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Α΄  ΕΞΑΜΗΝΟ 4 

700001 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 4 

700004  ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 7 

700005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΔΙΚΑΙΟ 10 

700203 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 

700219  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΗ 17 

700229 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ  20 

Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ 23 

700007 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,  ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) 
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700010   ΑΡΧΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 28 

700035 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι 31 

700121 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) 34 

700147  ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ &  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι) 37 

700193  ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 40 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  43 

700014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 43 

700017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 46 

700022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 49 

700157 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 52 

700170 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 55 

700204  ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 58 

700200 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 61 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  64 

700088 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 64 

700148  ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) 67 

700221 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 70 

700239 ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 73 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  76 

700020  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ) 76 

700027 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 80 

700051 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Ι 83 

700123 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 86 

700230 ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 89 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ  92 

700032 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 92 

700094 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 95 

700116  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 98 

700235 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 102 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 105 
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700097 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 105 

700098 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 108 

700125  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 111 

700149 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 114 

700023 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 117 

ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ  120 

700058 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ) 120 
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700059 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ) 123 

700178 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 126 

700179 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 130 

700220 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ 133 

ΙΙΙ.   ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  136 

700064 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ) 136 

700117 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 139 

700124  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ    142 

700194 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 145 

700216 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 148 

700231 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 151 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  154 

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 154 

700037 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 154 

700102 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ 157 

700159 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 160 

700198 ΔΙΕΘΝΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 163 

700207 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 166 

ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 169 

700065  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ) 169 

700103 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ 172 

700114  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 175 

700153   ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 178 

700184 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 181 

ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  184 

700071 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ) 184 

700135 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 187 

700161 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 190 

700187 ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 193 

700222 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 197 

700223 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 200 

700240 FINANCIAL MANAGEMENT 204 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  207 

Ι.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  207 

700041 ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 207 

700106 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 210 

700107 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 213 

700109 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι 216 

700162 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 219 

700173 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ 222 
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Α΄  ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

700001 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις των 

Μαθηματικών και θα έχουν κατανοήσει τα στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης και Διαφορικού Λογισμού που 

χρησιμοποιούνται στα μαθήματα της Οικονομίας, της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής 'Έρευνας. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

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

στοιχεία 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, 

Μονοτονία – 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, 

Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Εμβαδά επιφανειών, Αριθμητική Ολοκλήρωση. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

40% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και 

ασκήσεις (θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

…… 

Άλλες… 

……. 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

εξετάσεις.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (τόμος Α΄), Συγγραφέας: Μ. 

Λουκάκης -  Εκδόσεις: Σοφία. 

Οικονομικά Μαθηματικά - Συγγραφέας: Ν. Μυλωνάς Γ. Σαραφόπουλος – Εκδόσεις: Τζιόλα. 
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700004  ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 

οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ στα αγγλικά (Introduction to the General Theory of the State 

and Constitutional Law) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με 

το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα γνωρίζουν τις έννοιες σχετικά με το Κράτος και τα  εννοιολογικά στοιχεία αυτού.  

Τη γένεση, αναγνώριση και κατάργηση του Κράτους.    

Το αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου.  

Το Σύνταγμα και η συντακτική εξουσία (έννοια και είδη αυτής) και τις  πηγές του Ελληνικού 

Συνταγματικού Δικαίου. Το πολίτευμα της Ελλάδας και τις οργανωτικές βάσεις αυτού.  

Σχετικά με την έναρξη και λήξη της ισχύος των νόμων. Την οργάνωση και άσκηση της κρατικής 

εξουσίας. Το εκλογικό σώμα, τη νομική του θέση και τις αρμοδιότητες αυτού.  

Τα πολιτικά κόμματα. 

Θα κατανοούν τις θεωρίες για τη δικαιολόγηση του Κράτους (κρατικές και αναρχικές θεωρίες) και τη 

μαρξιστική θεωρία για το Κράτος 

Γενικές Ικανότητες 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές του πρώτου εξαμήνου στην έννοια του κράτους και του Συντάγματος. 

Ειδικότερα εξετάζονται: 

Η έννοια του Κράτους και τα εννοιολογικά στοιχεία αυτού. Η γένεση, αναγνώριση και κατάργηση του 

Κράτους.  Οι θεωρίες για τη δικαιολόγηση του Κράτους (κρατικές και αναρχικές θεωρίες). Η μαρξιστική 

θεωρία για το Κράτος. Το αντικείμενο του Συνταγματικού 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 εκλογικό σώμα. Η νομική θέση και οι αρμοδιότητες του εκλογικού σώματος. Τα 

πολιτικά κόμματα.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 70 

Μελέτη  & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10 

Μελέτη & ανάλυση 

περιπτώσεων 

10 

Φροντιστήριο 10 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

 Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις εκτενούς 

ανάπτυξης  Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών κατά 

τη διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται υπ’ όψιν στην αξιολόγηση. 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

 

Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο Ι, Εισαγωγή - Οργανωτικό Μέρος Ι. Συγγραφέας: Α. Ράϊκος , 5η 

έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2018. 

 

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

δανεισμό):  

Το Σύνταγμα της Ελλάδος. 

 

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

Σάκκουλα, 2006. 

 

Ηλίας Νικολόπουλος, Ο θεσμός της λαϊκής νομοθετικής και συνταγματικής πρωτοβουλίας. Συμβολή στο 

συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1997. 
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700005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΔΙΚΑΙΟ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 

οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα γνωρίζουν το ακριβές αντικείμενο του διοικητικού δικαίου, τη γένεση και την εξέλιξη του 

διοικητικού δικαίου στην Ελλάδα, την έννοια και το περιεχόμενο των πηγών και των αρχών του 

διοικητικού δικαίου. 

Στο πλαίσιο αυτό θα διδαχθουν: 

- Τη διάκριση του διοικητικού δικαίου από τους άλλους κλάδους του δικαίου και τη διάκριση 

ανάμεσα στο ηπειρωτικό και στο αγγλοσαξωνικό μοντέλο διοικητικού δικαίου. 

- Τον καθοριστικό ρόλο της νομολογίας στην εξέλιξη του διοικητικού δικαίου 

- Τις πηγές του διοικητικού δικαίου, κρατικές και διακρατικές, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά 

την κελσενική θεώρηση του δικαίου με βάση την ιεραρχική κατάταξη των κανόνων δικαίου 

(Πρωτογενές Ενωσιακό Δίκαιο, Σύνταγμα, Παράγωγο Ενωσιακό Δίκαιο, Διεθνές Δικαιο, 

Τυπικός Νόμος – και οι εξομοιούμενοι με αυτόν κανόνες δικαίου – Κανονιστικές Πράξεις της 

διοίκησης) 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές του πρώτου εξαμήνου στην έννοια της του Διοικητικού Δικαίου. 

Ειδικότερα εξετάζονται: 

Η έννοια της Δημόσιας Διοίκησης και τα εννοιολογικά στοιχεία αυτής. Η γένεση, μετεξέλιξη και κατάργηση 

της Δημόσιας Διοίκησης.  Οι θεωρίες για την αναγνώριση του διοικητικού δικαίου ως αυτοτελούς κλάδους 

δικαίου (θεωρία δημοσίου συμφέροντος, θεωρία μονομερούς εξουσιαστικής βούλησης). Η θεωρία της 

δημόσιας υπηρεσίας και της δημόσιας εξουσίας ως θεωρητικοί πυλώνες του διοικητικού δικαίου. Το 

αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου. Οι πηγές του Ελληνικού Διοικητικού Δικαίου. Η έναρξη και η λήξη της 

ισχύος των νόμων, των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης και των ατομικών διοικητικών πράξεων. Η 

οργάνωση και η άσκηση της δημόσιας υπηρεσίας, Ο καθοριστικός ρόλος των γενικών αρχών του διοικητικού 

δικαίου για τη δράση της δημόσιας διοίκησης. 

 

Η επιστήμη του δικαίου. Εννοιολογικός προσδιορισμός. Οι κλάδοι του δικαίου. Οι πηγές του δικαίου. Δίκαιο 

και λοιποί κανόνες συμπεριφοράς. 

Ειδικότερα, το διοικητικό δίκαιο. Έννοια και χαρακτηριστικά του. Το αντικείμενό του. Η συστηματική 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 

εξουσίας. Οργανική και λειτουργική έννοια. Στενή και ευρεία έννοια. Διοίκηση 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. 

Οι πηγές του διοικητικού δικαίου, κρατικές και διακρατικές. Η ιεραρχία των πηγών του. Το Σύνταγμα. Λοιπές 

πηγές συντακτικού χαρακτήρα. Ο τυπικός νόμος και λοιπό κανόνες δικαίου που έχουν την ίδια τυπική ισχύ. Τα 

τρία στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η κανονιστική πράξη. Η 

συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. Η νομολογία.  

Κείμενα που δεν αποτελούν πηγές του: η διοικητική πρακτική, το διοικητικό έθιμο, οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι 

και οι οδηγίες. Τυπική και ουσιαστική ισχύς όλων των κανόνων δικαίου (νομοθετικών, κανονιστικών, 

- Τις γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και έχουν συνταγματική 

κατοχύρωση. Συγκεκριμένα, την αρχή της νομιμότητας, την αρχή του δημοσίου συμφέροντος, 

την αρχή της χρηστής διοίκησης, την αρχή της προστευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, 

την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της αμεροληψίας και την αρχή της διαφάνειας. 

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα γνωρίζουν ήδη από το πρώτο εξάμηνο το περιεχόμενο του διοικητικού 

δικαίου και τη διάκρισή του από τους άλλους κλάδους του δικαίου, την ακριβή ιεραρχική κατάταξη 

των πηγών του διοικητικού δικαίου, και τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές που διέπουν τη 

διοικητική δράση. 
Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ατομικών διοικητικών). Η έναρξη της τυπικής ισχύος και της ουσιαστικής ισχύος όλων των κανόνων δικαίου. 

Η λήξη ισχύος όλων των κανόνων δικαίου. Η χρονική ισχύς των διοικητικών πράξεων. Η δημοσίευση στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δημοσιευτέες πράξεις. Συνέπειες της δημοσιεύσεως. Η ημερομηνία 

δημοσιεύσεως. 

Αρχές που διέπουν την δράση της δημόσιας διοικήσεως. Η αρχή της νομιμότητος. Έννοια και περιεχόμενο. Η 

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

της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Η αρχή της αναλογικότητας. Η αρχή της αμεροληψίας. Η αρχή της 

διαφάνειας. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 70% 

Μελέτη  & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Μελέτη & ανάλυση 

περιπτώσεων 

20% 

Σύνολο Μαθήματος  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή ή προφορική εξέταση με ερωτήσεις 

εκτενούς ανάπτυξης  Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των 

φοιτητών κατά τη διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται υπ’ όψιν στην 

αξιολόγηση. Ομοίως και η απάντηση στις ασκήσεις που δίδονται στο 

τέλος κάθε μαθήματος προκειμένου να απαντηθούν στο επόμενο 

μάθημα στο πλαίσιο της ‘διαρκούς εξέτασης’ των φοιτητών (Contrôle 

continu). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

 



13 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ανδρομάχη Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Εισαγωγή-Θεμελιώδης Έννοιες, γ’ 

έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008 

Δ. Κόρσου, Διοικητικό Δίκαιο, ε΄ εκδ., 2015, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα. 

Ε.Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τ.1, 15η εκδ., Νομική Βιβλιοθήκη. 

Α. Γέροντας/Σ.Λύτρας/Π.Παυλόποπουλος/Γ.Σιούτη/Σ.Φλογαϊτης, Διοικητικό Δίκαιο, 4η εκδ. 2018, εκδ. 

Σάκκουλα. 

Χ.Μουκίου, Η κανονιστική αρμοδιότητα της Διοίκησης, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2010. 

Χ. Χρυσανθάκης, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, 2015, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. 

 

Παραδόσεις της διδάσκουσας Καθηγήτριας 

Αρθρογραφία που νομολογία που αναρτάται στο eclass. 
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700203 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

Να κατανοούν  και εφαρμόζουν τις θεμλιώδεις έννοιες της Πολιτικής Οικονομίας, και των κύριων κλάδων της, 

δηλαδή της Μικροοικονομίας και της Μακροοικονομίας.   

Να αντιλαμβάνονται τη φύση των οικονομικών προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας και να τα προσεγγίζουν 

με ποιοτικές και ποσοτικές και μεθόδους και εργαλεία. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 Εισαγωγή στην οικονομική θεωρία. Δέκα αρχές της οικονομικής θεωρίας.  

