και της βιολογίας και ο αντίκτυ-

πος τους στις προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις και ειδικότερα στην αντίληψη για την άσκηση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Συγκεκριμένα εξετάζονται: 

1. Η νέα συνταγματική διάταξη περί προστασίας της γενετικής ταυτότητας (άρθρο 5 παρ. γ) και η προ-

στασία του ατόμου έναντι βιοατρικών επεμβάσεων και  

2. Τα από πλευράς δημοσίου δικαίου προβλήματα που ανακύπτουν λόγω των νέων μεθόδων υποβοη-

θούμενης τεκνοποιίας και παρουσιάζονται οι νομοθετικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για την 

αντιμετώπιση τους στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Περαιτέρω αναπτύσσεται η συνταγματική προ-

βληματική σχετικά με την κλωνοποίηση, τις γονιδιακές θεραπείες, την προστασία των γενετικών δεδο-

μένων και την ελευθερία της έρευνας στο χώρο της γενετικής. 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Γενετική Τεχνολογία και Θεμελιώδη Δικαιώματα, Η συνταγματική προστασία των γενετικών 

δεδομένων, Κριάρη-Κατράνη Ισμ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 1999. 

 Βιοϊατρικές Εξελίξεις και Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικά θέματα σχετικά με τις μεθόδους 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τις εφαρμογές της γενετικής, Κριάρη-Κατράνη Ισμ., ΕΚ-

ΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 1994. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Κωδικός Αριθμός: 700190 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Α. Παπάζογλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η ανάπτυξη του κράτους Πρόνοιας και των υπηρεσιών υγείας. Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερό-

τητες των συστημάτων υγείας. Το ιδιωτικό, δημόσιο και μικτό σύστημα υγείας. Η δομή, οργάνωση και 

λειτουργία του συστήματος. Τα τρία επίπεδα περίθαλψης. Οι πόροι του συστήματος και το παραγόμε-

νο προϊόν. (Η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού συστήματος υγείας. Τα συστήματα υγείας άλλων χω-

ρών). Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην υγεία. Οι υπηρεσίες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η πολιτική υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝA ΣΥΓΓΡΑΜΜΑTA 

 Συστήματα Υγείας, Θεοδώρου/Σαρρής/Σούλης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2001.  

 Οικονομικά της Υγείας, Χλέτσος Μ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗΣ, 2011. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας, Συγγραφέας: Ν. Πολύζος, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, 2014. 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 700234 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΕΠ] 

Διδάσκουσα: Ολ. Γκούμα (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Στο μάθημα αυτό γίνονται αναφορές αφενός σε επιχειρηματικές ή άλλες ιδιαιτερότητες τριών διαφορε-

τικών και σημαντικών κλάδων της οικονομίας και αφετέρου στη λογιστική παρακολούθηση των ιδιαι-

τεροτήτων αυτών. Το μάθημα ξεκινά με συνοπτική αναφορά σε γενικές αρχές της λογιστικής, στο ι-

σχύον πλαίσιο λογιστικών κανόνων και στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων εν γένει. Ως 

πρώτος κλάδος παρουσιάζεται η τραπεζική λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν κυρίως το συ-

νάλλαγμα και τη συναλλαγματική θέση, την παρακολούθηση χορηγήσεων και καταθέσεων και τέλος 

την παρακολούθηση των τραπεζικών καταστημάτων αυτοτελώς.  

Ως δεύτερος κλάδος παρουσιάζεται η ξενοδοχειακή λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν κυρίως 

την ανέγερση/ επέκταση των μονάδων, παρακολούθηση προκαταβολών και πρακτορείων, δείκτες πλη-

ρότητας, μέση τιμή δωματίου και καταχώρηση εσόδων, και τέλος, αποτελέσματα κατά πηγή εσόδων/ 

δραστηριότητα.  

Τέλος, ως τρίτος κλάδος παρουσιάζεται η ναυτιλιακή λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν κυ-

ρίως κατασκευή πλοίων, λειτουργία με βάση τη σχέση πλοιάρχου (αν είναι ή όχι διαχειριστής), αποτε-

λέσματα ταξιδίου αυτοτελώς και τέλος παρακολούθηση δανείων και συμβάσεων.  

Για όλους τους ανωτέρω τρεις κλάδους εξετάζονται και αναλύονται δημοσιευμένες οικονομικές κατα-

στάσεις αντίστοιχων εισηγμένων εταιρειών.  

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Κλαδική Λογιστική (Ξενοδοχειακή, Ναυτιλιακή, Τραπεζική), Ασβεστά Στ./Πετροπούλου Γαρ., 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΕ, 2019. 

 Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing, Factoring, Forfaiting, Κόντος Γ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 3η Έκδοση 2018. 

 Σημειώσεις (άρθρα, έντυπα φορολογίας και λοιπό υλικό διανεμόμενο στην τάξη). 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Κωδικός Αριθμός: 700238 

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ [ΕΠ] 

Διδάσκων: Χ. Μουκίου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ι) Η σύμβαση του διοικητικού δικαίου. 

ΙΙ) Η εξωσυμβατική ευθύνη της δημόσιας διοίκησης.  

Η αστική ευθύνη του Κράτους, των ΝΠΔΔ και των οργάνων αυτών ένεκα παρανόμων πράξεων. 

Οι προ του ΕισΝΑΚ ρυθμίσεις.  

Η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, (κατά το άρθρο 104 ΕισΝΑΚ, κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ).  

Βάσεις της εισαχθείσης νομοθετικής ρυθμίσεως.  

Ο κύκλος της κατά ΕισΝΑΚ 104 και 71 ΑΚ αστικής ευθύνης.  

Ο κύκλος της κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ αστικής ευθύνης του κράτους, προϋποθέσεις της ευθύνης. 

Το πρόβλημα της ευθύνης του Κράτους από την άσκηση δημόσιας εξουσίας.  

Έκταση της ευθύνης του Κράτους και το πρόβλημα της πλήρους αντικειμενικής ευθύνης του Κράτους.  

Η αστική ευθύνη του οργάνου του Κράτους (ή των ν.π.δ.δ.), παραγραφή.  

Η αστική ευθύνη των δημοσίων υπολόγων.  

Η αστική ευθύνη των μελών της Κυβερνήσεως, των υφυπουργών και των δικαστικών λειτουργών. 
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ΙΙΙ) Δημόσια πράγματα: α) δημόσια κτήση, β) κοινόχρηστα πράγματα, γ) πράγματα εξυπηρετούντα 

δημοσίους σκοπούς, δ) κυριότητα του ΑΚ και πολεοδομική νομοθεσία. 

 

 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

 Διαφάνεια, Ακεραιότητα και Εντιμότητα στις Δημόσιες Συμβάσεις, Η σταδιακή αφομοίωση του 

διεθνούς Soft Law σε επίπεδο Δημοσίων Συμβάσεων, Μουκίου Χρ., ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 

2018. 

 

7. Πρακτική Άσκηση 

Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου του 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.–ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Σπουδαστών». Διαρκεί τρεις (3) μήνες, 

είναι μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής του 8ου Εξαμήνου, με 4 ECTS, και με βαθμολόγηση. 

Οι προϋποθέσεις για να δηλώσουν οι φοιτητές την Πρακτική Άσκηση αποφασίζονται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος. 

Πρακτική Άσκηση ορισμένου αριθμού φοιτητών του Τμήματος (χωρίς άλλες προϋποθέσεις) 

προβλέπεται και σε φορείς του δημοσίου τομέα (ενδεικτικά, Βουλή των Ελλήνων, Τράπεζα 

της Ελλάδος, Υπουργείο Εξωτερικών κ.λπ.). 

Μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ δύναται να πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση (το-

ποθέτηση σε θέση εργασίας) στο εξωτερικό, σε επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας. 

Σχετικά, οι φοιτητές απευθύνονται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης 

του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 

1.1 Γενικά 

Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης θεσμοθετήθηκε και άρχισε να λειτουργεί το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Διοίκηση» από το ακαδημαϊκό έτος 2004–

2005. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019 λειτουργεί το Π. Μ. Σ. «Νομική και Διοικητική 

Επιστήμη», το οποίο έχει τρεις κατευθύνσεις ( Εθνικής και Ενωσιακής Διοίκησης, Διοικητι-

κής Επιστήμης και Δημόσιου Μάνατζμεντ και Δικαίου, Τεχνολογίας και Οικονομίας) και από 

το ακαδημαϊκό έτος 2019–2020 το ΠΜΣ « Οικονομική Επιστήμη». Σύμφωνα με την ισχύου-

σα νομοθεσία και τον Κανονισμό των ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Νομική 

και Διοικητική Επιστήμη», που περατώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους λαμβάνουν Μεταπτυ-

χιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Νομική και Διοικητική Επιστήμη» και οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές του ΠΜΣ «Οικονομική Επιστήμη» που περατώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους λαμ-
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βάνουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οικονομική Επιστήμη». Οι κά-

τοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος έχουν, εκτός των άλλων και τη δυνατότητα να προχωρή-

σουν σε εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών, όπως 

αυτός παρατίθεται στον παρόντα οδηγό (βλ. Τμήμα 2 του Μέρους αυτού). Τα Προγράμματα 

με τις επιμέρους κατευθύνσεις τους επιδιώκουν:  

 Την εξειδίκευση και υψηλή κατάρτιση πτυχιούχων σε αντικείμενα, θεματικές ενότη-

τες ή επιστημονικούς κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα στα θέματα 

των κατευθύνσεών του  

 Την εξοικείωσή τους με την ερευνητική μεθοδολογία για την έρευνα και συγγραφή, 

καθώς και με τη σύγχρονη έρευνα σε επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία καλλιερ-

γούνται σε αντίστοιχα πανεπιστήμια και ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 Την υποστήριξη των σπουδών και της έρευνας των μεταπτυχιακών φοιτητών που α-

ποβλέπουν στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, συναφούς με γνωστικά αντικεί-

μενα που εντάσσονται σε διδακτικούς και ερευνητικούς προσανατολισμούς του Τμή-

ματος καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων ή Ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτά. 

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται: α) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα 

τα μαθήματα της κατεύθυνσης και β) εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας και επιτυχής εξέτα-

ση σε αυτή. 

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται από τον Κανονισμό του αντίστοιχου ΠΜΣ. Καθ΄ υπέρβα-

ση του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί υπότροφοι του ΙΚΥ, οι οποίοι πληρούν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις εγγραφής, σε ποσοστό 10%, και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος οι 

οποίοι εκπονούν διδακτορική διατριβή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την κατεύθυνση. 
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1.2. ΠΜΣ «Νομική και Διοικητική Επιστήμη» 

1.2.1 Κανονισμός λειτουργίας 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 

1. Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο: Νομική και Διοικητική Επιστήμη. 

2. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Δημό-

σιας Διοίκησης είναι η ανάδειξη και μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων που 

σχετίζονται με τη Νομική Επιστήμη, τη Διοικητική Επιστήμη και τη Δημόσια Διοίκηση. 

3. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και η 

εξοικείωση πτυχιούχων με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία σε ό,τι αφορά τις θεματικές 

ενότητες ή επιστημονικούς κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα σε θέματα Εθνι-

κής και Ενωσιακής Διοίκησης, Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Μάνατζμεντ και Δικαί-

ου, Τεχνολογίας και Οικονομίας. 

4. Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μπορούν να αξιοποιηθούν αποτε-

λεσματικά σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και σε 

οργανισμούς του Δημοσίου, σε ελεγκτικούς φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, 

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 στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και του Ιδιωτικού Τομέα. 

5. Ο τίτλος αποτελεί τυπική και αναγκαία προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής δια-

τριβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Νομική και Διοικητική Επιστήμη» λειτουργούν τρεις Κατευθύνσεις: 

α) Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση, β) Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία και γ) Διοικητική 

Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ. 

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή 

άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ 
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πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήμα-

τα σχετικά με το Δίκαιο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προβληματική της 

Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, αλλά και της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και βαθμό πτυχίου 

6,5 και άνω (Λίαν Καλώς). 

Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός των εισακτέων για την Κατεύθυνση ορίζεται σε 20 (είκοσι), συμπεριλαμβανομέ-

νων και εκείνων (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο συνα-

φές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Κατεύθυνσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτρο-

φιών (ΙΚΥ). 

Πρόγραμμα μαθημάτων 

Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS ) 

1. Ειδικά θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

2. Ευρωπαϊκά Συστήματα Διακυβέρνησης (Κλασσικά πρότυπα και ηλεκτρονική διακυβέρνη-

ση) 

3. Η δημοσιονομική οργάνωση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

4. Η διαφάνεια στη διοικητική δράση 

Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS ) 

1. Το Διοικητικό Δίκαιο υπό την επίδραση του Ενωσιακού Δικαίου 

2. Η ΚΕΠΠΑ και ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης  

3. Περιφερειακή πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

4. Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο 

Γ΄ Εξάμηνο  

Διπλωματική εργασία (30 ECTS) 

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής και Τμημάτων Δημό-

σιας Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισότιμων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,00 («λίαν κα-

λώς»). Με ειδικά τεκμηριωμένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής μπορούν να γίνουν 

δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών κλάδων των κοινωνικών και πολιτικών επιστη-

μών. 
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Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός των εισακτέων για την Κατεύθυνση ορίζεται σε 20 (είκοσι). Καθ’ υπέρβαση του 

αριθμού αυτού, γίνονται δεκτοί και εκείνοι (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε 

γνωστικό αντικείμενο συναφές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Κατεύθυνσης από το 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).  

Πρόγραμμα μαθημάτων  

Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS ) 

1. Μέθοδοι ερμηνείας και διάπλασης του δικαίου 

2. Ειδικά ζητήματα Ενοχικού Δικαίου 

3. Δίκαιο και Τεχνολογία 

4. Δημόσιο δίκαιο και οικονομική κρίση 

Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS ) 

1. Δημόσιες συμβάσεις και κρατικές ενισχύσεις 

2. Η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου στην εσωτερική έννομη τάξη 

3. Δημόσιο Οικονομικό δίκαιο 

4. Αλληλεπίδραση ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου 

Γ΄ Εξάμηνο  

Διπλωματική εργασία (30 ECTS) 

 

Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή 

άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήμα-

τα σχετικά με τη Δημόσια Διοίκηση, το Δημόσιο Μάνατζμεντ και τη Διοικητική Επιστήμη, 

όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους. Βαθμός πτυχίου τουλάχι-

στον 6,5 (Λίαν Καλώς). 

Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός των εισακτέων για την κατεύθυνση ορίζεται σε 20 (είκοσι). Καθ’ υπέρβαση του 

αριθμού αυτού, γίνονται δεκτοί και εκείνοι (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε 
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γνωστικό αντικείμενο συναφές του μεταπτυχιακού προγράμματος της κατεύθυνσης από το 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 

Πρόγραμμα μαθημάτων 

Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 6 ECTS ) 

1. Στρατηγική Διοίκηση-Ανάπτυξη και Υλοποίηση Επιχειρηματικών Σχεδίων 

2. Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης 

3. Ειδικά Θέματα Δημόσιας Διοίκησης ‒ Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση 

4. Εφαρμοσμένα Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

5. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 

Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 6 ECTS ) 

1. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας–Διαχείριση Αλλαγών 

2. Εφαρμοσμένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης – Δημόσιες Πολιτικές 

3. Ειδικά Θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

4. Δημόσια Διοίκηση και Καλή Νομοθέτηση 

5. Επιλογή ενός από τα πιο κάτω μαθήματα : 

5α. Χρηματοοικονομική Διοίκηση–Διαχείριση Έργου 

5β. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΙCT in Management) 

Γ΄ Εξάμηνο 

Διπλωματική εργασία (30 ECTS). 

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα θα γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων ορ-

γάνων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - OΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Όργανα Διοίκησης του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ, 31 του Ν. 4485/2017, είναι 

η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και ο Διευθυντής . 

1. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι 

οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 

για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. εί-

ναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος 
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2. Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, 

με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέ-

λος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που 

ορίζονται στο νόμο και στον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυντής 

του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην 

αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότε-

ρες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό 

του έργο ως Διευθυντής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1. Το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. αποτελείται πρωτίστως, σύμφωνα και με την οικεία 

εγκριτική Υπουργική Απόφαση, από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, μετέχοντα και στη διδασκα-

λία προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος. Διδακτικά καθήκοντα μπορούν να αναλάβουν 

μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  

2. Όλοι οι ανωτέρω επιλέγονται ανά μάθημα από τη Συνέλευση Τμήματος, μετά από σχετική 

εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.  

3. Ως διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. μπορούν επίσης ανά μάθημα να ορισθούν μέλη 

Δ.Ε.Π. άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και γενικότερα όσοι προβλέπο-

νται στο άρθρο 36 του Ν. 4485/2017 με την διαδικασία που εκεί προβλέπεται  

4. Στο παρόν Π.Μ.Σ. μπορούν ακόμη να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επι-

στημονικό έργο Ομότιμοι ή αφυπηρετήσαντες Καθηγητές του Τμήματος. Η συμμετοχή τους 

ανά ακαδημαϊκό έτος και μάθημα εγκρίνεται βάσει απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

κατόπιν εμπρόθεσμης αντίστοιχης αίτησής τους και εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται 

σε τρία (3) εξάμηνα.  

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Συντονιστικής Επι-

τροπής δύναται να επιτραπεί από την Γενική Συνέλευση η αναστολή των σπουδών για χρονι-

κό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία ακαδημαϊκά έτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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1. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και βεβαιώνεται με την υπογραφή του υπευθύνου 

διδάσκοντος στα σχετικά παρουσιολόγια.  

2. Περισσότερες από δύο απουσίες σε ένα μάθημα έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από 

τις εξετάσεις του μαθήματος αυτού και οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν ξανά το 

μάθημα αυτό και να προσέλθουν στις επόμενες εξετάσεις. Επιτρέπονται περισσότερες από 

δύο απουσίες σε κάθε μάθημα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής απόφασης 

της Σ.Ε. 

3. Στο τέλος κάθε εξαμήνου όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμε-

νο όριο απουσιών προσέρχονται στις προφορικές ή γραπτές εξετάσεις.  

4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που απέτυχαν σε δύο (2), το πολύ, μαθήματα του εξαμήνου οφεί-

λουν να προσέλθουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους που 

διενεργούνται το Σεπτέμβριο.  

5. Οι φοιτητές οι οποίοι απέτυχαν σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο ή κατά 

τις επαναληπτικές εξετάσεις διαγράφονται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και 

δικαιούνται να λάβουν βεβαίωση για όσα μαθήματα έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς. 

6. Δεν προβλέπεται επανεξέταση για μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν προσήλθαν ή απέτυ-

χαν σε τρία ή και περισσότερα μαθήματα του ίδιου εξαμήνου. 

7. Φοιτητές οι οποίοι απέτυχαν στις δύο εξετάσεις ενός μαθήματος και δεν οφείλουν άλλο 

μάθημα, δικαιούνται να ζητήσουν επανεξέταση από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η Τριμε-

λής Επιτροπή ορίζεται από τον Κοσμήτορα της Σχολής μετά από εισήγηση της Σ.Ε.. Τα θέ-

ματα ορίζονται από τον υπεύθυνο του μαθήματος.  

8. Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα.  

9. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βαθμολογική κλίμακα από το μη-

δέν (0) μέχρι το δέκα (10) με βάση το πέντε (5) και βήματα μισής μονάδας (0,5). 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Οι διπλωματικές εργασίες σε όλες τις κατευθύνσεις: 

α) Ανατίθενται μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου σπουδών από τη Συντονιστική Επιτροπή, η 

οποία ορίζει και τον επιβλέποντα.  

β) Είναι δυνατή η υποβολή διπλωματικής εργασίας και σε άλλη γλώσσα, από τις διαδεδομέ-

νες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και της Συντονι-

στικής Επιτροπής . 
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γ) Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου, είναι η 15η Νοεμβρίου που ακολουθεί το πέρας του Β’ εξαμήνου. Η ημερο-

μηνία κατάθεσης μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο σπουδών με απόφαση της Συ-

ντονιστικής Επιτροπής κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος. 

δ) Υποστηρίζονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επι-

τροπή και περιλαμβάνει τον επιβλέποντα. Οι τριμελείς επιτροπές εγκρίνονται από την Γενική 

Συνέλευση. Η υποστήριξη γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την κατάθεση της δι-

πλωματικής εργασίας και εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα 

τα μαθήματα. 

2. Η τριμελής επιτροπή αποφασίζει τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας με ελάχιστο απο-

δεκτό βαθμό το πέντε (5). Σε περίπτωση μη κατάθεσης εντός του προβλεπόμενου χρόνου ή 

απόρριψης της διπλωματικής εργασίας από την τριμελή επιτροπή, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 

διαγράφονται και δικαιούνται να λάβουν βεβαίωση για όσα μαθήματα εξετάστηκαν με επιτυ-

χία. Σε ειδικές περιπτώσεις η Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν σχετικής έγκρισης της Γενικής 

Συνέλευσης δύναται να δώσει παράταση για την υποβολή ή και την υποστήριξη.  

3. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή δύναται να προτείνει βελτιώσεις και να ορίσει νέα ημερο-

μηνία υποστήριξης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τον ένα μήνα. 

4. Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που δύναται να επιβλέψει ο διδάσκων δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του αριθμού των φοιτητών της Κατεύθυνσης. 

5. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

σε τρία (3) αντίγραφα και ένα (1) USB. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και της διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με 

τα παραπάνω οριζόμενα, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής απονέμεται ο Μεταπτυ-

χιακός Τίτλος. 

2. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά τα 2/3 από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των μαθημά-

των και κατά το 1/3 από τη βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας.  

3. Ο τίτλος απονέμεται με το βαθμό και τη διάκριση «Καλώς» (5-6,49), «Λίαν Καλώς» (6,50-

8,49) ή «Άριστα» (8,50-10) σύμφωνα με τα κρατούντα. 
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ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (σύγ-

χρονες αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη με αυτoματoπoιημένo σύστημα λειτουργίας, ηλε-

κτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλεματικό δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλεματι-

κών υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Εργαστήριο Η/Υ και κάθε άλλη αναγκαία 

υλικοτεχνική υποδομή). 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

1. Το κόστος της λειτουργίας του Προγράμματος χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό 

του Παντείου Πανεπιστημίου, από χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων και από ερευνη-

τικά προγράμματα. 

2. Τα σχετικά κονδύλια μπορούν να καλύπτουν αμοιβές εξωτερικών συνεργατών, δαπάνες 

μετακινήσεων (εσωτερικού-εξωτερικού), δαπάνες αναλωσίμων, δαπάνες επιστημονικών εκ-

δόσεων, δαπάνες εκπόνησης και έκδοσης οδηγών σπουδών, δαπάνες διοργάνωσης επιστημο-

νικών εκδηλώσεων, σχετικές ενέργειες δημοσιότητας εν γένει, προμήθειες επιστημονικών 

εκδόσεων και εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού, δαπάνες εξοπλισμού και συντήρηση ερ-

γαστηρίων και συστημάτων. 

3. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται στις κατευθύνσεις με απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-

ματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 

1.2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ200 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Φ. Παναγοπούλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1. Η συνθήκη της Λισαβόνας: προώθηση ή οπισθοδρόμηση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; 

2. Έλλειμμα ή περίσσευμα δημοκρατίας στην ΕΕ;  

3. Η ένταξη και η αποχώρηση από την ΕΕ. Μετά το BREXIT τι;  
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4. Τα εθνικά κοινοβούλια και η συμμετοχή τους στην ΕΕ. Προωθητική δύναμη ή πέδικλο στη λειτουρ-

γία της ΕΕ; 

5. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ 

6. Η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ. Η Γνωμοδότηση του ΔΕΕ. 

7. Η ΟΝΕ στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ 

8. Η αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης από την ΕΕ 

9. Οι υποθέσεις Prugle και Gauweiler ενώπιον του ΔΕΕ 

10. Η τραπεζική ένωση και οι προκλήσεις του μέλλοντος 

11. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα κοινωνικά ευεργετήματα 

12. Η αλληλεγγύη ως αρχή και αξία στην ενωσιακή έννομη τάξη – casestudy: η ελληνική περίπτωση 

13. Η δικαστική προστασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

14. Η προδικαστική παραπομπή – η ελληνική εμπειρία 

15. Η ευθύνη του κράτους μέλους λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου 

16. Χρηματικές κυρώσεις σε βάρος κράτους μέλους – Η περίπτωση της Ελλάδας 

17. Τα αποσχιστικά κινήματα από την οπτική του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

18. Η μεταναστευτική πολιτική 

19. Οι νεώτερες εξελίξεις στην πολιτική του ασύλου  

20. Ολοκληρώθηκε η εσωτερική αγορά; 

21. Η υπόθεση Weiss: Η πρόκληση της Καρλσρούης 

22. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Δονάτος Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 5η έκδοση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 

2016.  

 Υλικό του μαθήματος (Αποφάσεις Δικαστηρίων, Σημειώσεις, Επιλεγμένες μελέτες). 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

(ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ) 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ201 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Π. Παπαδάκη / Ηλ. Νικολόπουλος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Στο μάθημα αυτό διδάσκονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διακυβέρνηση, τις αρχές της, τη 

σχέση της με το «κυβερνάν» και τη διοίκηση στα σύγχρονα κράτη και το ζήτημα της μετάβασης από 

τα κλασικά πρότυπα διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση με στόχο την διασφάλιση των 

δημοκρατικών αρχών και των αρχών της καλής διακυβέρνησης. Η δημοκρατική διακυβέρνηση συνε-

πάγεται την ικανότητα και την ελευθερία των ατόμων να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, πρόσβα-

ση στη συζήτηση των πολιτικών του κράτους, καθώς και τη διαφάνεια και τον έλεγχο της δράσης της 

δημόσιας διοίκησης. Στα πλαίσια αυτά αναλύονται οι θεσμοί της λαϊκής συνταγματικής και νομοθετι-

κής πρωτοβουλίας και του δημοψηφίσματος καθώς και άλλοι θεσμοί λαϊκής συμμετοχής στη διακυ-
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βέρνηση. Επίσης αναλύονται οι σχέσεις εσωτερικού και διεθνούς δικαίου στα πλαίσια της συνταγματι-

κής και ευρωπαϊκής έννομης τάξης, η λειτουργία των σύνθετων κρατών και ο ορισμός της κυριαρχίας 

στο σύγχρονο κράτος καθώς και οι περιορισμοί αυτής από την ένταξη των κρατών σε διεθνείς οργανι-

σμούς και ομοσπονδίες, όπως π.χ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, στα πλαίσια της ανάλυσης των 

δημοκρατικών θεσμών και της λειτουργίας τους στα σύγχρονα κράτη εξετάζονται σε συγκριτικό επί-

πεδο τα διάφορα ευρωπαϊκά εκλογικά συστήματα, το ισχύον στην Ελλάδα εκλογικό σύστημα και οι 

θεσμοθετημένες ανεξάρτητες αρχές, ως θεσμοί που σκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση των δημοκρα-

τικών αρχών διακυβέρνησης. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ – Συγγραφέας: Αθ. Ράϊκος, εκδ. 

Νομική Βιβλιοθήκη. 

 Ο Θεσμός της Λαϊκής Νομοθετικής και Συνταγματικής Πρωτοβουλίας Συγγραφέας: Ηλ. Νικο-

λόπουλος, εκδ. Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα, 1997. 

 Η θεωρία της διαίρεσης της κυριαρχίας στο ομοσπονδιακό κράτος, Συγγραφέας: Πολυξένη Πα-

παδάκη, εκδ. Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα, 1997. 

 Η νομική θεωρία της επανάστασης, 2014 Συγγραφέας: Πολυξένη Παπαδάκη (σε ηλεκτρονική 

μορφή από το σύστημα Πάνδημος του Παντείου). 

 Αποφάσεις Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής, διαφόρων ελληνικών και ευρωπαϊκών Ανεξάρ-

τητων Αρχών και συναφές υλικό. 

 Σημειώσεις των διδασκόντων. 

 

Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ203 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ ΥΠ. 

Διδάσκοντες: Χρ. Μουκίου  

[και βάσει απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος θα συνδιδάξει επί τρία μαθήματα ο ΔρΝ Απ. 

Παπατόλιας] 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Οι κανόνες της διαφάνειας κατά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με το εθνικό και το 

ενωσιακό δίκαιο.  

Α. Στη διαφάνεια υπό την τυπική έννοια του όρου αναλύεται 

- η δημοσιοποποίηση των πράξων της δημόσιας διοίκησης κατά το άρθρ. 35 παρ. 1 Σ. 

- το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα κατά το άρθρ. 10 Σ και τον ΚωδΔιοικΔιαδ. 

- το δικαίωμα απάντησης και παροχής πληροφοριών στο διοικούμενο κατά το άρθρ. 10 Σ και τον Κω-

δΔιοικΔιαδ. 

-το δικαίωμα στην πληροφορία κατά το άρθρ. 5Α Σ. 

- το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, κατά το άρθρ, 20 παρ. 2 Σ. 

 - η συμμετοχή των πολιτών κατά τη λήψη διοικητικών αποφάσεων, σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμί-

σεις και ιδίως για περιβαλλοντικά θέματα σύμφωνα με τη συνθήκη του Aarhus. 

- και οι διαδικασίες διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο των κανόνων «καλής νο-

μοθέτησης», κατά το άρθρ. 82 παρ. 3 Σ. 

Β. Στη διαφάνεια υπό την ουσιαστική έννοια του όρου αναλύεται 
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- Η εννοιολογική και συστημική ανάλυση με συναφείς έννοιες, ήτοι την εντιμότητα,την αντικειμενικό-

τητα, την αμεροληψία και την έλλειψη «σύγκρουσης συμφερόντων» κατά τη λήψη διοιητικών αποφά-

σεων  

-Η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα των ΜΜΕ κατά το άρθρ. 14 Σ. 