2 Προσφορά και ζήτηση πως λειτουργούν οι αγορές.  Οι δυνάμεις της αγοράς. Προσφορά και Ζήτηση 

.Αγορές και ανταγωνισμός. Πως οι τιμές κατανέμουν τους παραγωγικούς πόρους  Η ελαστικότητα και 

οι εφαρμογές της. Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή. Η ελαστικότητα της προσφοράς ως 

προς την τιμή. Άλλες ελαστικότητες  

3 Υπόβαθρο της ζήτησης. Η θεωρία επιλογής του καταναλωτή. Το τυπικό οικονομικό υπόδειγμα. Ο 

εισοδηματικός περιορισμός. Προτιμήσεις  

4 Υπόβαθρο της προσφοράς. Οι επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Το κόστος παραγωγής. Οι 

διαφορετικές κατηγορίες του κόστους. Το κόστος στη βραχυχρόνια και στη μακροχρόνια περίοδο. Τι 

είναι ανταγωνιστική αγορά. Μεγιστοποίηση κέρδους και καμπύλη προσφοράς της ανταγωνιστικής 

επιχείρησης. Το υπόβαθρο της καμπύλης προσφοράς   

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και 

ασκήσεις (θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

εξετάσεις.  

 
 

 

 

 

 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

…… 

Άλλες… 

……. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Gregory N. Mankiw Mark P. Taylor « Οικονομική» Εκδόσεις Τζιόλα 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Cambridge Journal of Economics, Contributions to Political Economy, 

Journal of Political Economy 
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700219  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΗ  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700219 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου / Ειδίκευσης γενικών γνώσεων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA265 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα γνωρίζουν τη δομή, την οργάνωση, την έκταση, τους θεσμούς, τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τους 

μετασχηματισμούς του ελληνικού διοικητικού συστήματος. 

 

Θα έχουν σχηματίσει αντίληψη για τις παθολογίες και τις δυσλειτουργίες του ελληνικού διοικητικού 

συστήματος, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν στη μεταβολή του επί τα βελτίω. 

 

Θα γνωρίζουν τα σχετικά με το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης και τις βασικές ρυθμίσεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές του πρώτου εξαμήνου στις βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά, την 

οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη της διοίκησης, ως κλάδος της 

Διοικητικής Επιστήμης, εστιάζει 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 

στην παθογένεια της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, στις προσπάθειες διοικητικής μεταρρύθμισης και 

εκσυγχρονισμού της διοικητικής μηχανής στην εποχή της κρίσης, αλλά και στο προσωπικό της Δημόσιας 

Διοίκησης, ιδίως δε στην αποστολή των δημοσίων υπαλλήλων ως φορέων διοικητικής λειτουργίας. 

Οι κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: 

Ορισμός και χαρακτηριστικά της έννοιας της δημόσιας διοίκησης. 

Εξουσιαστική και συναλλακτική μορφή της δράσης της δημόσιας διοίκησης. 

Ορισμός και χαρακτηριστικά της δημόσιας πολιτικής και σχέση αυτής με τη δημόσια διοίκηση. 

Βασικές αρχές λειτουργίας της δημόσιας διοίκηση. 

Οργανωτική διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. 

Ιστορική εξέλιξη και παθογένειες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. 

Ανάγκη εκσυγχρονισμού και μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. 

Συστήματα οργάνωσης, έννοιες, διακρίσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές, 

καθώς στην πλατφόρμα openeclass.panteion.gr αναρτάται χρήσιμο 

ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, με σκοπό την εμπέδωση του μαθήματος 

από τους φοιτητές, ενώ η επικοινωνία μαζί τους διευκολύνεται πολύ 

μέσω των emails και της ως άνω εκπαιδευτικής πλατφόρμας.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

 Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης 

ανάπτυξης  ή προαιρετικά συμμετοχή σε απαλλακτική γραπτή πρόοδο. 

Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διάρκεια 

των διαλέξεων λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Δημ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, Η Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Θεσσαλονίκη 2002. 

 

Στ. Κτιστάκη/Β. Κονδύλης/Ε. Τζιράκη (επιμ.), Υπαλληλικός Κώδικας. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Νομική Βιβλιοθήκη, 

Αθήνα 2018. 

Στ. Κτιστάκη, Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2014. 

Στ. Κτιστάκη, Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009. 

Αντ. Μακρυδημήτρης/Μ.-Η. Πραβίτα, Διοικητική Επιστήμη Ι: Δημόσια Διοίκηση. Στοιχεία διοικητικής 

οργάνωσης, ε΄ έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2012. 

Α. Τάχος, Διοικητική Επιστήμη. Συμβολή στην οντολογική έρευνα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, β΄ 

έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1985. 

Σπ. Φλογαΐτης, Το ελληνικό διοικητικό σύστημα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1987. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου. 

Διοικητική Μεταρρύθμιση (επανακυκλοφορεί από το έτος 2019). 

Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης. 
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700229 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 

  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700229 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 6 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα παρέχει τα θεμέλια θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής του δικαίου, καθώς και 

γνωριμίας του φοιτητή με την νομική επιστήμη, τις βασικές της έννοιες και τις μεθόδους της. Μετά  

την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές έννοιες του 

Δικαίου, τη διάκρισή του από άλλους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς (ηθική, κοινωνικά και 

συναλλακτικά ήθη, κανόνες εθιμοτυπίας και κοινωνικής ευπρέπειας) και τη διάκριση στους κλάδους 

του Δημοσίου και του Ιδιωτικού δικαίου, καθώς και του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, τα είδη 

κανόνων δικαίου και τις πηγές του δικαίου. Είναι εξοικειωμένος με τον τρόπο του νομικώς 

σκέπτεσθαι (νομικός συλλογισμός) και έχει εισαχθεί στις βασικές μεθόδους ερμηνείας του δικαίου. 

Μπορεί να αντιλαμβάνεται απλά νομικά προβλήματα και να απαντά σε απλά θέματα εφαρμογής του 

Δικαίου, όπως τα συναντά σε πρακτικά προβλήματα εξετάσεων νομικών μαθημάτων, αλλά και 

γενικότερα. 

Παρέχεται γενική γνώση, εντελώς απαραίτητη για τη συνέχιση των σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα 

νομικού ενδιαφέροντος. Χωρίς την ουσιαστική γνωριμία με βασικές έννοιες του δικαίου και της 

νομικής επιστήμης και τον νομικό τρόπο σκέψης είναι αδύνατη οποιαδήποτε εργασία με νομικό 

αντικείμενο. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διάκριση του δικαίου από την ηθική και τα κοινωνικά ήθη – Κανόνες  δικαίου και νομικός συλλογισμός – 

Είδη κανόνων δικαίου – Διαπλαστική δύναμη των κανόνων δικαίου – Έννομη τάξη και πολίτευμα – Κύριες 

και δευτερογενείς πηγές δικαίου – Ιδιωτικό και Δημόσιο δίκαιο – Αναγκαιότητα και αιτιολόγηση της 

ερμηνείας του δικαίου – Βασικές μέθοδοι ερμηνείας του δικαίου. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (θεωρία) 12 εβδομάδες χ 4 ώρες = 48 

ώρες 

Πρακτικά ασκήσεις 6 

Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

36 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  90 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

 

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση σε θεωρητικές 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

ερωτήσεις και πρακτικά θέματα, στην ελληνική γλώσσα. Τα 

κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Κώστας Σταμάτης / Ανδρέας Τάκης Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, Β΄ έκδοση, 2018. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
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Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

700007 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,  ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης   

ΤΜΗΜΑ Δημόσιας Διοίκησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 Διαλέξεις 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Μάθημα γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMΑ309/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητριών και των φοιτητών στο Οργανωτικό Τμήμα του 

Διοικητικού Δικαίου. Πράγματι, το Διοικητικό Δίκαιο, το οποίο ορίζεται ως το σύνολο των ειδικών 

κανόνων δικαίου που συναρτώνται με την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, 

καθώς και τη σχέση αυτής με τους διοικουμένους, έχει, όπως γίνεται αντιληπτό, μία οργανωτική 

διάσταση. Με την οργανωτική αυτή διάσταση ασχολείται το συγκεκριμένο μάθημα. 

 Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται μία πρώτη οργανωτική  προσέγγιση της Δημόσιας Διοίκησης 

υπό τη στενή της οργανική έννοια και όχι υπό την ευρύτερη  λειτουργική της έννοια και κατ’αυτόν 

τον τρόπο το εν λόγω μάθημα συνιστά μία πρώτη περιγραφή και οριοθέτηση από οργανωτική άποψη  

του Κράτους υπό στενή έννοια ή Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της 

καθ’ύλην Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, 

ήτοι αντιστοίχως των Δήμων και των Περιφερειών. 

Βεβαίως, όλων αυτών προηγείται μία εισαγωγή στα κύρια συστήματα οργάνωσης, μεταξύ άλλων, της 

Δημόσιας Διοίκησης, όπως είναι το συγκεντρωτικό σύστημα, το αποκεντρωτικό σύστημα και το 
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σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εισαγωγή η οποία εμπεριέχει και μία ιστορική αναδρομή στα 

συστήματα αυτά. Επιπλέον, γίνεται μνεία και άλλων συστημάτων οργάνωσης της Δημόσιας 

Διοίκησης υπό την ευρύτερη λειτουργική της έννοια, όπως εκείνα λ.χ. της δημόσιας επιχείρησης, της 

επιχείρησης μεικτής οικονομίας και της παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας. 

Πέραν τούτων, το μάθημα εστιάζει και στα όργανα, από τα οποία απαρτίζεται η ως άνω Δημόσια 

Διοίκηση, η οποία αποτελεί αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου, δεδομένου ότι η οργανωτική δομή 

αυτής έχει ως απαραίτητο συμπλήρωμα τα θεσμικά όργανα που την συγκροτούν  και την 

πλαισιώνουν. Έτσι, εξετάζονται τα όργανα της κεντρικής κρατικής Διοίκησης (Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, Κυβέρνηση και κυβερνητικά συμβούλια κ.λπ.) και της αποκεντρωμένης κρατικής 

Διοίκησης, τα όργανα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της καθ’ύλην Αυτοδιοίκησης και 

εκείνα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τέλος, επειδή κάθε οργανωτική δομή πολυσύνθετη, όπως είναι η οργανωτική δομή της Δημόσιας 

Διοίκησης που περιγράφηκε ως άνω, έχει ανάγκη από συνοχή, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της 

ύπαρξης μηχανισμών και τρόπων ελέγχου, το μάθημα περιλαμβάνει και την ανάλυση των κάθε είδους 

ελέγχων που είναι θεσμοθετημένοι στο εσωτερικό του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου της καθ’ύλην Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και του 

ελέγχου υπό τη μορφή της εποπτείας, η οποία ασκείται από το Κράτος επί των άλλων μορφωμάτων 

της Δημόσιας Διοίκησης υπό στενή έννοια (ήτοι, επί των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της 

καθ’ύλην Αυτοδιοίκησης και επί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).   

 

Παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων, δεν επιχειρείται μια 

εξαντλητική ανάλυση και εμβάθυνση όλων των επιμέρους πεδίων και η εξέταση όλων των συναφών 

ζητημάτων. Αυτό θα υπερέβαινε προφανώς τις δυνατότητες, αλλά και τη στόχευση του μαθήματος. Η 

προσπάθεια επικεντρώνεται σε μια συστηματική παρουσίαση και εξέταση βασικών εννοιών και 

παραμέτρων, ενώ πραγματοποιούνται και συζητούνται αναφορές σε επίκαιρες εξελίξεις, που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 

Το μάθημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια σειρά από λόγους. Αναφέρονται ενδεικτικά: 

Η αξία της επιστημονικής ενασχόλησης με τα ζητήματα της οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης  

λόγω του γενικότερου  ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν. 

 

Η σημασία της οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά  με τη λειτουργία της και τις σχέσεις 

της με τους διοικουμένους.  

 

Η ανάγκη κατανόησης και συζήτησης σημαντικών επίκαιρων εξελίξεων και τάσεων στο πεδίο της 

οργανωτικής θεωρίας μεγάλων και πολύπλοκων συνόλων. 

 

Η συνάντηση πολλών επιστημών στο ζήτημα της οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης, όπως της 

νομικής επιστήμης, της διοικητικής επιστήμης και της πολιτικής επιστήμης. 

 

Το πρακτικό ενδιαφέρον της ενασχόλησης και εξοικείωσης με την οργάνωση της Δημόσιας 

Διοίκησης, δεδομένων των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που διανοίγονται σε σχέση με ενδεχόμενη 

επαγγελματική διέξοδο των φοιτητών στο πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και στον ιδιωτικό 

τομέα , κ.ά. 

 

Βασικός στόχος του μαθήματος μετά την ολοκλήρωσή του είναι να αποκτήσουν οι  φοιτήτριες και οι 

φοιτητές έναν βασικό πυρήνα γνώσεων και ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο για την οργάνωση της 

Δημόσιας Διοίκησης υπό την στενή της έννοια, η οποία και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του 

Κράτους. Επιπροσθέτως, ενθαρρύνονται να αναζητήσουν και να αξιοποιήσουν νομοθετικές, 

νομολογιακές και  βιβλιογραφικές πηγές, καθώς και να ενδυναμώσουν τις αναλυτικές τους ικανότητες 

για τον τρόπο προσέγγισης σύγχρονων ζητημάτων οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης. Τέλος 

παρέχεται η δυνατότητα  στις φοιτήτριες και τους φοιτητές  να διαμορφώνουν κρίσεις για την 

οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης  και να είναι σε θέση να κοινοποιήσουν τις σχετικές πληροφορίες 

τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό. Εξάλλου, επισημαίνεται ότι μετά την 

ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι  φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν  να αξιοποιήσουν  ή/και να 

εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο πεδίο αυτό  στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες του 

Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της καθ’ύλην Αυτοδιοίκησης και των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

Το μάθημα έχει συνεπώς πολλαπλές στοχεύσεις σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα για τις 

φοιτήτριες και τους φοιτητές. Μεταξύ αυτών, επιγραμματικά, συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: 

Απόκτηση γνώσης και πληροφοριών για τα ζητήματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο του μαθήματος. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Περιεχόμενο Μαθήματος : 

Το μάθημα πραγματοποιείται στη βάση επιμέρους θεματικών ενοτήτων για τα παραπάνω ζητήματα. Οι 

ενότητες συνδέονται άρρηκτα και λειτουργικά μεταξύ τους, εξυπηρετώντας τους στόχους που τίθενται.  

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος αναλύονται τα βασικά συστήματα οργάνωσης της Διοικήσεως, με έμφαση 

στο συγκεντρωτικό σύστημα, το αποκεντρωτικό σύστημα και το σύστημα της αυτοδιοικήσεως, αλλά και σε 

άλλα συστήματα διοικητικής οργανώσεως, όπως είναι η δημόσια επιχείρηση, η επιχείρηση μεικτής οικονομίας 

και η παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας. Περαιτέρω, στο ίδιο μέρος του μαθήματος εξετάζονται τα όργανα της 

κεντρικής και της περιφερειακής κρατικής Διοίκησης, καθώς και αυτά των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου της καθ’ύλην αυτοδιοικήσεως και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος αναλύονται εκτενώς οι διάφορες μορφές ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, 

κυρίως ο ιεραρχικός έλεγχος και ο έλεγχος εποπτείας, όπως και οι τρόποι με τους οποίους ενεργοποιείται ο εν 

θέματι έλεγχος.  

 

 

Μεθοδική και συγκροτημένη αντιμετώπιση, ενίσχυση επιστημονικής προσέγγισης των ζητημάτων. 

 

Έναυσμα προβληματισμού, κατεύθυνση και οργάνωση του στοχασμού γύρω από τα ζητήματα. 

 

Βάση συζήτησης  στην αίθουσα/εκτός αίθουσας, ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ικανότητας 

συζήτησης. 

 

Επισκόπηση και κατανόηση του τρόπου συγκρότησης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, υπό 

τη μορφή της που αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος.  

 

Ανάπτυξη ικανότητας ορθής αντίληψης, ταξινόμησης και επεξεργασίας νομοθετικών ρυθμίσεων, 

νομολογιών και βιβλιογραφικών αναφορών για τα ζητήματα οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης.  

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Το μάθημα έχει πολλαπλές στοχεύσεις σε σχέση με την ενίσχυση των γενικών ικανοτήτων των 

φοιτητριών και των φοιτητών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι ακόλουθες: 

Αναζήτηση, οργάνωση, ανάλυση και σύνθεση ρυθμίσεων, δεδομένων και πληροφοριών. 

 

Αναγωγή πληροφοριών και δεδομένων σε ένα και συγκεκριμένο συγκροτημένο γνωσιακό πλαίσιο 

σκέψης και ανάλυσης. 

 

Ελεύθερη, δημιουργική, επαγωγική  και  κριτική σκέψη. 

 

Ικανότητα διεπιστημονικής προσέγγισης και σκέψης και κατ’ επέκταση εργασίας σε  περιβάλλον 

διεπιστημονικών απαιτήσεων. 

 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 

 

Ικανότητα αναζήτησης υλικού, ανάλυσης, σύνθεσης και επιστημονικής αποτύπωσης, παρουσίασης 

συμπερασμάτων σε εξειδικευμένο, αλλά και σε ευρύ κοινό. 
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Ακολούθως, παρατίθενται ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες, προκειμένου να οριοθετηθεί  το πεδίο και το 

αντικείμενο/περιεχόμενο του μαθήματος:  

Γενικές εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Το συγκεντρωτικό σύστημα, το αποκεντρωτικό σύστημα και το σύστημα της αυτοδιοίκησης.  

Άλλα συστήματα διοικητικής οργανώσεως (δημόσια επιχείρηση, επιχείρηση μεικτής οικονομίας, παραχώρηση 

δημόσιας υπηρεσίας).  

Όργανα της κεντρικής κρατικής Διοικήσεως (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση και κυβερνητικά 

συμβούλια, Κεντρικά συμβούλια της Διοικήσεως) 

Όργανα της περιφερειακής κρατικής Διοικήσεως. 

Όργανα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 

Όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Είδη ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης. 

Ο ιεραρχικός διοικητικός έλεγχος 

Ο έλεγχος εποπτείας. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος  Εργασίας 

Εξαμήνου 

Παρακολούθηση διαλέξεων 

και συζήτηση κατά τη 

διάρκεια αυτών 

52 ώρες 

Προετοιμασία των 

παραδόσεων, μελέτη 

βασικού εγχειριδίου και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

52 ώρες 

Μη καθοδηγούμενη 

μελέτη. Εκπόνηση 

εργασίας και προετοιμασία 

για εξετάσεις 

76 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος 180 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με την διαδικασία της 

γραπτής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται τόσο 

σε ζητήματα θεωρίας όσο και πρακτικής εφαρμογής. 

 

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά  στη βάση 

πρακτικών κυρίως  ερωτήσεων που οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές καλούνται να απαντήσουν. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις. 
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Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικό σύγγραμμα 

Δημητρίου Κόρσου, Διοικητικό Δίκαιο Γενικό Μέρος, Τέταρτη Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, 2013. 

Περαιτέρω βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Επαμεινώνδα Π. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμοι Ι και ΙΙ, 15η Έκδοση, 

Εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη», Αθήνα, αντιστοίχως 2017 και 2015. 

Αποστόλου Γέροντα, Σωτήρη Λύτρα, Προκόπη Παυλόπουλου, Γλυκερίας Σιούτη, Σπυρίδωνος 

Φλογαίτη,  Διοικητικό Δίκαιο, Δ΄ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2018. 

Ξενόγλωσση 

M. Lombard, G. Dumont, J. Sirinelli, Droit administratif,12e edition, Editions Dalloz, Paris, 2017. 

J. Waline, Droit administratif, 27e edition, Editions Dalloz, Paris, 2018. 
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700010   ΑΡΧΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700010 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 

οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Η ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

ΚΥΚΛΩΜΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 

 

Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ (ΣΕ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) 

 

Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ PROJECT) ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ/ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΗ 

ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ.  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες κύριες ενότητες: 

Οικονομικές Μονάδες – Επιχειρήσεις 

Λογιστικές Πληροφορίες και οι χρήστες της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης  

Η έννοια και ο προσδιορισμός της Οικονομικής Κατάστασης 

Ο Ισολογισμός και η ταξινόμηση των στοιχείων του 

Η θεμελιώδης Λογιστική Ισότητα και η έννοια των Ιδίων Κεφαλαίων 

Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων 

Η λειτουργία του βασικού Λογιστικού Κυκλώματος (Λογαριασμοί και η ανάπτυξη τους σε επίπεδα, Ημερολόγιο, 

Καθολικό, Ισοζύγιο, Οικονομικές Καταστάσεις) 

Λογιστικός προσδιορισμός του Οικονομικού Αποτελέσματος: Η έννοια και η λογιστική παρακολούθηση των 

Εσόδων – Εξόδων 

Η διαχρονική σύνδεση των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης 

Εξέταση παραδειγμάτων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου( ΩΡΕΣ) 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 52 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΙΑ 8 

PROJECT 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

15 

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΤΊΜΗΣΗ)  50 

 

Σύνολο Μαθήματος  
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΟΠΟΥ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ 

ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Α. 40% ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ  

Β. 40% ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Γ. 20% ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ‘PROJECTS’ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ, ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ. 

(ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ 1 

ΜΟΝΑΔΑ) 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΦΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (επαγγελματικά περιοδικά) 
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700035 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700035 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA297/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 

Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Πρόκειται για βασικό εισαγωγικό μάθημα, το οποίο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να έχει τη 

δυνατότητα ο φοιτητής να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των οικονομικών μονάδων του 

ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις). Η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της οικονομικής 

επιστήμης γίνεται με την χρήση αναλυτικών εργαλείων απλών μαθηματικών, διαγραμματικής 

ανάλυσης και παραδειγμάτων από την οικονομική πραγματικότητα.  

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων, ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα 

Να αντιλαμβάνεται πώς προκύπτουν οι αποφάσεις των οικονομικών μονάδων 

Να κατανοεί πώς οι ατομικές αποφάσεις καταλήγουν στη διαμόρφωση των αγορών προϊόντων. 

Να αποτυπώνει με λογικό, επιστημονικό τρόπο τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των οικονομικών 

μονάδων. 

Να αντιλαμβάνεται με σαφή τρόπο τις συνέπειες των αποφάσεων των οικονομικών μονάδων, τόσο 

για τις ίδιες, όσο και για τις αγορές προϊόντων.  

Να έχει στην κατοχή του τα βασικά γνωσιακά και μεθοδολογικά εφόδια για την ανάλυση πιο 

πολύπλοκων καταστάσεων και την σύνθεση απαντήσεων σε οικονομικά προβλήματα. 

Γενικές Ικανότητες 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή στις έννοιες της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης. Το πλεόνασμα καταναλωτή και 

παραγωγού. Είδη αγαθών. Ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς. Φόροι, ελαστικότητες και τελική επίπτωση. 

 

Οι έννοιες της χρησιμότητας, των καμπυλών αδιαφορίας, της γραμμής εισοδήματος και της άριστης επιλογής. 

Επιλογές του καταναλωτή και αποφάσεις ζήτησης. Καμπύλες ζήτησης Marshall, Hicks, Slutsky και τα 

αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος. 

 

Οι αποφάσεις προσφοράς των επιχειρήσεων.  

 

Οι έννοιες του κόστους παραγωγής. Οι συναρτήσεις παραγωγής. Η επιλογή της τεχνικής παραγωγής. 

Αποδόσεις κλίμακας. Οι αποφάσεις της επιχείρησης σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο επίπεδο.  

 

Εισαγωγή στην Οικονομική της Ευημερίας. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία 

μέσω Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη  25 

Ασκήσεις 25 

Σύνολο Μαθήματος  102 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. 

Διατύπωση προβλημάτων και μεθοδολογίες επίλυσης. 

Προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Λήψη αποφάσεων. 
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καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

 Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική γραπτή εξέταση με 

ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) 

αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία 

των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S. & Dornbusch, R. Εισαγωγή στην Οικονομική-Τόμος Α’, 3η έκδοση, 

Κριτική. Αθήνα 2015. 

 

Φάκελλος σημειώσεων, ο οποίος περιέχει 

o Αναλυτικές σημειώσεις .pptx ανά κεφάλαιο 

o Ασκήσεις με λύσεις 
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700121 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700121 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 

οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το μάθημα παρέχει τις θεμελιώδεις γνώσεις για το Αστικό δίκαιο. Ο φοιτητής μετά το μάθημα  γνωρίζει τις 

βασικές έννοιες του Αστικού Δικαίου και  έχει καταλάβει τις διαφορές μεταξύ Αστικού Δικαίου και Δημοσίου 

Δικαίου. Μπορεί να αντιλαμβάνεται προβλήματα Αστικού Δικαίου και να απαντά σε απλά θέματα εφαρμογής 

του Αστικού Δικαίου. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(3) 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 κανόνων δικαίου. 

Αιρέσεις – προθεσμίες. Γενικές ρήτρες. Προστασία της Προσωπικότητας. Πλάνη – Απάτη – Απειλή. Ευθύνη 

από διαπραγματεύσεις. Αντιπροσώπευση. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Ο χρόνος στο δίκαιο. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις 

(θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική 

τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αντίληψη για τα προβλήματα ιδιωτικού δικαίου, το σύστημα, τις αξίες και τις αρχές αυτού. 
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Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βιβλιογραφία :  
Απόστολος Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 5η Έκδοση, 2019. 
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700147  ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ &  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι) 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7000147 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    Β                                               

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι)  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ στα αγγλικά (General Theory of the State and Constitutional LawΙΙ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα γνωρίζουν τις μορφές του κράτους και τις διακρίσεις αυτού.  

Θα κατανοούν την έννοια, διάκριση και νομική φύση των οργάνων του κράτους   

Θα γνωρίζουν την έννοια, διάκριση και λειτουργία των πολιτευμάτων  

Θα γνωρίζουν τα προσόντα εκλογιμότητας και κωλύματα των βουλευτών και τη νομική θέση αυτών.   