-Η διαφάνεια κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων κατά το άρθρ. 14 παρ 9 Σ και τη νομοθεσία περί 

δημοσίων συμβάσεων. 

- Η δημοσιονομική διαφάνεια κατά τη διαχείριση δημοσίου χρήματος και ο ρόλος του Ελεγκτικού Συ-

νεδρίου σε αυτό, κατά το άρθρ. 98 Σ. 

Η δημοσιονομική διαφάνεια κατά τη διαχείριση του χρήματος των Ο.Τ.Α. κατά το άρθρ. 102 παρ. 5 Σ. 

-Η διαφάνεια και η αξιοκρατία για την πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο κατά το άρθρ. 103 παρ. 7 

Σ. 

- Η διαφάνεια σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα κατά τη διαχείριση κρίσεων, όπως η πανδημία. 

-Η μετάβαση από την «γενική αρχή « διαφάνειας στο «δικαίωμα» στη διαφάνεια 

Γ. Η κατοχύρωση της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση κατά το ενωσιακό δίκαιο 

-Η διαφάνεια ως γενική αρχή λειτουργίας των θεσμικών και μη οργάνων της ΕΕ κατά το άρθρ. 15 παρ. 

1 & 2 ΣυνθλΕΕ (αρχή χρηστής διακυβέρνησης, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και διεξαγωγή 

εργασιών «όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά». 

-Η διαφάνεια ως δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των θεσμικών και μη οργάνων της ΕΕ κατά το 

άρθ. 15 παρ. 3 ΣυνθλΕε και άθρ. 42 του Χάρτη Θεμελιωδών Ελευθεριών ΕΕ. 

- Το δικαίωμα πρωτοβουλίας των πολιτών για την άσκηση νομοθέτησης εκ μέρους των θεσμικών ενω-

σιακών οργάνων κατά το άρθρ 11 παρ. 3 ΣΕΕ και άρθρ, 24 πρώτη παρ. ΣυνθλΕΕ 

- Το δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών «να 

απευθύνονται» προς τον Διαμεσολαβητή και προς κάθε θεσμικό ή μη όργανο κατά το άρθρ, 24 παρ, 

δεύτερη έως και τέταρτη ΣυνθλΕΕ 

- Η διαφάνεια για την προστσία των «οικονομικών συμφερόντων» της ΕΕ κατά το άρθρ. 86 παρ. 1 & 2 

ΣυνθλΕΕ σε συνδυασμό με τη διάταξη άρθρ 119 παρ. 3 ΣυνθλΕΕ. 

- Η διαφάνεια κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ 2014/23/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

- Η εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων περί διαφάνειας στην εθνική δημόσια διοίκηση δυνάμει της 

αρχής της υπεροχής και της επικουρικότητας του ενωσιακού δικαίου. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Βλαχόπουλος Σπ. (2007) Διαφάνεια της κρατικής δράσης και προστασία προ-σωπικών δεδομέ-

νων. Τα όρια μεταξύ αποκάλυψης και απόκρυψης στην εκτελεστική εξουσία, Σάκκουλα, Αθήνα-

Κομοτηνή. 

 Γιαννακόπουλος, Κ. (2003), Η αδιαφάνεια που απαιτεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στο 

κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα. 

 Ελεγκτικό Συνέδριο (2004) ΤιμΤομ για τα 170 χρόνια. Διαφάνεια και ανεξαρτησία στον έλεγχο 

δημοσίου χρήματος, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα. 

 Ζιουβας, Δ. (επιμ.) (2016) Δίκαιο και Πολιτική κατά της Διαφθοράς, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. 

 Καραγιώργου, Β. (2013) Η αρχή της διαφάνειας στην ενωσιακή έννομη τάξη. Οψεις μιας ανα-

δυόμενης νομικής αρχής, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

 Κάρκαλης, Ι. (2005) Αντιδιαφθορά και Ελεγκτικό Συνέδριο, Εφαρμοσμένη Δημοσιονομική Ελε-

γκτική Ι, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

 Κουγέας, Β. (1998), Η παρέμβαση της εκτελεστικής λειτουργίας στη διάθεση των πιστώσεων του 

κρατικού προϋπολογισμού. Η αναζήτηση της νομιμοποίησης, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλας. 
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 Μαυρομούστακου, Η. (2016) Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων. Πρόσλη¬ψη και υπηρεσιακή 

εξέλιξη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 

 Μουκίου, Χρ. (2018) Διαφάνεια, ακεραιότητα και εντιμότητα στις Δημόσιες Συμβάσεις. Η στα-

διακή αφομοίωση του διεθνούς Soft Law σε επίπεδο δημοσίων συμβάσεων, εκδ. Νομική Βι-

βλιοθήκη. 

 Παπατόλιας, Α. (2019) Η αξιοκρατία ως αρχή και ως δικαίωμα, θεωρητικές καταβολές, συ-

νταγματική θεμελίωση και θεσμική πρακτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 

 Παπατόλιας, Α. (2020) Η “επόμενη μέρα” του εθνικού και ευρωπαϊκού συνταγματισμού ερμη-

νευτικοί (ανα)στοχασμοί μετά την πανδημία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 

 Ράϊκος, Δ. (2006) Δημόσια διοίκηση και διαφθορά. Από την οπτική του διοικητικού δικαίου, 

εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

 Τασόπουλος, Γ. (2014) Η λαϊκή κυριαρχία και η πρόκληση της αμεροληψίας, Κριτική, Αθήνα, 

σ.201. 

 Χρυσανθάκης, Χ. (2001) Τα συστήματα προσλήψεως των δημοσίων υπαλλήλων, Σάκκουλα, Α-

θήνα-Κομοτηνή. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ206 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Π. Παπαδάκη / Λ. Μπαμπαλιούτας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Στο μάθημα αναλύονται τα διοικητικά συστήματα της Συγκέντρωσης και Αποκέντρωσης με τη στενή 

και την ευρεία έννοιά τους, καθώς και ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι κατηγοριοποιήσεις 

της. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνταγματική κατοχύρωση των συστημάτων αυτών γενικά, στην 

ανάλυση των άρθρων 101 και 102 του ισχύοντος Συντάγματος, καθώς επίσης και την ισχύουσα νομο-

θεσία με τις ρυθμίσεις ιδίως του Ν. 3852/2010. Παράλληλα αναπτύσσονται οι ανωτέρω έννοιες σε 

σχέση με την πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, όπως αυτή παρουσιάζεται και θεσμοθετείται στα επίσημα 

κείμενα της Ε.Ε. Επιπλέον στα πλαίσια του μαθήματος αναλύεται η πολιτική της Ε.Ε. για την οικονο-

μική και κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, αναλύεται η πολιτική της ΕΚ ξεκινώντας από τη δεκαετία του 

1980, που είχαν θεσπιστεί τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ), ακολούθως γίνεται 

αναφορά στην δεκαετία του 1990 με τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και, τέλος, αναλύεται η περιφε-

ρειακή πολιτική της ΕΕ από το 2007 μέχρι και σήμερα με τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς 

των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013, 2014-2020, καθώς και όσων ήδη έχουν δημοσιευθεί για 

την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Οι φοιτητές καλούνται να εμβαθύνουν στις παραπάνω έν-

νοιες και να ερευνήσουν τη σχετική βιβλιογραφία, τόσο στα πλαίσια της διδασκαλίας, όσο και αυτοτε-

λώς. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Το Σύνταγµα της Ελλάδος 1975/86/2001/2008/2019. 

 Η Συνθήκη της ΕΕ. 

 Η Συνθήκη για την Λειτουργία της ΕΕ.  

 Aθ. Ράϊκου «Συνταγματικό Δίκαιο», Τόμοι Ι και ΙΙ, Νομική Βιβλιοθήκη, 2018. 

 Χρ. Ακριβοπούλου – Χ. Ανθόπουλου «Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο», 2015, (Προβάσιμο στο 

www.kallipos.gr). 

 Fr. Scharpf «A Perspective on Multilevel European Democracy», 2014. 

 Λ. Μπαμπαλιούτα «Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης», Τόμος 

Α’, 2η ελδ., 2018 και Τόμος Β’, 2η εκδ., 2019. 

 Ευρ. Μπέσιλα-Βήκα «Τοπική Αυτοδιοίκηση», Τόμος Ι, 4η εκδ., 2019. 

http://www.kallipos.gr/
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 Χρ. Λαδιά «Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 2014. 

 Όλγας Γιώτη-Παπαδάκη «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης», 

2010. 

 Λ. Μπαμπαλιούτα – Κ. Μητσόπουλου «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Πολιτική 

της Ε.Ε.», 2014. 

 Σημειώσεις των διδασκόντων. 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Κωδικός: 71Μ204 

Εξάμηνο: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Μ. Μουστάκας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Η ιδιότητα της χώρας μας ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγεται την αναπόφευκτη 

επιρροή του Δικαίου αυτής, του Ενωσιακού Δικαίου, επί της ημεδαπής έννομης τάξης. 

Η επιρροή αυτή εκτείνεται επί μιας σειράς δικαιϊκών κλάδων του Εσωτερικού Δικαίου, είναι δε ιδιαι-

τέρως εμφανής στο πεδίο του Διοικητικού Δικαίου (Γενικού και Ειδικού), εις τρόπον ώστε πολλά και 

σημαντικά ζητήματα, τα οποία άλλοτε ανήκαν στο ρυθμιστικό πλαίσιο του τελευταίου, διέπονται πλέ-

ον από κανόνες του ενωσιακού νομοθέτη, με τη σχετική τάση, άλλωστε, να εμφανίζει έντονα αυξητι-

κούς ρυθμούς. 

Στο πλαίσιο του ως άνω μαθήματος επιχειρείται να εντοπισθούν και να αναλυθούν τα σημαντικά εκεί-

να, από την άποψη του ημεδαπού Διοικητικού Δικαίου, ζητήματα, στα οποία τα τελευταία χρόνια κα-

ταδεικνύεται η επίδραση του Ενωσιακού Δικαίου επί του τελευταίου. 

Αναγκαστικά λόγω του μεγάλου αριθμού των ζητημάτων αυτών, μετά από μια κεντρική παρουσίαση 

των βασικών ζητημάτων, επιχειρείται μία επιλογή ορισμένων εξ αυτών, επί των οποίων γίνεται εμβά-

θυνση. 

Στα ζητήματα αυτά εντάσσεται εκείνο του επιτρεπτού της θέσπισης διοικητικών πράξεων με τυπικό 

νόμο, ζήτημα το οποίο άπτεται της θεμελιώδους αρχής της διάκρισης των εξουσιών και της δικαστικής 

προστασίας των διοικουμένων υπό το πρίσμα της αρχής της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας 

και του αντίστοιχου δικαιώματος, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δι-

καιωμάτων. 

Ένα άλλο σχετικό ζήτημα, το οποίο έχει ανακύψει και έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την νο-

μολογία των ελληνικών Διοικητικών Δικαστηρίων και την νομολογία του Δ.Ε.Ε. είναι αυτό της σώ-

ρευσης ποινικών και διοικητικών κυρώσεων κατά του αυτού προσώπου για την ίδια παράβαση και την 

εφαρμογή στο Διοικητικό Δίκαιο της γνωστής αρχής του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου Ne bis in 

idem.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνική 

 Βασιλικής Ε. Χρήστου, Από την κύρωση στη θέσπιση διοικητικών πράξεων δια τυπικού νόμου, 

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2010, 220 σελ. 

 Μελετίου Στυλ. Μουστάκα, Η αρχή Ne bis in idem και το ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, Εκδόσεις 

Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2018, 456 σελ. 
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Ξενόγλωσση 

 J-H.Jans /R. de Lange /S. Prechal., Europeanisation of Public Law, 2nd ed., Europa Law 

Publishing 2015. 

 S. Szente /K. Lachmayer.(Eds), The Principle of Effective Legal Protection in Administrative 

Law- A European Comparison, 2016. 

 A.von Bogdandy/P.Huber P/S.Cassese, Public Law-The Administrative State, Vol. I, Oxford 

University Press, 2017. 

 

Η ΚΕΠΠΑ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ205 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Α. Μπώλος  

[και βάσει απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος θα συνδιδάξει επί τρία μαθήματα ο Δ.Ν. Μ. 

Παπακωνσταντής] 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Στο εν λόγω μάθημα θα αναλυθεί διεξοδικά η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕ-

ΠΠΑ), ως συντονισμένη εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, και ειδικότερα οι στόχοι 

αυτής, δηλαδή η διατήρηση της ειρήνης, η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας και η προώθηση της διε-

θνούς συνεργασίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δι-

καιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Περαιτέρω, σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η 

εμβάθυνση σε στοχευμένα ζητήματα του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο χώρος αυτός θεσπίσθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της Συνθή-

κης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και του άρθρου 67 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης. Οι επιμέρους ενότητες θα εστιάσουν κυρίως σε ζητήματα που αφορούν στην ελεύθερη 

κυκλοφορία των πολιτών σε όλη την ΕΕ χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα (συμφωνία Σένγκεν), 

στην κοινή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση, καθώς επίσης και στους μεθοριακούς ελέγ-

χους στα εξωτερικά σύνορα σε βάση αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς και δικαιοσύνης 

απέναντι στους πολίτες τρίτων χωρών. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Δον. Παπαγιάννης, Ο ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, εκδόσεις Αντ. 

Σάκκουλα, 2001. 

 Στ. Περράκης (επιμέλεια), Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της ΕΕ (πρακτικά 

ημερίδας), εκδ. Σάκκουλας. 

 Δον. Παπαγιάννης, Ο χώρος της ασφάλειας στην ΕΕ, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2008. 

 Κ. Στεφάνου (επιμ.), Το σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2020.  

Περαιτέρω αρθογραφία: 

 Δ. Παπαγιάννης, «Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μετά την Συνθήκη της Λι-

σαβόνας», ΕΕΕυρΔ, 3/2010, σελ. 345 επ. 

 Τ. Παπαδοπούλου, «Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης με βάση τις διατάξεις της 

Συνθήκης της Λισαβόνας», ΕΕΕυρΔ, 2/2010, σελ. 163 επ. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ207 
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Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Α. Μπώλος / Χρ. Χριστοπούλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, επηρεάζεται άμεσα στην εθνική της 

νομοθεσία από ενωσιακές Οδηγίες και Κανονισμούς που αφορούν στην ενιαία ή εσωτερική αγορά 

(single/internalmarket). Υπό το πρίσμα αυτό, το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί αφενός να αναλύσει 

τις ενωσιακές πράξεις που επιδρούν με καθοριστικό τρόπο στις καθημερινές εγχώριες και διασυνορια-

κές συναλλαγές μεταξύ εμπόρων (B2B), αλλά και μεταξύ εμπόρων (προμηθευτών) και καταναλωτών 

(B2C). Αφετέρου αποσκοπεί να αναδείξει την επίδραση της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ στη 

διαμόρφωση των υπό εξέταση ενωσιακώννομοθετημάτων και τη σημασία των αποφάσεών του για την 

μετεξέλιξη του ευρωπαϊκού καιεθνικού εμπορικού δικαίου. Στις επί μέρους ενότητες του μαθήματος 

αναλύονται ζητήματα: α) Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Δικαίου (ειδικά η δημιουργία της Τραπεζικής Έ-

νωσης), β) Οδηγιών για τις καταχρηστικές ρήτρες και την καταναλωτική / στεγαστική πίστη, γ) Κανο-

νισμών διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου που επιδρούν καθοριστικά στις εμπορικές 

συναλλαγές, δ) Ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ε) Αφερεγγυότητας επιχειρήσεων στην ΕΕ, στ) Ελευ-

θερίας εγκατάστασης εταιρειών, ζ) Ελεύθερου ανταγωνισμού. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Αλούπη Ο., Η Οδηγία 2014/59 για την Εκκαθάριση & Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ΝΟ-

ΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2015. 

 Gortsos C, The Single Supervisory Mechanism (SSM), Legal aspects of the first pillar of the 

European Banking Union, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2015. 

 Ο ίδιος, The evolution of European (EU) Banking Law under the influence of (public) Interna-

tional Banking Law: A comprehensive overview, 2019, SSRN Electronic Library. 

 Ο ίδιος, The Single Resolution Mechanism (SRM) and the Single Resolution Fund (SRF): Le-

gal aspects of the second main pillar of the (European) Banking Union, 2019, SSRN Electron-

ic Library. 

 Κοτσίρης Λ., Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, 3η έκδοση, Σάκκουλας (Αθήνα - Θεσσαλονική), 

2018. 

 Ρόκας Ι., Solvency II, Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥ-

ΛΑΣ ΑΕ, 2016. 

 Ο ίδιος, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Εισηγήσεις, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 4η έκδοση, 2019. 

 Ο ίδιος, Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, Η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μετά την εφαρμογή 

της Οδηγίας IDD, Το νέο ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

ΑΕ, 2019. 

 Σινανιώτη-Μαρούδη Α., Ασφαλιστικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2η έκδοση, 2017 

 Τζάκας Δ. (επιμέλεια), Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, Ο τραπεζικός δανεισμός, Πρακτικά Ημε-

ρίδας 13.09.2017, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 2019. 

 Τζίβα Ε., Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥ-

ΛΑΣ ΑΕ, 2020. 

 Τριανταφυλλίδης Χ., Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό 

δίκαιο, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 2019. 

 Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ρ., Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ, 6η 

έκδοση, 2020. 

 

Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ202 
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Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Ευ. Μπάλτα / Β. Κουγέας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος, επιδιώκεται η ανάλυση των κανόνων αφενός της νέας ευρωπαϊκής οικο-

νομικής διακυβέρνησης και αφετέρου του θεσμικού πλαισίου που αφορά τη δημοσιονομική οργάνωση 

και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δημοσιονομικές αρμοδιότητες των οργάνων της [Επι-

τροπή, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο] μετά τη θέσπιση της 

Συνθήκης της Λισαβόνας.  

Ειδικότερα, εξετάζονται οι αρχές που διέπουν τον ενωσιακό προϋπολογισμό, η διάρθρωση και τα στά-

δια κατάρτισής του, η κατανομή και ισορροπία των σχετικών δημοσιονομικών εξουσιών, το σύστημα 

των ιδίων πόρων, οι μέθοδοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ο έλεγχος της, όπως και η προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αρμόδια όργανα. Επίσης, επιχειρείται 

η αποτύπωση των μηχανισμών της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, δηλαδή του συστήματος 

των κανόνων, των μηχανισμών και των διαδικασιών, που θεσπίστηκαν σταδιακά, για το συντονισμό 

και την εποπτεία των οικονομικών πολιτικών των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 ΚΟΥΓΕΑΣ Β., Οι αρχές του κοινοτικού προϋπολογισμού και η εφαρμογή τους στα στάδια της 

κατάρτισης, της έγκρισης, της εκτέλεσης και του ελέγχου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2008. 

 ΚΟΥΓΕΑΣ Β., Στοιχεία ελέγχου εφαρμογής κοινοτικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2007. 

 ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ν., Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, [Διοίκηση και 

Πολιτεία / 20], 1999. 

 ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ν., Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου - Προϋπολογισμός, Ελεγκτικό Συνέδριο, 

Δημόσια οικονομικά της Ευρώπης, εκδ. Σάκκουλα, 8η. έκδ., 2020. 

 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Μ., Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση. Οικοδόμηση, Εμβάθυνση, Ζητή-

ματα Δημοκρατίας και Κράτος Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2018. 

 

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ091 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ ΥΠ 

Επιβλέποντες: Όλοι οι Καθηγητές της Κατεύθυνσης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τα διδασκόμενα μαθήματα 

του Π.Μ.Σ. 
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Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΜΗΝΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ208 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Αντ. Χάνος / Ελ. Βόγκλης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών σε ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας του 

δικαίου. Εξετάζονται τα βασικά μεθοδολογικά ρεύματα και τα κριτήρια ερμηνείας του δικαίου. Ανα-

λύονται οι προϋποθέσεις και τα όρια της διάπλασης του δικαίου. Γίνεται εμβάθυνση σε μεθοδολογικά 

εργαλεία, όπως οι αρχές του δικαίου, το κινητό σύστημα, η θεωρία του τύπου. Παρουσιάζεται η οικο-

νομική ανάλυση του δικαίου. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Παπανικολάου, Παν., Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου και ερμηνεία των Δικαιοπρα-

ξιών,Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000 

 Φάκελος με άρθρα και αποσπάσματα βιβλίων στην ελληνική, αγγλική και γερμανική γλώσσα. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ209 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ε. Βόγκλης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών σε ζητήματα που απαιτούν εμβάθυνση στο α-

στικό δίκαιο. Προϋποθέτει διδασκαλία μαθημάτων αστικού δικαίου σε προπτυχιακό επίπεδο και ιδιαί-

τερη ενασχόληση με αυτό. Χωρίζεται σε δύο κύκλους διδασκαλίας. Ο πρώτος κύκλος αφορά θεμελιώ-

δη ζητήματα του ενοχικού δικαίου, ενώ αναλύονται σε αυτόν οι σύγχρονες τάσεις της επιστήμης. Εξε-

τάζονται ιδίως οι βασικοί πυλώνες απαιτήσεων στο ενοχικό δίκαιο αλλά και η εξέλιξη των σημαντικό-

τερων αρχών αυτού του κλάδου. Στον δεύτερο κύκλο εξετάζονται ειδικά ζητήματα κυρίως από το δί-

καιο των τραπεζικών συμβάσεων υπό το φως της θεωρίας που αναπτύχθηκε στον πρώτο κύκλο ώστε 

να καταστούν σαφείς οι επιδράσεις της θεωρίας στην εφαρμογή του δικαίου. Δίνεται έμφαση στην 

ανάλυση αποφάσεων του Αρείου Πάγου και σε δικαιοσυγκριτικές παρατηρήσεις.  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Δίνεται στους φοιτητές φάκελος με άρθρα και αποσπάσματα βιβλίων στην ελληνική, αγγλική και 

γερμανική γλώσσα. 
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ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ210 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσες: Ισμ. Κριάρη / Φ. Παναγοπούλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διαπλοκή του δικαίου με την τεχνολογία. Το μάθημα πραγματεύε-

ται τα διλήμματα που θέτει η τεχνολογία στο δίκαιο και ερευνά πώς αυτό οφείλει να τα αντιμετωπίζει. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επεξεργασία δεδομένων των πολιτών μέσω τεχνολογικών εφαρμογών, 

σε ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης και σε έντονα βιοηθικά διλήμματα που ανακύπτουν από την ανά-

πτυξη της τεχνολογίας και κυρίως τις νέες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Ισμήνη Κριάρη-Κατράνη, Βιοϊατρικές εξελίξεις και Συνταγματικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη 1994, σ. 1-200.  

 Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη/Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ιατρική Ευθύνη και Βιοη-

θική, Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος, Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα 2014, 

σ. 1-484. 

 Μαρία Κανελλοπούλου - Μπότη/Φερενίκη Παναγοπούλου - Κουτνατζή, Βιοηθικοί Προβληματι-

σμοί, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2014, σ. 1-825. 

 Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη/Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Προβληματισμοί II-To 

πρόσωπο, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2016, σ. 1-720. 

 Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη/Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης/Φερενίκη Παναγοπούλου-

Κουτνατζή, Βιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙΙ-Το παιδί (μαζί με Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Κανελ-

λοπούλου-Μπότη και Επικ. Καθηγητή Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

2017, σ. 1-450.  

 Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη/Φερενίκη Παναγοπούλου, Βιοηθικοί Προβληματισμοί ΙV-

Δεδομένα υγείας-Γενετικά δεδομένα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2019, σ. 1-443. 

 Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 

679/216/ΕΕ: Εισαγωγή και Προστασία Δικαιωμάτων, Εισαγωγή: Γιώργος Δελλής, Εκδόσεις 

Σάκκουλα, Αθήνα 2017, σ. 1-135.  

 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ211 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ξ. Κοντιάδης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο δημόσιο δίκαιο καθώς και 

τα όρια που τίθενται από το Σύνταγμα όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 

της κρίσης, με βάση τη θεωρία και τη νομολογία των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Οι βα-

σικές ενότητες που εξετάζονται είναι Τα Μνημόνια και ο νομικός τους χαρακτηρισμός, τα περιουσιακά 

και κοινωνικά δικαιώματα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι μεταλλάξεις της έννοιας του δημοσίου 

συμφέροντος και η σημασία της αρχής της αναλογικότητας. Επίσης, η σύγκρουση Μνημονίου-

Αντιμνημονίου στην ελληνική συνταγματική θεωρία, η νομοθέτηση υπό συνθήκες οικονομικής και 

υγειονομικής κρίσης, καθώς και το ερώτημα πώς επηρέασαν οι δίδυμες κρίσεις την τυπική και άτυπη 

συνταγματική μεταβολή. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Βλαχογιάννης Α., Το Σύνταγμα στη νέα ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2018. 

 Βλαχόπουλος Σ., Συνταγματικός μιθριδατισμός, 2020. 

 Καραβοκύρης Γ., Το Σύνταγμα και η κρίση, 2014. 

 Κοντιάδης Ξ., Πανδημία, βιοπολιτική και δικαιώματα, 2020. 

 Contiades X. (Ed.), Constitutions in the Global Financial Crisis. A Comparative Analysis, 

2013. 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ212 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Χρ. Μουκίου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Οι κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και οι κανόνες απαγόρευσης παράνομων κρατικών ενισχύ-

σεων κατά το ενωσιακό δίκαιο 

1. Η έννοια της δημόσιας σύμβασης.  

1/α. Κριτήρια της διοικητικής σύμβασης κατά το εθνικό δίκαιο 

1/β. Κριτήρια της δημόσιας σύμβασης κατά το ενωσιακό δίκαιο («Η έννοια της αναθέτουσας αρχής») 

2. Το διεθνές και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων International Hard Law 

2/α. H σύμβαση GPA του WTO 

2/β. Η σύμβαση περί διαφθοράς των Η.Ε. 

2/γ. Η Σύμβαση περί απαγόρευσης δωροδοκίας αλλοδαπών αξιωματούχων του ΟΟΣΑ 

International Soft Law 

2/δ. Το Μοντέλο UNCITRAL των Η.Ε. 

2/ε. Οι Συστάσεις του ΟΟΣΑ (OECD’s Recommendations) 

European Hard Law 

2/στ. Το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο 

2/ζ. Το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο (Οδηγίες 2014/24, 2014/25 & 2014/23 ΕΕ). 

European Soft Law 

2/η. White Papers 

2/θ. Commission’s 2020 Paper για την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική» 

2/ι. Recommendations για την εφαρμογή των Οδηγιών 

2/ια. ‘White Paper’ για την τροποποίηση των ενωσιακών οδηγιών του 2014. 

3. Διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

4. Οι αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις 

5. Ειδικά, η αρχή της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις 
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Διεθνής κατοχύρωση 

Κατοχύρωση σε επίπεδο πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου 

Κατοχύρωση σε επίπεδο παράγωγου ενωσιακού δικαίου 

Κατοχύρωση σε εθνικό επίπεδο 

6. Οι ουσιώδεις τροποποιήσεις στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων μετά τις Οδηγίες του 2014. 

Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων 

Η έννοια της προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίου αναδόχου στη διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης 

Η διαφοροποίηση των λόγων αποκλεισμού (υποχρεωτικοί-δυνητικοί) 

Η διαφοροποίηση των κριτηρίων κατακύρωσης μιας σύμβασης 

Η αυστηροποίηση των όρων παράτασης ή τροποποίησης όρων μιας σύμβασης  

7. Η συγκριτική μελέτη των διαδικασιών κατάρτισης δημοσίων συμβάσεων με έμφαση στα θέματα 

διαφάνειας 

Η σύγκριση δικαίου Ε.Ε. σε σχέση με το δίκαιο των Η.Π.Α. 

Η σύγκριση ελληνικού δικαίου με το γαλλικό και το βρετανικό δίκαιο 

8. Οι επιπτώσεις του Brexit στο ευρωπαϊκό δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων και οι επιπτώσεις της 

πανδημίας [λόγω του ιού COVID 19] σε επίπεδο δημόσιων συμβάσεων 

9. Η δικαστική και εξωδικαστική προστασία στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. 

Η δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο. 

Ο προσυμβατικός έλεγχος που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ο προσυβματικός έλεγχος που ασκείται από το ΣτΕ ή τα ΔΕφ. 

O ρόλος της ΑΕΠΠ, της ΕΑΑΔΗΣΥ και άλλων Ανεξάρτητων Αρχών στο πλαίσιο του προσυμβατικού 

ελέγχου και τήρησης των αρχών των δημόσιων συμβάσεων. 

10. Η απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων κατά το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο  

Οι διατάξεις της ΣυνθΕΕ και ΣυνθλΕΕ 

Η ερμηνεία τους από το τ.ΔΕΚ και ν. ΔΕΕ 

Οι επιπτώσεις στην ελεύθερη οικονομία 

Οι επιπτώσεις στην ανάγκη λειτουργίας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

11. Ανάλυση νομολογίας του τ. ΔΕΚ ν. ΔΕΕ 

12. Η ανάγκη σχετικοποίησης της απαγόρευσης κρατικών ενισχύσεων σε περιόδους κρίσεων 

13. Το μέλλον του δικαίου των δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο της ¨απο-παγκοσμιοποίησης» και 

των οικονομικών, γεωπολιτικών και βιολογικών ανατροπών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Χρ. Μουκίου, Διαφάνεια, Ακεραιότητα και Εντιμότητα στις Δημόσιες Συμβάσεις. Η σταδιακή 

αφομοίωση του διεθνούς Soft Law σε επίπεο Δημοσίων Συμβάσεων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 

2018. 