Θα γνωρίζουν  τις αρμοδιότητες της Βουλής, ιδίως την αναθεώρηση του Συντάγματος, την ψήφιση  

των νόμων και την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου.  

Θα γνωρίζουν τα προσόντα, εκλογή, αρμοδιότητες, αναπλήρωση, ευθύνη του ΠτΔ 

Θα γνωρίζουν τη διαδικασία σχηματισμού και λειτουργίας της  Κυβέρνησης, τις αρμοδιότητες του 

Πρωθυπουργού και των Υπουργών και την απαλλαγή  από τα καθήκοντά της  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
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(3) 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. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 70 

Μελέτη  & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10 

Μελέτη & ανάλυση 

περιπτώσεων 

10 

Φροντιστήριο 10 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

 Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις εκτενούς 

ανάπτυξης  Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών κατά 

τη διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται υπ’ όψιν στην αξιολόγηση. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

(5) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο Ι, Εισαγωγή - Οργανωτικό Μέρος Ι., τ. Ι και ΙΙ,  Συγγραφέας: 

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

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

δανεισμό):  

Το Σύνταγμα της Ελλάδος. 

Ηλίας Νικολόπουλος, Ο θεσμός του Προέδρου της Βουλής Συμβολή στο Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο, 

Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 1987. 
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700193  ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΆ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700193 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υπόβαθρου /ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές : 

Θα γνωρίζουν τη θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα στο σύνολο της κρατικής οργάνωσης. 

Θα είναι σε θέση να κατανοήσουν όλες τις τομές τόσο τις οργανωτικές όσο και τις λειτουργικές που 

έχουν επιφέρει διαχρονικά οι κώδικες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Θα έχουν μάθει τους νέους θεσμούς και ρόλους που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Θα έχουν μάθει τις χρηματοδοτικές πηγές  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ελληνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Θα έχουν μάθει τις ανασυγκροτήσεις που έχουν επιφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τα Προγράμματα 

Καποδίστριας-Καλλικράτης και τελευταία  Κλεισθένης. 

Θα έχουν κατανοήσει τη δομή, το χαρακτήρα και τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

θεσμός καθώς και για τη σχέση του με το κράτος σε όλο το φάσμα των εκφάνσεών του. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Το μάθημα διδάσκει στους φοιτητές τη Συνταγματική κατοχύρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα 

και στην Αλλοδαπή. Επίσης εξετάζεται ο σύγχρονος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Επιτροπή Περιφερειών) καθώς και η διοίκησή των Τοπικών Οργανισμών ,οι αρμοδιότητες ,η 

αυτοτέλεια τους, η άσκηση της Τοπικής Δημόσιας Διοίκησης, η επιχειρηματική δραστηριότητα των Ο.Τ.Α.,οι 

προγραμματικές τους συμβάσεις. 

 

Οι κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι : 

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

Οι διοικητικές ικανότητες των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Συγκεντρωτικό, Αποκεντρωτικό σύστημα Δημόσιας Διοίκησης. 

Η δομή των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Έλεγχος στο πρόσωπο και στις πράξεις των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία  και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές με στόχο την καλύτερη εμπέδωση του μαθήματος 

από τους φοιτητές, ενώ η επικοινωνία μαζί τους 

διευκολύνεται πολύ μέσω e-mails . 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

30 

Μελέτη και ανάλυση 

περιπτώσεων 

25 

Φροντιστήριο 15 

  

  

Σύνολο Μαθήματος                   100 
 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης ,δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Γλώσσα αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης : Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις 

σύντομης ανάπτυξης ή προαιρετικά με συμμετοχή σε 

απαλλακτική πρόοδο. 

Ιδιαίτερα αξιολογείται  η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή 

των φοιτητών  κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Λάμπρου Μπαμπαλιούτα «Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης», Τόμος 

Α΄, 2η εκδ., 2018 και Τόμος Β’ 2η εκδ., 2019. 

Ευρυδίκη Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, τομ.Ι, Γ έκδ., έκδ. Σάκκουλα 2010 

Της ιδίας, Οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως φορείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

έκδ. Σάκκουλα 1998 

Α. Νεφελούδη,  Η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης σε « Τοπική Αυτοδιοίκηση»,1994,σ. 75 

Μ. Μαθιουδάκη /Β. Ανδρονόπουλου , Αποκέντρωσις-Αυτοδιοίκησης ,1974 

Π. Δαγτόγλου, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο Ι, έκδ. Β, 1985 

Δ. Αργυριάδη, Για μια Δημόσια Διοίκηση που αποδίδει και επικοινωνεί με τους πολίτες, σειρά 

«Θεσμοί της Ελληνικής Κοινωνίας», έκδ. Α, Σάκκουλα 1998 

Α. Ράντος, Η έννοια της αρχής της επικουρικότητας κατά τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

«Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου»,1995, σ.25 

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Το Σύνταγμα 

Νομικό Βήμα 

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου 

Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

  

700014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700014 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου-εξειδίκευση γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται: 

Να κατανοεί τις βασικές έννοιες του Δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου. 

Να έχει εμπεδώσει ποιοι υπάλληλοι υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, τη γένεση και τη λύση της 

υπαλληλικής σχέσεως, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και τις 

υπηρεσιακές μεταβολές των τελευταίων. 

Να μπορεί να κατανοεί τα ζητήματα που σχετίζονται με την πειθαρχική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων και 

την συναφή πειθαρχική διαδικασία. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη και η ανάλυση των κανόνων του δικαίου που αναφέρονται στους 

δημοσίους υπαλλήλους. Στο μάθημα σε μια πρώτη ενότητα εξετάζονται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του 

Υπαλληλικού Κώδικα, ενώ δίδεται και ο ορισμός του δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και η διάκριση αυτού από 

την κατηγορία των δημοσίων λειτουργών. Στη συνέχεια, αναλύονται οι πηγές του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, 

με ιδιαίτερη έμφαση στο Σύνταγμα και τον Υπαλληλικό Κώδικα. Στην επόμενη ενότητα, και στο πλαίσιο της 

γένεσης της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσεως, προσεγγίζονται τα ζητήματα τα σχετικά με τις θετικές και τις 

αρνητικές προϋποθέσεις διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων. Κατόπιν, διερευνώνται τα σχετικά με τις 

υποχρεώσεις, τους περιορισμούς, τα κωλύματα, αλλά και τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων. Ακολουθεί 

η ενότητα με τις υπηρεσιακές μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ, τέλος, μελετώνται η πειθαρχική ευθύνη 

των τελευταίων και η σχετική πειθαρχική διαδικασία, αλλά και η λύση της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσεως.  

 

Διάγραμμα ύλης μαθήματος 

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα 

Ορισμός του δημοσίου υπαλλήλου  

Πηγές του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου  

Προϋποθέσεις διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων  και γένεση της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσεως 

Υποχρεώσεις- περιορισμοί- κωλύματα των δημοσίων υπαλλήλων 

Δικαιώματα  των δημοσίων υπαλλήλων 

Υπηρεσιακές μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων 

Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων 

Πειθαρχική διαδικασία 

Λύση της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσεως 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 60 

Ανάλυση μελετών 

περίπτωσης 

40 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Κατανόηση εννοιών και εφαρμογή τους στην πράξη 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σχέψης 
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δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

 Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης 

Απάντησης (Διαμορφωτική)  

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η΄ έκδοση, Εκδόσεις Αθ. 

Σταμούλης, 2014  
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700017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο (η) φοιτητής (τρια) θα είναι σε θέση να: 

Διακρίνει μεταξύ της πληθώρας των κλασσικών διεθνών – διακυβερνητικών οργανισμών και του 

μοναδικού υπερεθνικού οργανισμού που ακούει στο όνομα «Ευρωπαϊκή Ένωση»  

Κατανοεί ότι ως πολίτης της Ένωσης μπορεί να συμμετέχει ενεργά αλλά και αποτελεσματικά στη 

διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

Κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης και τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών της 

Γνωρίζει την ιδιαίτερη φύση του ενωσιακού δικαίου 

Κατανοεί τον τρόπο εισδοχής του ενωσιακού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη και τις συνέπειες 

που αυτή επάγεται 

Αναλύει τα θεωρητικά και δογματικά ζητήματα του ιδιαίτερου αυτού κλάδου του δικαίου 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αποβλέπει στη μύηση του φοιτητή στη φυσιογνωμία, στη δομή και στον τρόπο 

λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ένα δεύτερο στάδιο επιχειρείται να μυηθεί ο φοιτητής στην 

ιδιαίτερη φύση και λειτουργία του ενωσιακού δικαίου και ιδιαίτερα στα βασικά  χαρακτηριστικά του, 

όπως εκείνα της υπεροχής  και της αμεσότητας.   

Ειδικότερα η διδασκαλία του μαθήματος εκκινεί με ιστορικές αναφορές στην ίδρυση των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων που αποτέλεσαν ταυτόχρονα με την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης την αφετηρία 

του φαινομένου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

Περαιτέρω οι διδακτικές ενότητες περιλαμβάνουν: την πολιτειακή αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με κύριες αναφορές στη νομική της προσωπικότητα, τις πολιτευματικές της αρχές και το 

αξιακό της σύστημα, στις βάσεις του συστήματος δηλ. στα κράτη μέλη (οριοθέτηση αρμοδιοτήτων)  

και στους πολίτες της (ευρωπαϊκή ιθαγένεια).  

Η επόμενη διδακτική ενότητα  αναφέρεται στις σχέσεις της Ένωσης και των κρατών μελών όπου η 

προσοχή εστιάζεται κυρίως στην προσχώρηση και την αποχώρηση από την Ένωση, την αναθεώρηση 

των Συνθηκών και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών . 

Στη συνέχεια επιχειρείται η παρουσίαση της οργανωτικής δομής της Ένωσης  με ιδιαίτερη ανάδειξη 

του προφίλ των θεσμικών της οργάνων και του τρόπου συλλειτουργίας τους.  

Τέλος, διεξοδικές είναι οι αναφορές στην τελευταία ενότητα για την ενωσιακή έννομη τάξη, όπου 

παρουσιάζονται η αυτονομία της,  τα πεδία εφαρμογής της, το πρωτογενές και το παράγωγο ενωσιακό 

δίκαιο και ιδιαίτερα οι σχέσεις μεταξύ ενωσιακής και εθνικής έννομης τάξης.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις) 30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένονται από τη διδασκαλία του μαθήματος ο (η) 

φοιτητής (τρια) θα πρέπει να έχει αποκτήσει τη γενική ικανότητα αυτόνομης εργασίας για την 

αναζήτηση των κρίσιμων πληροφοριών ως προς την ενωσιακή λειτουργία, την ανάλυσή τους, τη 

σύνθεση και γενικά την επίδρασή τους στη λήψη των αποφάσεων.  Θα αναπτύξει την ικανότητα να 

διακρίνει τον τρόπο λειτουργίας των υπολοίπων κρατών μελών της Ένωσης έτσι ώστε να μπορεί και ο 

ίδιος να εργαστεί σε διεθνές περιβάλλον.    
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μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

 

Διεξαγωγή πρόχειρων γραπτών διαγωνισμάτων (tests), 

τελικό γραπτό διαγώνισμα.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Δον. Παπαγιάννη, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 5η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2016,  

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

Αστ. Πλιάκος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Θεσμικό και Ουσιαστικό Δίκαιο, Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2018,  

Βασ Χριστιανός, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012. 
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700022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700022 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

openeclass.panteion.gr/courses/TMA123 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις για την κατανόηση και ανάλυση της Οικονομικής (Μακροοικονομικής) 

Πολιτικής, τη συστηματική ανάλυση των προβλημάτων με τα οποία συνδέεται η πολιτική αυτή και την 

αξιολόγηση της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής από τους φορείς της. Το μάθημα χρησιμοποιείται ως 

βάση για επόμενα μαθήματα όπως Μακροοικονομική, Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής και Πολιτική της 

Οικονομικής Μεγέθυνσης. Περιλαμβάνει βασικές γνώσεις της θεωρίας της οικονομικής πολιτικής (λογική της 

οικονομικής πολιτικής, υποδείγματα οικονομικής πολιτικής, σχέσεις μεταξύ των στόχων της οικονομικής 

πολιτικής) και της μακροοικονομικής ανάλυσης (βασικά προβλήματα της οικονομικής πολιτικής, με έμφαση την 

οικονομική πολιτική όπως διαμορφώνεται στο πλαίσιο της Ευρωζώνης). 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μέρος Α. 

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 γενικές επιδιώξεις, οι σκοποί και οι στόχοι της οικονομικής πολιτικής: Ταξινόμηση των σκοπών της 

οικονομικής πολιτικής σε συγκυριακούς και διαρθρωτικούς, τρόποι ποσοτικοποίησης των σκοπών ή έκφρασης 

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. 

Ποσοτική 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.  

 

Μέρος Β. 

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

περίπτωση της ελληνικής οικονομίας. 

Σταθερότητα του γενικού επιπέδου των τιμών. 

Πλήρης απασχόληση. 

Βελτίωση της θέσης του ισοζυγίου πληρωμών.  

Οικονομική μεγέθυνση. 

Βελτίωση της διανομής του εισοδήματος. 

Περιορισμός των δημόσιων ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους. 

 

Μέρος Γ. 

Η οικονομική πολιτική στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). 

Η νομισματική πολιτική στο πλαίσιο της ΟΝΕ. 

Η δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο της ΟΝΕ. 

Η νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Οι μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής ενίσχυσης της ΕΕ.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση powerpoint. 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/τριες για 

διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα είτε απευθείας είτε μέσω του 

openeclass 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική 

 

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται κατά κανόνα με γραπτές εξετάσεις 

χωρίς τη χρήση βιβλίων ή σημειώσεων 

 

Σε εξαιρετικές περιόδους δίνεται εναλλακτική δυνατότητα γραπτής 

απαλλακτικής εργασίας. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Οικονομική Πολιτική, Τρίτη βελτιωμένη έκδοση. Συγγραφείς:  Ι.Σ. Βαβούρας σε συνεργασία με Χ. 

Βαβούρα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2019. 

 

Σε κάθε κεφάλαιο της ύλης περιλαμβάνεται εκτενής ελληνική και ξένη βιβλιογραφία για περαιτέρω 

εμβάθυνση στο θέμα 
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700157 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700157 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου / εν μέρει ειδίκευσης γενικών γνώσεων / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ, στα αγγλικά (Fundamental Rights/ General Part) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα γνωρίζουν την ιστορία, τις διακρίσεις και γενικά όλη τη θεωρία των  θεμελιωδών δικαιωμάτων.  

Θα γνωρίζουν τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο των δύο γενικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. 

Θα γνωρίζουν τη βασική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ανωτάτων δικαστηρίων άλλων χωρών, ιδίως του γερμανικού και 

αμερικανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου στα εξεταζόμενα θεμελιώδη δικαιώματα.  

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές του τρίτου εξαμήνου στην έννοια, διάκριση και νομική φύση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παραπέρα εξετάζονται: Η ιστορία της συνταγματικής κατοχύρωσης και η  διεθνής 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αρχές του επιτακτικού χαρακτήρα 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 πολιτική ζωή της Χώρας.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές, 

ενώ η επικοινωνία μαζί τους διευκολύνεται πολύ μέσω των emails και 

της ως άνω εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

 Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης 

ανάπτυξης  ή προαιρετικά συμμετοχή σε απαλλακτική προφορική 

πρόοδο. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών κατά τη 

διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται υπ’ όψιν στην αξιολόγηση. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

  

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αθανάσιος Ράικος, Συνταγματικό Δίκαιο, Θεμελιώδη Δικαιώματα 4η έκδοση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 

Αθήνα 2011.   

 

Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα, Γενική Θεωρία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όψεις πολυεπίπεδης προστασίας στον 

ευρωπαϊκό χώρο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2018.   

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Το Σύνταγμα 
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700170 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700170 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΡΧΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 

Γενικού υπόβαθρου/ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος  οι φοιτητές: 

 Θα γνωρίζουν το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης ενός παραδοσιακού ατομικού δικαιώματος, του 

δικαιώματος της αναφοράς στις Αρχές, χωρίς δυσμενείς συνέπειες για αυτούς και με αξίωση ταχείας ενέργειας 

και αιτιολογημένης απάντησης της Αρχής. 

Θα μάθουν για τον θεσμό των Ανεξάρτητων Αρχών, που έκαναν την εμφάνισή τους ,όταν συνειδητοποιήθηκε 

ότι το σύγχρονο κοινοβουλευτικό κράτος υπό την επιρροή των πολιτικών κομμάτων δεν είναι σε θέση να 

εξασφαλίσει την  αντικειμενικότητα και αμεροληψία που θα πρέπει να διέπει τη διοικητική δράση για 

προστασία του διοικουμένου. 

Θα γνωρίσουν τον θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος συστήθηκε για να βοηθήσει τον πολίτη να 

απαλλαγεί από την καταπίεση και την ταλαιπωρία  της γραφειοκρατίας και της κακοδιοίκησης. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα εξετάζει το δικαίωμα αναφοράς στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή ,τον θεσμό του Ombudsman στα 

κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς κα την θεωρία των Ανεξάρτητων Αρχών  και την αποτελεσματικότητά 

τους στην προστασία των πολιτών. Εξετάζεται ταυτόχρονα και η οργάνωση ,διοίκηση και η συνταγματική 

τους κατοχύρωση. Αναφέρονται αναλυτικά οι σημαντικότερες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές  στην Ελλάδα 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται αποτίμηση του έργου τους ως προς την βελτίωση των σχέσεων κράτους –

πολίτη, μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις που καταθέτουν οι Ανεξάρτητες Αρχές. 

Τέλος, εξετάζεται ο Συνήγορος του Πολίτη και ιδιαίτερα οι λόγοι θεσμοθέτησής του, η αποστολή του, η 

νομική του φύση, η εκλογή-η αναπλήρωση-η παύση καθώς και οι αρμοδιότητές του. 

 

Οι κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: 

Το δικαίωμα της Αναφοράς στην Αλλοδαπή 

Ιστορία της Συνταγματικής και νομοθετικής ρύθμισης του δικαιώματος της αναφοράς. 

Ερμηνεία του ισχύοντος δικαίου 

Φορείς και Αποδέκτες του δικαιώματος της Αναφοράς 

Το περιεχόμενο του δικαιώματος 

Τα είδη της Αναφοράς 

Οι περιορισμοί του δικαιώματος 

Ο Διαμεσολαβητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η θεσμοθέτηση των Ανεξάρτητων Αρχών στην Ελλάδα 

Συνταγματική και Νομοθετική ρύθμιση του Συνηγόρου του Πολίτη 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές, 

ώστε να γίνεται από αυτούς καλλίτερη εμπέδωση του μαθήματος ,ενώ 

η επικοινωνία μαζί τους διευκολύνεται πολύ μέσω των e-mails . 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

25 

Μελέτη και ανάλυση 

περιπτώσεων 

20 

Φροντιστήριο 15 

Εξετάσεις 20 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Γλώσσα αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Η παρουσία και ενεργός συμμετοχή των 

φοιτητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αποτελεί σοβαρό 

παράγοντα της αξιολόγησης τους. 

Κύρια αξιολόγηση αποτελεί η γραπτή εξέταση με ερωτήσεις 

σύντομης ανάπτυξης ή η προαιρετική συμμετοχή σε απαλλακτική 

γραπτή πρόοδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Ελισάβετ Μπέσιλα –Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης ,τομ.Α,εκδ.Β,εκδ.Σάκκουλα,2010 

Σπ. Βλαχόπουλος, Το δικαίωμα της Αναφοράς κατά το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο,1998 

Α. Δερβιτσιώτη, Η Κοινοβουλευτική Αναφορά του άρθρου 69 του Συντάγματος 1975/86,1994 

Ν. Κουλούρη, Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές σε Διοικητική Μεταρρύθμιση,1988 

Ι. Καμίνη ,Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του Σ.τ.Π.σε Δ.τ.Α.,τόμ.12, 2001,σ.1085 επ. 

Δ. Ράϊκου, Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά 

Κ. Χρυσόγονου, Οι Ανεξάρτητες Αρχές στο Σχέδιο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, Το 

Σύνταγμα ,2000 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Διοικητική Μεταρρύθμιση 

Διοικητική Δίκη 

Διοικητική Ενημέρωση 

Ελληνική Δικαιοσύνη 

 

 



58 

 

700204  ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσιας Διοίκησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται 

ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου, Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA126/ 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα παρέχει θεμελιώδεις γνώσεις για τη διαλεκτική, λογική και διαχρονική, εξέλιξη της Οικονομικής 

Θεωρίας και των διαφόρων Σχολών αυτής. Η/ο φοιτητής κατανοεί πώς και γιατί έχει αναπτυχθεί η Οικονομική 

Θεωρία, και τις σχέσεις μεταξύ των Σχολών της, τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο. 

Είναι σε θέση να πραγματεύεται κριτικά θεμελιώδη ζητήματα της οικονομικής επιστήμης (τιμές, κατανομή 

κοινωνικού εισοδήματος, επισώρευση κεφαλαίου, μεγέθυνση, τεχνολογική μεταβολή, διεθνικό εμπόριο) εντός 

εναλλακτικών, αντιθέτων και συμπληρωματικών, εννοιολογικών και αναλυτικών πλαισίων. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εκκινώντας από το Σύστημα του David Ricardo, αναπτύσσονται διαλεκτικά όλες οι βασικές Σχολές της 

Πολιτικής Οικονομίας, ήτοι Μαρξι(στι)κή, Αυστριακή, Νεοκλασική, Κεϋνσιανή και  Σραφφαϊανή. Έτσι, η 

οικονομική θεωρία αναπαρίσταται ως εξελισσόμενο αντικείμενο, του οποίου οι επιμέρους πλευρές σχετίζονται 

με θετικό και αντιθετικό τρόπο, πράγμα το οποίο είναι κομβικό για τη διδασκαλία, ιστορική έρευνα, έκθεση, 

και προαγωγή της οικονομικής επιστήμης. Τα ζητήματα που αναλύονται αφορούν στη θεωρία της κατανομής 

του εισοδήματος, των τιμών, της επισώρευσης κεφαλαίου, της τεχνολογικής μεταβολής και του διεθνικού 

εμπορίου. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού, στην άντληση ορισμένων 

στατιστικών στοιχείων και επιστημονικών ευρημάτων (π.χ. 

γραφήματα περίπλοκων συναρτησιακών σχέσεων μέσω του 

Mathematica), και στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις 

(θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική 

τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. 

Αυτόνομη εργασία. 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Μαριόλης, Θ., Δοκίμια στη Λογική Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας, Αθήνα, Matura. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Cambridge Journal of Economics, Contributions to Political Economy, Journal of the History of Economic 

Thought, The European Journal of the History of Economic Thought. 
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700200 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700200 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    Γ                                            

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ στα αγγλικά (Parliamentary and  Electoral Law) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA327/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Θα γνωρίζουν τα προσόντα εκλογιμότητας, κωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών  

Θα γνωρίζουν τις εκλογικές αρχές και τις αρχές που διέπουν την εκλογική διαδικασία, τα εκλογικά συστήματα 

γενικά και το ελληνικό εκλογικό σύστημα  

Θα γνωρίζουν τους τρόπους και τα όργανα ελέγχου του κύρους των εκλογών. Για το σκοπό αυτό αναλύονται και 

συζητούνται αποφάσεις  του ΑΕΔ, που είναι αναρτημένες και στη σελίδα του μαθήματος στο e class.  

Θα γνωρίζουν  τις αρμοδιότητες της Βουλής, ιδίως την οργάνωσή της, τη λειτουργία της κατά την άσκηση του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου.  

Θα γνωρίζουν  τη σύνθεση και λειτουργία των επιτροπών της Βουλής γενικά και ιδίως των εξεταστικών 

επιτροπών. Για το σκοπό αυτό αναλύονται και συζητούνται πορίσματα, αποφάσεις κλπ. υλικό από τα πρακτικά 

επιτροπών της Βουλής, τα οποία είναι επίσης αναρτημένα και στη σελίδα του μαθήματος στο e class  

  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Το μάθημα αναφέρεται σε επιμέρους κεφάλαια που αφορούν το εκλογικό και το κοινοβουλευτικό δίκαιο 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 συστήματα γενικά και το 

ελληνικό εκλογικό σύστημα και τους τρόπους και τα όργανα ελέγχου του κύρους των εκλογών. Επιπλέον 

εξετάζει τις αρμοδιότητες της Βουλής, ιδίως την οργάνωσή της, τη λειτουργία της κατά την άσκηση του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου και ειδικότερα τη σύνθεση και λειτουργία των επιτροπών της Βουλής γενικά και 

ιδίως των εξεταστικών επιτροπών. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 

Επιπλέον, πορίσματα, αποφάσεις κλπ. υλικό από τα πρακτικά 

επιτροπών της Βουλής, αποφάσεις  του ΑΕΔ,  είναι αναρτημένα στη 

σελίδα του μαθήματος στο e class, με σκοπό την προετοιμασία τους και 

τη συζήτηση στο μάθημα.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 % 

Μελέτη  & ανάλυση 

αποφάσεων δικαστηρίων 

και ιδίως του ΑΕΔ,  

20% 

Μελέτη & ανάλυση 

πορισμάτων και 

αποφάσεων διαφόρων 

επιτροπών της Βουλής 

20% 

Φροντιστήριο 10% 

Σύνολο Μαθήματος  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Προφορική εξέταση με ερωτήσεις κρίσεως και 

ανάπτυξης  Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών κατά 

τη διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται θετικά κατά υπ’ όψιν στην 

αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) 

αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για 

τις εξετάσεις.  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

  

 

(5) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο Ι, Εισαγωγή - Οργανωτικό Μέρος Ι., τ. Ι και ΙΙ,  Συγγραφέας: Α. 