 Δ. Ραϊκος/Ευ. Βλάχου/Ευ. Σαββίδη, Δημόσιες Συμβάσεις, Ερμηνεία κατ’άρθρο, Τ.Ι, εκ-

δ.Σάκκουλα,, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2018. 

 Β. Χριστιανός/Θ. Πανάγος, Δημόσιες Συμβάσεις, Ερμηνείας κατ’άρθρο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, 2018. 
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 Β. Χριστιανός (επιμ.), Συνθήκη ΕΕ & ΣυνθλΕΕ, Κατ’άρθρον Ερμηνεία, Νομική Βιβλιοθήκη, 

2012. 

 Β. Σκουρής (επιμ.), Ερμηνεία Συνθηκών για την ΕΕ και την ΕΚ, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-

Κομοτηνή 2003. 

 M. Amilath, La notion de contrat administratif : L’influence du droit de l’Union européenne, 

Bruylant, Coll. Droit Administratif/Administrqtive Law, 2014. 

 S. Arrowsmith/J. Linarelli/D. Wallace, Public Procuremjent and International Perspectives, 

The Hague: Kluwer Law International, 2000. 

 Chr.Bovis, Public Procurement: Case Law and Regulation, Oxford University Press, 2006. 

 J.-B.Auby, L’influence du droit européen sur les catégories du droit public, Dalloz, Thèmes et 

Commentaires, 2010. 

 L.Richer, Droit des contrats administratifs, LGDJ, lextenso éd., 2014. 

 R.C.Nash/S.L.Schooner/K.R.O’Brien, Government Contracts. A Comprehensive Guide to the 

language of Procurement, 2nd ed., The George Washington University Press, 2008. 

 R.A. Posner, Economical Analysis of Law, 9th ed., Wolters Kluwer Law and business, 2014. 

 A.Sanchez/Graells, Public Procurement and the EU Competition Rules, 2nd ed., Oxford, Hart 

Publishing, 2015. 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ213 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ΥΠ 

Διδάσκων: Α. Χάνος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η σχέση ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, ιδίως ευρωπαϊκού και 

συνταγματικού δικαίου. Εξετάζεται η έννοια του ευρωπαϊκού «Συντάγματος» σε σύγκριση με αυτήν 

ενός εθνικού Συντάγματος και μάλιστα υπό τυπική, ουσιαστική, πραγματική και ιδεατή έννοια. Ειδικό-

τερα εξετάζεται το ζήτημα της «υπεροχής» (ως υπεροχής ή προτεραιότητας κατά την εφαρμογή) σε 

σχέση με την έννοια της υπεροχής ισχύος, καθώς το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων υπεροχής των πη-

γών του δικαίου μέσα στο πλέγμα του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολυεπίπεδου συνταγματισμού. Δίνεται 

η ευκαιρία να συζητηθούν ζητήματα ειδικής (συνταγματικής, ευρωπαϊκής), αλλά και γενικής Θεωρίας 

του δικαίου (π.χ. συνταγματικός και νομικός πλουραλισμός), καθώς και δικαιομεθοδολογικά ζητήμα-

τα, που θέτει η σχέση ευρωπαϊκού δικαίου και εθνικού δημοσίου δικαίου, ιδίως συνταγματικού. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Λ. Παπαδοπούλου, Εθνικό Σύνταγμα και Κοινοτικό δίκαιο. Το ζήτημα της «υπεροχής», 2009. 

 Ν. Κανελλοπούλου-Μαλούχου, Η χειραφέτηση της Ευρώπης. Συνταγματική θεωρία της ευρωπα-

ϊκής ενοποίησης, 2012. 

 Κ. Γιαννακόπουλος, Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο 

της συνταγματικότητας των νόμων, 2013. 

 Υλικό του μαθήματος (σχεδιαγράμματα, σημειώσεις, μελέτες κλπ.). 

 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κωδικός: 71Μ214 

Εξάμηνο: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Μ. Μουστάκας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
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Το Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο συνιστά από συστηματική άποψη ειδικό κλάδο του Εσωτερικού Δη-

μοσίου Δικαίου. Αντικείμενό του είναι η συσχέτιση του Κράτους με την Οικονομία, ειδικότερα δε οι 

κάθε είδους επεμβάσεις του Κράτους στις οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο μιας χώρας. Bεβαίως, σε χώρες, όπως η Ελλάδα, οι οποίες είναι κράτη-μέλη της ΕΕ, το ρυθμι-

στικό πεδίο του εν λόγω κλάδου επηρεάζεται σημαντικά και από το ενωσιακό δίκαιο.  

Αναφορικά με τη δομή του, μπορεί να διακρίνει κανείς σ’ αυτό το Συνταγματικό Οικονομικό Δίκαιο 

και το Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο. Η πρώτη από τις υποκατηγορίες αυτές περιλαμβάνει το συνταγ-

ματικό πλαίσιο των παρεμβάσεων του Κράτους στην Οικονομία, συναρτάται δε με το γενικότερο πολι-

τειακό καθεστώς μιας χώρας και τον φιλελεύθερο ή μη χαρακτήρα του τελευταίου. Το Διοικητικό Οι-

κονομικό Δίκαιο, από την άλλη πλευρά, επικεντρώνεται στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης εν σχέσει 

με τον οικονομικό περίγυρο μιας χώρας. Βεβαίως και στην περίπτωση των δύο αυτών υποκλάδων κυ-

ρίως στην περίπτωση του Διοικητικού Οικονομικού Δικαίου, καθοριστικής σημασίας είναι επίδραση 

των κανόνων του ενωσιακού δικαίου και εν προκειμένω αυτών που εντάσσονται στο αποκαλούμενο 

«Οικονομικό Σύνταγμα της ΕΕ». 

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος εξετάζονται οι σχετικές συνταγματικές διατάξεις, οι οποίες θεσπίζουν 

το πλαίσιο παρέμβασης του Κράτους στην οικονομική ζωή, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του πρω-

τογενούς ενωσιακού δικαίου για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τον ελεύθερο ανταγωνισμό και η επί-

δρασή τους σε θεμελιώδεις έννοιες του διοικητικού οικονομικού δικαίου, όπως εν προκειμένω της 

«δημόσιας υπηρεσίας». 

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος εξετάζονται ορισμένα σημαντικά πεδία του Διοικητικού Οικονομι-

κού Δικαίου και εν προκειμένω η κατά το ενωσιακό δίκαιο απελευθέρωση των κλασσικών δημοσίων 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά το ενωσιακό δίκαιο 

και τα βασικά χαρακτηριστικά τους), καθώς και η αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων από την νο-

μολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εξετάζονται επίσης ζητήματα που σχετίζονται με την απο-

κρατικοποίηση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, καθώς και με την επιρροή του ενωσιακού δικαίου 

στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων υπό το πρίσμα της διασφάλισης του υγειούς ανταγωνισμού και 

της ενσωμάτωσης κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνική 

 Απ. Γέροντας, Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο, 2η έκδ., Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2011. 

 Γ. Δελλής, Δήμος και Αγορά –Το δημόσιο δίκαιο «αλλιώς», με το βλέμμα της οικονομικής ανά-

λυσης, Εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα 2018. 

 Κ. Χρυσόγονος/ Σ Βλαχόπουλος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 4η έκδ., Νομική Βιβλιο-

θήκη 2011. 

 Π. Παυλόπουλος, Το Δημόσιο Δίκαιο στον αστερισμό της οικονομικής κρίσης, Τόμος Ι, β’ έκ-

δοση, Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 2014. 

Ξενόγλωσση 

 V. Hatzopoulos, Regulating Services in the European Union, Oxford University Press 2012. 

 P. Sauter, Public Services in EU Law, Cambridge University Press, 2015. 

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ215 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Α. Χάνος / Ε. Βόγκλης 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών σε ζητήματα που ρυθμίζονται ταυτόχρονα στο 

αστικό και στο δημόσιο δίκαιο και αναζητούνται οι συστηματικοί και μεθοδολογικοί σύνδεσμοι των 

δύο κλάδων. Δίνεται έμφαση στην ανάλυση αποφάσεων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε δικαιοσυγκριτικές παρατηρή-

σεις. Εξετάζονται ειδικά και επίκαιρα ζητήματα μείζονος σημασίας. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Παπανικολάου, Παν., Σύνταγμα και Αυτοτέλεια του Αστικού δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, 2006. 

 Δίνεται στους φοιτητές φάκελος με άρθρα και αποσπάσματα βιβλίων στην ελληνική, αγγλική και 

γερμανική γλώσσα. 

 

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ091 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΥΠ] 

Επιβλέποντες: Όλοι οι Καθηγητές της Κατεύθυνσης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τα διδασκόμενα μαθήματα 

του Π.Μ.Σ. 
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Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ − ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ216 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Γ.-Μ. Κλήμης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

H Στρατηγική Διοίκηση δίνει την ευκαιρία στον φοιτητή να δεί έναν οργανισμό/επιχείρηση ολιστικά, 

με απώτερο σκοπό να αναγνωρίσει, δημιουργήσει και διατηρήσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. 

Στην εποχή μας όπου ακόμη και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ανταγωνίζονται για χρηματοδότηση, 

η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθίσταται πλέον σημαντική.  

Το πρώτο αυτό μέρος επικεντρώνεται στην κατανόηση των βασικών θεμάτων που αναπτύσσονται από 

την κλασσική προσέγγιση της στρατηγικής και βασίζεται κυρίως στην σχολή του Σχεδιασμού 

(DesignSchool). To Τρίπτυχο που ακολουθείται είναι: Ανάλυση – Επιλογή – Εφαρμογή της στρατηγι-

κής. 

Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία εισαγωγή στην διαδικασία της οργανωσιακής αλλαγής η οποία αποτελεί 

μέρος της εφαρμογής της στρατηγικής. Η ανάγκη για αλλαγή μπορεί να εστιάζεται στην ‘απλή’ ανα-

συγκρότηση της δομής ή ανασχεδιασμό των διαδικασιών έως την πιο σύνθετη, μεταμορφωτική αλλαγή 

κουλτούρας του οργανισμού. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναλύουν το πλαίσιο της αλλαγής και να 

παίρνουν αποφάσεις για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του πλάνου αλλαγής της επιχείρησης / οργανι-

σμού. Είναι απαραίτητη λοιπόν η κατανόηση του ‘γιατί’ και ‘τι’ της αλλαγής ( το οποίο καλύπτεται 

από την Στρατηγική) αλλά κυρίως του ‘πως’ της αλλαγής, δηλαδή της διαδικασίας της αλλαγής.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Balogun, J., Hope Hailey, V., & Gustafsson, S. (2015). Exploring Strategic Change (4th ed.). 

Harlow, U. K.: PearsonEducation. 

 Carnall, C. A., & By, R. T. (2014). Managing change in organizations. 

 Daft, R. (2015), Management 12th Revised edition, Boston, MA: Cengage Learning, Inc 

 Dess-McNamara-Eisner-Lee, (2019), Στρατηγική Διοίκηση. Θεωρία και Εφαρμογές, επιμ. Β. 

Κέφη-Γ. Μ. Κλήμη, 9η έκδοση, εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα. 

 Grant, R.M & J. Jordan (2016) Βασικές Αρχές Επιχειρηματικής Στρατηγικής, 2η Αμερικανική 

Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος: Αθήνα 

 Kotter, J.(2001) Ο Ηγέτης στις Αλλαγές. Εκδόσεις Κριτική: Αθήνα. 

 Παπαδάκης, Β. (2016) Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία. Τόμος 

Α, 7η Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου: Αθήνα.  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Κωδικός Αριθμός: 71M217 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 
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Διδάσκοντες: Κοντιάδης / Μπέσιλα-Μακρίδη / Ρομπόκου-Καραγιάννη 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος, αναλύονται τα συστήματα ελέγχου της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. 

Ειδικότερα, αναλύεται η έννοια και η θεωρία των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και η αποτελεσματικό-

τητά τους στην προστασία των πολιτών, μέσα από τις διατάξεις του άρθρου 101Α του Συντάγματος 

και το Ν. 3051/2002. Στη συνέχεια εξετάζεται ο θεσμός του Ombudsman στη Σουηδία, Αγγλία, Γαλλία 

και στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 

(Mediateur). Παρουσιάζεται ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη (Σ.τ.Π.) και ιδιαίτερα o Ν. 

3094/2003, καθώς και oι νέες αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν με τους Ν. 3304/2005, 3488/2006 και 

3769/2009. Τέλος, αναλύεται ο θεσμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που δημιουργήθηκε με βάση το 

Ν. 4622/2019 «Επιτε¬λικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυ-

βερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», η οποία ορίζεται ως η αρμόδια Ελληνική 

Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Ευρωπα¬ϊκή 

Υπηρεσία. Γίνεται επίσης συνοπτική παρουσίαση των ελεγκτικών σωμάτων που αντικατέστησε: α) Τη 

Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, β) Το Σώμα Ελεγκτών –Επιθεωρητών Δη-

μόσιας Διοίκησης, γ) Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, δ) Το Σώμα Επιθεω-

ρητών Υπη¬ρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, ε) το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων, στ) Το Σώμα 

Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 Σημειώσεις Διδασκόντων. 

 Βενετσανοπούλου Μ., Μπαμπαλιούτας Λ., Οι ειδικοί ελεγκτικοί μηχανι¬σμοί του Κράτους στο 

πλαίσιο της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης στο: Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, 

2016. 

 Κονδύλης Β., Ο θεσμός των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και τα Μνημόνια, στο Η δημόσια 

διοίκηση μετά την κρίση (επιμ. Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου), 2019. 

 Μπέσιλα-Μακρίδη, Ε., Αδάμ-Μαγνήσαλη Σ., Ρομπόκου-Καραγιάννη Α., Παπάζογλου-

Μητροπούλου Α., Ο Έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση και ο Συνήγορος του Πολίτη, Κέντρο Έρευ-

νας, Διαχείρισης Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΚΕ. ΔΙ.Τ.Α.Α.) Παντεί-

ου Πανεπιστημίου, 2001 

 Μπέσιλα - Μακρίδη Ε., Έλεγχος διοίκησης- Τόμος Α΄, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, 2010 

 Της ιδίας, Έλεγχος διοίκησης -Τόμος Β΄, Η εθνική αρχή διαφάνειας Ν.4622/2019, Εκδόσεις 

Σάκκουλα ΑΕ, 2020 

 Ρομπόκου - Καραγιάννη Α., Η αναπομπή των νόμων στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 1998 

 Της ιδίας. Η συμμετοχή του πολίτη στην αθηναϊκή δημοκρατία, Σάκκουλας Αντ. Ν., 1999. 

 Της ιδίας, Ο συνήγορος του πολίτη ως υπερασπιστής των δικαιωμάτων του παιδιού, Σάκκουλας 

Αντ. Ν., Σειρά: Εταιρεία Μελέτης Νομολογίας, 2004. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ218 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Δ. Αναγνώστου / Λ. Μπαμπαλιούτας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Κατά το πρώτο μέρος του μαθήματος αναλύονται ειδικότερες έννοιες του διοικητικού δικαίου σε συν-

δυασμό με το ενωσιακό δίκαιο. Αναλύονται ειδικότερα ζητήματα που αναφύονται από την ενσωμάτω-

ση του ενωσιακού δικαίου στην εθνική έννομη τάξη και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων από τα Κράτη 
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στην ΕΕ, σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές του διοικητικού δικαίου και την νομολογία των ανωτά-

των Δικαστηρίων της Χώρας, καθώς και του ΔΕΕ. Επιπλέον δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα 

που αφορούν τον έλεγχο των δημοσίων οικονομικών από θεσμική άποψη (έλεγχος δαπανών, προσυμ-

βατικός έλεγχος, έλεγχος υπολόγων), τόσο σχετικά με την εθνική έννομη τάξη, όσο και με την ΕΕ, 

αλλά και σε ζητήματα εφαρμογής των αποφάσεων των Δικαστηρίων της Χώρας και του ΔΕΕ. Το δεύ-

τερο μέρος του μαθήματος θα εξετάσει τη διοικητική μεταρρύθμιση κατά την περίοδο της κρίσης στην 

Ελλάδα, θέματα συγκριτικής δημόσιας διοίκησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαχείριση 

της μετανάστευσης και του ασύλου, καθώς και ζητήματα δικαίου και δημόσιας πολιτικής που αφορούν 

την ισότητα των φύλων.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Το Σύνταγμα της Ελλάδος 1975/86/2001/2008/2019. 

 Η Συνθήκη της ΕΕ. 

 Η Συνθήκη για την Λειτουργία της ΕΕ. 

 Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως ισχύει). 

  Υπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007, όπως ισχύει) και ο Κώδικας Υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού (Ν. 3584/2007, όπως ισχύει). 

 Ο Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομο-

θετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελε-

γκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατά-

ξεις». 

 Χρ. Ακριβοπούλου – Χ. Ανθόπουλος «Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο», 2015, (Προβάσιμο στο 

www.kallipos.gr). 

 Fr. Scharpf «A Perspective on Multilevel European Democracy», 2014. 

 Αντ. Μανιτάκη «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην ΕΕ και η επιφύλαξη της κυριαρχίας κατά το άρ-

θρο 28 παρ. 2 και 3 Σ», σε Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου», 2003. 

 Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης «Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ελλάδα», 2013. 

 Μ. Λαμπροπούλου, «Η αλλαγή οργανωτικών προτύπων στη δημόσια διοίκηση: Η μεταρρύθμιση 

(;) των γραφειοκρατικών δομών σε συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής», Ελληνική Επιθε-

ώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 2019, τεύχος 45, 148-180. 

 A comparative overview of public administration characteristics and performance in EU28, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017.  

 Καλλιόπη Σπανού, Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της Κρίσης, Εκδ. Πα-

παζήση, 2018.  

 Ντία Αναγνώστου, “Η ισότητα των φύλων στη μεταρρύθμιση για τη δημόσια εκπαίδευση στην 

Ελλάδα”, ΕΛΙΑΜΕΠ, Κείμενο Πολιτικής Νο. 29, Νοέμβριος 2019.  

 Σημειώσεις Διδασκόντων. 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Κωδικός: 71Μ219 

Εξάμηνο: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Β. Κέφης / Ευρ. Μπέσιλα-Βήκα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Στο μάθημα εξετάζονται οι βασικές αρχές ,οι τρόποι και οι τεχνικές διοίκησης προσωπικού. Σε προη-

γούμενες δεκαετίες όλα τα πιο πάνω βρίσκονταν κατά κάποιο τρόπο σε στασιμότητα. Εδώ και χρόνια 

όμως σημειώθηκε και συνεχώς σημειώνεται μια αρχή αλλαγών εξαιτίας πιέσεων από πολιτικά, κοινω-

νικά και οικονομικά προβλήματα. Η πορεία της διοίκησης ανθρώπων σε κοινωνίες ,όπου οι επιχειρή-

σεις γρήγορα αλλάζουν είναι περισσότερο πολύπλοκη. 

http://www.kallipos.gr/
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Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού επιδιώκεται μια θεμελίωση θεωρίας ,αρχών αλλά και εφαρμογής για 

εκείνους των οποίων οι θέσεις απαιτούν γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο. Γι’ αυτό, η διδασκα-

λία γίνεται κατά ένα μέρος με τη συνεργασία  

διαφόρων φορέων και οργανισμών και τούτο διότι η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού διαφέρει σημα-

ντικά ανάμεσα στους ιδιωτικούς, τους δημόσιους και τους τρίτους τομείς (εκπαιδευτικούς, κοινής ω-

φέλειας, νοσοκομειακούς κ.λπ.). 

Τα ειδικότερα θέματα που προσφέρονται στο μάθημα αυτό είναι: 

- Εισαγωγή στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. 

- Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού. Πρόβλεψη αναγκών 

- Προσέλκυση προσωπικού ,σχεδιασμός σταδιοδρομίας και αναζήτηση εργασίας 

- Επιλογή προσωπικού 

- Αξιολόγηση προσωπικού ή απόδοσης 

- Εκπαίδευση προσωπικού 

- Εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών 

- Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 

- Συνδικαλισμός 

- Επιχειρηματική υπευθυνότητα 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνική 

 Λεων. Χυτήρης, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Αθήνα 2001, εκδ. Interbooks. 

 Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, εκδ.Παπασωτηρίου. 

 Περ. Λύτρας, Εργασιακές Σχέσεις, εκδ. Interbooks. 

 Σπύρος Ζευγαρίδης -Γεωρ. Σταματιάδης, Διοίκηση και Εποπτεία Προσωπικού. 

 Δημ. Ιορδάνογλου, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις –Νέες Τάσεις 

και Πρακτικές, 2008, εκδ. Κριτική. 

 Gary Dessler, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, 2015, εκδ. Κριτική. 

 Philip Kotler, Lee Nancy, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εκδόσεις Κέρκυρα-Economia 

Puplishing (ελληνικά), 2009 (Ιανός). 

 Ανδρέας Δαβαλάς, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, easy writer .gr, ηλεκτρονικό, 2015. 

 Λ. Πουλιόπουλος, Αμαλία Τριανταφυλλίδου, Θεοφ. Πουλιόπουλος, Εταιρική Κοινωνική Ευθύ-

νη, εκδ. Όμιλος Ίων, 20 

 Γιώτα Πάστρα, Ε.Κ.Ε., η σημαντικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, 2013. 

 Κ. Κατσούλη (2012), Τα οικονομικά οφέλη της ΕΚΕ σε περιόδους κρίσης. Ανάκτηση από 

CSRNews.gr (βλ. έντυπη βιβλιογραφία) 

 Λ. Μαμιδάκη (2015), Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, Ανάκτηση από epixeiro.gr (βλ. έντυπη βι-

βλιογραφία) 

Ξενόγλωσση 

 Ε. Joyce, A. Russel – H. John Bernardin , Human Resources Management, εκδ. Παπασωτηρί-

ου. 

 Μ. Armstrong, A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, 1999. 

 Ι. Beardwell-L. Holden, Human Resource Management, Pitman Publishing, 1997. 

 P. Buller-R. Schuler, Managing Organizations and People, Southwestern, 2000. 

 C. Fisher-L. Schoenfeld-J. Shaw, Human Resource Management, Houghton –Mifflin, 1999. 

 V. Jakupec-J. Garrick (ed.), Flexible Learning, Human Resource and Organisational Devel-

opment, Routledge, 2000. 
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 C. Mabey-G. Salaman-J. Storey, Strategic Human Resource Management, Sage, 1998. 

 P. Sparow-M. Marchington, Human Resource Management –The New Agenta, F. T. Publish-

ing, 1998. 

 S. Tyson, The Practice of Human Resource Strategy, Pitman Publishing, 1998. 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ220 

Εξάμηνο Σπουδών: Α’ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Γ. Πετράκος / Κ. Ρόντος / Μ. Βενετσανοπούλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το μάθημα στο πρώτο μέρος του είναι μία εισαγωγή στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στη διαχείρι-

ση των στατιστικών ερευνών. Εξετάζει θέματα όπως ο προσδιορισμός του αντικειμένου της έρευνας 

και του πληθυσμού αναφοράς, η κατασκευή του ερωτηματολογίου, οι διαφορετικούς τρόπους συμπλή-

ρωσής του, η επιλογή του δείγματος, η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων. Στο 

δεύτερο μέρος του μαθήματος εξετάζεται το σύνολο των διαδικασιών και μεθόδων που πρέπει να ακο-

λουθεί και να εφαρμόσει κάθε ερευνητής προκειμένου να διεξάγει μια επιστημονική έρευνα. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά και Γιώργος Πετράκος (2020), Μέθοδοι και Πρακτικές Στα-

τιστικών Ερευνών – Χαρακτηριστικά Παραδείγματα. Εκδ. σοφία 

 Κ. Ρόντος, Ε. Παπάνης (2006) Στατιστική Έρευνα, Εκδ. Σιδέρη 

 K. Howard, J. A. Sharp, (2001), Η επιστημονική μελέτη – Οδηγός σχεδιασμού και διαχείρισης 

πανεπιστημιακών και ερευνητικών εργασιών. Εκδ. GUTENBERG.  

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ221 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Β. Κέφης  

[και βάσει απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος θα συνδιδάξει επί τρία μαθήματα η Δρ. Π. 

Ξανθοπούλου] 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το μάθημα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας-Διαχείριση Αλλαγών» του Β΄ εξαμήνου του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νομική και Διοικητική Επιστήμη», κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και 

Δημόσιο Μάνατζμεντ», εντάσσεται στο είδος των διοικητικών μαθημάτων με ιδιαίτερη θεμελιακή και 

διεπιστημονική βάση, ειδικότερα στα πλαίσια ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Θέτει ως 

άμεση προτεραιότητα τη προσφορά γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης για τις αρχές, τις ιδέες και 

τις τεχνικές της Ολικής Ποιότητας και τους τρόπους υιοθέτησης και ενσωμάτωσης των αλλαγών του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, στοιχεία που καθιστούν τις σύγχρονες επιχειρηματικές μονάδες του δημό-

σιου και του ιδιωτικού τομέα περισσότερο ευέλικτες και καινοτόμες. Η Διαχείριση Αλλαγών, μια δια-

δικασία κατά την οποία οι ελεγχόμενες αλλαγές πραγματοποιούνται σε ένα σύστημα σύμφωνα με κα-

θορισμένα πλαίσια ή μοντέλα, επιβάλλεται για την ορθολογική και αποτελεσματική στρατηγική δια-
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χείριση επιχειρήσεων και οργανισμών. Σε αντίθεση με τη διαχείριση έργων που αφορά την «τεχνική» 

και «επιχειρηματική» πλευρά της αλλαγής, η διαχείριση αλλαγών αφορά αυτό καθεαυτό το ανθρώπινο 

στοιχείο. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Συγγραφέας: Β. Κέφης, 2η έκδοση, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2014. 

 Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας, Συγγραφέας: PaulJames, εκδ. Κλειδάριθμος – Prentice Hall, 

Αθήνα 2005. 

 Επί πλέον εκπαιδευτικό υλικό: Papers, άλλα εγχειρίδια ελληνόφωνα και αγγλόφωνα, 

casestudies, κ.ά.  

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ222 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ ΥΠ 

Διδάσκουσα: Στ. Κτιστάκη 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Περιεχόμενο του μαθήματος αποτελεί η ανάλυση θεμελιωδών ζητημάτων που άπτονται της δημόσιας 

πολιτικής τόσο σε θεωρητικό, όσο και εφαρμοσμένο επίπεδο. Ειδικότερα, μετά την εννοιολογική οριο-

θέτηση της δημόσιας πολιτικής, εξετάζονται τα όργανα και οι διαδικασίες υλοποίησής της, σε εθνικό 

και υπερεθνικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένες θεματικές που αναπτύσσονται: 

- Άσκηση κοινωνικής πολιτικής  

- Δημόσιες πολιτικές για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο 

- Μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της χρονίζουσας κρίσης στη Διοίκηση 

- Η καλή διακυβέρνηση ως δημόσια πολιτική  

- H διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα ως δημόσια πολιτική 

- Η κινητικότητα του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης  

- Η αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών και του προσωπικού 

- O συντονισμός της Κυβέρνησης ως δημόσια πολιτική 

- Ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών στην διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Μαΐστρου(Π.), Μεταρρυθμίσεις ή επικοινωνιακές φωτοβολίδες; Η Δημόσια Διοίκηση στην τριε-

τία 2016-2018, Μεταμεσονύκτιες εκδόσεις, Αθήνα, 2016. 

 Θεσμοί δημοσίων υπαλλήλων και η λειτουργία τους σε συνθήκες κρίσης, Εθνικό Τυπογραφείο, 

Αθήνα, 2014 [Α. Μακρυδημήτρη, Κρίσιμες όψεις στη διοίκηση προσωπικού σήμερα, σ. 111επ., 

Στ. Κτιστάκη, Ευέλικτες μορφές απασχόλησης στη Δημόσια Διοίκηση: Μια νέα πρόκληση σε ε-

ποχή κρίσης, σ. 87επ.]. 

 Διακυβέρνηση και διαφθορά, [επιμ. Ι. Βαβούρας, Π. Τσίρης], εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2011. 

 Πραβίτα (Μ.-Η.), Όψεις συλλογικότητας στη λειτουργία της Κυβέρνησης: η περίπτωση των Κυ-

βερνήσεων συνεργασίας στην εποχή του Μνημονίου, σε Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Διοικητικών 

Επιστημόνων-Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση: Προοπτικές, Δυνατότητες, Αδυναμίες, 

εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014, σ. 435επ.  

 Σημειώσεις διδάσκουσας. 
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ223 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκοντες: Λ. Μπαμπαλιούτας / Ευ. Μπάλτα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος, αναλύονται ειδικότερες έννοιες που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο της 

περιφερειακής ανάπτυξης της Χώρας και στην εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για την οικονομική και 

κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, αναλύονται ειδικότερα ζητήματα της σύγχρονης μεταρρυθμιστικής πολι-

τικής του Κράτους, όπως οι πτυχές της ευθύνης του Κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των οργά-

νων τους (ποινική ευθύνη, πειθαρχική ευθύνη, αστική ευθύνη) σε ζητήματα που αφορούν την πρακτι-

κή εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής της Χώρας, οι πτυχές του νέου θεσμικού πλαισίου για τη 

διοίκηση στον τομέα της υγείας, οι πτυχές που αφορούν την εφαρμογή των Προγραμμάτων του 

Ε.Σ.Π.Α. 2014–2020, όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014–

2020», οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και στην κοινωνική ασφάλιση, η εφαρμογή των πολιτικών 

της Ε.Ε. στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση κ.ο.κ. 

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημοσιονομική μεταρρύθμιση που έχει συντελεστεί τα τελευταία 

χρόνια στην Ελλάδα και στην «Εθνική Στρατηγική για τη διοικητική μεταρρύθμιση». 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Βασ. Δεληθέου «Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης», 2018. 