Ράϊκος , 5η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2018 

 

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

δανεισμό):  

Το Σύνταγμα της Ελλάδος  

 

Α. Ράϊκος Δικονομικόν Εκλογικόν Δίκαιον (ελεύθερη πρόσβαση από το σύστημα Πάνδημος του Παντείου 

 

Ηλίας Νικολόπουλος, Ο θεσμός του Προέδρου της Βουλής Συμβολή στο Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο, 

Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 1987 
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

700088 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700088 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων - Ανάπτυξης  Δεξιοτήτων 

(Υποχρεωτικό  Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Γλώσσα εξέτασης: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 

Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη νομική μέθοδο και τις διάφορες 

εκφάνσεις της, που αφορούν στην αιτιολόγηση των νομικών κρίσεων μέσω του νομικού συλλογισμού, 

στην ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και στη διάπλαση δικαίου. 

Στόχος είναι επίσης να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις πρακτικής 

εφαρμογής νομικών διατάξεων, δηλαδή μεθοδικά άρτιας αντιμετώπισης νομικών προβλημάτων και 

επίλυσής τους μέσω ερμηνείας των νομικών διατάξεων και αιτιολογημένης συναγωγής νομικών 

κρίσεων. 

 

 Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γνωρίζουν 

πώς:  

   (1) να ερμηνεύουν νομικές διατάξεις,  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 

Το μάθημα πραγματεύεται τις εξής ενότητες:  

Βασικά χαρακτηριστικά της νομικής ερμηνείας 

Νομικός συλλογισμός και αιτιολόγηση των νομικών κρίσεων 

Έννοια και είδη ερμηνείας του δικαίου (γενικά) 

Γραμματική ερμηνεία 

Λογική ερμηνεία 

Ιστορική ερμηνεία 

Συστηματική ερμηνεία 

Τελολογική ερμηνεία 

Διάπλαση του δικαίου (γενικά) 

Διαπίστωση κενών του δικαίου 

Πλήρωση κενών του δικαίου 

Άρση αντινομιών 

Extra και contra legem διάπλαση του δικαίου 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

   (2) να καλύπτουν κενά δικαίου,  

   (3) να συγκροτούν νομικό συλλογισμό και  

   (4) να αιτιολογούν νομικές κρίσεις 

   

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και 

ασκήσεις (θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

εξετάσεις.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα: 

Κώστας Σταμάτης, Μεθοδολογία του δικαίου, 2η έκδ., 2019 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

Νομικό Βήμα 

Ελληνική Δικαιοσύνη 
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700148  ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

700148 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 

Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 

ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών 

μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 

διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα  

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το μάθημα παρέχει τις θεμελιώδεις γνώσεις για το δίκαιο των συμβάσεων. Ο φοιτητής μετά το μάθημα γνωρίζει 

τις βασικές έννοιες του Ενοχικού Δικαίου. Μπορεί να αντιλαμβάνεται προβλήματα Ενοχικού Δικαίου και να 

απαντά σε απλά θέματα εφαρμογής του Ενοχικού Δικαίου. Αντίληψη για τα προβλήματα του δικαίου των 

συμβάσεων, το σύστημα, τις αξίες και τις αρχές αυτού. 

 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή στο δίκαιο των συμβάσεων. Υποχρέωση παροχής - αδυναμία παροχής - υπερημερία δανειστή 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 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και 

ασκήσεις (θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

εξετάσεις.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μιχ. Π. Σταθόπουλου, Επιτομή Γενικού Ενοχικού Δικαίου, Β΄ έκδοση, 2016. 
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700221 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700221 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου / ειδίκευσης γενικών γνώσεων / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα  

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα γνωρίζουν τις ειδικότερες πτυχές των διοικητικών συστημάτων της Ελλάδας. 

Θα μπορούν να αναπτύξουν την κριτική σκέψη για τα πλειονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διοικητικών 

συστημάτων της Ελλάδας.  

Θα γνωρίζουν τις βασικές διαφορές μεταξύ των υφισταμένων διοικητικών συστημάτων της Ελλάδας και των 

αντιστοίχων στα ευρωπαϊκά Κράτη. 

Θα μπορούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις θεσμικές δυνατότητες άσκησης αναπτυξιακής 

πολιτικής στην Ελλάδα, ιδίως σε αποκεντρωμένο και τοπικό επίπεδο. 

Θα μπορούν να γνωρίζουν τις θεσμικές δυνατότητες άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, μέσα από «εργαλεία 

ανάπτυξης» με σκοπό την σύγκλιση και την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, τόσο μεταξύ των 

Περιφερειών στην Ελλάδα, όσο και μεταξύ των ευρωπαϊκών Κρατών. 

Θα μπορούν να γνωρίζουν τις επιπτώσεις της διοικητικής οργάνωσης της Ελλάδας, σε οργανωσιακό, πολιτικό, 

οικονομικό-δημοσιονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Το γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων», περιλαμβάνει:  

α) την έρευνα και παρουσίαση από την άποψη της συνταγματικής, αλλά και της νομοθετικής κατοχύρωσης των 

υφισταμένων διοικητικών συστημάτων και την ανάλυση των επιμέρους ρυθμίσεων, με προτάσεις περαιτέρω 

εξέλιξής τους, στα πλαίσια της νομοπαραγωγικής διαδικασίας,  

β) την παρουσίαση και την εξέταση των επιπτώσεων της διοικητικής οργάνωσης του Κράτους, σε οργανωσιακό, 

πολιτικό, οικονομικό-δημοσιονομικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της προστασίας των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των διοικουμένων,  

γ) την αναλυτική αναφορά στις διοικητικές δομές των σύγχρονων ευρωπαϊκών Κρατών σε όλα τα επίπεδα και 

την επίδραση αυτών, στον τρόπο άσκησης και στην ποιότητα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια 

της ανάπτυξης του Κράτους, 

δ) στην άσκηση της αναπτυξιακής πολιτικής, ιδίως σε αποκεντρωμένο και τοπικό επίπεδο, μέσω των 

«εργαλείων» που προβλέπει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, 

ε) ζητήματα στελέχωσης των διοικητικών δομών με το απαραίτητο προσωπικό, 

στ) ζητήματα συνοχής μεταξύ των επιμέρους διοικητικών Περιφερειών και του τρόπου αντιμετώπισής τους. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, αλλά και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις) 30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

 Μέθοδοι αξιολόγησης: Προφορική εξέταση με ερωτήσεις σύντομης 

ανάπτυξης  ή προαιρετικά συμμετοχή σε απαλλακτική προφορική 

πρόοδο και η συγγραφή εργασίας. Η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών 

κατά τη διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται υπ’ όψιν στην 

αξιολόγηση. 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (κατ’ αλφαβητική αναγραφή) : 

Γ. Ασπρίδη «Εισαγωγή στην Πολτική και Διοικητική Οργάνωση του Ελληνικού Κράτους», 2013. 

Στ. Γεωργούλη «Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση», 1997. 

Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου «Η Διοικητική Οργάνωση του Κράτους», 2002. 

Στ. Κτιστάκη «Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση», 2014. 

Χρ. Λαδιά «Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα», 2013. 

Χρ. Λαδιά «Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 2014. 

Αν. Λιγωμένου (Επιμ.) «Η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύγχρονο δημοσιονομικό περιβάλλον», 2018. 

Αντ. Μακρυδημήτρη-Μ. Ηλ. Πραβίτα «Δημόσια Διοίκηση», Ε’ εκδ., 2012. 

Γ. Μαραγκού (Επιμ.) «Ελεγκτικό Συνέδριο και Τοπική Αυτοδιοίκηση», 2017.  

Λ. Μπαμπαλιούτα «Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης», Τόμος Α’, 2018. 

Μ. Πικραμένου «’Οψεις της διοικητικής οργάνωσης του Κράτους μετά τον Καλλικράτη», 2012. 

Αθ. Ράϊκου «Συνταγματικό Δίκαιο», Οργανωτικό Μέρος ΙΙ, 4η εκδ., 2011. 

Αν. Τάχου «Διοικητική Επιστήμη», 2η εκδ., 1985. 

J. A. Chandler «Δημόσια Διοίκηση», Συγκριτική Ανάλυση» (Επιστ. Επιμ. : Καλ. Σπανού), 2003. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 

Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου 

Αρμενόπουλος 

Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης 

Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης 
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700239 ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

700239 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

Να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες του δημόσιου τομέα σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής. 

Να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα δημόσια οικονομικά και το ρόλο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων του κράτους. 

Να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του προϋπολογισμού και να διακρίνουν τα είδη προϋπολογισμού 

που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο τομέα. 

Να γνωρίζουν τις λογιστικές αρχές και κανόνες που διέπουν την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Να γνωρίζουν τις λογιστικές αρχές που διέπουν την αναγνώριση των δημοσίων εσόδων και των δημοσίων 

δαπανών, τον τρόπο της λογιστικής παρακολούθησης αυτών καθώς και σχετικών εννοιών όπως του διατάκτη και 

του υπόλογου. 

Να γνωρίζουν τα λογιστικά συστήματα, την οικονομική ταξινόμηση και τις οικονομικές καταστάσεις και 

δημοσιονομικές αναφορές που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο τομέα. 

Να κατανοούν βασικά στοιχεία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) και να 

αντιλαμβάνονται τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους στην ελληνική πραγματικότητα και τα οφέλη που αναμένεται 

να προκύψουν. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

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 δημοσιονομικής 

διαχείρισης και ευθύνης (με τροποποιήσεις κατά το χρονικό διάστημα 2010-2014) και Ν. 4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό»  

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός (Προϋπολογισμός της Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνει τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων)  

Δημόσια έσοδα  και Δημόσια έξοδα  

Γενικές αρχές κατάρτισης των Προϋπολογισμών 

Περιεχόμενα και δομή του νόμου για τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό (Άρθρο 52)   

Κατηγορίες πιστώσεων και δημοσιονομικής ταξινόμησης (Άρθρο 55)   

Εισηγητική έκθεση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού (Άρθρο 53)   

Τήρηση Αρχών Δημοσιονομικής Διαχείρισης (Άρθρο 33 του Ν.4270/2014,) ήτοι (α) αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης (αα) στην αρχή της οικονομικότητας (ββ) στην αρχή της αποδοτικότητας και 

(γγ) στην αρχή της αποτελεσματικότητας, (β) Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας  (γ) Αρχή της 

διαφάνειας και (δ) Αρχή της ειλικρίνειας.  

Έλεγχος Δημοσίων δαπανών (Μητρώο Δεσμεύσεων, Υπόλογοι κλπ) 

Θεσμικά Όργανα (Άρθρο 17) ιδίως Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Άρ.21) και Ελεγκτικό Συνέδριο (Άρ. 

31)   

Ο Απολογισμός του Κράτους 

Βασικά στοιχεία σημαντικών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) 

Πρακτικές εφαρμογές 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 Χρήση παρουσιάσεων με τη μορφή powerpoint κατά τη διάρκεια των 

διαλέξεων. 

 Χρήση της πλατφόρμας e-class (https://openeclass.panteion.gr/) για την 

ανάρτηση διαφανειών των διαλέξεων, πρακτικών εφαρμογών και 

υποστηρικτικού υλικού του μαθήματος. 

 Χρήση της πλατφόρμας Skype for Business 

(https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/o.gkouma/IYTUC3NJ) για 

την παροχή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και για την επικοινωνία με 

τους φοιτητές. 

 Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με φοιτητές για 

διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα. 

 Αναζήτηση στοιχείων από δικτυακούς τόπους (ενδεικτικά 

https://www.minfin.gr/oikonomika-stoicheia). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου (ΩΡΕΣ) 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

https://openeclass.panteion.gr/
https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/o.gkouma/IYTUC3NJ
https://www.minfin.gr/oikonomika-stoicheia
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και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και Μελέτη 

Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών διενεργείται με γραπτή εξέταση, χωρίς 

χρήση βιβλίων και σημειώσεων, επί της ύλης του μαθήματος. Τα 

κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Λογιστική Δημοσίου Τομέα: Τάσεις και Πρακτικές (2020),  Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφείς: Κοέν Σ. και 

Καρατζήμας Σ., Εκδόσεις Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), ISBN: 978-618-83313-5-8 

Στοιχεία δημοσιονομικού δικαίου (2018), Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: Μπάρμπας Νικόλαος, Εκδόσεις 

Σάκκουλα ΕΕ, ISBN: 978-960-5687-72-4 

IPSAS Explained (2012), Τύπος: Ξενόγλωσσο Σύγγραμμα, Συγγραφέας: Muller-Marques Berger Thomas, 

Εκδόσεις John Wiley & Sons Inc, ISBN: 978-111-8368-71-8 

Δημοσιονομικό Δίκαιο (2001), Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: Κυριακοπούλου Ελένη, Εκδόσεις Σύγχρονη 

Εκδοτική ΕΠΕ, ISBN: 978-960-8165-13-7 

Συλλογή νομοθεσίας δημοσιονομικού δικαίου (2010), Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφείς: Μπάρμπας Νικόλαος, 

Μπαλτά Ευαγγελία, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, ISBN: 978-960-445-530-0 
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Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

 

700020  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ) 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700020 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου / ειδίκευσης γενικών γνώσεων / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν: 

Τις μορφές διοικητικής δράσης. 