 Χρ. Λαδιά «Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 2014. 

 Άν. Λιγωμένου «Έννοιες και Θεσμοί Λογιστικής και Ελεγκτικής του Δημοσίου Τομέα», 2016. 

 Αλ. Μητρόπουλος «Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Ασφάλιση στη σύγχρονη Ελλάδα», 2020. 

 Ευ. Μπάλτα, «Ο θεσμός του δημοσίου υπολόγου στο ελληνικό δημοσιονομικό σύστημα», 2016. 

 Λ. Μπαμπαλιούτας «Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης», Τόμος 

Β΄, 2η εκδ., 2019. 

 Γ. Πετράκος – Γ. Ψυχάρης «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα», 2ηεκδ., 2016. 

 Αν. Τάχου «Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο», 8ηεκδ., 2005. 

 Μ. Χλέτσος «Οικονομικά της Υγείας», 2011.  

 Σημειώσεις Διδασκόντων. 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ224 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ξ. Κοντιάδης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης στην καλή νομοθέτηση. Ειδικότερα 

εξετάζονται οι ακόλουθες ενότητες η αποσαφήνιση και οριοθέτηση της έννοιας του επιτελικού κρά-

τους με βάση τις διατάξεις του νόμου 4622/2019, η καλή νομοθέτηση και συντονισμός νομοπαρα-

σκευαστικής διαδικασίας. Επιπλέον, οι αρχές της καλής νομοθέτησης στο ν.4048/2012 και στο 
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ν.4622/2019 και ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, η κωδι-

κοποίηση της νομοθεσίας, τα εργαλεία καλής νομοθέτησης και η συμβολή τους στην ποιότητα της 

νομοθεσίας στην πράξη, και οι συνταγματικοί κανόνες για την νομοθέτηση. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Ε. Δραμαλιώτη, Το επιτελικό κράτος, 2020. 

 Π. Μαντζούφας, Καλή νομοθέτηση και κράτος δικαίου, 2018. 

 Δ. Σωτηρόπουλος – Λ. Χριστόπουλος, Πολυνομία, Κακονομία και Γραφειοκρατία στην Ελλάδα 

Ανάλυση Αποτυχιών του Παρελθόντος και Προτάσεις Βελτιωτικών Παρεμβάσεων, 2017. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Κωδικός Αριθμός: 71Μ225 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ ΕΠ 

Διδάσκοντες: Ι. Φίλος / A. Τσάμης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το αντικείμενο ‘Χρηματοοικονομική Διοίκηση’, περιλαμβάνει εισαγωγική αναφορά στα κύρια λογι-

στικά μεγέθη, και κυρίως τη μελέτη και αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων (με βάση αριθμο-

δείκτες και ανάλυση άλλων στοιχείων), με σκοπό κυρίως τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση σχετι-

κά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και τη χάραξη στρατηγικής. Γίνεται και ανάλυση 

περιπτώσεων (case studies) με ιστορικά στοιχεία, αλλά και με τρέχοντα στοιχεία εταιρειών και οργα-

νισμών.  

Το αντικείμενο ‘Διαχείριση Έργου’ περιλαμβάνει αναφορά στις τρείς βασικές παραμέτρους (κόστος, 

χρόνος, ποιότητα) κάθε έργου, στις μεταξύ τους σχέσεις, στην οργάνωση κάθε έργου (ομάδα, αρμοδιό-

τητες, προδιαγραφές κλπ) στην παρακολούθησή τους κατά την εξέλιξή τους, με βάση διαγράμματα και 

εργαλεία αξιολόγησης. Για διευκόλυνση εξετάζονται και φοιτητικές εργασίες, ενώ οι ίδιοι οι φοιτητές 

συμμετέχουν με δικές τους προτάσεις Έργων και σχετικούς σχολιασμούς.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, Εκδόσεις Rossili. 

 Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων: Π. Φιτσιλής, kalippos repository. 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ICT IN MANAGEMENT) 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ226 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ ΥΠ 

Διδάσκων: Σπ. Πολυμέρης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Τα θέματα που καλύπτονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: τις τρέχουσες τάσεις στη χρήση της υποδο-

μής των ΤΠΕ και της διοίκησης τους, την εμπορευματοποίηση και τη σύγκλιση των τεχνολογιών της 

πληροφορικής, τις επιπτώσεις των κινητών συσκευών και την υπολογιστική νέφους, το ρόλο των προ-

τύπων, την ανάγκη για πλαίσια διαλειτουργικότητας – σημασιολογικά, τεχνολογικά και οργανωτικά, 

την προμήθεια ΤΠΕ, τον προσανατολισμό της παροχής υπηρεσιών, τα πλαίσια διακυβέρνησης των 

ΤΠΕ, τη διαχείρισης των domain, την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών ΤΠΕ για επιχειρήσεις, και των επιλο-

γών και δυνατοτήτων για σταδιοδρομία για τους διαχειριστές υποδομών ΤΠΕ. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Linthicum, DS (2010) Cloud computing and SOA convergence in your enterprise : a step-by-

step guide, Pearson Education, Boston MA. 

 Collective (2012) ICT Standard forum. 

 

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κωδικός Αριθμός: 71Μ091 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΥΠ] 

Επιβλέποντες: Όλοι οι Καθηγητές της Κατεύθυνσης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τα διδασκόμενα μαθήματα 

του Π.Μ.Σ. 
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1.3 ΠΜΣ «Οικονομική Επιστήμη»  

1.3.1 Κανονισμός Λειτουργίας 

 

Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 

1. Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο: Οικονομική Επιστήμη. 

2. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Οικονομική Επιστήμη 

του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι η διδασκαλία, έρευνα και ανάδειξη ζητημάτων, τα 

οποία υπάγονται στα αντικείμενα της Οικονομικής Επιστήμης. 

3. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, η ε-

ξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία, και η παραγωγή αποφοί-

των με υψηλό βαθμό κατάρτισης στην Οικονομική Επιστήμη και ιδιαίτερη ικανότητα στη 

θεωρητική και εμπειρική ερευνητική εργασία στα επιμέρους πεδία της Οικονομικής Επιστή-

μης.  

4. Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μπορούν να αξιοποιηθούν αποτε-

λεσματικά σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και 

οργανισμούς του Δημοσίου, σε ελεγκτικούς φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, 

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 στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα. 

5. Ο τίτλος αποτελεί τυπική και αναγκαία προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής δια-

τριβής. 

 

Άρθρο 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. Οικονομική Επιστήμη γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και συναφών Τμημάτων, Τμημάτων Επιστη-

μών Μηχανικού, Τμημάτων Μαθηματικών και Φυσικής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, 

από το ΔΟΑΤΑΠ, ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με 

ακαδημαϊκά κριτήρια συμπεριλαμβανομένων γραπτών εξετάσεων σε βασικούς για την επιτυ-

χή παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. κλάδους της Οικονομικής Επιστήμης. Προϋπόθεση για την 

επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (η επαρκής γνώση άλλης γλώσ-
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σας, πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. και της Αγγλικής γλώσσας, συνεκτιμάται). 

Στα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, ο οποίος πρέπει να 

είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50), η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι συναφή με 

το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προ-

βλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική 

δραστηριότητα του υποψηφίου. 

Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 20 (είκοσι) μεταπτυχιακούς φοι-

τητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων (εάν υπάρχουν), οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία σε 

γνωστικό αντικείμενο συναφές του παρόντος Π.Μ.Σ., από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

(ΙΚΥ).  

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ (Κάθε μάθημα είναι Υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS)  

1. Μακροοικονομική Θεωρία Ι  

2. Μικροοικονομική Θεωρία  

3. Ποσοτικές Μέθοδοι  

4. Χρηματοοικονομική Θεωρία Ι  

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ (Κάθε μάθημα είναι Υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS) 

1. Ανάλυση Εισροών-Εκροών  

2. Δημόσια Οικονομική  

3. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ  

4. Οικονομετρία  

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ (Κάθε μάθημα είναι Υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS) 

1. Διεθνής Οικονομική  

2. Κοινωνική Οικονομία  

3. Οικονομική Πολιτική  

4. Χρηματοοικονομική Θεωρία ΙΙ  

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ 

Διπλωματική Εργασία (ECTS 30) 
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Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα θα γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων ορ-

γάνων. 

 

Άρθρο 3 - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Όργανα Διοίκησης του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ, 31 του Ν. 4485/2017, 

είναι η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και ο Διευθυντής . 

1. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι 

οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 

Δημόσιας Διοίκησης για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί 

μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας 

του προγράμματος 

2. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, 

με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης για διετή θητεία. Προεδρεύ-

ει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του 

ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., και ασκεί 

τα καθήκοντα που ορίζονται στο νόμο και στον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-

δών. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα 

που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να 

έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για 

το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. 

 

Άρθρο 4 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1. Το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. αποτελείται πρωτίστως, σύμφωνα και με την οικεία 

εγκριτική Υπουργική Απόφαση, από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, μετέχοντα και στη διδασκα-

λία προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος. Διδακτικά καθήκοντα μπορούν να αναλάβουν 

μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.  

2. Όλοι οι ανωτέρω επιλέγονται ανά μάθημα από τη Συνέλευση Τμήματος, μετά από σχετική 

εισήγηση της Σ.E..  

3. Ως διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. μπορούν επίσης ανά μάθημα να ορισθούν μέλη 

Δ.Ε.Π. άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και γενικότερα όσοι προβλέπο-

νται στο άρθρο 36 του Ν. 4485/2017 με την διαδικασία που εκεί προβλέπεται. 

4. Στο παρόν Π.Μ.Σ. μπορούν ακόμη να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επι-

στημονικό έργο Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος. Η συμμετοχή τους ανά ακαδημαϊκό έτος 
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και μάθημα εγκρίνεται βάσει απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν εμπρόθεσμης 

αντίστοιχης αίτησής τους και εισήγησης της Σ.E.. 

 

Άρθρο 5 - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ¬σης ορίζε-

ται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., 

δύναται να επιτραπεί από τη Συνέλευση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης η αναστολή των 

σπουδών για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα 

ακαδημαϊκά έτη. 

 

Άρθρο 6 - ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και βεβαιώνεται με την υπογραφή του υπευθύνου 

διδάσκοντος στα σχετικά Παρουσιολόγια.  

2. Περισσότερες από δύο (2) απουσίες σε ένα μάθημα έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό 

από τις εξετάσεις του μαθήματος αυτού, και οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν ξανά 

το μάθημα αυτό και να προσέλθουν στις επόμενες εξετάσεις. Επιτρέπονται περισσότερες από 

δύο (2) απουσίες σε κάθε μάθημα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής απόφα-

σης της Σ.Ε.. 

3. Στο τέλος κάθε εξαμήνου όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμε-

νο όριο απουσιών προσέρχονται σε προφορικές ή γραπτές εξετάσεις.  

4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που απέτυχαν σε δύο (2), το πολύ, μαθήματα του εξαμήνου οφεί-

λουν να προσέλθουν στις επαναληπτικές εξετάσεις την περίοδο του Σεπτεμβρίου (του τρέχο-

ντος ακαδημαϊκού έτους), για τα μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου. Ειδικά για τα μαθήματα 

του Γ΄ εξαμήνου, η επαναληπτική εξέταση ορίζεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της κα-

νονικής εξεταστικής περιόδου, ώστε να μην καθυστερήσει η εκπόνηση της Διπλωματικής 

Εργασίας. Αν δεν προσέλθουν ή αν αποτύχουν σε ένα (1) από αυτά τα μαθήματα, δικαιούνται 

να λάβουν βεβαίωση για όσα μαθήματα εξετάστηκαν με επιτυχία και οι σπουδές τους τερμα-

τίζονται. 

5. Δεν προβλέπεται επανεξέταση για μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν προσήλθαν ή απέτυ-

χαν σε τρία (3) ή και περισσότερα μαθήματα του ίδιου εξαμήνου. 

6. Φοιτητές οι οποίοι απέτυχαν στις δύο (2) εξετάσεις ενός (1) μαθήματος, και δεν οφείλουν 

άλλο μάθημα, δικαιούνται να ζητήσουν επανεξέταση από Τριμελή Επιτροπή μελών ΔΕΠ της 
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Σχολής, τα οποία έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα, και 

ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της 

εξέτασης διδάσκων.  

7. Οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος ορίζονται σε τέσσερις (4). Η διδασκαλία των μαθη-

μάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, και πραγματοποιούνται σε 

εβδομαδιαία βάση.  

8. Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα.  

9. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βαθμολογική κλίμακα από το μη-

δέν (0) μέχρι το δέκα (10) με βάση το πέντε (5) και βήματα μισής μονάδας (0,5). Ο τρόπος 

διεξαγωγής των εξετάσεων (γραπτές ή προφορικές) και διαμόρφωσης του τελικού βαθμού σε 

κάθε μάθημα (συνυπολογίζοντας, για παράδειγμα, τις επιδόσεις σε πρόχειρα διαγωνίσματα, 

προόδους και εργασίες, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου των παραδό-

σεων) καθορίζονται από τον υπεύθυνο αυτού του μαθήματος. Οι προφορικές εξετάσεις είναι 

δημόσιες. 

 

Άρθρο 7 - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Οι Διπλωματικές Εργασίες: 

α) Ανατίθενται μετά τη λήξη του Γ΄ εξαμήνου σπουδών από τη Σ.Ε., η οποία ορίζει και τον 

επιβλέποντα.  

β) Συντάσσονται σύμφωνα με το Πρότυπο Διπλωματικών Εργασιών του Παντείου Πανεπι-

στημίου. Είναι δυνατόν να υποβληθούν και σε άλλη γλώσσα (πλην της ελληνικής), από τις 

διαδεδομένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και της 

Σ.Ε.. 

γ) Κατατίθενται στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου. Η ημερομηνία κατάθεσης μπορεί να παραταθεί 

για ένα (1) ακόμη εξάμηνο σπουδών με απόφαση της Σ.Ε., κατόπιν εισήγησης του επιβλέπο-

ντος. 

δ) Υποστηρίζονται ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επι-

τροπή και περιλαμβάνει τον επιβλέποντα. Οι Τριμελείς Επιτροπές εγκρίνονται από τη Συνέ-

λευση του Τμήματος. Η υποστήριξη γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την κατάθεση 

της Διπλωματικής Εργασίας και εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις 

σε όλα τα μαθήματα. 

2. Η Τριμελής Επιτροπή αποφασίζει το βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας με ελάχιστο απο-

δεκτό βαθμό το πέντε (5). Σε περίπτωση μη κατάθεσης εντός του προβλεπόμενου χρόνου ή 
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απόρριψης της Διπλωματικής Εργασίας από την Τριμελή Επιτροπή, οι μεταπτυχιακοί φοιτη-

τές διαγράφονται και δικαιούνται να λάβουν βεβαίωση για όσα μαθήματα εξετάστηκαν με 

επιτυχία. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Σ.Ε. κατόπιν σχετικής έγκρισης της Συνέλευσης του Τμή-

ματος δύναται να δώσει παράταση για την υποβολή ή και την υποστήριξη.  

3. Η Τριμελής Εξεταστική επιτροπή δύναται να προτείνει βελτιώσεις και να ορίσει νέα ημε-

ρομηνία υποστήριξης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαί-

νει τον ένα (1) μήνα. 

4. Ο αριθμός των Διπλωματικών Εργασιών, τις οποίες δύναται να επιβλέψει ο διδάσκων, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του αριθμού των φοιτητών του Π.Μ.Σ.. 

5. Η Διπλωματική Εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

σε τρία (3) αντίγραφα και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Άρθρο 8 - ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και της Διπλωματικής Εργασίας, σύμφωνα 

με τα ως άνω οριζόμενα, με απόφαση της Σ.Ε. απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Δ.Μ.Σ.). 

2. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά τα 3/4 από το μέσο όρο των βαθμολογιών των μαθημά-

των και κατά το 1/4 από τη βαθμολογία της Διπλωματικής Εργασίας.  

3. Ο τίτλος απονέμεται με το βαθμό και τη διάκριση «Καλώς» (5-6,49), «Λίαν Καλώς» (6,50-

8,49) ή «Άριστα» (8,50-10) σύμφωνα με τα κρατούντα. 

 

Άρθρο 9 - ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (σύγ-

χρονες αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη με αυτoματoπoιημένo σύστημα λειτουργίας, ηλε-

κτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλεματικό δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλεματι-

κών υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Εργαστήριο Η/Υ, και κάθε άλλη αναγκαία 

υλικοτεχνική υποδομή). 
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Άρθρο 10 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

1. Το κόστος της λειτουργίας του Προγράμματος χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό 

του Παντείου Πανεπιστημίου, από χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων και από ερευνη-

τικά προγράμματα. 

2. Τα σχετικά κονδύλια μπορούν να καλύπτουν αμοιβές εξωτερικών συνεργατών, δαπάνες 

μετακινήσεων (εσωτερικού-εξωτερικού), δαπάνες αναλωσίμων, δαπάνες επιστημονικών εκ-

δόσεων, δαπάνες εκπόνησης και έκδοσης οδηγών σπουδών, δαπάνες διοργάνωσης επιστημο-

νικών εκδηλώσεων, σχετικές ενέργειες δημοσιότητας εν γένει, προμήθειες επιστημονικών 

εκδόσεων και εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού, δαπάνες εξοπλισμού και συντήρηση ερ-

γαστηρίων και συστημάτων. 

3. Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση του 

Διευθυντή του Π.Μ.Σ.. 

 

Άρθρο 11 - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά από τον παρόντα κανονισμό ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις 

του ν. 4485/2017. 
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1.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι  

Κωδικός Αριθμός: 71M227 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Θ. Μαριόλης / Ν. Ροδουσάκης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

To παρόν μάθημα προϋποθέτει προπτυχιακές γνώσεις Μακροοικονομικής Θεωρίας και αντίστοιχα 

εργαλεία Μαθηματικών. Έχει ως αφετηρία τη μελέτη του Κεϋνσιανού Στατικού Μακροοικονομικού 

Υποδείγματος και των επεκτάσεών του, στη βάση της Μετα-Κεϋνσιανής Θεωρίας. Εν συνεχεία, η διε-

ρεύνηση στρέφεται στα θεμελιώδη μακροοικονομικά υποδείγματα «Οικονομικής Μεγεθύνσεως» χωρίς 

και με υποπασχόληση του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Η δομή τον διαλέξεων έχει ως ακολούθως: 

Ι. Στατικά Μακροοικονομικά Υποδείγματα 

 Το Κεϋνσιανό Στατικό Μακροοικονομικό́ Υπόδειγμα. 

 Επεκτάσεις και Κατασκευή Υποδειγμάτων Μεγεθύνσεως και Διακυμάνσεων. 

ΙΙ. Υποδείγματα Οικονομικής Μεγεθύνσεως 

 Τα Υποδείγματα των Harrod, Domar και Κaldor.  

 Το Υπόδειγμα του Solow και οι επεκτάσεις του. 

 Το Υπόδειγμα των Feld’man–Mahalanobis. 

 Μετα-Κεϋνσιανά Υποδείγματα 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προαπαιτούμενη Βιβλιογραφία 

 Blanchard, O. (2006) Μακροοικονομική, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο. 

 Dornbusch, R. και Fischer, S. (1993) Μακροοικονομική, Αθήνα, Κριτική́. 

 Jones, H.G. (1993) Εισαγωγή στις Σύγχρονες Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης, Αθήνα, Κρι-

τική. 

 Μαριόλης, Θ. (2009) Το κεϋνσιανό στατικό μακροοικονομικό υπόδειγμα. 

 http://www.theo-mariolis.gr/files/gr/Paradoseis/Proptixiakes/Ylika/StatisticalOfKeynes.pdf 

 Simpson, D. (1986) Θεωρία Γενικής Ισορροπίας, Αθήνα, Παπαζήσης. 

Βασική Βιβλιογραφία  

 Bhaduri, A. and Marglin, S. (1990) Unemployment and the real wage rate: the economic basis 

for contesting political ideologies, Cambridge Journal of Economics, 14(4), pp. 375-393. 

 Kurz, H. D. (1990) Technical change, growth and distribution: A steady-state approach to 

“unsteady” growth. In H. D. Kurz, Capital, distribution and effective demand. Studies in the 

“classical” approach to economic theory, Cambridge, Polity Press. 

 Dutt, A. K. (1987) Alternative closures again: A comment on ‘Growth, distribution and infla-

tion’, Cambridge Journal of Economics, 11(1), pp. 75-82. 

http://www.theo-mariolis.gr/files/gr/Paradoseis/Proptixiakes/Ylika/StatisticalOfKeynes.pdf
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 Μαριόλης, Θ. (2006) Εισαγωγή́ στη Θεωρία των Ενδογενών Οικονομικών Διακυμάνσεων. 

Γραμμικοί́ και Μη Γραμμικοί́ Οικονομικοί́ Ταλαντωτές, Αθήνα, Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. 

 Μαριόλης, Θ. (2012) Το υπόδειγμα κεντρικού σχεδιασμού Fel’dman-Mahalanobis και η σημα-

σία του για την περίπτωση της ελληνικής οικονομίας. 

 http://www.theo-mariolis.gr/site/images/pdf/mahalanobis.pdf 

 Shone, R. (2002) Economic Dynamics. Phase Diagrams and their Economic Application, 

Cambridge, Cambridge University Press. 

 Solow, R.M. (1956) A Contribution to the theory of Economic Growth, The Quarterly Journal 

of Economics, 70(1), 65–94.  

 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ  

Κωδικός Αριθμός: 71M228 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Π. Μιχαηλίδης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και των φοιτητριών στο φορμαλισμό και στις 

μαθηματικές αναπαραστάσεις και διατυπώσεις των βασικών αρχών της σύγχρονης Νεοκλασικής Μι-

κροοικονομικής Θεωρίας, καθώς και η επιμέρους εμβάθυνση σε θεμελιώδη στοιχεία θεωρίας και των 

εφαρμογών αυτής. Ένα εισαγωγικό επίπεδο γνώσεων σε Γραμμική Άλγεβρα/Μαθηματική Ανάλυ-

ση/Απειροστικό Λογισμό/Βελτιστοποίηση θα βοηθούσε στην ευκολότερη παρακολούθηση του μαθή-

ματος. Ομοίως, ένα εισαγωγικό επίπεδο γνώσεων σε Μικροοικονομία/Οικονομική Θεωρία/ Οικονομι-

κή Ανάλυση/Πολιτική Οικονομία θα ήταν χρήσιμο. Ωστόσο, κανένα από τα παραπάνω αντικείμενα 

δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση στο εν λόγω μάθημα. Η 

ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει εκτενή μελέτη της Θεωρίας Παραγωγού, της Θεωρίας Καταναλωτή, 

της Θεωρίας Μερικής Ισορροπίας και της Θεωρίας Γενικής Ισορροπίας, καθώς και στοιχεία της Θεω-

ρίας Μορφών Αγοράς αλλά και της Θεωρίας Παιγνίων. Οι εξετάσεις του μαθήματος (ενδιάμεση, τελι-

κή και επαναληπτική) πραγματοποιούνται με πάσης φύσεως βιβλία και σημειώσεις ανοικτά (open 

book exams) και περιλαμβάνουν ερωτήσεις κρίσης, ανάπτυξης και ποιοτικής ή ποσοτικής ανάλυσης. 

Παράλληλα, το μάθημα περιλαμβάνει προαιρετική εργασία ή παρουσίαση επιστημονικού άρθρου κα-

τόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα και συνεισφέρει έως μία μονάδα επιπλέον στον τελικό βαθμό 

του μαθήματος που θα έχει προκύψει από τις γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις. 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασική Βιβλιογραφία  

 Mas-Colell A., Whinston M. and Green, J. (1995) Microeconomic Theory, Oxford University 

Press.  

 Σημειώσεις του διδάσκοντα, επί των οποίων στηρίζονται, κυρίως, οι παραδόσεις του μαθήμα-

τος. 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία  

 Varian, Η. (1992) Microeconomic Analysis, W. W. Norton. 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  

http://www.theo-mariolis.gr/site/images/pdf/mahalanobis.pdf
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Κωδικός Αριθμός: 71M229 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ ΥΠ 

Διδάσκων: Γ. Πετράκος / Μ. Φιλιππάκης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το μάθημα εξετάζει θέματα Μαθηματικών και Στατιστικής και έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα 

θεωρητικό και υπολογιστικό υπόβαθρο για την κατανόηση βασικών εννοιών των ποσοτικών μεθόδων 

και τη χρήση τους σε θέματα οικονομικής ανάλυσης. Στην ενότητα των Μαθηματικών εισάγονται οι 

βασικές έννοιες και μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων της Γραμμικής Άλγεβρας, του Απειροστικού Λο-

γισμού και των Διαφορικών Εξισώσεων. Η ενότητα ολοκληρώνεται με υπολογιστικές μεθόδους για 

την επιλογή και προετοιμασία των οικονομικών δεδομένων και την εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης τους 

με χρήση του λογισμικού Matlab/Octave (το αντίστοιχο open source). Στην ενότητα της Στατιστική 

περιλαμβάνονται θέματα από την Θεωρία Πιθανοτήτων, τα Μέτρα Κατανομών, τις Μεθόδους Δειγμα-

τοληψίας, την Εκτιμητική, τον Έλεγχο Υποθέσεων, την Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) και τα Μο-

ντέλα Παλινδρόμησης. Η ανάλυση δεδομένων με εφαρμογή των παραπάνω στατιστικών μεθόδων γίνε-

ται με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R πάνω σε ανοικτές βάσεις δεδομένων (open data).  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Πετράκος, Γ. (2017) Εφαρμογές Θεωρίας Πιθανοτήτων με τη χρήση της R, εκδόσεις Τσότρα. 

 Berenson M. L., Levine D. M. and Szabat K. A. (2014) Basic Business Statistics: Concepts & 

Application, 13th edition, Pearson Publ. 

 Φιλιππάκης, Μ. (2017) Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας, εκδόσεις 

Τσότρα. 

 Jaiwei, H. and Kamber, M. (2006) Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kauf-

mann.  

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι 

Κωδικός Αριθμός: 71M230 

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ν. Δασκαλάκης / Ι. Φίλος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Γενικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας. Εισαγωγή στην Εταιρική Χρηματοοικονομική. Η έν-

νοια της διαχρονικής αξίας του χρήματος. Η έννοια του κόστους κεφαλαίου. Εκτίμηση μελλοντικών 

καθαρών ταμειακών ροών. Προγραμματισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου–Αξιολόγηση Επενδύσεων. Ει-

σαγωγή στην Κρυπτοοικονομία. Ορισμοί Κρυπτονομισμάτων. H τεχνολογία Blockchain και οι εφαρ-

μογές της στη Χρηματοοικονομική. Γενικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Οικονομικές 

Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Παραποίηση οικονο-

μικών καταστάσεων.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Τελευταία έκδοση του: Brealey, Myers and Marcus, Fundamentals of Corporate Finance, New 

York, McGraw-Hill. 

 Daskalakis and Georgitseas, (2020) An Introduction to Cryptocurrencies: The Crypto Market 

Ecosystem, London, Routledge.  
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 Παραποίηση οικονομικών καταστάσεων, Ι. Φίλος (από Συλλογικό Έργο). 

 Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ. 

 

B ' ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ–ΕΚΡΟΩΝ  

Κωδικός Αριθμός: 71M231 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Χ. Οικονομίδης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση εισροών–εκροών. Καταρχάς, περιλαμβάνει τις βασικές 

σχέσεις του μοντέλου Leontief, την έννοια της αντίστροφης μήτρας Leontief, τα ανοικτά και κλειστά 

μοντέλα, τον χειρισμό των εισαγωγών, και τη μήτρα επενδύσεων. Περαιτέρω, εξετάζεται η διαμόρφω-

ση του κόστους και των τιμών και, σε αυτό το πλαίσιο, εκτίθενται ορισμένες μαθηματικές συνθήκες 

και θεωρήματα που είναι απαραίτητα στην ανάλυση εισροών–εκροών, όπως η συνθήκη των Hawkins–

Simon και τα θεωρήματα των Perron–Frobenius. Ακολουθεί η ανάλυση επιδράσεων της τελικής ζήτη-

σης και, συγκεκριμένα, οι άμεσοι και οι συνολικοί τεχνικοί συντελεστές και οι πολλαπλασιαστές ε-

κροής, εισοδήματος και απασχόλησης. Επίσης, εξετάζεται πώς διαπιστώνονται οι διαρθρωτικές μετα-

βολές στο οικονομικό σύστημα, μέσω των κλάδων κλειδιών (key sectors). Περαιτέρω, περιγράφεται η 

κατάρτιση του Πίνακα Εισροών–Εκροών, ήτοι η μήτρα παραγωγής (make matrix) και η μήτρα ενδιά-

μεσων χρήσεων (use matrix), και πραγματοποιείται παρουσίαση του δυναμικού υποδείγματος εισρο-

ών–εκροών. Αναλύονται τα ζητήματα της κατανομής και στενότητας των πόρων, καθώς επίσης και η 

χρήση του υποδείγματος εισροών–εκροών στον οικονομικό προγραμματισμό. Τέλος, αναπτύσσεται 

σειρά προεκτάσεων της ανάλυσης εισροών–εκροών, ήτοι ο Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής, οι Ενερ-

γειακοί Πίνακες, οι Περιβαλλοντικοί Πίνακες, οι λεγόμενοι Περιφερειακοί Πίνακες και ο Πίνακας του 

Τομέα του Τουρισμού.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασική Βιβλιογραφία 

 Λίβας, Π. (1994) Ανάλυση Εισροών–Εκροών, Αθήνα–Πειραιάς, Α. Σταμούλης. 

 Miller, R. and Blair, P. (1985) Intput–Output Analysis. Foundations and Extensions, New Jer-

sey, Prentice Hall. 