Τη διάκριση ανάμεσα στη μονομερή και τη συμβατική δράση του δημοσίου. 

Την έννοια της μονομερούς εκτελεστής διοικητικής πράξης και τις ειδικότερες μορφές της. 

Το περιεχόμενο της μονομερούς εκτελεστής διοικητικής πράξης. 

Την έννοια της έκδοσης της μονομερής εκτελεστής διοικητικής πράξης. 

Τη διάκριση της εκτελεστής μονομερούς διοικητικής πράξης από άλλες μονομερείς πράξεις της διοίκησης και 

από τις υλικές ενέργειες αυτής. 

Την εκτελεστότητα και το τεκμήριο νομιμότητας των μονομερών εκτελεστών διοικητικών πράξεων. 

Τα μέσα επιβολής της δημόσιας διοίκησης για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων. 

Την ακριβή και λεπτομερή διαδικασία έκδοσης διοικητικών πράξεων. 

Την έννοια της υπόστασης και της αρμοδιότητας του διοικητικού οργάνου. 

Την έννοια της τήρησης ουσιωδών τυπων τεταγμένων επί τη διαδικασία. 

Την έννοια, την κατάταξη και τη νομική δεσμευτικότητα των γνωμοδοτικών διαδικασιών και της διαδικασίας 

πρότασης για την έκδοση διοικητικής πράξης. 

Την έννοια της τηρησης της ουσιαστικής νομιμότητας εκ μέρους του διοικητικού οργάνου κατά την έκδοση 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές του τέταρτου εξαμήνου στην έννοια της μονομερούς εξουσιαστικής 

δράσης της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα εξετάζονται: 

Η έννοια της εκτελεστής διοικητικής πράξης και τα εννοιολογικά στοιχεία αυτής.  

Η διαδικασία νόμιμης έκδοσης μονομερούς εκτελεστής διοικητικής πράξης.  

Οι λόγοι παρανομίας και η δυνατότητα προσβολής μιας παράνομης μονομερούς εκτελεστής διοικητικής 

πράξης ενώπιον της Διοίκησης. 

Τα μέσα νομικής δράσεως της δημόσιας διοικήσεως.  

Εισαγωγικές παρατηρήσεις.  

Ατομική διοικητική πράξη, έννοια αυτής.  

Η σπουδαιότητα της ατομικής διοικητικής πράξης, ο διοικητικός καταναγκασμός.  

Κατηγορίες ατομικών διοικητικών πράξεων.  

Πράξεις ιδιωτικής διαχειρίσεως.  

Κυβερνητικές πράξεις, Πρόσθετοι ορισμοί. 

Νόμιμοι όροι έκδοσης της ατομικής διοικητικής πράξης. 

Τυπικές προϋποθέσεις: Νόμιμοι υπόσταση του οργάνου. Γενικές αρχές συναφείς προς την σύσταση, 

συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία αυτού. Αρμοδιότης του οργάνου. Τύποι της διοικητικής πράξεως. 

Ουσιαστικές προϋποθέσεις: Συμφωνία του περιεχομένου της διοικητικής πράξης προς το νόμο. Χρονικά όρια 

διοικητικής πράξης. 

Τη διάκριση ανάμεσα σε δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια του διοικητικού οργάνου, 

Το νόμιμο τρόπο άσκησης της διακριτικής ευχέρειας του διοικητικού οργάνου. 

Την ανάγκη αιτιολόγησης μιας διοικητικής πράξης, 

Την ανάγκη δημοσιοποίησης ή κοινοποίησης μιας διοικητικής πράξης. 

Τους κανόνες συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

Τους κανόνες ανάκλησης των διοικητικών πράξεων. 

Την έννοια της κατάχρησης εξουσίας. 

Τους λόγους ακύρωσης μιας διοικητικής πράξης. 

Την έννοια της ακυρωσιμότητας μιας διοικητικής πράξης από τη Διοίκηση ή από τη Διοικητική Δικαιοσύνη. 

Τους τρόπους αμφισβήτησης της νομιμότητας μιας διοικητικής πράξης. 

Τα είδη των διοικητικών προσφυγών. Αίτηση θεραπείας ή χαριστική προσφυγή, ιεραρχική προσφυγή, 

ενδικοφανής προσφυγή. 

Οι σχέσεις των διοικητικών προσφυγών με τα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των Δικαστηρίων της Διοικητικής 

Δικαιοσύνης. 

Οι δευτεροετείς φοιτητές θα γνωρίζουν επακριβώς και με λεπτομερείς νομικούς κανόνες τη μονομερή δράση  

της δημόσιας διοίκησης που βρίσκεται στον πυρήνα του διοικητικού δικαίου, διότι συνίσταται στην έκδοση 

μονομερών διοικητικών πράξεων από τη Διοίκηση.  

Θα γνωρίζουν πώς θα εκδώσουν μία διοικητική πράξη νόμιμα, όπως απαιτεί η καθημερινή λειτουργία των 

οργάνων της Δημόσιας Διοίκησης. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

-Λήψη αποφάσεων 

-Αυτόνομη εργασία 

-Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

-Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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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. 

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.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 70% 

Μελέτη & ανάλυση 

περιπτώσεων 

30% 

Σύνολο Μαθήματος  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή ή προφορική εξέταση με ερωτήσεις υπό 

μορφή πρακτικού και επικουρικά με τη μορφή θεωρίας  Η παρουσία 

και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διάρκεια των 

διαλέξεων λαμβάνεται υπ’ όψιν στην αξιολόγηση, διότι το μάθημα 

γίνεται διαδραστικά. Ομοίως και η απάντηση στις ασκήσεις που 

δίδονται στο τέλος κάθε μαθήματος προκειμένου να απαντηθούν στο 

επόμενο μάθημα στο πλαίσιο της ‘διαρκούς εξέτασης’ των φοιτητών 

(Contrôle continu). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) 

αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για 

τις εξετάσεις.  
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

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

Σκαλτσά – Εκδόσεις:  Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη,  2008 

Δ. Κόρσου, Διοικητικό Δίκαιο, ε΄. εκδ., 2015, εκδ. Σάκκουλα. - Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου (Εισαγωγή – 

Θεμελιώδεις Έννοιες) – Συγγραφέας: Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά – Εκδόσεις:  Σάκκουλας, Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη,  2008 

Μ.-Ε. Κόρσου–Παναγοπούλου, Οι προσφυγές κατά πράξεων της Διοικήσεως ενώπιον των Διοικητικών 

Αρχών, εκδόσεις: Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2000. 

Ε. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τ.1, 15η εκδ., Νομική Βιβλιοθήκη. 

Α. Γέροντας/Σ. Λύτρας/Π. Παυλόποπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαϊτης, Διοικητικό Δίκαιο, 4η εκδ. 2018. 

Χ. Χρυσανθάκης, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, 2015, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 

Χ. Μουκίου, Η κανονιστική αρμοδιότητα της Διοίκησης, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, 2008. 

Χ. Μουκίου, Η «σιωπή» της Διοίκησης, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, 2004. 

Παραδόσεις της διδάσκουσας Καθηγήτριας 

Αρθρογραφία που νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας που αναρτάται στο e- class. 

 



80 

 

700027 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700027 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA135/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 

Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Πρόκειται για βασικό μάθημα, το οποίο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για το περιβάλλον της 

λήψης αποφάσεων σε συλλογικό επίπεδο και την δημόσια επιλογή, εισάγοντας, μεταξύ άλλων,  και 

την πολιτική διαδικασία στο πλαίσιο της οικονομικής ανάλυσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι 

θεωρητικές βάσεις για την επιβολή φορολογίας, οι μορφές της και τα αποτελέσματά της 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων, ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα 

Να γνωρίζει για την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της οικονομικής ευημερίας και της 

οικονομικής αποτελεσματικότητας στο συλλογικό πεδίο.  

Να γνωρίζει τι ακριβώς εκφράζεται ως μέγεθος του δημόσιου τομέα 

Να διακρίνει μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών αγαθών 

Να αναγνωρίζει τις αποτυχίες της αγοράς που οδηγούν σε παρέμβαση του δημόσιου τομέα 

Να αντιλαμβάνεται την έννοια της αποτελεσματικότητας για τα δημόσια αγαθά 

Να κατανοεί την έννοια και τα είδη των εξωτερικότητων, καθώς  και τους αντίστοιχους τρόπους 

παρέμβασης του δημοσίου 

Να διακρίνει μεταξύ αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης και τις αντισταθμιστικές σχέσεις μεταξύ 

τους 

Να γνωρίζει τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η δημόσια επιλογή, τα χαρακτηριστικά και τα 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ο ρόλος και το μέγεθος του δημόσιου τομέα. 

Οι θεμελιώδεις αρχές της Οικονομικής της Ευημερίας στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας και των 

αποτυχιών του μηχανισμού της αγοράς 

Τα «διαφορετικά» αγαθά: Δημόσια αγαθά, αγαθά με εξωτερικότητες 

Συνθήκες αποτελεσματικής παραγωγής των δημοσίων αγαθών 

Αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη 

Πολιτική διαδικασία και μηχανισμοί κατανομής των πόρων της οικονομίας 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της φορολογίας-Χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος, τελική 

επίπτωση, οικονομική αποτελεσματικότητα και άριστη φορολογία.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία 

μέσω Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη  36 

Σύνολο Μαθήματος  88 
 

προβλήματα της επιλογής με την πολιτική διαδικασία 

Να γνωρίζει το θεωρητικό πλαίσιο που καθορίζει τα χαρακτηριστικά ενός φορολογικού συστήματος 

Να αντιλαμβάνεται την έννοια της τελικής επίπτωσης των φόρων 

Να εκτιμά τα διάφορα είδη φορολογίας στο πλαίσιο της οικονομικής αποτελεσματικότητας 

Να γνωρίζει την ανάλυση της έννοιας της άριστης φορολογίας, τους στρεβλωτικούς φόρους, την 

διαφορική φορολογία και τους φόρους Ramsey 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. 

Διατύπωση προβλημάτων και μεθοδολογίες επίλυσης. 

Προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Λήψη αποφάσεων. 
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φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική γραπτή εξέταση με 

ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

εξετάσεις.  

  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Stiglitz, J.E. & J.K. Rosengard Οικονομική του Δημόσιου Τομέα, 2η έκδοση, Κριτική. Αθήνα 2015. 

 

Φάκελος σημειώσεων με ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων και παράρτημα παρουσίασης στοιχείων 

της φορολογίας σε Ελλάδα και Ευρώπη.  
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700051 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Ι 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700051 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (Ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές /-τριες θα είναι σε θέση: 

Να κατανοούν τις βασικές έννοιες της Μακροοικονομικής  

Εξοικειωμένοι με τις έννοιες της Μακροοικονομικής οι φοιτητές να κατανοούν τα επόμενα οικονομικά 

μαθήματα.  

Να κατανοούν την διάρθρωση της εθνικής οικονομίας  

Να εξοικειωθούν με τις ποσοτικές μετρήσεις 

Να εξοικειωθούν με τις έννοιες των Εθνικών Λογαριασμών 

Να κατανοούν την  συνάρτηση παραγωγής μιας επιχείρησης 

Να γνωρίζουν την ζήτηση και την προσφορά στην αγορά εργασίας,  

Να κατανοούν την Ισορροπία στην αγορά εργασίας,  

Να γνωρίζουν πως υπολογίζεται η ανεργία, η κατανάλωση, η αποταμίευση και η επένδυση.  

Να εξοικειωθούν με την έννοια του χρήματος  

Να μπορούν να χρησιμοποιούν το υπόδειγμα IS-LM/AD-AS. 

Γενικές Ικανότητες 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στη μακροοικονομική. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής 

Με τι ασχολούνται οι μακροοικονομολόγοι. Γιατί διαφωνούν οι μακροοικονομολόγοι 

2.Ποσοτικές μετρήσεις και διάρθρωση της Εθνικής οικονομίας. Εθνικοί λογαριασμοί. Η μέτρηση του 

προϊόντος του εισοδήματος και της δαπάνης Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Αποταμίευση και πλούτος, 

Πραγματικό GDP,δείκτες τιμών και πληθωρισμός. Επιτόκια 

3.Μακροχρόνια οικονομική επίδοση. Παραγωγικότητα, προϊόν και απασχόληση. Πόσο παράγει η οικονομία. Η 

συνάρτηση παραγωγής. Η ζήτηση εργασίας. Η προσφορά εργασίας. Ισορροπία στην αγορά εργασίας. Ανεργία. 

Σύνδεση του προϊόντος με την ανεργία. Ο νόμος του Okun. 