 Οικονομίδης, Χ. (2007) Εισαγωγή στο Σύστημα και την Ανάλυση Εισροών–Εκροών, Αθήνα, 

Κριτική. 

 Pasinetti, L. (1991) Παραδόσεις Θεωρίας της Παραγωγής, Αθήνα, Κριτική. 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία 

 Bulmer-Thomas, V. (1982) Input–Output analysis in Developing Countries, John Wiley and 

Sons Ltd. 

 Eurostat (2001) Input –Output Manual, Luxemburg, Eurostat. 

 Kurz, H. D., Dietzenbacher, E. and Lager, C. (Εds.) (1998) Input–Output Analysis, The Inter-

national Library of Critical Writings in Economics, 92, Aldershot, Edward Elgar. 

 Leontief, W. (1986) Input–Output Economics.Second Edition, Oxford, Oxford University 

Press. 

 United Nations (1999) Studies in Methods. Handbook of Input–Output Table Compilation and 

Analysis, Series F, No 74, United Nations. 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Κωδικός Αριθμός: 71M232 

ξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ν. Καραβίτης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

- Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών. Κόστη και οφέλη σε Νομισματικές Ενώσεις. 

- Υποδείγματα Mundell, Balassa–Samuelson, Barro–Gordon και συναφείς αναλύσεις. 

- Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και η σύγκλιση των οικονομιών. 

- Σύγχρονες έννοιες και ορισμοί για το δημόσιο τομέα και τα δημοσιονομικά μεγέθη στο εθνικολογι-

στικό πλαίσιο. Προβλήματα μέτρησης. 

- Δημοσιονομική πολιτική, κοινό νόμισμα και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μεταφρά-

ζοντας το οικονομικό σκεπτικό σε θεσμικό πλαίσιο (και αντιστρόφως). 

- Η δυναμική του δημόσιου χρέους και δημοσιονομική διατηρησιμότητα. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασική Βιβλιογραφία 

 De Grauwe, P. (2008) Τα Οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, Αθήνα, Παπαζήσης. 

 Καραβίτης, Ν. (2008) Δημόσιο Χρέος και Έλλειμμα, Αθήνα, Διόνικος. 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 

Κωδικός Αριθμός:  71M233 

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Θ. Μαριόλης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Αντικείμενο των παραδόσεων είναι οι θεωρίες των ενδογενών οικονομικών διακυμάνσεων. Η διερεύ-

νηση εκκινεί με τα κεϋνσιανά γραμμικά υποδείγματα, μεταβαίνει στα κεϋνσιανά μη-γραμμικά υπο-

δείγματα και, εν συνεχεία, στις σχετικές αναλύσεις των κλασικών οικονομολόγων και του K. Marx. 

Έτσι, υποστηρίζεται ότι η συγκρότηση μίας συνεκτικής και σχετικά πλήρους θεωρίας περί διακυμάν-

σεων προϋποθέτει τη διαλεκτική σύνθεση στοιχείων από το έργο των K. Marx, M. Kalecki, J. M. 

Keynes, P. Sraffa, και R. M. Goodwin, και εκτίθενται ορισμένα σύγχρονα υποδείγματα, τα οποία ανα-

πτύσσουν αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, σειρά ασκήσεων-εφαρμογών, μέσω λογισμικών προγραμμά-

των (όπως π.χ. του Mathematica), στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών/φοιτητριών σε διαδικασία 

προσομοιωτικής και εμπειρικής διερεύνησης του φαινομένου των οικονομικών διακυμάνσεων. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασική Βιβλιογραφία 

 Gandolfo, G. (1997) Economic Dynamics, Berlin, Springer-Verlag. 

 Gabisch, G. and Lorenz, H.-W. (1989) Business Cycle Theory, Berlin, Springer–Verlag. 

 Lorenz, H.-W. (1989) Nonlinear Dynamical Economics and Chaotic Motion, Berlin, 

Springer–Verlag. 
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 May, R. M. (1976) Simple mathematical models with very complicated dynamics, Nature, 261, 

459-467. 

 Μαριόλης, Θ. (2006) Εισαγωγή στη Θεωρία των Ενδογενών Οικονομικών Διακυμάνσεων. 

Γραμμικοί και Μη Γραμμικοί Οικονομικοί Ταλαντωτές, Αθήνα, Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. 

 Mariolis, T. (2013) Goodwin’s growth cycle model with the Bhaduri–Marglin accumulation 

function, Evolutionary and Institutional Economics Review, 10(1), 131–144. 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία 

 Abraham-Frois, G. et Berrebi E. (1995) Instabilité, Cycles, Chaos, Paris, Economica. 

 Baumol, W. and Benhabib, J. (1989) Chaos: significance, mechanism, and economic applica-

tions, Journal of Economic Perspectives, 3(1), pp. 77–105. 

 Goodwin, R. M. and Punzo, L. F. (1987) The Dynamics of a Capitalist Economy. A Multi-

Sectoral Appoach, Cambridge, Polity Press. 

 Mariolis, T., Konstantakis, K. N., Michaelides, P. G. and Tsionas, E. G. (2019) A non-linear 

Keynesian Goodwin-type endogenous model of the cycle: Bayesian evidence for the USA, 

Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 23(1). https://doi.org/10.1515/snde-2016-

0137 

 Mariolis, T., Rodousakis, N. and Soklis, G. (2021) Spectral Theory of Value and Actual Econ-

omies. Controllability, Effective Demand, and Distributive Cycles, Springer. 

 Rodousakis, N. (2012) Goodwin’s Lotka–Volterra model in disaggregative form: A correction 

note, Metroeconomica, 63(4), 599–613.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 

Κωδικός Αριθμός: 71M234 

Εξάμηνο Σπουδών: B΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Γ. Κόρδας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ενίσχυση των ποσοτικών ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, 

τόσο στο θεωρητικό όσο και στο υπολογιστικό επίπεδο. Μετά από μία ανασκόπηση θεμελιωδών εν-

νοιών από τα Μαθηματικά (κυρίως Γραμμική Άλγεβρα), τη Στατιστική (Πιθανότητες, Κατανομές, 

Εκτιμήτριες) και Υπολογιστικά πακέτα (Εισαγωγή στο R και την STATA), το μάθημα καλύπτει μια 

σειρά από οικονομετρικά υποδείγματα: Κλασική Γραμμική Παλινδρόμηση, Έλεγχος των Υποθέσεων 

του Γραμμικού Υποδείγματος, Εκτίμηση με Ετεροσκεδαστικά και Αυτοσυσχτεισμένα Σφάλματα, Μη-

Γραμμικά Ελάχιστα Τετράγωνα, Εκτιμητές Μέγιστης Πιθανοφάνειας, Probit, Logit, Tobit Ανάλυση, 

Εισαγωγή στη Μη-Παραμετρική και Ημι-Παραμετρική Οικονομετρία, Μοριακή Παλινδρόμηση. Μια 

σειρά από εργασίες με την χρήση πραγματικών στοιχείων εφαρμόζουν την θεωρία στο R και την 

STATA. Το μάθημα κλείνει με μια παρουσίαση των πλέον σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, 

όπως Neural Nets, Classification Trees, και Support Vector Machines που χρησιμοποιούνται στον χώ-

ρο του Machine Learning και Artificial Intelligence, καθώς και την εξοικείωση των φοιτητών με έν-

νοιες σχετικές με την υπολογιστική πολυπλοκότητα (P vs NP) και την εκτιμητική πολυπλοκότητα (VC 

dimension). 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Abu-Mostafa Y.S., Malik M. and Hsuan-Tien L. (2012) Learning from Data: A Short Course. 

 Cameron A.C., Trivedi P.K. (2009) Microeconometrics: Methods and Applications.  

 Cameron A.C. (2009) Microeconometrics Using STATA. 

 Διάφορα R packages και Σημειώσεις του διδάσκοντα. 

 

https://doi.org/10.1515/snde-2016-0137
https://doi.org/10.1515/snde-2016-0137
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Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Κωδικός Αριθμός: 71M235 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Θ. Μαριόλης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παράδοσης είναι το Διεθνές Οικονομικό Σύστημα, το οποίο προσεγγίζεται μικροοικο-

νομικά και, εν συνεχεία, μακροοικονομικά. Κατά μήκος αυτών των συμπληρωματικών προσεγγίσεων 

θίγονται ορισμένα σημαντικά ζητήματα του πραγματικού οικονομικού κόσμου, όπως οι επιπτώσεις 

των διαφόρων μορφών ολοκλήρωσης (i) στα πρότυπα διεθνούς εξειδίκευσης, (ii) στην κατανομή και 

μεγέθυνση του εισοδήματος, και (iii) στην αποτελεσματικότητα της εθνικής οικονομικής πολιτικής. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Συγκροτείται φορμαλιστικό πλαίσιο συγκριτικής έκθεσης και ανάλυσης των αρχών των επιμέρους μη-

νομισματικών (pure) θεωριών του εξωτερικού-διεθνικού εμπορίου, ήτοι της Κλασικής, της Νεοκλασι-

κής και της Σραφφαϊανής Θεωρίας. Έτσι, εντοπίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές τους, και εξάγο-

νται όλα τα θεμελιώδη θεωρήματα και πορίσματα των θεωριών του διεθνικού εμπορίου. Τέλος, η έμ-

φαση δίνεται στις αναλύσεις της Σραφφαϊανής θεωρίας, η οποία εμπεριέχει, όπως αποδεικνύεται, την 

Κλασική και τη Νεοκλασική θεωρία ως ειδικές περιπτώσεις της.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Brewer, A. (1985) Trade with fixed real wages and mobile capital, Journal of International 

Economics, 18(1–2), 177–186. 

 Jones, R. W. and Weder, R. (Eds.) (2017) 200 Years of Ricardian trade theory. Challenges of 

Globalization, Springer, Cham. 

 Mariolis, T. (2004) Pure joint production and international trade: A note, Cambridge Journal 

of Economics, 28, 449–456. 

 Mariolis (2010) A neo-Ricardian critique of the traditional static theory of trade, customs un-

ions and common markets. MPRA Paper No. 23088. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/23088/. 

 Ravix, J. T. (1979) Note sur la théorie ricardienne du commerce international, Cahiers d'éco-

nomie politique/Papers in Political Economy, 5, 101–117. 

 Steedman, I. (1979) Trade Amongst Growing Economies, Cambridge, Cambridge University 

Press. 

 Steedman, I. (Ed.) (1979) Fundamental Issues in Trade Theory, London, Macmillan. 

 Steedman, I. (2018). Foreign trade. In The New Palgrave. A Dictionary of Economics, Third 

edition (pp. 4878–4887). London, Palgrave Macmillan. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Συγκροτούνται και αναλύονται μακροοικονομικά υποδείγματα ανοικτών οικονομιών, εκκινώντας από 

εκείνα της παραδοσιακής και νεότερης κεϋνσιανής θεωρίας και καταλήγοντας σε πολυτομεακά υπο-

δείγματα ετερογενούς κεφαλαίου με υποαπασχόληση της δυναμικότητας παραγωγής. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασική Βιβλιογραφία 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/23088/
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 Argy, V. and Salop, J. (1983) Price and οutput effects of monetary and fiscal expansion in a 

two-country world under flexible exchange rates, Oxford Economic Papers, 35, 228–246. 

 Argy, V. (1994) International Macroeconomics. Theory and Policy, London, Routledge. 

 Kurz, H. D. (1985) Effective demand in a “classical” model of value and distribution: The 

multiplier in a Sraffian framework. The Manchester School, 53(2), 121–137. 

 Mariolis, T. (2006) Distribution and growth in a multi-sector open economy with excess ca-

pacity, Economia Internazionale/International Economics, vol. 59(1), 51–61. 

 Mariolis, T. (2008) Pure joint production, income distribution, employment and the exchange 

rate, Metroeconomica, 59(4), 656–665. 

 Metcalfe, J. S. and Steedman, I. (1981) Some long-run theory of employment, income distribu-

tion and the exchange rate, The Manchester School, 49(1), 1–20. 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία 

 Gnos, C., & Rochon, L.-P. (Eds.) (2008) The Keynesian Multiplier, London and New York, 

Routledge. 

 Mariolis, T. (2008), Heterogeneous capital goods and the Harrod–Balassa–Samuelson effect, 

Metroeconomica, 59(2), 238–248. 

 Mariolis, T., Ntemiroglou, N. and Soklis, G. (2018) The static demand multipliers in a joint 

production framework: Comparative findings for the Greek, Spanish and Eurozone econo-

mies, Journal of Economic Structures, 7: 18. 

 Mariolis, T., Rodousakis, N. and Katsinos, A. (2019) Wage versus currency devaluation, price 

pass-through and income distribution: A comparative input–output analysis of the Greek and 

Italian economies, Journal of Economic Structures, 8: 9. 

 Obstfeld, M. and Rogoff, K. (1998) Foundations of International Macroeconomics, Cam-

bridge, MIT Press. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Κωδικός Αριθμός: 71M236 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκουσα: Oλυμπία Καμινάρη 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία με τον αναπτυσσόμενο τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας 

(Κ.Ο.), τους κανόνες που τον διέπουν, τις διαφορές από το δημόσιο και τον συμβατικό ιδιωτικό τομέα 

και τα επιτεύγματα που σημειώνει. Ο τομέας της Κ.Ο. εξετάζεται από την πλευρά της αύξησης των 

ευκαιριών απασχόλησης, τη δημιουργία εισοδήματος, της ενεργοποίησης τοπικού ανθρώπινου και 

υλικού δυναμικού και της συμβολής στην ποιότητα ζωής. Παρουσιάζεται το υπόβαθρο πάνω στο οποίο 

και με αφορμή το οποίο δημιουργούνται φορείς Κοινωνικής Οικονομίας. Η λειτουργία της συμβατικής 

οικονομίας παρουσιάζει σοβαρές ατέλειες, τις οποίες επιδιώκουν να καλύψουν οι φορείς της Κ.Ο.. Στη 

συνέχεια προσδιορίζεται ο χώρος της Κ.Ο. και πρωτίστως των πολλών όρων που χρησιμοποιούνται, 

όπως μη-κερδοσκοπικός τομέας, τρίτος τομέας, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνία των πολιτών, 

κοινωνικές επιχειρήσεις και αναλύεται το περιεχόμενό της και οι κανόνες που διέπουν τα κύρια συστα-

τικά της. Παρουσιάζονται επίσης υβριδικές μορφές φορέων Κ.Ο.. Τέλος γίνεται αναφορά στη σημασία 

της Κ.Ο. στην πράξη, κυρίως ως δημιουργού ευκαιριών απασχόλησης και ως παράγοντα που επηρεά-

ζει τις πολιτικές της Ε.Ε. Και με δεδομένο το ότι η Κ.Ο. αποσκοπεί στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

που βελτιώνουν τις κοινωνικές δομές, παρουσιάζονται πρωτοβουλίες όπως η Εταιρική Κοινωνική Ευ-

θύνη και το Οικουμενικό Σύμφωνο. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Βασική Βιβλιογραφία 

 Κλήμη-Καμινάρη, Ολ. και Παπαγεωργίου, Κ. (2010) Κοινωνική Οικονομία. Μια Πρώτη Προ-

σέγγιση, Αθήνα, Ελληνοεκδοτική. 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία 

 Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (2002) Προοπτικές απασχόλησης στον τομέα της Κοινωνικής Οι-

κονομίας, Αθήνα, Σάκκουλα. 

 Πηγές Διαδικτύου. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Κωδικός Αριθμός: 71M237 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ι. Βαβούρας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Η ύλη του μαθήματος διακρίνεται σε δύο τμήματα. Πρώτον, στην ανάλυση της θεωρίας της οικονομι-

κής πολιτικής. Σε αυτό το τμήμα καταρχήν αναλύονται οι συνιστώσες της οικονομικής πολιτικής, δη-

λαδή οι φορείς, οι σκοποί, οι στόχοι, τα μέσα και τα μέτρα της οικονομικής πολιτικής. Στη συνέχεια 

εξετάζεται το ζήτημα των σχέσεων κοινωνικής επιλογής και πολιτικής διαδικασίας. Κατόπιν διερευνά-

ται η επίδραση ορισμένων παραγόντων στην οικονομική πολιτική και συγκεκριμένα των χρονικών 

υστερήσεων, της γραφειοκρατίας και της παραοικονομίας. Στο δεύτερο τμήμα αναλύονται οι επιδρά-

σεις στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής από την ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική Ένω-

ση (ΟΝΕ) γενικότερα και στην ευρωζώνη ειδικότερα. Σε αυτό το τμήμα καταρχήν εξετάζεται η γενι-

κότερη άσκηση της νομισματικής, της συναλλαγματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής στο πλαί-

σιο της ΟΝΕ. Στη συνέχεια εξετάζεται το ζήτημα του συντονισμού της γενικότερης οικονομικής πολι-

τικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, αναλύονται αφενός η νέα οικονομική διακυβέρνη-

ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου οι μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασική Βιβλιογραφία  

 Βαβούρας, Ι. Σ. σε συνεργασία με τη Βαβούρα, Χ. (2019) Οικονομική Πολιτική, Τρίτη Βελτιω-

μένη Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.  

 Προδρομίδης, Κ. Π. (2003) Αρχές Οικονομικής Πολιτικής, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα.  

Πρόσθετη Βιβλιογραφία  

 Αργείτης, Γ. και Κορατζάνης, Α. (2011) Οικονομική Πολιτική Σταθεροποίησης και Αστάθεια 

στην ΟΝΕ, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.  

 Αργείτης, Γ. (2012) Χρεοκοπία και Οικονομική Κρίση: Αποτυχία και Κατάρρευση του Ελληνι-

κού Μοντέλου Καπιταλισμού, Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 

 Baldwin, R. and Wyplosz, C. (2009) The Economics of European Integration, 3rd edn., 

McGraw-Hill.  

 Βαρουφάκης, Γ. (2016) Η Αρπαγή της Ευρώπης: Οι Ρίζες της Καταστροφικής Διαχείρισης μιας 

Αναπόφευκτης Κρίσης, μετάφραση Ε. Αστερίου, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη. 

 Γκότσης, Χ. (1987) Οικονομική Πολιτική, Πειραιάς, Εκδόσεις Α. Σταμούλης.  

 De Grauwe, P. (2007) Economics of Monetary Union, 7th edn., Oxford University Press.  

 Fabbrini, S. (2015) Which European Integration? Europe After the Euro Crisis, Cambridge 

University Press. 
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 Lapavitsas, C et al. (2012) Crisis in the Eurozone, London, Verso. 

 Levitt, M. and Lord, C. (2000) The Political Economy of Monetary Union, Macmillan.  

 Μαριόλης, Θ. (2011) Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Οικονομική Κρίση, Αθήνα, Matura. 

 Παπαϊωάννου, Γ.Μ. (2003) Οικονομική Πολιτική και ΟΝΕ, Αθήνα, Εκδόσεις Π. Ν. Σάκκουλα. 

 Προδρομίδης, Κ.Π. (1994) Η Θεωρία της οικονομικής Πολιτικής, 3η έκδ., Αθήνα, Εκδόσεις Ι. 

Σιδέρης. 

 Tinbergen, J. (1975) On the Theory of Economic Policy, 6th edn., Amsterdam, North-Holland. 

 Wiener, A. and Diez, T. (2009) European Integration Theory, 2nd edn., Oxford University 

Press. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ  

Κωδικός Αριθμός: 71M238 

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ [ΥΠ] 

Διδάσκων: Ν. Δασκαλάκης / Ι. Φίλος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Θεωρίας. Η θεωρία της Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και αντίστοι-

χες μελέτες περίπτωσης. Η θεωρία της Μερισματικής Πολιτικής και αντίστοιχες μελέτες περίπτωσης. 

Τεχνικές αποτίμησης επιχειρήσεων. Ειδικά θέματα Κρυπτοοικονομίας. Τεχνικές Αποτίμησης στοιχεί-

ων Κρυπτοοικονομίας. Άντληση Κεφαλαίων μέσω του Οικοσυστήματος της Κρυπτοοικονομίας. Χρη-

ματοδοτικές μισθώσεις (από πλευράς εκμισθωτή και μισθωτή). Εκτιμήσεις ενσώματων και άυλων πε-

ριουσιακών στοιχείων, καθώς και ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Στοιχεία απαιτούμενης πληροφόρησης 

περί κινδύνων στις οικονομικές καταστάσεις (σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα).  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Τελευταία έκδοση του: Damodaran,  Applied Corporate Finance, New York, Wiley. 

 Daskalakis and Georgitseas, (2020) An Introduction to Cryptocurrencies: The Crypto Market 

Ecosystem, London, Routledge. 

 Κείμενο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (επιλεγμένα τμήματα). 

 Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ. 

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κωδικός Αριθμός: 71M091 

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ [ΥΠ] 

Επιβλέπoντες: Όλοι οι Καθηγητές της Κατεύθυνσης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τα διδασκόμενα μαθήματα 

του Π.Μ.Σ. 
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2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 

Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης εκπονούνται διδακτορικές διατριβές, οι οποίες συμβάλλουν 

στην περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με 

το νόμο, ισχύει «Ο Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών», ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Συ-

νέλευση του Τμήματος και από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου και έχει δημο-

σιευθεί στο ΦΕΚ 1437/26-4-2018. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. Υποβολή πρότασης υποψήφιου διδάκτορα 

1.1. Αίτηση–Πρόταση 

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει αίτηση στη 

Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη 

γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων, σύμφωνα με το νόμο. Αιτήσεις υπο-

βάλλονται δύο φορές το χρόνο, από 1-30 Μαΐου και από 1-30 Νοεμβρίου. Επίσης, δύο φορές 

το χρόνο, το Τμήμα μπορεί να δημοσιεύει κατάλογο με προτεινόμενα θέματα διατριβών για 

τα οποία οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν συμμετοχή. 

Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει, οποτεδήποτε, θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, υποτρόφων 

ή όχι, για την εκπόνηση διατριβής σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Οι σχετικές προκηρύξεις 

μπορούν να προβλέπουν ρητά ειδικούς όρους, προθεσμίες και διαδικασίες εκπόνησης, πρό-

σθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών και 

επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια. Οι προκηρύξεις αυτές δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο 

και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και του Παντείου Πανεπιστημίου. 

1.2. Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν Αίτηση-Πρόταση 

(α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι 

Διπλώματος Μεταπτυχιακού Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως 

ισοτίμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 

του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. 

(β) Κατ' εξαίρεση, σύμφωνα με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης και την ειδι-

κή πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της Συνέλευσης, μπορεί να γίνει δεκτός ως υ-

ποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εφόσον αποδεικνύεται 

ότι αυτός πληροί τα επιστημονικά κριτήρια αναγνωρισμένου ερευνητικού και συγγραφικού 

έργου τα οποία αντισταθμίζουν την έλλειψη μεταπτυχιακού τίτλου. Παράλληλα ο υποψήφιος 
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είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει για ένα έτος τη σχετικότερη προς το αντικείμενο του 

διδακτορικού του κατεύθυνση του ΠΜΣ του Τμήματος. 

1.3. Γενικά Δικαιολογητικά 

(α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 

(β) αντίγραφα πτυχίων (πρώτου πτυχίου και μεταπτυχιακών τίτλων) αναγνωρισμένα, που 

πρέπει να προέρχονται από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής και επικυρωμένα 

από το ΔΟΑΤΑΠ, 

(γ) αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, 

(δ) αντίγραφα διπλωματικών εργασιών (ή διπλωματικής εργασίας για το μεταπτυχιακό), 

(ε) αντίγραφα δημοσιεύσεων, μελετών και ερευνών που τυχόν έχει εκπονήσει, 

(στ) τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές, ερευνητές ή άλλους ειδικούς ως 

προς το αντικείμενο που παρέχουν εικόνα της ερευνητικής ικανότητας του υποψηφίου. Οι 

επιστολές αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται από τους υπογράφοντες καθηγητές, ερευνητές 

απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Εξαιρούνται οι κάτοχοι του Διπλώματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ του Τμήματος, 

(ζ) προσωρινό τίτλο διδακτορικής διατριβής και υπόμνημα (πρόταση) για το θέμα το οποίο 

προτίθεται να διερευνήσει (έκτασης περίπου 2.500 λέξεων). Από το υπόμνημα πρέπει να 

προκύπτει η γενική προβληματική του θέματος, η προτεινόμενη προσέγγιση, η ερευνητική 

μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, τα πιθανά ερευνητικά αποτελέσματα, ενδεικτική επίκαιρη 

βιβλιογραφία και η προσδοκώμενη συμβολή της διατριβής στην οικεία επιστήμη, 

(η) πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τη γνώση μιας ξένης γλώσσας, σε βαθμό επαρκή για 

την έρευνα (πρωτογενή, βιβλιογραφική, εμπειρική) που θα διενεργήσει ο υποψήφιος. Εάν ο 

υποψήφιος δεν προσκομίσει κανένα πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, το Τμήμα διενερ-

γεί εξετάσεις στην απαραίτητη για την έρευνα γλώσσα. Εάν ο υποψήφιος έχει κάνει ξενό-

γλωσσες προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο τίτλος σπουδών που 

του έχει χορηγηθεί από το ΑΕΙ όπου φοίτη¬σε επέχει θέση πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης 

ξένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ξένη γλώσσα ως μη-

τρική. 

1.4. Τρόπος Υποβολής των Δικαιολογητικών 

 Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται σε αντίγραφα, στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα. Αν κά-

ποια από τα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα, υποβάλλονται σε επίσημη μετά-

φραση ή σε μετάφραση νόμιμα βεβαιωμένη για το γνήσιο της (από δικηγόρο, συμβολαιογρά-



 
159 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2020 - 2021 

φο κτλ.). Οι αιτήσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν και ηλε-

κτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pubadmin.panteion.gr. 

2. Έγκριση πρότασης υποψήφιου διδάκτορα 

 Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις 

κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το αντικείμενο 

των τριών Τομέων του Τμήματος και ορίζει μία Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή ανά 

Τομέα, με Πρόεδρο τον Διευθυντή του Τομέα και μέλη από τον οικείο Τομέα. 

 Κάθε Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυ-

ποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη 

καλείται και ο προτεινόμενος Επιβλέπων. Η Εισηγητική Επιτροπή υποβάλλει στη 

Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για 

τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός ως υποψήφιος δι-

δάκτορας, καθώς και το όνομα του Επιβλέποντος. 

 Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος, 

τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της Επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημέ-

να την αίτηση του υποψηφίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Επιβλέπων, που προ-

τείνει τα λοιπά δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην εγκριτική 

απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. 

 Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων και των λοιπών μελών 

των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, καθώς και οι τίτλοι των εκπονούμενων 

διδακτορικών διατριβών μαζί με μία σύντομη περίληψη, αναρτώνται στον διαδικτυα-

κό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

2.1. Γενικά Κριτήρια 

Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή κατά την εξέταση των αιτήσεων λαμβάνει υπόψη της, ιδί-

ως τα κατωτέρω κριτήρια: 

(α) εισηγητικό σημείωμα του προτεινόμενου ως επιβλέποντος καθηγητή, 

(β) το βαθμό του πτυχίου, 

(γ) τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της 

διατριβής, 

(δ) ενδεχόμενη επίδοση σε διπλωματική εργασία, 

(ε) το βαθμό του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,  

(στ) επίδοση μεταπτυχιακής εργασίας, 
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(ζ) πιθανή ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο 

της προτεινόμενης διατριβής, 

(η) πιθανή επαγγελματική ενασχόληση σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο της προτεινόμε-

νης διατριβής,  

(θ) το περιεχόμενο των συστατικών επιστολών, 

(ι) το θέμα και την ωριμότητα της υποβληθείσας πρότασης εκπόνησης. 

2.2. Θέμα Προτεινόμενης διατριβής 

Το θέμα της προτεινόμενης διατριβής οφείλει να είναι συμβατό με το χαρακτήρα και τους 

ερευνητικούς στόχους του Τμήματος, στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. 

2.3. Ο Επιβλέπων και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής έχουν οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγη-

τές και οι επίκουροι καθηγητές του Τμήματος. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται Τριμε-

λής Συμβουλευτική Επιτροπή με έναν Επιβλέποντα, ως ανωτέρω, και δύο ακόμη μέλη της 

Επιτροπής, που μπορεί να είναι α) είτε μέλη ΔΕΠ των τριών πρώτων βαθμίδων του ίδιου ή 

άλλου Τμήματος, του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου, της Ελλάδας ή ομοταγούς ιδρύμα-

τος της αλλοδαπής, β)ερευνητές Α', Β' ή Γ' βαθμίδας από τα ερευνητικά κέντρα που κατα-

γράφουν ρητά οι σχετικοί νόμοι. 

2. Ο Επιβλέπων και τα λοιπά μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να έ-

χουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το προτεινόμενο θέμα της διατριβής. 

3. Κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος μπορεί να επιβλέπει έως επτά (7) υποψήφιους διδάκτορες. 

Αν ο Επιβλέπων, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, μετακινηθεί προς άλλο Τμήμα του Παντείου 

Πανεπιστημίου, ή προς άλλο ΑΕΙ, συνεχίζει, εάν επιθυμεί, να τελεί χρέη Επιβλέποντος των 

διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος του διδάκτορα απονέμεται από το 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Αν ένα μέλος ΔΕΠ μετακινηθεί προς το Τμήμα Δημόσιας Διοί-

κησης, παραμένει Επιβλέπων των διδακτορικών διατριβών που είχε αναλάβει, και ο τίτλος 

απονέμεται από το Τμήμα προέλευσης του. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υποψήφιοι διδάκτορες 

από το Τμήμα προέλευσης δεν υπολογίζονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των επτά. 

4. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Τριμελείς Συμβουλευ-

τικές Επιτροπές, ούτε σε Επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές. Όσοι καθηγητές ή ερευνητές 

είχαν ορισθεί Επιβλέποντες, ή μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, πριν τη συντα-

ξιοδότηση τους, παραμένουν και αντικαθίστανται υποχρεωτικώς από τη Συνέλευση όταν ορί-

ζεται η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή. 
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5. Κάθε μέλος ΔΕΠ, εντός του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους πριν την αφυπηρέτησή του, 

καταθέτει υπόμνημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος στο οποίο κρίνει αιτιολογημένα κατά 

πόσον οι υποψήφιοι διδάκτορες, που επιβλέπει, μπορούν να ολοκληρώσουν ή όχι τη διατριβή 

τους. Στο ίδιο υπόμνημα αναφέρει εάν θέλει να παραμείνει Επιβλέπων μετά την αφυπηρέτη-

σή τους. 

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει, ή κρίνει ο ίδιος ότι αδυνατεί να τελέσει 

χρέη Επιβλέποντος, η Συνέλευση του Τμήματος, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, ακόμη και 

καθ' υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των επτά υποψηφίων διδακτόρων. 

2.4. Για τη διαδικασία και τους όρους εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη 

ισχύει ότι προβλέπεται σχετικά από το άρθρο 43 παρ. 3 του ν.4485/2017. 

3. Φοίτηση 

(α) Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη η-

μερολογιακά έτη, με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-

τροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι πέντε (5) πλήρη ημερο-

λογιακά έτη, με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

από την Συνέλευση του Τμήματος. Παράταση έως δυο (2) έτη, επιπλέον, είναι δυνατόν να 

δοθεί με πλήρως αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μετά 

από αίτηση του φοιτητή και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους ήδη εγγεγραμμένους διδακτορικούς φοιτητές, οι 

οποίοι εάν έχουν ξεπεράσει τα πιο πάνω χρονικά όρια, έχουν επιπλέον δυο έτη παράταση από 

την ισχύ αυτού του κανονισμού, εφόσον κατά τα προηγούμενα έτη είχαν υποβληθεί εκθέσεις 

προόδου από τις τριμελείς επιτροπές. Ύστερα από αίτηση του φοιτητή η Συνέλευση μπορεί 

να χορηγήσει αναστολή σπουδών για εξαιρετικά σπουδαίο λόγο, η οποία δεν ξεπερνάει τα 

δύο έτη. 

(β) Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, έως τέλος Μαρτίου, καταθέτει γραπτό υπόμνημα για 

την πρόοδο της διατριβής του και παρουσιάζει προφορικά τα σχετικά στοιχεία ενώπιον της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει το πρώτο γραπτό 

υπόμνημα εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα μήνες από τον ορισμό της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου, που στηρίζεται 

στο υπόμνημα και στην προφορική παρουσίαση του υποψηφίου, έως το τέλος Μαΐου. 
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(γ) Η μερική τροποποίηση του τίτλου της διατριβής, χωρίς ουσιαστική αλλαγή του περιεχο-

μένου της, είναι δυνατή με πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση 

της Συνέλευσης και δεν μεταβάλλει τον χρόνο έναρξης της διατριβής. 

(δ) Η ολική τροποποίηση του τίτλου της διατριβής, με πλήρη αλλαγή του περιεχομένου της, 

συνεπιφέρει την εξ' υπαρχής εξέταση της προτεινόμενης διατριβής με ενδεχόμενη αντικατά-

σταση του Επιβλέποντος και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, και με 

επανεκκίνηση του χρόνου έναρξης της διατριβής. 

4. Δικαιώματα–Υποχρεώσεις του Διδακτορικού Φοιτητή 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρο-

νικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών Επιπλέον, απολαμβάνουν τις παροχές 

που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς φοιτητές (πλην της χορήγησης συγ¬γραμμάτων) 

και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, για διάστημα πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών από την 

πρώτη εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων. 

 Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για 

την εκλογή οργάνων διοίκησης ΑΕΙ και εκλογής τους στα όργανα αυτά για διάστημα έως 

πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών από την πρώτη εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων. Επι-

πλέον, οι εκπρόσωποι τους μπορούν να συμμετέχουν στη Σύγκλητο, στο Πρυτανικό Συμβού-

λιο, στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, 

στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, στη Συνέλευ-

ση του Τμήματος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος και στις Γενικές Συνελεύσεις 

των Τομέων, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017. 

 Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση επικοινωνίας με τον Επιβλέποντα και με τα 

μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Επίσης οφείλει να ακολουθεί τους κανόνες 

που προβλέπει η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ακολουθούν την ακαδημαϊκή δεοντολογία και να τη-

ρούν τους κανόνες της Επιτροπής Δεοντολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 Πειθαρχικό παράπτωμα για τους υποψηφίους διδάκτορες συνιστά η παραβίαση της 

νομοθεσίας και των αποφάσεων των οργάνων του Πανεπιστημίου. Πειθαρχικά παραπτώματα 

είναι ιδίως: α) Έργω ή λόγω εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη, παρεμπόδιση διδακτικού 

έργου μελών ΔΕΠ ή άλλων ερευνητών του της Πανεπιστημιακής Κοινότητας η του διοικητι-

κού προσωπικού, β) Η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του Ιδρύματος, γ) Η εκούσια 

παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος και των υπηρεσιών του. Σε περίπτωση 

διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από υποψήφιο διδάκτορα μπορούν να του επιβληθούν, 

ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, οι ακόλουθες ποινές: α) έγγραφη επίπληξη, β) 

αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από ένα εξάμηνο έως δύο έτη, γ) οριστική διαγραφή. Η 



 
163 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2020 - 2021 

πειθαρχική ποινή της επίπληξης επιβάλλεται, μετά προηγούμενη απολογία, από τον Πρόεδρο 

του Τμήματος. Η αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας και η διαγραφή επιβάλλονται, μετά από 

προηγούμενη απολογία, από τη Συνέλευση του Τμήματος που λειτουργεί ως Πειθαρχικό 

Συμβούλιο. 

 Για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες ισχύει ο κανονισμός του Τμήματος σχετικά 

με τη λογοκλοπή και το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων (plagiarism), βλ. 

http://www.socadm.duth.gr/Plagiarism.pdf. Σε περίπτωση που διαπιστωμένα αποδειχθεί λο-

γοκλοπή, η Συνέλευση του Τμήματος διαγράφει τον υποψήφιο διδάκτορα. Εάν έχει λάβει τον 

τίτλο του διδάκτορα, η Συνέλευση του Τμήματος προβαίνει στην αφαίρεση του τίτλου. 

 Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να καταθέσει δήλωση αυθεντικότητας της δι-

δακτορικής διατριβής. 

 Αν χρησιμοποιούνται δεδομένα «εσωτερικής πληροφόρησης» στα οποία ο υποψή-

φιος είχε πρόσβαση (όπως π.χ. ένας εφοριακός ή στέλεχος της ΤτΕ, των Ενόπλων Δυνάμεων 

κ.λπ.) πρέπει να προσκομίζει και να αρχειοθετείται στο φάκελο του η άδεια της υπηρεσίας 

του για τη χρήση τους, εφόσον δεν παραβιάζεται η νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. 

 Πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση όλων των πηγών στις οποίες αναφέρεται ο υποψήφιος 

(σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) καθώς και των ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. 

 Ο υποψήφιος διδάκτορας, υποχρεούται αμισθί εφόσον του ζητηθεί, i) να προσφέρει 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα, όπως επιτηρήσεις, ii) να συνεργάζεται με τον/ τους επι-

βλέποντες ή με άλλους διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος, iii) να συμμετέχει ενεργά σε 

εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και σεμινάρια σχετικά με τη διατριβή του, δημοσιεύσεις και, εν 

γένει, iv) να είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε άλλη επιστημονική εκδήλωση ή λειτουργία 

κρίνουν απαραίτητη ο/οι Επιβλέποντες ή/και η Συνέλευση. 

5. Υποστήριξη–Αναγόρευση στον Τίτλο του Διδάκτορα 

α) Ο υποψήφιος διδάκτορας, όταν ολοκληρώσει τη συγγραφή της διδακτορικής του διατρι-

βής, καταθέτει αίτηση υποστήριξης της διατριβής του στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Τρι-

μελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου για τη δη-

μόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση της. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδε-

χθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση και την υποβάλλει 

στη Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για 

την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Την Εισηγητική Έκθεση συντάσσουν τα μέλη της 

Τριμελούς Επιτροπής, όπου επιτρέπεται να συμμετέχουν και τυχόν αφυπηρετήσαντα μέλη. 

Εάν η διατριβή έχει εκπονηθεί σε ξένη γλώσσα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ως 
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κριτής της γλωσσικής αρτιότητας (χρήση της κατά περίπτωση ορολογίας) εξειδικευμένος 

προς αυτή τη γλώσσα επιστήμονας. 

β) Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή θεωρήσει ότι η διδακτορική διατριβή δεν έχει 

ολοκληρωθεί, υποβάλλει παρατηρήσεις στον υποψήφιο για τη συνέχιση της. Εάν υπάρχει 

διάσταση απόψεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής, ή μεταξύ αυτών και του υποψηφίου, 

απο¬φασίζει η Συνέλευση του Τμήματος. 

γ) Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν α) είτε μέλη ΔΕΠ των 

τριών πρώτων βαθμίδων του ίδιου ή άλλου Τμήματος, του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου, 

της Ελλάδας ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, β) είτε ερευνητές Α', Β' ή Γ' βαθμίδας 

από τα αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα που ορίζονται με νόμο. Σε αυτή δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχουν αφυπηρετήσαντες. Στην περίπτωση που στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτρο-

πή μετέχει αφυπηρετήσας, είτε ως Επιβλέπων, είτε ως μέλος, αυτός αντικαθίσταται κατά τον 

ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τα μέλη 

της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, που έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με 

την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. 

δ) Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η υποστή-

ριξη οφείλει να λάβει χώρα εντός τεσσάρων (4) μηνών από τον ορισμό της Επταμελούς Εξε-

ταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρου-

σία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη 

μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Επιβλέπων τη διατριβή προεδρεύει 

κατά την προφορική δοκιμασία. Ο υποψήφιος υποστηρίζει προφορικά τη διδακτορική του 

διατριβή, ακολουθούν οι ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, και οι απαντή-

σεις από τον υπο¬ψήφιο διδάκτορα. 

ε) Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής δοκιμασίας, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή 

συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πλη-

ρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κρι-

τή¬ρια την εγκρίνει, ή την απορρίπτει, με πλειοψηφία των πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη 

της. 

στ) Η κλίμακα βαθμολόγησης της διατριβής, όταν αυτή εγκρίνεται, έχει ως εξής: 

 Άριστα 

 Λίαν Καλώς 

 Καλώς 

Ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. 

6. Διαγραφή Υποψήφιου Διδάκτορα 
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Ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται: 

 αυτοδικαίως, όταν το ζητήσει ο ίδιος με γραπτή του αίτηση, 

 αυτοδικαίως, όταν υπερβεί τον μέγιστο χρόνο των πέντε (5) ετών ή της παράτασης 

που του έχει δοθεί, 

 σε περίπτωση μη υποβολής δυο συνεχόμενων εκθέσεων προόδου, με απόφαση της 

Συνέλευσης 

 όταν διαπιστωμένα αποδειχθεί λογοκλοπή, η Συνέλευση του Τμήματος διαγράφει τον 

υποψήφιο διδάκτορα, μετά από ακρόαση, 

 όταν ο Επιβλέπων ή μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ζητήσει την 

διαγραφή του υποψηφίου με αιτιολογημένη πρόταση που να αφορά στην ικανότητα 

του τελευταίου να εκπονήσει την διατριβή, την απόφαση λαμβάνει η Συνέλευση του 

Τμήματος, μετά από ακρόαση του υποψηφίου, 

 όταν η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίσει τη διαγραφή του ως πειθαρχική ποινή, 

σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. 

7. Γενικά–Μεταβατικές διατάξεις 

Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται ρητά από το νόμο ή τον παρόντα Κανονισμό, αποφασί-

ζει η Συνέλευση του Τμήματος. 
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3. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Σύμφωνα με το νόμο στο Τμήμα πραγματοποιείται μεταδιδακτορική έρευνα, η οποία διέπεται 

από τον «Κανονισμό Μεταδιδακτορικής έρευνας» όπως έχει ψηφιστεί από τη Γ. Σ. Ε. Σ. του 

Τμήματος. Να σημειωθεί ότι η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης και η Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης Τμήματος έχουν καταργηθεί με νόμο και τις αρμοδιότητές τους ασκούν πλέον η 

Σύγκλητος και η Συνέλευση του Τμήματος αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, όπου στον παρόντα 

κανονισμό αναφέρεται Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης ή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 

εννοούνται τα σώματα Σύγκλητος και Συνέλευση του Τμήματος. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Άρθρο 1 - Αρμόδια Όργανα 

Με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις αρμόδια όργανα σχετικά με την εκπό-

νηση μεταδιδακτορικής έρευνας είναι: 

1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου.  

2. Η Κοσμητεία. 

3. Η ΓΣΕΣ του Τμήματος. 

 

Άρθρο 2 - Αντικειμενικός Στόχος 

Το πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία των Τμη-

μάτων της Σχολής και σε συγγενή πεδία. Αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επι-

στημονικής έρευνας και στην ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της 

επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Συγχρόνως αποτελεί για τη Σχολή, αλλά και για 

το Πανεπιστήμιο γενικότερα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλ-

λει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας. 

 

 

Άρθρο 3 - Τυπικά Προσόντα Υποψηφίων 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση ΜΔΕ (Μεταδιδακτορικής Έρευνας) έχουν:  

1. Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από το 

ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού. 
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2. Υποψήφιοι με μία τουλάχιστον δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό με κριτές σε θέμα συνα-

φές με την προτεινόμενη έρευνα. 

3. Υποψήφιοι με μία τουλάχιστον συμμετοχή σε Εθνικό ή Διεθνές συνέδριο σε σχετικά επι-

στημονικά πεδία. 

 

Άρθρο 4 - Υποβολή Αιτήσεων 

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας υποβάλλουν 

σχετική αίτηση στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος μετά από προκήρυξη. 

Η προκήρυξη γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταδιδακτορικών Σπουδών της Σχο-

λής (ΣΕΜΣ), μετά από εισήγηση μέλους ΔΕΠ του αντίστοιχου τμήματος της Σχολής.  

Στην αίτηση αναφέρεται το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου θα εκπο-

νηθεί η μεταδιδακτορική του έρευνα. Το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ μπορεί να προέρχεται από τα 

υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ της Σχολής ή από Ομότιμους Καθηγητές της Σχολής.  

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρι-

σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομο-

ταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει). 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο Διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ανα-

γνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

5. Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί. 

6. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών κέ-

ντρων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

7. Αποδεικτικό Επάρκειας Ξένης Γλώσσας. 

8. Πρόταση με συνοπτική παρουσίαση και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μεταδιδακτορικής 

έρευνας. 

 

Άρθρο 5 - Αξιολόγηση Αιτήσεων 

Η Γραμματεία του τμήματος στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιο-

λογητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί τις αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου, προβαίνει 
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σε τυπικό έλεγχο πληρότητας όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την 

αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή των Μεταπτυχιακών Κατευθύνσεων της Σχολής (ΣΕΜΣ).  

Η Επιτροπή αυτή: 

1. Εξετάζει τη συνάφεια του προτεινόμενου από τον ενδιαφερόμενο αντικειμένου έρευνας με 

τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα. 

2. Αξιολογεί την πρόταση-αίτηση. 

3. Στην περίπτωση της αποδοχής προβαίνει στον ορισμό του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ υ-

πεύθυνου για την καθοδήγηση και την επίβλεψη της έρευνας.  

4. Η Επιτροπή (ΣΕΜΣ) απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα της Σχολής, τους δύο Διευθυντές 

των ΠΜΣ των Τμημάτων της Σχολής και από δύο μέλη ΔΕΠ εκπροσώπους των Τμημάτων, 

τα οποία ορίζονται από τις αντίστοιχες ΓΣΕΣ. 

 

Άρθρο 6 - Διάρκεια Έρευνας 

Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας είναι ετήσια και αρχίζει από την ημερομηνία της 

αποδοχής της. Μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο επιπλέον έτη μετά από αιτιολογημένη ει-

σήγηση του επιβλέποντος καθηγητή προς τη ΣΕΜΣ. 

Άρθρο 7 - Παρακολούθηση–Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

1. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει μέχρι δύο μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Μετά από 

εισήγηση του επιβλέποντα προς την ΣΕΜΣ μπορούν να οριστούν μέχρι και δύο συμβουλευ-

τικά μέλη για την επίβλεψη της έρευνας, τα οποία μπορεί να είναι είτε μέλη ΔΕΠ του Τμήμα-

τος ή άλλων τμημάτων ή άλλων ΑΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού. 

2. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική συμβο-

λή στην επιστημονική γνώση.  

3. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου προς τη ΣΕΜΣ, την 

οποία συνυπογράφει και το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. 

4. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του περιλαμβάνεται η παρουσία του στο διεθνές ακαδημαϊκό 

σύστημα με συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια καθώς και η αναγνώριση της έρευνάς του με 

δημοσιεύσεις, σε περιοδικά με κριτές, όπου αυτό είναι εφικτό. 

 

Άρθρο 8 - Διακοπή–Περάτωση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

1. Διακοπή της έρευνας γίνεται είτε μετά από εισήγηση του επιβλέποντα, είτε μετά από αίτη-

ση του ερευνητή, είτε αν δεν έχουν υποβληθεί δύο διαδοχικές εκθέσεις προόδου. 
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2. Ο μεταδιδακτορικός σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ συντάσσει και υποβάλλει 

στη ΣΕΜΣ την Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας. 

3. Βεβαίωση τόσο για την περάτωση όσο και κατά την πορεία της έρευνας δίδεται από την 

Κοσμητεία της Σχολής, μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕΜΣ. 

 

Άρθρο 9 - Παροχές προς τους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές 

Στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές παρέχονται κατά τη διάρκεια της έρευνας: 

1. Πρόσβαση στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου 

2. Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 

3. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων στις οποίες έχει δικαίωμα χρήσης το Πανεπιστήμιο. 

 

Άρθρο 10 - Χρηματοδότηση Έρευνας–Υποχρεώσεις Μεταδιδακτορικών  

Ερευνητών 

1. Αν η έρευνα χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε πηγή (υποτροφία - χορηγία - ερευνητικό 

πρόγραμμα κ.λπ.), τότε ο ερευνητής θα αμείβεται. Θα καλύπτονται επίσης (αν είναι εφικτό) 

και σχετικές δαπάνες, όπως συμμετοχές σε συνέδρια, δημοσιεύσεις, αγορές απαραίτητου υλι-

κού, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων κ.λπ. Η έγκριση των παραπάνω θα γίνεται μετά από 

πρόταση του επιβλέποντα προς την ΣΕΜΣ, με υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού. Την 

ευθύνη της διαχείρισης των χρηματικών ποσών αναλαμβάνει ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου. 

2. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της έρευνας 

τους σε σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα με ευθύνη του επιβλέποντος μέλους 

ΔΕΠ. Επίσης, υποχρεούνται να συμβάλλουν στην επίβλεψη εργασιών, στην επιμέλεια φρο-

ντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, σεμιναρίων, και ειδικών διαλέξεων. 

 

Άρθρο 11 - Μεταβατικές Διατάξεις 

O κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά τη σχετική έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. 

Όσοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές έχουν ήδη εγκριθεί από τα Τμήματα της Σχολής συνεχί-

ζουν την έρευνά τους στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 

 

4. Ερευνητικά Προγράμματα 
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4.1. Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών 

εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο» 

Στο εν λόγω πρόγραμμα το Τμήμα συμμετέχει με τον Ομότιμο καθηγητή κ. Αν. Τσάμη ως 

επιστημονικό υπεύθυνο. Ιδρυματικός υπεύθυνος είναι ο καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιο-

λογίας κ. Θ. Σακελλαρόπουλος. 

4.2. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται στα πλαίσια του χρηματοδοτού-

μενου έργου του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/ Σπουδαστών». Υπεύθυνος για 

το Τμήμα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Πετράκος. 

 



 
171 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2020 - 2021 

 

5. Εργαστήρια και Κέντρα του Τμήματος  

5.1. Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης Καινοτομίας Οργανισμών και Νεοφυών Οικονο-

μικών Μονάδων» (Ε.Ε.Μ.Κ.Ο.Ν.Ο.Μ.) 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Άρθρο 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. Ιδρύεται Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης Καινοτομίας με τίτλο «Εργαστήριο Έρευνας 

και Μελέτης Καινοτομίας Οργανισμών και Νεοφυών Οικονομικών Μονάδων» 

(Ε.Ε.Μ.Κ.Ο.Ν.Ο.Μ. - εφεξής: το Εργαστήριο) στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (εφεξής: το 

Τμήμα) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (εφεξής: το 

Πανεπιστήμιο). 

2. Το Εργαστήριο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανήκει στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκη-

σης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου και τε-

λεί υπό την εποπτεία του. 

3. Η οργάνωση και η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον νόμο, τον Εσωτερικό 

Κανονισμό του Πανεπιστημίου, τον Κανονισμό του Τμήματος και τον παρόντα Ειδικό Κανο-

νισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου. 

 

Άρθρο 2 - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

1. Ως σκοποί του Εργαστηρίου καθορίζονται οι εξής: 

-η διερεύνηση, η μελέτη και η ανάλυση όλων των πτυχών και εφαρμογών της σύγχρονης τε-

χνολογίας στους δημόσιους οργανισμούς και στις ιδιωτικές οικονομικές μονάδες σε διεθνές 

επίπεδο, καθώς και η διάχυση των γνώσεων αυτών με κάθε πρόσφορο μέσον στην ελληνική 

κοινωνία. 

-η υιοθέτηση των άριστων πρακτικών με τη μέθοδο του benchmarking (συγκριτική προτυπο-

ποίηση ή αξιολόγηση) από αντίστοιχους οργανισμούς και επιχειρήσεις της Ελλάδας. 

-η ενδελεχής έρευνα και μελέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των νεοφυών επιχει-

ρήσεων στο διεθνές περιβάλλον. 

-η παροχή τεχνογνωσίας σχετικής με την εξασφάλιση χρηματοδότησης των νεοφυών επιχει-

ρήσεων μέσω ευρωπαϊκών ή ελληνικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, κ.ά.). 
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-η μελέτη και η καταγραφή των αποτελεσμάτων της καινοτομίας και των νεοφυών οικονομι-

κών μονάδων στην ελληνική κοινωνία και οικονομία και η δημοσίευση ετήσιας σχετικής έκ-

θεσης. 

-η διερεύνηση τρόπων και μεθόδων συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς και η αμφίδρομη 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας για αμοιβαία οφέλη (win-win). 

-η συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και με αναγνωρισμένες ερευνητικές μο-

νάδες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.  

-η εκπόνηση μελετών για τη σχέση της σύγχρονης τεχνολογίας με την οικονομία, την κοινω-

νία, τη διοίκηση, το περιβάλλον, το κοινωνικό κράτος, την απασχόληση, την εξυπηρέτηση 

του πολίτη μέσω εξειδικευμένων συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών σεμι-

ναρίων/συνεδρίων/διαλέξεων. 

-η παροχή τεχνογνωσίας σχετικής με τους σκοπούς του Εργαστηρίου σε άλλες χώρες ή διε-

θνείς οργανισμούς. 

-η παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων σε φοιτητές, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου 

δημόσιου Τομέα για θέματα σχετικά με τη σύγχρονη τεχνολογία, την καινοτομία και τις νεο-

φυείς οικονομικές μονάδες. 

-η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων επι-

στημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.  

-η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών 

του Τμήματος καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου σε θέματα που 

εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρόντα Κα-

νονισμό. 

2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών, το Εργαστήριο δύναται: 

α) να συνάπτει συνεργασίες με νομικά πρόσωπα για παροχή συναφών με τους σκοπούς του, 

υπηρεσιών, 

β) να ενισχύει την εθελοντική συνεργασία με νέους επιστήμονες, προπτυχιακούς και μετα-

πτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, κατόχους μεταδιδακτορικού διπλώματος, υποψήφιους δι-

δάκτορες και υποψήφιους μεταδιδάκτορες στα πρότυπα αντίστοιχων ερευνητικών μονάδων 

της αλλοδαπής, 

γ)να συμμετέχει στην έκδοση σχετικών εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων και δημοσιεύσε-

ων, 

δ) να δημιουργήσει και να ενημερώνει συνεχώς τη δική του ιστοσελίδα (αρχικά στην ελληνι-

κή και την αγγλική με περαιτέρω επέκταση στη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα), 
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ε) να οργανώνει συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με 

άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

στ)να επιδιώκει συνέργειες με συναφείς ερευνητικές μονάδες της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 

 

Άρθρο 3 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος αντίστοιχου 

γνωστικού αντικειμένου. Η θητεία του Διευθυντή έχει διάρκεια τριών (3) ετών, η οποία δύνα-

ται να ανανεώνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η θητεία του υπολογίζεται 

σε ακαδημαϊκά έτη. 

2. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου 

ή μέλους συλλογικού οργάνου του Πανεπιστημίου. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να 

εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη 

διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης.  

3. Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη του Διευθυντή από τη Συνέλευση του Τμήματος 

διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο 

διατάξεις. Η θέση του Διευθυντή προκηρύσσεται τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητεί-

ας του υπηρετούντος Διευθυντή. Για την εκλογή συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται 

σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολου-

θεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία του.  

4. Ο Διευθυντής μπορεί να ορίσει ως Αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα-

τος, μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Αν ο Διευθυντής παραιτηθεί ή ε-

κλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος του Τμήματος είτε αναθέτει καθήκοντα προσω-

ρινού Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυντή μέχρι τη λήξη της θητείας, είτε προκηρύσσει 

τη θέση του Διευθυντή μέχρι τη λήξη της θητείας. 

5. Ο Διευθυντής, για την υποβοήθηση του έργου του, μπορεί να ορίσει τριμελή Διοικούσα 

Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, στην οποία συμμετέχει ο ίδιος ως προεδρεύων. Τα 

μέλη της Διοικούσας Επιτροπής έχουν τη θητεία που ορίζει κάθε φορά ο Πρόεδρος. 

6. Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκπί-

πτουν της θέσης τους, εφ' όσον απέχουν των καθηκόντων τους για διάστημα μεγαλύτερο των 

έξι μηνών (εξαιρούνται τα μέλη που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια). 

7. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Διευθυντή. Η πρόσκληση 

κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον οκτώ ημέρες νωρίτερα. Η προθεσμία ενδέχεται να είναι 
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μικρότερη των οκτώ ημερών και όχι λιγότερη των δύο, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των με-

λών της Διοικούσας Επιτροπής. 

8. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται και τα τρία μέλη. Οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.  

9. Ο Διευθυντής προΐσταται του Εργαστηρίου. Συγκαλεί τη Διοικούσα Επιτροπή και προε-

δρεύει των συνεδριάσεών της. Συντονίζει και είναι υπεύθυνος για το έργο του Εργαστηρίου. 

Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, την έγκριση των 

παραδοτέων έργων, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Εργαστηρίου. Συντονίζει τις 

δραστηριότητες και το προσωπικό. Έχει την ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων της Διοι-

κούσας Επιτροπής.  

10. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ο Διευθυντής υποβάλλει Έκθεση Δραστηριοτήτων 

του προηγούμενου έτους και οικονομικό απολογισμό στον Πρόεδρο του Τμήματος και στον 

Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. 

11. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τον προϋ-

πολογισμό και τον απολογισμό του Εργαστηρίου, τη συμμετοχή σε συναφή με τους σκοπούς 

του ερευνητικά προγράμματα, την ανάληψη ή συμμετοχή σε αντίστοιχου επιστημονικού εν-

διαφέροντος δραστηριότητες, εγκρίνει τα παραδοτέα των προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων 

καθώς και την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων ή MoU με φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η 

Διοικούσα Επιτροπή δύναται κατά περίπτωση να εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή για αποφάσεις 

ανάληψης ή συμμετοχής σε προγράμματα και κάθε άλλου είδους δραστηριότητες. 

12. Ο Διευθυντής ορίζει επταμελή Επιστημονική Επιτροπή, η οποία στελεχώνεται από μέλη 

ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατόχους 

μεταδιδακτορικού τίτλου και διδάκτορες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των 

σκοπών του Εργαστηρίου.  

 

Άρθρο 4 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι εκείνος ο οποίος παραχωρείται από το Πανε-

πιστήμιο. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου. 

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργα-

στήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και κα-

θορίζει την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώρων. 
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3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για τη γενική λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση οργά-

νων και υλικών, την παραμονή ατόμων στους χώρους του καθώς και την προστασία οργάνων 

και εγκαταστάσεών του από τυχόν βλάβες. 

4. Η χρήση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στους ερευνητές που έχουν 

ειδική επί των οργάνων αυτών επιμόρφωση και εκπαίδευση καθώς και εξουσιοδότηση από 

τον Διευθυντή. Εξοπλισμός που έχει παραχωρηθεί για χρήση εκτός των εγκαταστάσεων του 

Εργαστηρίου, επιστρέφεται στην κατάσταση στην οποία είχε δοθεί. 

 

Άρθρο 5 - ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

α) Πόροι του Εργαστηρίου είναι τα έσοδα από τις επιστημονικές δραστηριότητές του, τις επι-

χορηγήσεις, τις δωρεές, τις κληροδοσίες και τις χορηγίες που δέχεται το Πανεπιστήμιο για 

τους σκοπούς του Εργαστηρίου. 

β) Έσοδα που προέρχονται από εκτέλεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα 

οποία πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 

γ) Έσοδα που προέρχονται από κάθε άλλη πηγή που δεν αντιβαίνει τον Νόμο. 

δ) Οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Εργαστήρια σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι.. Μέχρι 

την έκδοση νέου ΠΔ εφαρμόζεται το ΠΔ 159/1984. 

 

Άρθρο 6 - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Είναι δυνατή η 

εθελοντική απασχόληση προσωπικού. 

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. τοποθετούνται στο Εργαστήριο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-

τος. Τα τοποθετούμενα στο Εργαστήριο μέλη ΔΕΠ μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους και σε άλλα Εργαστήρια, Κέντρα ή ΕΠΙ. 

3. Η τοποθέτηση σε Εργαστήρια των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος, εφόσον ανήκουν στο Τμήμα, ή με απόφαση της Κοσμητείας εφό-

σον ανήκουν στην Σχολή. 

4. Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχολούνται μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτο-

ρες, διδάκτορες και μεταδιδάκτορες 
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5. Το προσωπικό του Εργαστηρίου παρέχει διοικητικό, ερευνητικό, μελετητικό, συμβουλευ-

τικό, συγγραφικό ή διδακτικό έργο. 

 

Άρθρο 7 - ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου, τηρούνται υποχρεωτικώς τα κάτωθι: 

α) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. 

β) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. 

γ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 

δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. 

ε) Αρχείο ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

στ) Βιβλίο μεταβολών προσωπικού. 

Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου μπορεί να τηρείται κάθε άλλο βιβλίο ή στοι-

χείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο. 

 

Άρθρο 8 - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

5.2. Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης στη Βιοηθική και το Δικαίο 

(Ε.Ε.Ε.Κ.Β.Δ.) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Σκοποί 

Η διεξαγωγή ερευνών και η μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στους τομείς της διεθνούς, ευ-

ρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής της βιοηθικής, τεχνοηθικής και του δικαίου καθώς και η με-

λέτη των σύγχρονων βιοϊατρικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους στην κοινωνία μέσω 

των θεσμών του εθνικού και συγκριτικού δικαίου.  

Η διενέργεια θερινών εντατικών σεμιναρίων κατάρτισης σε νοσηλευτές και ιατρούς, σχετικά 

με τον Κώδικα Βιοηθικής. 

Η διενέργεια θερινών εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην αγγλική γλώσσα σε συνεργασία με 

άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Η διενέργεια σεμιναρίων προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
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Η διενέργεια σεμιναρίων δια βίου μάθησης στο ευρύτερο κοινό. 

Η συμμετοχή σε ερευνητικά εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα. 

Η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης. 

Η έκδοση και η μετάφραση μελετών σχετικά με τα θέματα βιοηθικής, τεχνοηθικής και δικαί-

ου. 

Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές σε θέματα βιοηθικής και τεχνοηθι-

κής. 

Η συνεργασία με την European Group of Ethics της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την International 

Bioethics Committee της ΟΥΝΕΣΚΟ, την Ελληνική Επιτροπή Βιοηθικής, την Επιτροπή 

Βιοηθικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Επιτροπή Βιοηθικής και 

Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, την Επιτροπή Βιοηθικής της Ιεράς Συνό-

δου, περιφερειακούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, 

διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Ευρωπαϊκό Κέντρο θα συγκροτήσει βιβλιοθήκη και 

αρχείο υλικού, θα οργανώσει πρακτική άσκηση και θα αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα 

σχετική με τους σκοπούς του. 

Διοικούσα Επιτροπή 

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα Μέλη Δ.Ε.Π. και έναν εκπρόσωπο του Φοι-

τητικού Συλλόγου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία για την τριετία 2021-2024 

είναι: 

 Ισμήνη Κριάρη 

 Φερενίκη Παναγοπούλου  

 Αντώνιος Χάνος 

 Σταυρούλα Τσινόρεμα 

 Σουζάνα Παπακωνσταντίνου (διδακτορική φοιτήτρια) 

Ερευνητικό Στελεχιακό Δυναμικό 

Το Κέντρο στελεχώνεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Δικαίου, άλλους διδάσκοντες στο 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, από Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, 

Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και άλλων 

Τμημάτων, ιδίως του Τμήματος Ψυχολογίας και του Τμήματος Κοινωνιολογίας και, κατά 

περίπτωση, από μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων. 

Ερευνητικοί Τομείς 



 
178 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2020 - 2021 

Το Κέντρο είναι οργανωμένο σε ειδικότερους Τομείς Έρευνας: 

1. Η Βιοηθική και Τεχνοηθική στην Εκπαίδευση, 

2. Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκοί θεσμοί, Βιοηθική και Τεχνοηθική. 

3. Γενετική και δικαιώματα του ανθρώπου, 

4. Τεχνητή νοημοσύνη, 

5. Προστασία προσωπικών δεδομένων, 

6. Έρευνας σε Έμβρυα, σε Άτομα και σε Ζώα, 

7. Θέματα σχετικά με το τέλος της ζωής και την Παρηγορητική Αγωγή, 

8. Θεμελιώδη Δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές και νευρολογικές διαταραχές (ψυχώσεις, 

σύνδρομο Asperger, άνοια, Alzheimer’s, κ.λπ.). 

Πόροι 

Το Κέντρο χρηματοδοτείται μέσω προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών, μέσω 

δωρεών και χορηγιών 
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5.3 Κέντρο Ερευνών και Διαχείρισης Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέ-

ντρωσης (ΚΕ.ΔΙ.Τ.Α.Α.) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Άρθρο 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ 

1.1 Ιδρύεται το Κέντρο Ερευνών και Διαχείρισης Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Απο-

κέντρωσης (ΚΕ.ΔΙ.Τ.Α.Α.) στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (στο εξής: το Τμήμα) του Πα-

ντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (στο εξής: το Πανεπιστήμιο). 

Το Κέντρο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει διοικητική, διαχειριστική και οικονομι-

κή αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπι-

στημίου. 

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός διέπει την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου και είναι 

σύμφωνος με τον Γενικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου για τα Ερευνητικά Κέντρα (απόφ. 

Συγκλήτου 28-11-2005), τη σχετική νομοθεσία για την ανώτατη εκπαίδευση και εγκρίνεται 

από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, μετά από εισήγηση της συνέλευσης του Τμήματος. 

Το Κέντρο αποσκοπεί κυρίως (α) στην έρευνα του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Αποκέντρωσης (ΤΑΑ) και στη συστηματική και επιστημονική κατάταξη και μελέτη όλων 

των σχετικών γνώσεων και πληροφοριών, περιλαμβανομένων όλων των στοιχείων και συ-

στημάτων ελέγχων και εποπτείας επί της λειτουργίας των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και Αποκέντρωσης (β) στη συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων που αναφύονται στις 

σχέσεις μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κρατικής Εξουσίας και (γ) στη διάχυση των 

γνώσεων αυτών τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στην κοινωνία γενικότερα με 

κάθε πρόσφορο μέσο.  

Ειδικότερα το Κέντρο (ενδεικτικά) ασχολείται με τα εξής :  

1. Θεσμικό – οργανωτικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Διοικητικής Αποκέ-

ντρωσης στην Ελλάδα. 

2. Ευρωπαϊκή διάσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης.  

3. Έλεγχος στην Περιφερειακή Διοίκηση, εποπτεία, δημοσιονομικός έλεγχος, Σύστημα Εσω-

τερικού Ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πε-

ριφερειακής Διοίκησης. 

4. Νέες τεχνολογίες και Κοινωνία της Πληροφορίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πε-

ριφερειακή Διοίκηση.  
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5. Διαχείριση (management) Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Διοίκησης.  

6. Ολική Ποιότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφερειακή Διοίκηση. 

7. Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης. 

8. Ίδρυση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Διοί-

κησης (ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγηση συνεπειών θεσμικών /νομοθετικών 

παρεμβάσεων, υποβολή προτάσεων κ.λπ.)  

9. Λογιστική διαχείριση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των μονάδων Πε-

ριφερειακής Διοίκησης. 

10. Επιχειρηματική δράση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

11. Επιμόρφωση αιρετών, δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων. 

12. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 

13. Διοργάνωση (ή/και συνδιοργάνωση) επαγγελματικών εξετάσεων και λειτουργία σχετικών 

εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για απόκτηση επαγγελματικών τίτλων. 

14. Παροχή Επαγγελματικών και Εκπαιδευτικών Πιστοποιήσεων. 

15. Παροχή Πιστοποιήσεων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

16. Συνεργασία με Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

17. Οργάνωση (ή/και συνδιοργάνωση) σεμιναρίων και συνεδρίων.  

18. Έκδοση επιστημονικών έργων και παραγωγή πάσης φύσεως επιστημονικού υλικού.  

19. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και γνωμοδοτήσεων. 

20. Παροχή τεχνογνωσίας σε σχετικούς τομείς σε τρίτες χώρες, υποψήφιες ή υπό ένταξη στην 

Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς. 

Για την υλοποίηση των σκοπών του, το Κέντρο δύναται να: 

i) συμβάλλεται με νομικά και φυσικά πρόσωπα για παροχή και λήψη υπηρεσιών (με ή χωρίς 

οικονομικό αντάλλαγμα), 

ii) συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς, πολι-

τειακούς φορείς, ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρείες (υπό τον όρο ότι δεν θα αλλοιώνεται ο α-

καδημαϊκός χαρακτήρας του Κέντρου), 

iii) αξιοποιεί την εθελοντική συνεργασία φορέων και επιστημόνων, φοιτητών (προπτυχιακών 

και μεταπτυχιακών), καθώς και Υποψηφίων Διδακτόρων, μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους,  
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iv) μισθώνει χώρους και να προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες για την εκτέλεση των δρα-

στηριοτήτων του, 

v) πραγματοποιεί κάθε είδους έντυπες ή/και ηλεκτρονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις, 

vi) αναπτύσσει και λειτουργεί ιστοσελίδα, αρχεία και βιβλιοθήκη, 

vii) οργανώνει και υλοποιεί εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αυτοτελώς ή σε 

συνεργασία με άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

 

Άρθρο 2 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

2.1. Το Κέντρο διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τέσ-

σερα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και έναν υποψήφιο διδάκτορα ή μεταπτυχιακό φοιτητή του 

Τμήματος. Ένα μέλος από τα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να είναι Ομό-

τιμος Καθηγητής του Τμήματος ή μέλος Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων ή Πανεπιστημίων, που 

δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των σκοπών του Κέντρου.  

Η πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τους/τις κάτωθι : 

Καθηγητής κ. Ιωάννης Φίλος (Διευθυντής). 

Επίκουρος Καθηγητής κ. Λάμπρος Μπαμπαλιούτας (Αναπληρωτής Διευθυντής). 

Καθηγήτρια κυρία Πολυξένη Παπαδάκη.  

Επίκουρος Καθηγητής κ. Νικόλαος Δασκαλάκης και 

κ. Ιωάννης Σελίμης (Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης). 

2.2. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, μετά από εισήγη-

ση της Συνέλευσης του Τμήματος. Μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής δύο εκ των 

μελών ΔΕΠ ορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ως Διευθυντής και Αναπληρωτής 

Διευθυντής του Κέντρου αντιστοίχως. Η θητεία του Διευθυντή, του Αναπληρωτή Διευθυντή 

και των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος. 

2.3 Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, τότε αντικαθίσταται από τον Αναπλη-

ρωτή Διευθυντή για το υπόλοιπο της θητείας. Στη περίπτωση αυτή, η Σύγκλητος του Πανεπι-

στημίου ορίζει το νέο Αναπληρωτή Διευθυντή και το νέο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 

για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2 και 3 του πα-

ρόντος άρθρου. 

2.4. Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκπί-

πτουν της θέσης τους, εφ' όσον απέχουν των καθηκόντων τους για διάστημα μεγαλύτερο των 
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έξι μηνών. Η συμπλήρωση (ή και η αντικατάσταση) θα γίνεται με την ίδια διαδικασία του 

άρθρου 2.2.  

2.5 Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των σπουδών του φοιτητή που μετέχει στη Διοικούσα Επι-

τροπή, η αντικατάστασή του γίνεται με πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής και έγκριση από 

τη Συνέλευση του Τμήματος. 

2.6. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ή εκτάκτως 

εντός δεκαπέντε ημερών μετά από πρόσκληση του Διευθυντή ή μετά από αίτηση που υπο-

βάλλεται από τουλάχιστον τρία μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Η πρόσκληση κοινοποιείται 

στα μέλη τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα. Η προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη με τη 

σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής. 

2.7. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία μέλη. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι-

σχύει η ψήφος του προεδρεύοντος. 

2.8. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τον προϋ-

πολογισμό και τον απολογισμό του Κέντρου, τη συμμετοχή σε κάθε είδους ερευνητικά προ-

γράμματα, την ανάληψη ή συμμετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητες, εγκρίνει τα παραδοτέα 

των προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων, την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, την πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού, το ύψος των απολαβών του προ-

σωπικού, την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών άνω των 2.000 Ευρώ (προ Φ.Π.Α.). Η Διοι-

κούσα Επιτροπή δύναται κατά περίπτωση να εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή για αποφάσεις ανά-

ληψης ή συμμετοχής σε προγράμματα και κάθε άλλου είδους δραστηριότητες. Σε περίπτωση 

κωλύματος του Διευθυντή, η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, με απόφαση της Διοικού-

σας Επιτροπής, δύναται να ανατεθεί στον Αναπληρωτή Διευθυντή.  

2.9. Ο Διευθυντής προΐσταται του Κέντρου. Συγκαλεί τη Διοικούσα Επιτροπή και προεδρεύει 

των συνεδριάσεών της. Συντονίζει και είναι υπεύθυνος για το έργο του Κέντρου και των Ε-

ταίρων Ερευνητών του άρθρου 6, παρ.5. Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή το ετήσιο πρό-

γραμμα δραστηριοτήτων, την έγκριση των παραδοτέων έργων, τον προϋπολογισμό και τον 

απολογισμό του Κέντρου. Συντονίζει τις δραστηριότητες και επιβλέπει το προσωπικό του 

Κέντρου. Έχει την ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής. Αποφασί-

ζει για δαπάνες μέχρι και 2.000 Ευρώ (προ Φ.Π.Α.). Υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας και 

τις εντολές μισθοδοσίας, καθώς και όλα τα έγγραφα σχετικά με τα παραπάνω. 

2.10. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Διευθυντής αντικαθίσταται από τον Αναπλη-

ρωτή Διευθυντή όσον αφορά στις αρμοδιότητες της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. 
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Άρθρο 3 - ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

3.1. Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου ασκείται από τον ΕΛΚΕ σύμφωνα με τον Οδηγό 

Διαχείρισης και Χρηματοδότησης και το Γενικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου για τα Ερευ-

νητικά Κέντρα (απόφ. Συγκλήτου 28-11-2005). 

3.2. Πόροι του Κέντρου είναι τα έσοδα από τις δραστηριότητές του, καθώς και κάθε είδους 

επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, εισφορές και δωρεές. 

3.3. Ο Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός του Κέντρου καταρτίζονται ετησίως κατά το τε-

λευταίο δίμηνο του προηγουμένου έτους και το πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους αντιστοί-

χως, εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή και γνωστοποιούνται στο Τμήμα και τη Σύ-

γκλητο του Πανεπιστημίου. 

3.4. Στο Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών και Επιμόρφωσης (ΕΛΚΕ) τηρείται αποθεμα-

τικό σε Ειδικό Λογαριασμό του Κέντρου. Η ανάληψη ή η κατάθεση ποσών γίνονται με εντο-

λή του Διευθυντή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των αποφάσεων της Διοικούσας 

Επιτροπής. 

Οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών γίνονται σύμφωνα με τον «Οδηγό Χρηματοδότησης 

ερευνών» της Επιτροπής Ερευνών και Επιμόρφωσης (ΕΛΚΕ), η οποία έχει και την εκτέλεση 

της διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού. 

 

Άρθρο 4 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

4.1. Το Κέντρο στελεχώνεται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, αμειβόμενο ή μη, 

το οποίο προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή έργο. Είναι δυνατή η απασχόληση προσωπι-

κού, το οποίο διατίθεται στο Κέντρο από άλλους φορείς. 

4.2. Το προσωπικό, αμειβόμενο ή μη, συνάπτει συμβάσεις με το Κέντρο, όπου αναγράφονται 

οι όροι απασχόλησης και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα και των δύο μερών. Στο πάσης 

φύσεως προσωπικό δύναται να καταβάλλεται με ειδικές συμβάσεις αμοιβή για την παροχή 

ειδικού έργου. 

4.3. Το διοικητικό προσωπικό παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις 

δραστηριότητες του Κέντρου. Το επιστημονικό προσωπικό παρέχει το ερευνητικό, μελετητι-

κό, συμβουλευτικό, συγγραφικό ή διδακτικό έργο που κατά περίπτωση απαιτείται.  

4.4. Για κάθε έργο που αναλαμβάνει το Κέντρο, η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει έναν Επιστη-

μονικά Υπεύθυνο. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος δύναται να είναι μέλος της Διοικούσας Επι-

τροπής (εκτός του Διευθυντή) ή μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή ερευνητής αντιστοίχου βαθμίδας ανα-

γνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο Επιστημονικά Υ-



 
184 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2020 - 2021 

πεύθυνος εποπτεύει και συντονίζει το προσωπικό που ασχολείται με το σχετικό έργο, για το 

οποίο φέρει και την επιστημονική ευθύνη του τελικού αποτελέσματος. 

4.5. Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγο-

ρίες: 

(α) Εταίροι ερευνητές: Οι εταίροι ερευνητές μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή ερευνη-

τές αντιστοίχου βαθμίδας αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος, της ημεδαπής ή της αλ-

λοδαπής, ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί (κατά το μέρος και βάσει των διαδικασιών που επι-

τρέπουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η ερευνητική-επιστημονική δραστηριότητά τους), 

μεταδιδάκτορες, διδάκτορες ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στελέχη του δημοσίου ή ιδιωτικού 

τομέα με υψηλά προσόντα και σημαντική εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Οι εταίροι ερευ-

νητές φέρουν μέρος της επιστημονικής ευθύνης του τελικού αποτελέσματος. 

(β) Συνεργάτες ερευνητές: Οι συνεργάτες ερευνητές μπορούν να είναι μεταδιδάκτορες, υπο-

ψήφιοι μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 

ή στελέχη του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα με σημαντική εμπειρία στο σχετικό αντικεί-

μενο. Οι συνεργάτες ερευνητές φέρουν μέρος της επιστημονικής ευθύνης του τελικού αποτε-

λέσματος. 

(γ) Βοηθοί ερευνητές.: Οι βοηθοί ερευνητές μπορούν να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ 

και επικουρούν τους επιστημονικούς συνεργάτες και ερευνητές στο έργο τους.  

Οι αμοιβές του Διευθυντή, της Διοικούσας Επιτροπής και του προσωπικού ορίζονται από τη 

Διοικούσα Επιτροπή, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Κέντρου. 

 

Άρθρο 5 - ΔΙΑΛΥΣΗ 

Το Κέντρο διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, και με ειδική πλειο-

ψηφία των 2/3 των μελών της ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, που λαμ-

βάνεται με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των μελών της  

 

Άρθρο 6 

Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί ή μεταβάλλει τον παρόντα κανονισμό με την 

ίδια διαδικασία. 

Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό για τη ρύθμιση ειδικών 

διαδικασιών και θεμάτων. 
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5.4. Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιονομικών Μελετών (Ε.Κ.ΔΗ.ΜΕΛ.) 

Σύσταση 

To Ευρωπαϊκό Kέντρο Δημοσιονομικών Μελετών (Ε.Κ.ΔΗ.ΜΕΛ.), που δημιουργήθηκε με 

απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου την 24.7.2015, μετά από εισήγηση της 

Γ.Σ. του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, αποτελεί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικό 

κέντρο με διοικητική, διαχειριστική και οικονομική αυτοτέλεια, το οποίο λειτουργεί στο 

πλαίσιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Η παρούσα σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής είναι: 

 Επίκουρη Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα (Διευθύντρια),  

 Καθηγητής Ξενοφώντας Κοντιάδης (Αναπληρωτής Διευθυντής),  

 Ομότιμος Καθηγητής Βασίλειος Κουγέας,  

 Επίκουρος Καθηγητής Λάμπρος Μπαμπαλιούτας, και  

 Κα Ηρώ Βασιλείου (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης). 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Άρθρο 1 - Σύσταση–Σκοποί 

1.1. To Ευρωπαϊκό Kέντρο Δημοσιονομικών Μελετών (Ε.Κ.ΔΗ.ΜΕΛ. - στο εξής: το Κέ-

ντρο) αποτελεί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικό κέντρο με διοικητική, διαχειριστι-

κή και οικονομική αυτοτέλεια, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης (στο εξής: το Τμήμα) του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία του και είναι σύμφωνος 

με τον Γενικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου για τα ερευνητικά κέντρα (αποφ. Συγκλήτου 

της 28.11.2005), τη σχετική νομοθεσία για την ανώτατη εκπαίδευση και εγκρίνεται από τη 

Σύγκλητο μετά από εισήγηση του Τμήματος.  

1.2. Σκοποί του Κέντρου είναι: 

Α. Η προώθηση της έρευνας και η συστηματική μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στα πεδία: 

1) του εθνικού θεσμικού πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης (κρατικός προϋπολογισμός, 

Ελεγκτικό Συνέδριο, δημόσια οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης και της διοικητικής α-

ποκέντρωσης, είσπραξη εσόδων, άσκηση φορολογικής πολιτικής),  

2) του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης (ενωσιακός προϋπολογι-

σμός, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, Ευ-
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ρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης-OLAF και 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέο δημοσιονομικό 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατικές ενισχύσεις, δάνεια με την εγγύηση ελληνικού 

δημοσίου), 

3) εν γένει της δημοσιονομικής διακυβέρνησης και της διοικητικής επιστήμης, όπως δημο-

σιονομική διαφάνεια, διαφάνεια και λογοδοσία στη δημόσια διοίκηση, δημοσιονομική διοί-

κηση, κρατική οργάνωση και λήψη αποφάσεων, εσωτερικός δημοσιονομικός έλεγχος, έλεγ-

χος επί της διοίκησης, ηθική και δεοντολογία στη δημόσια διοίκηση, Νέο Δημόσιο (Οικονο-

μικό) Μάνατζμεντ [New Public (Financial) Management]. 

Β. Η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και 

άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε αντικείμενα 

κοινού ενδιαφέροντος και η συνεργασία στην προώθηση και οργάνωση μεταπτυχιακών μα-

θημάτων και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών σε τομείς ενδιαφέροντός του. 

Γ. Η διοργάνωση (εθνικών και διεθνών) συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και άλλων επιστη-

μονικών εκδηλώσεων, καθώς και σεμιναρίων στις παραπάνω θεματικές ενότητες με τη συμ-

μετοχή ελλήνων και αλλοδαπών επιστημόνων, αυτόνομα ή σε συνεργασία με αντίστοιχα ε-

θνικά ή διεθνή κέντρα, πανεπιστήμια, θεσμούς ή οργανισμούς και φορείς της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης. 

Δ. H παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για ίδιο λογα-

ριασμό ή λογαριασμό άλλων φορέων και η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων που αντα-

ποκρίνονται στους σκοπούς του Κέντρου. 

Ε. Η ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας και η δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και 

τεκμηρίωσης (ξενόγλωσσης και ελληνικής) που θα περιλαμβάνει νομοθεσία, νομολογία και 

επιστημονική βιβλιογραφία για τα θέματα αυτά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ΣΤ. Η πραγματοποίηση κάθε είδους ηλεκτρονικών ή έντυπων εκδόσεων ή δημοσιεύσεων (βι-

βλίων, μελετών, περιοδικών κ.λπ.), καθώς και η δημιουργία επιστημονικής εκδοτικής σειράς 

επί των θεματικών πεδίων έρευνας του Κέντρου. 

 

Άρθρο 2 - Διοίκηση: Διευθυντής, Διοικούσα Επιτροπή 

2.1. Το Κέντρο διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τέσ-

σερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και έναν υποψήφιο διδάκτορα ή μεταπτυχιακό φοιτητή του 

Τμήματος. 
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2.2. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου μετά από εισήγηση 

της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί. Ένα από 

τα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμή-

ματος ή μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων 

της χώρας, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των σκοπών του Κέντρου. 

2.3. Ένα από τα τέσσερα μέλη ΔΕΠ της Διοικούσας Επιτροπής, μετά από εισήγηση της Γενι-

κής Συνέλευσης του Τμήματος και πρόταση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται 

από τη Σύγκλητο ως Διευθυντής του Κέντρου. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και δύ-

ναται να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.  

2.4. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ή μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, παραιτηθεί, εκλείψει 

για οποιονδήποτε λόγο ή απέχει από τα καθήκοντά του για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μη-

νών, οπότε και εκπίπτει της θέσης του, η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για την αντικατά-

στασή του και κοινοποιεί της απόφασή της στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. 

2.5. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση δύο φορές τον χρόνο με πρόσκληση 

του Διευθυντή ή εκτάκτως αν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. 

Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα. Η προθεσμία 

μπορεί να είναι μικρότερη με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Διοικούσας Επιτρο-

πής.  

2.6. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη της, 

οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων, που δεν μπορεί να είναι λιγότε-

ρα από τρία μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντή. 

2.7. Ο Διευθυντής προΐσταται του Κέντρου, συγκαλεί τη Διοικούσα Επιτροπή, προεδρεύει 

των συνεδριάσεών της και μεριμνά για την τήρηση πρακτικών. Συντονίζει και είναι υπεύθυ-

νος για το έργο του Κέντρου. Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή το ετήσιο (ερευνητικό και 

αναπτυξιακό) πρόγραμμα δραστηριοτήτων, την έγκριση των παραδοτέων έργων, τον προϋ-

πολογισμό και τον απολογισμό του Κέντρου. Εκπροσωπεί το Κέντρο δικαστικώς και εξωδί-

κως. Εποπτεύει το προσωπικό του Κέντρου. Έχει την ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων της 

Διοικούσας Επιτροπής. Αποφασίζει για δαπάνες μέχρι και 2.000 Ευρώ (προ ΦΠΑ).  

2.8. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τον προϋ-

πολογισμό και τον απολογισμό του Κέντρου, τη συμμετοχή σε κάθε είδους ερευνητικά προ-

γράμματα, την ανάληψη ή συμμετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητες, εγκρίνει τα παραδοτέα 

των προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων, την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, την πρόσληψη ή απόλυση διοικητικού ή άλλου επικουρικού προσωπικού, 

το ύψος των απολαβών του προσωπικού, την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών άνω των 

2.000 Ευρώ (προ ΦΠΑ). Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται κατά περίπτωση να εξουσιοδοτεί 
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τον Διευθυντή για αποφάσεις ανάληψης ή συμμετοχής σε προγράμματα και κάθε άλλου εί-

δους δραστηριότητες.  

2.9. Περαιτέρω, στις αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής ανήκουν η έγκριση εξειδίκευ-

σης ή διεύρυνσης των πεδίων έρευνας στο ανωτέρω πλαίσιο των σκοπών του Κέντρου σύμ-

φωνα με τη διαδικασία έγκρισης/τροποποίησης του Κανονισμού (απόφαση Δ.Ε., έγκριση από 

Γ.Σ. Τμήματος, σχετική απόφαση Συγκλήτου), ο ορισμός επιστημονικού συντονι-

στή/υπευθύνου ανά έργο, πεδίο ή πρόγραμμα έρευνας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή, η 

ανάθεση γραμματειακών καθηκόντων -χωρίς αμοιβή ή με αμοιβή, στο πλαίσιο της ισχύουσας 

νομοθεσίας– μετά από εισήγηση του Διευθυντή και η προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών του Κέντρου. 

 

Άρθρο 3 - Οικονομική Διαχείριση και Πόροι του Κέντρου 

3.1. Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου ασκείται από τον ΕΛΚΕ σύμφωνα με τον Οδηγό 

Διαχείρισης και Χρηματοδότησης και τον Γενικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου για τα ε-

ρευνητικά κέντρα (αποφ. Συγκλήτου της 28.11.2005). 

3.2. Πόρους του Κέντρου αποτελούν οι κάθε είδους δωρεές και επιχορηγήσεις, καθώς και τα 

προερχόμενα από τις δραστηριότητές του έσοδα. 

3.3. Ο προϋπολογισμός του Κέντρου εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και εκτελείται 

από τον Διευθυντή στο πλαίσιο των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής. 

3.4. Για το Κέντρο διατηρείται αποθεματικό στον ΕΛΚΕ που προέρχεται από την ερευνητική 

δραστηριότητα ή άλλους πόρους του Κέντρου. Η ανάληψη ή η κατάθεση ποσών γίνονται με 

εντολή του Διευθυντή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των αποφάσεων της Διοικού-

σας Επιτροπής. 

 

Άρθρο 4 - Προσωπικό 

4.1. Το Κέντρο στελεχώνεται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Το επιστημονικό 

προσωπικό παρέχει -κατά περίπτωση και όπου απαιτείται- το ερευνητικό, μελετητικό, συμ-

βουλευτικό, συγγραφικό ή διδακτικό έργο. Το διοικητικό προσωπικό παρέχει διοικητική και 

γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου. 

4.2.Το επιστημονικό προσωπικό εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:  

Α) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,  

Β) μέλη ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων (εσω-

τερικού και εξωτερικού), με σχετικό γνωστικό αντικείμενο, 
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Γ) διδάσκοντες στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, 

Δ) δικαστικοί λειτουργοί και Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

Ε) ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης που δραστηριοποιούνται σε τομείς ενδιαφέρο-

ντος του Κέντρου, 

ΣΤ) διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές, με σχετικό γνωστικό α-

ντικείμενο, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες για εξειδικευμένα ερευνητικά θέματα. 

4.3. Η γραμματειακή υποστήριξη μπορεί να ανατίθεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ή σε υποψήφιους διδάκτορες μετά από απόφαση της Δ.Ε. 

 

Άρθρο 5 - Διάλυση 

Το Κέντρο διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου και με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των με-

λών της, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος που λαμβάνε-

ται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της. Στην περίπτωση κατά την οποία επί δύο συνεχό-

μενα ακαδημαϊκά έτη το Κέντρο δεν υποβάλλει ερευνητικό ή επιστημονικό απολογισμό ή δεν 

παρουσιάσει αντίστοιχο έργο, διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου χωρίς τις ανωτέρω ειδι-

κές πλειοψηφίες. 

Άρθρο 6 - Αναθεώρηση Ειδικού Κανονισμού 

Ο Ειδικός Κανονισμός του Κέντρου αναθεωρείται/τροποποιείται μετά από εισήγηση της 

Διοικούσας Επιτροπής και γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με απόφαση της 

Συγκλήτου και με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της.  

 

5.5. Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕ.ΔΙ.Β.Α.)  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Άρθρο 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

1. Ιδρύεται Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕ.ΔΙ.Β.Α.-στο εξής: το Κέ-

ντρο) στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (στο εξής: το Τμήμα) του Παντείου Πανεπιστημίου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (στο εξής: το Πανεπιστήμιο). 

2. Το Κέντρο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με διοικητική, διαχειριστική και οικονομι-

κή αυτοτέλεια. Εποπτεύον όργανο είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δημόσιας Διοί-

κησης. 
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3. Η οργάνωση και η λειτουργία του Κέντρου διέπονται από τον Γενικό Κανονισμό του Πα-

νεπιστημίου, όπως αυτός συμπληρώνεται από τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό. 

 

Άρθρο 2 - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Η δημιουργία ενός Κέντρου, του οποίου τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στους το-

μείς της Σύγχρονης Διακυβέρνησης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, διευρύνει τα επιστημονικά 

ενδιαφέροντα του Τμήματος, αφού τα φέρνει πλησιέστερα στις σύγχρονες παγκόσμιες κοινω-

νικές και οικονομικές εξελίξεις. Το Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης απο-

σκοπεί στην ενθάρρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας, στην ανάδειξη, στη σπουδή και 

στην επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. Η προσπάθεια αυτή 

επικεντρώνεται στη παροχή μιας ολοκληρωμένης αντίληψης για τα βασικά πεδία του ευρύτε-

ρου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην κάλυψη θεμάτων που αφορούν τα προβλήματα 

προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού, στελέχωσης και λειτουργίας της πολιτείας.  

Το Κέντρο στα πλαίσια πολιτικής εξωστρέφειας που σκοπεύει να ακολουθήσει εννοεί τη διε-

πιστημονικότητα και τη συνεργασία με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς και κυ-

ρίως με φημισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα της αλλοδαπής και ημεδαπής. Στις βασικές προτε-

ραιότητές του συγκαταλέγεται η δυνατότητα συνεργασιών με άλλα τμήματα του Πανεπιστη-

μίου τα οποία διαθέτουν μεταπτυχιακές σπουδές που εννοούν την έρευνα και την επεξεργα-

σία κοινωνικών καταστάσεων.  

Στις προηγμένες χώρες της Δύσης η εκπόνηση αποτελεσματικών πολιτικών στηρίζεται σε 

δεδομένα με τα οποία εξειδικευμένα ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα συμβου-

λεύουν τους εκάστοτε λήπτες αποφάσεων.  

Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να αποκτήσει το Πανεπιστήμιο ένα παρόμοιο ερευνητικό 

κέντρο το οποίο θα έχει την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας και της πολιτείας. Άλ-

λωστε το Πανεπιστήμιό μας είναι το κατ' εξοχήν ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που διαθέτει 

όλες τις προϋποθέσεις ανάληψης ενός τέτοιου εγχειρήματος.  

Το Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης εξειδικεύεται σε θέματα που άπτονται 

της σημερινής πραγματικότητας όπως είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι εκφάνσεις 

της (B2G, G2C), το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce, Β2Β, B2C), η βιώσιμη ανάπτυξη με 

τις διάφορες μορφές της (οικονομική, περιβαλλοντική, πολιτιστική, θεσμική), το επίκαιρο 

όσο ποτέ θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και ένα ευρύτερο φάσμα επιστημονικών 

πεδίων όπως η δημόσια υγεία, η καινοτομία και η τεχνολογική εξέλιξη. Θεωρείται σκόπιμο 

να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός των πεδίων έρευνας λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες της κοι-

νωνίας και τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου μας.  
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Είμαστε μάρτυρες μιας σειράς αλλαγών που συνταράσσουν τα ευρωπαϊκά και ελληνικά δε-

δομένα. Ο 21°ς αιώνας είναι ο αιώνας της έρευνας, της εκπαίδευσης και της τεχνολογικής 

ανάπτυξης. Η εποχή κατά την οποία αυτές οι έννοιες ήταν συνυφασμένες μόνο με την ακα-

δημαϊκή λειτουργία έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Στις μέρες μας αποτελούν αναπόσπαστο κομ-

μάτι της οικονομικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα καθορίζουν την ανταγωνιστική θέση 

κάθε χώρας. Οι ραγδαίες αυτές μεταβολές επιτάσσουν την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός 

τέτοιου είδους ερευνητικού κέντρου του οποίου, επιπροσθέτως, στις επιστημονικές δραστη-

ριότητες είναι η οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων συναφών με το αντικείμενο του τίτλου 

του. 

 

Άρθρο 3 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Οι αντικειμενικοί σκοποί του Κέντρου είναι: 

 η ενδελεχής μελέτη και η διερεύνηση των μεταβολών του πολιτικού, κοινωνικού, πο-

λιτιστικού, θεσμικού, οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, 

 η παρακολούθηση και η επεξεργασία πολιτικών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα, 

 η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους λήπτες αποφάσεων (φορείς οικονομικής 

και κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικούς εταίρους κ.ά.) για την πληρέστερη κατανόηση 

των μεταβολών του διεθνούς οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, 

 η διατύπωση προτάσεων και παρεμβάσεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διε-

θνών σχέσεων, 

 η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών διοίκησης, 

 η προαγωγή συστηματικής μεθοδολογικής διερεύνησης των προβλημάτων που απα-

σχολούν τη Δημόσια Διοίκηση και τους πολίτες, 

 οι ασφαλείς προβλέψεις και η παροχή λύσεων που ικανοποιούν τις ανάγκες των ερ-

γαζόμενων στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, 

 η μελέτη θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης σε διεθνές, 

κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, 

 η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η εξάλειψη των χρονικών υστερή-

σεων στις συναλλαγές κράτους-πολίτη με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρ-

νησης, 

 η παρακολούθηση και η εξέλιξη της νομολογίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε κοινο-

τικό και εθνικό επίπεδο, 

 η υιοθέτηση νέων πολιτικών διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης βασισμένων 

στην εμπειρία και στα δεδομένα των προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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 η συμβολή στην ανάδειξη της αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντι-

κής εταιρικής υπευθυνότητας, 

 η αναδιάρθρωση των λειτουργιών του δημόσιου τομέα, 

 η διατύπωση δυναμικών κριτηρίων παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού των δη-

μοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, 

 ο σχεδιασμός νέων και καινοτόμων πολιτικών που αφορούν την προστασία του περι-

βάλλοντος, τη διαχείριση φυσικών και ενεργειακών πόρων, τη συνεργασία δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα, την υγεία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την έρευνα 

κ. ά., 

 η εφαρμογή του benchmarking (συγκριτικής προτυποποίησης-αξιολόγησης) για την 

εκπόνηση μοντέλων ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας στα πρότυπα των 

Scandinavian (Σουηδία, Φινλανδία), Continental (Γερμανία) και South-European (Ι-

ταλία, Πορτογαλία), 

 η ανάδειξη της εταιρικής διακυβέρνησης, 

 η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αποφυγή κρίσεων (crisis 

management), 

 η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αποφυγή των συγκρούσεων και τη 

διατάραξη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων στις επιχειρήσεις 

και τους οργανισμούς (conflict management), 

 η έκδοση επιστημονικού περιοδικού (journal) στα πρότυπα αντίστοιχων του εξωτερι-

κού. 

 

Άρθρο 4 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

1. Η διοίκηση του Κέντρου ασκείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή στην οποία συμμε-

τέχουν τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ και ένας (1) υποψήφιος διδάκτορας ή μεταπτυχιακός φοιτητής 

του Τμήματος. 

2. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου κατόπιν πρότασης 

της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 

3. Μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής δύο (2) εκ των μελών ΔΕΠ που την αποτε-

λούν ορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ως Διευθυντής και ως Αναπληρωτής 

Διευθυντής του Κέντρου αντίστοιχα. Η θητεία του Διευθυντή, του Αναπληρωτή Διευθυντή 

και των μελών είναι τριετής. 

4. Ο Διευθυντής προΐσταται του Κέντρου και έχει την ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων της 

Διοικούσας Επιτροπής. Συγκαλεί τη Διοικούσα Επιτροπή και προεδρεύει των συνεδριάσεών 
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της. Εισηγείται το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, την έγκριση των παραδοτέων έργων, 

τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Κέντρου, ενώ παράλληλα συντονίζει τις δρα-

στηριότητες του ανθρώπινου δυναμικού του Κέντρου και υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας 

και τις εντολές μισθοδοσίας, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα. 

5. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, τότε αντικαθίσταται από τον Αναπληρω-

τή Διευθυντή για το υπόλοιπο της θητείας. Στη περίπτωση αυτή, η Σύγκλητος του Πανεπι-

στημίου ορίζει τον νέο Αναπληρωτή Διευθυντή και το νέο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, 

κατόπιν πρότασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, για τον εναπομείναντα χρόνο της 

θητείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρό-

ντος άρθρου. 

6. Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκπί-

πτουν της θέσης τους, εφόσον απέχουν των καθηκόντων τους για διάστημα μεγαλύτερο των 

έξι μηνών. 

7. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται δύο φορές το χρόνο, ή εκτάκτως εντός δεκαπέντε ημε-

ρών αν το ζητήσει ο Διευθυντής ή τουλάχιστον τρία μέλη της, μετά από πρόσκληση του 

Διευθυντή. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα. Η 

προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Διοικούσας 

Επιτροπής. 

8. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία μέλη. Οι απο-

φάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει 

η ψήφος του προεδρεύοντος. 

9. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για το ετήσιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων, τον 

προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Κέντρου, εγκρίνει τα παραδοτέα των προγραμμάτων 

και δραστηριοτήτων, την υπογραφή συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την προ-

μήθεια αναλωσίμων και μη αναλωσίμων υλικών. Η εν λόγω Επιτροπή-κατά περίπτωση-

εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του Κέντρου για αποφάσεις ανάληψης ή συμμετοχής σε συγκε-

κριμένα προγράμματα ή δραστηριότητες. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθυ-

ντή η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει ως αντικαταστάτη του τον Αναπληρωτή Διευθυντή. 

 

Άρθρο 5 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

1. Ο οικονομικοί πόροι του Κέντρου προέρχονται από τις επιστημονικές δραστηριότητές του 

και από επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές και δωρεές. 

2. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός καταρτίζονται το τελευταίο τρίμηνο του προηγού-

μενου έτους και το πρώτο τρίμηνο του επόμενου, αντίστοιχα. Εγκρίνονται από τη Διοικούσα 
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Επιτροπή και γνωστοποιούνται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και στα μέλη της Συ-

γκλήτου του Πανεπιστημίου. 

3. Στον Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών και Επιμόρφωσης (ΕΛΚΕ) τηρείται Ειδικός 

Λογαριασμός του Κέντρου. Η ανάληψη ή η κατάθεση ποσών γίνονται με εντολή του Διευθυ-

ντή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής. 

4. Οι προμήθειες αναλωσίμων και μη αναλωσίμων υλικών γίνονται με βάση τον Οδηγό Χρη-

ματοδότησης Ερευνών της Επιτροπής Ερευνών και Επιμόρφωσης (ΕΛΚΕ), η οποία έχει και 

τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού. 

 

Άρθρο 6 - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

1. Συγκροτείται 9μελής Επιστημονική Επιτροπή (από τα τέσσερα μέλη ΔΕΠ της Διοικούσας 

Επιτροπής και από πέντε διακεκριμένους επιστήμονες ευρέως επιστημονικού φάσματος της 

Ελλάδας και του εξωτερικού που διορίζονται μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής) 

για την αξιολόγηση, την κρίση και την επιλογή επιστημονικών προτάσεων και θεμάτων που 

αφορούν το Κέντρο. 

2. Το Κέντρο στελεχώνεται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, αμειβόμενο ή μη, 

το οποίο προσλαμβάνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τη διάρκεια ενός 

έργου. Είναι δυνατή η απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού, από άλλους επιστημονικούς φο-

ρείς. 

3. Στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στο Κέντρο δύναται να καταβάλλεται, με ειδι-

κές συμβάσεις, αμοιβή για την παροχή ειδικού έργου. 

4. Το επιστημονικό προσωπικό παρέχει το ερευνητικό, μελετητικό, διδακτικό, συγγραφικό 

και συμβουλευτικό έργο. Το διοικητικό προσωπικό απασχολείται με τη γραμματειακή και 

διοικητική υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων του Κέντρου. 

5. Για κάθε έργο που αναλαμβάνει το Κέντρο, η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει τον Επιστημονι-

κό Υπεύθυνο ο οποίος είναι ένα από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Ο Επιστημονι-

κός Υπεύθυνος, ο οποίος φέρει καθ' ολοκληρίαν την ευθύνη του τελικού αποτελέσματος, ε-

ποπτεύει, συντονίζει, ενημερώνει και ελέγχει το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με το 

συγκεκριμένο έργο. 

6. Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου εντάσσεται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορί-

ες : 

α) Εταίροι ερευνητές. Εταίροι ερευνητές μπορούν να είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, 

άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ερευνητές αναγνω-
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ρισμένων ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, διδάκτορες συναφών γνω-

στικών αντικειμένων και ανώτερα στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της οικονομίας 

με υψηλά επιστημονικά προσόντα και εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Οι εταίροι ερευνη-

τές φέρουν μέρος της ευθύνης του τελικού αποτελέσματος. 

β) Συνεργάτες ερευνητές. Οι συνεργάτες ερευνητές μπορούν να είναι διδάκτορες, υποψήφιοι 

διδάκτορες, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (όλοι με αντίστοιχες προς το αντικείμενο του έρ-

γου σπουδές) και στελέχη του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα με μεγάλη σχετική εμπειρία. 

Οι συνεργάτες ερευνητές φέρουν μέρος της ευθύνης για την έκβαση του τελικού αποτελέ-

σματος. 

γ) Βοηθοί ερευνητές. Οι βοηθοί ερευνητές μπορούν να είναι μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί 

φοιτητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας ή του εξωτερικού με αντικείμενο 

σπουδών συναφές με αυτό του αντίστοιχου έργου. Συνεπικουρούν τον Επιστημονικό Υπεύ-

θυνο και τους ερευνητές. 

7. Οι αμοιβές του ανθρώπινου δυναμικού καθορίζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή, στα 

πλαίσια του προϋπολογισμού του Κέντρου. 

 

Άρθρο 7 - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Διοικούσα Επιτροπή τροποποιεί ή μεταβάλλει τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό με την 

ίδια διαδικασία. 

2. Η Διοικούσα Επιτροπή καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας για τη ρύθμιση 

των αρμοδιοτήτων και των διαδικασιών. 

3. Το Κέντρο παύει να υφίσταται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, η οποία 

λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, ύστερα από εισήγηση της Γενικής 

Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, που λαμβάνεται επίσης με ειδική πλειοψηφία 

των 2/3 των μελών. 

Διοικούσα Επιτροπή 

 Γεώργιος Πετράκος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Διευθυντής) 

 Νικόλαος Δασκαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής (Αναπλ. Διευθυντής) 

 Ιωάννης Βαβούρας, Ομότιμος Καθηγητής 

 Άγγελος Μπώλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 Σταυρούλα Αθανασακοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ, τμ. ΔΔ 
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5.6 Κέντρο Κυβερνητικής Πολιτικής (ΚΕ.ΚΥ.Π) 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Άρθρο 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ 

1.1 Ιδρύεται το Κέντρο Έρευνας Κυβερνητικής Πολιτικής (ΚΕΚΥΠ-στο εξής: το Κέντρο) 

στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (στο εξής: το Τμήμα) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινω-

νικών και Πολιτικών Επιστημών (στο εξής: το Πανεπιστήμιο). 

Το Κέντρο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει διοικητική, διαχειριστική και οικονομι-

κή αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπι-

στημίου. 

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός διέπει την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου και είναι 

σύμφωνος με τον Γενικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου για τα ερευνητικά κέντρα (απόφ. 

Συγκλήτου 28-11-2005), τη σχετική νομοθεσία για την ανώτατη εκπαίδευση και εγκρίνεται 

από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, μετά από εισήγηση της συνέλευσης του Τμήματος. 

1.2. Σκοποί του Κέντρου είναι η διερεύνηση, μελέτη και πολυεπίπεδη ανάλυση των δράσεων 

και της πολιτικής των εθνικών, ευρωπαϊκών και υπερεθνικών οργάνων σε επίπεδο άσκησης 

της κυβερνητικής πολιτικής καθώς και της εφαρμογής των αρχών της δημοκρατικής διακυ-

βέρνησης, της συμμετοχικής δημοκρατίας, της εμβάθυνσης της δημοκρατικής λειτουργίας 

των θεσμών, καθώς και η διάχυση των γνώσεων αυτών τόσο στην επιστημονική κοινότητα 

όσο και στην κοινωνία γενικότερα με κάθε πρόσφορο μέσον. 

Ειδικότερα, το Κέντρο ασχολείται με  

i) Το σχεδιασμό και προτάσεις εφαρμογής και διάχυσης της κυβερνητικής πολιτικής και άλ-

λων διακυβερνητικών και οικονομικών δράσεων και πολιτικών στο ευρύτερο πλαίσιο της 

δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης (τοπικής και ειδικής) σε όλους τους τομείς  

ii) Την ανάλυση των επιπτώσεων των παραπάνω πολιτικών στην κοινωνία και την οικονομία 

iii) Tην ανάλυση της διαμόρφωσης της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, τις παραμέ-

τρους και την αλληλεπίδρασή τους και την έρευνα στο ευρωπαϊκό και διεθνές σύστημα  

iν) Τις πολιτικές ανάπτυξης επιχειρήσεων, Μη Κυβερνητικών και μη Κερδοσκοπικών Οργα-

νισμών, τοπικών και περιφερειακών κοινωνικών δομών και άλλων δομών οικονομικής και 
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κοινωνικής ανάπτυξης, και της ανάπτυξης της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας 

ΑΕΙ, Ινστιτούτων και Επιστημονικών Κέντρων 

ν) Τις σχέσεις και την ανάπτυξη των πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό επίπεδο, 

καθώς και τη διάχυση αυτών στην οικονομία, τη διοίκηση, το περιβάλλον, το κοινωνικό κρά-

τος την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις  

νi) Την παροχή τεχνογνωσίας σε σχετικούς τομείς σε τρίτες χώρες, υποψήφιες ή υπό ένταξη 

στην Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών το Κέντρο διεξάγει έρευνες, πραγματοποιεί μελέτες, α-

ναλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές και εκπαι-

δευτικές λειτουργίες για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό άλλων φορέων. 

Για την υλοποίηση των σκοπών του, το Κέντρο δύναται να: 

i) συμβάλλεται με νομικά και φυσικά πρόσωπα για παροχή και λήψη υπηρεσιών 

ii) αξιοποιεί την εθελοντική συνεργασία φορέων και επιστημόνων, φοιτητών και σπουδα-

στών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους  

iii) μισθώνει χώρους και να προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες για την εκτέλεση των δρα-

στηριοτήτων του 

iv) πραγματοποιεί κάθε είδους εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων 

v) αναπτύσσει και λειτουργεί ιστοσελίδα, αρχεία και βιβλιοθήκη 

vi) οργανώνει συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια σε συνεργασία με άλλα Τμήματα 

του Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού, με φορείς της Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με άλλους επιστημονι-

κούς φορείς και με επαγγελματικές ή κοινωνικές ομάδες και Επιμελητήρια.  

vii) οργανώνει και να υλοποιεί εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αυτοτελώς ή σε 

συνεργασία με άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

 

Άρθρο 2 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

2.1. Το Κέντρο διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τέσ-

σερα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και έναν υποψήφιο διδάκτορα ή μεταπτυχιακό φοιτητή του 

Τμήματος. Ένα μέλος από τα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να είναι Ομό-

τιμος Καθηγητής του Τμήματος ή μέλος Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων ή Πανεπιστημίων, που 

δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των σκοπών του Κέντρου.  
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2.2. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, μέλη ΔΕΠ μετά 

από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής 

δύο εκ των μελών ΔΕΠ ορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ως Διευθυντής και 

αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου αντιστοίχως. Η θητεία του Διευθυντή, του Αναπλη-

ρωτή Διευθυντή και των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος. 

2.3 Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, τότε αντικαθίσταται από τον Αναπλη-

ρωτή Διευθυντή για το υπόλοιπο της θητείας. Στη περίπτωση αυτή, η Σύγκλητος του Πανεπι-

στημίου ορίζει το νέο Αναπληρωτή Διευθυντή και το νέο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 

για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2 και 3 του πα-

ρόντος άρθρου. 

2.4. Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκπί-

πτουν της θέσης τους, εφ' όσον απέχουν των καθηκόντων τους για διάστημα μεγαλύτερο των 

έξι μηνών. 

2.5. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, ή εκτάκτως εντός 

δεκαπέντε ημερών μετά από πρόσκληση του Διευθυντή ή μετά από αίτηση που υποβάλλεται 

από τουλάχιστον τρία μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη 

τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα. Η προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη με τη σύμφωνη 

γνώμη όλων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής. 

2.6. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία μέλη. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι-

σχύει η ψήφος του προεδρεύοντος. 

2.7. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τον προϋ-

πολογισμό και τον απολογισμό του Κέντρου, τη συμμετοχή σε κάθε είδους ερευνητικά προ-

γράμματα, την ανάληψη ή συμμετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητες, εγκρίνει τα παραδοτέα 

των προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων, την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, την πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού, το ύψος των απολαβών του προ-

σωπικού, την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών άνω των 2.000 Ευρώ (προ Φ.Π.Α.). Η Διοι-

κούσα Επιτροπή δύναται κατά περίπτωση να εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή για αποφάσεις ανά-

ληψης ή συμμετοχής σε προγράμματα και κάθε άλλου είδους δραστηριότητες. 

2.8. Ο Διευθυντής προΐσταται του Κέντρου. Συγκαλεί τη Διοικούσα Επιτροπή και προεδρεύει 

των συνεδριάσεών της. Συντονίζει και είναι υπεύθυνος για το έργο του Κέντρου και των Ε-

ταίρων Ερευνητών του άρθρου 6, παρ.5. Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή το ετήσιο πρό-

γραμμα δραστηριοτήτων, την έγκριση των παραδοτέων έργων, τον προϋπολογισμό και τον 

απολογισμό του Κέντρου. Συντονίζει τις δραστηριότητες και επιβλέπει το προσωπικό του 
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Κέντρου. Έχει την ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής. Αποφασί-

ζει για δαπάνες μέχρι και 2.000 Ευρώ (προ Φ.Π.Α.). Υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας και 

τις εντολές μισθοδοσίας, καθώς και όλα τα έγγραφα σχετικά με τα παραπάνω. 

2.9. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Διευθυντής αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή 

Διευθυντή όσον αφορά στις αρμοδιότητες της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 3 - ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

3.1. Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου ασκείται από τον ΕΛΚΕ σύμφωνα με τον Οδηγό 

Διαχείρισης και Χρηματοδότησης και το Γενικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου για τα ερευ-

νητικά κέντρα (απόφ. Συγκλήτου 28-11-2005). 

 3.2. Πόροι του Κέντρου είναι τα έσοδα από τις δραστηριότητές του, καθώς και κάθε είδους 

επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, εισφορές και δωρεές. 

3.3. Ο Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός του Κέντρου καταρτίζονται ετησίως κατά το τε-

λευταίο δίμηνο του προηγουμένου έτους και το πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους αντιστοί-

χως, εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή και γνωστοποιούνται στο Τμήμα και τη Σύ-

γκλητο του Πανεπιστημίου. 

3.4. Στο Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών και Επιμόρφωσης (ΕΛΚΕ) τηρείται αποθεμα-

τικό σε Ειδικό Λογαριασμό του Κέντρου. Η ανάληψη ή η κατάθεση ποσών γίνονται με εντο-

λή του Διευθυντή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των αποφάσεων της Διοικούσας 

Επιτροπής. 

Οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών γίνονται σύμφωνα με τον «Οδηγό Χρηματοδότησης 

ερευνών» της Επιτροπής Ερευνών και Επιμόρφωσης (ΕΛΚΕ), η οποία έχει και την εκτέλεση 

της διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού. 

 

Άρθρο 4 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

4.1. Το Κέντρο στελεχώνεται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, αμειβόμενο ή μη, 

το οποίο προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή έργο. Είναι δυνατή η απασχόληση προσωπι-

κού, το οποίο διατίθεται στο Κέντρο από άλλους φορείς. 

4.2. Το προσωπικό, αμειβόμενο ή μη, συνάπτει συμβάσεις με το Κέντρο, όπου αναγράφονται 

οι όροι απασχόλησης και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα και των δύο μερών. Στο πάσης 

φύσεως προσωπικό δύναται να καταβάλλεται με ειδικές συμβάσεις αμοιβή για την παροχή 

ειδικού έργου. 
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4.3. Το διοικητικό προσωπικό παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις 

δραστηριότητες του Κέντρου. Το επιστημονικό προσωπικό παρέχει το ερευνητικό, μελετητι-

κό, συμβουλευτικό, συγγραφικό ή διδακτικό έργο που κατά περίπτωση απαιτείται. Η Διοι-

κούσα Επιτροπή απαρτίζεται από τέσσερα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και έναν υποψήφιο 

διδάκτορα ή μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος. Μέχρι δύο μέλη μπορούν να είναι Ομότι-

μοι Καθηγητές του Τμήματος ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων ή Πανεπιστημίων, που δρα-

στηριοποιούνται στο πεδίο των σκοπών του Κέντρου.  

4.4. Για κάθε έργο που αναλαμβάνει το Κέντρο, η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει έναν Επιστη-

μονικά Υπεύθυνο. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος δύναται να είναι μέλος της Διοικούσας Επι-

τροπής (εκτός του Διευθυντή) ή μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή ερευνητής αντιστοίχου βαθμίδας ανα-

γνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο Επιστημονικά Υ-

πεύθυνος εποπτεύει και συντονίζει το προσωπικό που ασχολείται με το σχετικό έργο, για το 

οποίο φέρει και την επιστημονική ευθύνη του τελικού αποτελέσματος. 

4.5. Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγο-

ρίες: 

i. Εταίροι ερευνητές.: Οι Εταίροι ερευνητές μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή ερευνητές 

αντιστοίχου βαθμίδας αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος, της ημεδαπής ή της αλλοδα-

πής, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στελέχη του δημοσίου ή ιδιω-

τικού τομέα με υψηλά προσόντα και σημαντική εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Οι εταίροι 

ερευνητές φέρουν μέρος της επιστημονικής ευθύνης του τελικού αποτελέσματος. 

ii. Συνεργάτες ερευνητές. Οι συνεργάτες ερευνητές μπορούν να είναι διδάκτορες, υποψήφιοι 

διδάκτορες ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή στελέχη του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα 

με σημαντική εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Οι συνεργάτες ερευνητές φέρουν μέρος της 

επιστημονικής ευθύνης του τελικού αποτελέσματος. 

iii. Βοηθοί ερευνητές. Οι βοηθοί ερευνητές μπορούν να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανωτά-

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επικουρούν τους επιστημονικούς συνεργάτες και ερευνη-

τές στο έργο τους. 

Οι αμοιβές του Διευθυντή, της Διοικούσας Επιτροπής και του προσωπικού ορίζονται από τη 

Διοικούσα Επιτροπή, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Κέντρου. 

 

Άρθρο 5 - ΔΙΑΛΥΣΗ 

Το Κέντρο διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, και με ειδική πλειο-

ψηφία των 2/3 των μελών της ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, που λαμ-

βάνεται με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των μελών της. 
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Άρθρο 6 

Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί ή μεταβάλλει τον παρόντα κανονισμό με την 

ίδια διαδικασία. 

Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό για τη ρύθμιση ειδικών 

διαδικασιών και θεμάτων. 

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τον/τις κάτωθι : 

 Καθηγήτρια κυρία Πολυξένη Παπαδάκη (Διευθύντρια),  

 Επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Χριστίνα Χριστοπούλου (Αναπλ. Διευθύντρια), 

 Επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Διαμάντω Αναγνώστου,  

 Επίκουρος Καθηγητής κ. Λάμπρος Μπαμπαλιούτας, και  

 Κα Κωνσταντίνα Μπαρδάκα (Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης). 