4.Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. Κατανάλωση και αποταμίευση. Επένδυση. Ισορροπία στην αγορά 

αγαθών 

5. Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές. Τι είναι χρήμα.  Διάρθρωση χαρτοφυλακίου και ζήτηση 

περιουσιακών στοιχείων. Η ζήτηση χρήματος. Ισορροπία της αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Αύξηση της 

προσφοράς χρήματος και πληθωρισμός 

6. Το υπόδειγμα IS-LM/AD-AS. ¨Ένα γενικό πλαίσιο μακροοικονομικής ανάλυσης. Η ευθεία FE. Ισορροπία 

στην αγορά εργασίας. Η καμπύλη IS.Ισορροπία στην αγορά αγαθών. Η καμπύληLM.Ισορροπία στην αγορά 

περιουσιακών στοιχείων. Γενική ισορροπία στο πλήρες υπόδειγμα IS-LM. Προσαρμογή των τιμών και η 

επίτευξη γενικής ισορροπίας. Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και 

ασκήσεις (θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Andrew B. ABEL Ben S. Bernanke Dean Croushore «Μακροοικονομική Νέα αναθεωρημένη έκδοση». 

Εκδόσεις Κριτική, 2010. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Journal of Macroeconomics, Review of Keynesian Economics, 

Journal of Post-Keynesian Economics 
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700123 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700123 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA256/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση: 

Να προσδιορίζουν τις βασικές έννοιες Πιθανοτήτων και Στατιστικής 

Να έχουν κατανοήσει ότι πρέπει γνωρίζει ένας ενημερωμένος πολίτης για τη Στατιστική και τις   Πιθανότητες 

Να κατανοούν βασικά θέματα της θεωρίας πιθανοτήτων 

Να κατανοούν τις βασικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών 

Να επιλύουν προβλήματα πιθανοτήτων και κατανομών 

Να κατανοούν τις εφαρμογές αυτών σε διάφορα κοινωνικά και επιστημονικά πεδία  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση βασικών εννοιών και εφαρμογών της 

Στατιστικής και των Πιθανοτήτων. Καλύπτονται εισαγωγικά θέματα της θεωρίας πιθανοτήτων και των κατανομών 

τυχαίων μεταβλητών, όπως θεωρία συνόλων (βασικές έννοιες και σύμβολα, ιδιότητες και πράξεις συνόλων), 

συνδυαστική ανάλυση (πολλαπλασιαστική αρχή, μεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασμοί), ορισμοί και εφαρμογές της 

θεωρίας πιθανοτήτων, δεσμευμένη πιθανότητα και ανεξαρτησία ενδεχομένων, θεώρημα Bayes και θεώρημα 

ολικής πιθανότητας, ιδιότητες της μέσης τιμής και της διακύμανσης,  μέτρα και κατανομές διακριτών τυχαίων 

μεταβλητών (Bernouli, διωνυμική, Poisson, γεωμετρική, αρνητική διωνυμική, υπεργεωμετρική), κατανομές 

συνεχών τυχαίων μεταβλητών (ομοιόμορφη, κανονική, εκθετική). Δίνεται έμφαση στην παρουσίαση και επίλυση 

προβλημάτων – εφαρμογών στατιστικής σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της επαγγελματικής, επιστημονικής, 

κοινωνικής και καθημερινής μας ζωής. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

1.Χρήση powerpoint (Παρέχονται επίσης οι διαφάνειες των διαλέξεων 

στους φοιτητές/τριες μέσω e-class) 

2. Αναζήτηση στοιχείων από δικτυακούς τόπους όπως π.χ.: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu  (EUROSTAT) 

www.statistics.gr                         (ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

3. Αναζήτηση επιστημονικού υλικού με έμφαση στην οπτικοποίηση για 

καλύτερη κατανόηση εννοιών και μεθόδων 

4. Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και e-class με 

φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις 

(θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική 

τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για 

τις εξετάσεις.  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

σκέψης…… 

Άλλες………. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία. 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

http://www.statistics.gr/
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Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Γιώργος Πετράκος (2017), Εφαρμογές της Θεωρίας Πιθανοτήτων με τη χρήση της R,  Εκδ. Τσότρας 

 

Χρυσούλα Ζαχαροπούλου (2018), Στατιστική Τόμος Α’, 7η έκδοση  

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Ευκλείδης Β’ (Ελληνική Μαθηματική Εταιρία), Αστρολάβος(Ελληνική Μαθηματική Εταιρία), Statistical Review, 

Journal of Statistics Education  
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700230 ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700230 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4ΔΜ/5ECTS 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA270/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Κατανόηση των σύνθετων διαδικασιών λήψης αποφάσεων από τα κρατικά όργανα, των αμοιβαίων ανασχέσεων 

και αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, καθώς και του κύκλου δημόσιας πολιτικής, υπό ένα διεπιστημονικό και 

διακλαδικό πρίσμα. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

κατανοεί, να συγκρίνει, να αναλύει και να χρησιμοποιεί ειδικότερα εργαλεία και έννοιες στο πεδίο της κρατικής 

οργάνωσης και λήψης αποφάσεων.  

 

διερευνά πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, να συγγράφει και να παρουσιάζει σύντομες εργασίες με βάση 

αυτές. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αναλύονται τα κέντρα και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο σύγχρονο δημοκρατικό κράτος δικαίου. 

Εξετάζεται ο κύκλος δημόσιας πολιτικής και οι σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Παρουσιάζονται τα όργανα 

συντονισμού του κυβερνητικού έργου, καθώς και τα επιμέρους στάδια της προκοινοβουλευτικής και της 

κοινοβουλευτικής νομοθετικής διαδικασίας. 

 

Κύριες θεματικές ενότητες: 

Θεωρίες λήψης αποφάσεων 

Πολίτευμα, και κέντρα λήψης αποφάσεων 

Πολιτικό σύστημα και παίκτες αρνησικυρίας 

Κύκλος δημόσιας πολιτικής 

Σχέσεις μεταξύ κρατικών οργάνων στη λήψη αποφάσεων 

Κυβέρνηση-πολιτικό κόμμα-κοινοβουλευτική ομάδα 

Ο συντονισμός του κυβερνητικού έργου 

Οργάνωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού 

Προκοινοβουλευτική νομοθετική διαδικασία 

Νομοθέτηση-εμπλεκόμενα κρατικά όργανα 

Διοικητικά όργανα και λήψη αποφάσεων 

Εξευρωπαϊσμός των διαδικασιών λήψης αποφάσεων 

Όροι μεταβολής των διαδικασιών λήψης αποφάσεων 

Δημοσιονομική διακυβέρνηση και λήψη αποφάσεων 

Μελέτη περιπτώσεων 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Ερ ασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Αυτόνομη εργασία  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα μέσω γραπτής 

εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης 

ανάπτυξης. Επίσης, πραγματοποιείται προαιρετική μη 

απαλλακτική πρόοδος και στην αξιολόγηση λαμβάνεται 

υπόψη η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών 

κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Ξ. Κοντιάδης, Πώς γράφεται το Σύνταγμα; εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2018 

Ξ. Κοντιάδης, Το Ανορθολογικό μας Σύνταγμα. Γιατί απέτυχαν οι πολιτικοί θεσμοί; εκδ.Παπαζήση, 

Αθήνα 2015 

Ξ. Κοντιάδης, Ελλειμματική δημοκρατία, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα 2009 

Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος (επιμ.), Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος; εκδ. Παπαζήση, 

Αθήνα 2008 

Ξ. Κοντιάδης, Δημοκρατία, Κοινωνικό Κράτος και Σύνταγμα στην ύστερη νεωτερικότητα, εκδ. 

Παπαζήση, Αθήνα 2006 

Α. Μακρυδημήτρης/Μ.-Η. Πραβίτα, Δημόσια Διοίκηση. Στοιχεία διοικητικής οργάνωσης, εκδ. 

Σάκκουλας, 2012 

Γ. Τσεμπελής, Παίκτες αρνησικυρίας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008 

J. Chevallier, Διοικητική επιστήμη, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1993 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 

Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης 
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ  

 

700032 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700032 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές /-τριες θα είναι σε θέση: 

Να κατανοούν τις βασικές έννοιες της διάρθρωσης μιας οικονομίας και συγκεκριμένα της ελληνικής 

οικονομίας 

Να γνωρίζουν  την κλαδική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τα προβλήματα της 

Να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη της κλαδικής διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας     

Να κατανοήσουν εργαλεία ανάλυσης της κλαδικής διάρθρωσης όπως η Ανάλυση εισροών εκροών.  

Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της βαριάς βιομηχανίας 

Να κατανοήσουν το πρόβλημα μιας χώρας να βασίζεται όλη η οικονομία της σε έναν ή λίγους κλάδους  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το ενεργειακό δυναμικό και η ενεργειακή βάση της ελληνικής οικονομίας. 

Η βαριά μεταλλουργική βιομηχανία. 

Το οικονομικό σχέδιο για την δημιουργία και ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας, όψεις του χθες και του 

σήμερα.  

Η βαριά βιομηχανία ως βασικός συντελεστής εσωτερικής ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Εκβιομηχάνιση 

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 ανάλυση 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. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις 

(θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης… 

Άλλες… 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση  και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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αξιολόγησης Γλώσσα Αξιολόγησης, 

Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  

ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η 

λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

«Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα. Μελέτες στο έργο του Δημήτρη Μπάτση». Επιμέλεια Θόδωρος Μαριόλης. 

Εκδόσεις Τζιόλα,2018 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Economic Systems Research, Economic and Political Weekly, Journal of 

Economic Structures, Structural Change and Economic Dynamics 
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700094 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700094 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υπόβαθρου και ειδίκευσης γενικών γνώσεων.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (Εκπονείται γραπτή εργασία στην αγγλική γλώσσα και 

παρουσιάζεται ενώπιον του διδάσκοντος από τον/την φοιτητή/τρια) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA244/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Κατανόηση του στρατηγικού ρόλου της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, στο πλαίσιο μιας 

επιχείρησης. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την ένταξη στιον εργασιακό χώρο.  

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο των διαλέξεων εστιάζει στη πληρέστερη προσφορά γνώσεων για συγκεκριμένες 

θεματικές ενότητες. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία 

μεταξύ άλλων να διδαχθούν και τα εξής: 

Εργαζόμενοι: το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των σύγχρονων οικονομικών μονάδων 

Στρατηγική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 

Ανάλυση και σχεδιασμός της εργασίας 

Προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων 

Επιλογή και τοποθέτηση σε θέση απασχόλησης 

Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού 

Διαχείριση της απόδοσης 

Αξιολόγηση 

Εξέλιξη των εργαζομένων 

Αμοιβές 

Κίνητρα 

Επιχειρηματική ηθική 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

 

 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. 

Αυτόνομη εργασία. 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους οιτητές. 

α) Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα απαλλακτικό 

τεστ (γραπτή πρόοδος). Εάν συγκεντρώσουν βαθμολογία 

πέντε (5) και άνω απαλλάσσονται από τις τελικές εξετάσεις. 

Στην περίπτωση που επιθυμούν βελτίωση του βαθμού τους, 

μπορούν να προσέλθουν στις επίσημες εξετάσεις. 

β) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα δίδονται εργασίες 

προς εκπόνηση από ομάδες φοιτητών ή ατομικά για θέματα 

που αφορούν τη τρέχουσα πραγματικότητα.  

γ) Η ενεργός συμμετοχή με διατύπωση ερωτημάτων και 

προβληματισμών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχία στο μάθημα. Η παρουσίαση σχετικών papers από 

τους φοιτητές και η επίλυση περιπτωσιακών μελετών (case 

studies) αναβαθμίζει την ποιότητα του μαθήματος. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Wayne Mondy, R., (2016), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 11η έκδ., εκδ. Τζιόλα, Αθήνα. 

-Βαξεβανίδου, Μ., Ρεκλείτης, Π. (2012), Management Ανθρώπινων Πόρων. Θεωρία και Πράξη, 2η 

έκδοση, εκδ. Προπομπός, Αθήνα. 

-Ιορδάνογλου Δ., (2008), Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις. Νέες τάσεις 

και πρακτικές, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 

-Χυτήρης Λ.Σ., (2018), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, εκδ. Μπένου, Αθήνα. 

-Dessler G., (2012), Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Τάσεις, 

επιμ. Βασίλης Κέφης, μεταφ., Γ. Μελισσουργός, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 

-Robbins, S. P., Decenzo, D. A., Coulter, M., (2012), Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αρχές και Εφαρμογές, 

επιμ. Βασίλης Κέφης, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων διανέμεται επιστημονικό υλικό από την ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία, από διεθνώς αναγνωρισμένα journals και από πηγές πληροφόρησης του Διαδικτύου. 
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700116  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700116 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ένας φοιτητής που ολοκληρώνει αυτό το μάθημα θα είναι ικανός: 

να περιγράφει (προφορικώς ή/και γραπτώς) την ιστορία της διοίκησης στις τέχνες  

να αναφέρεται την ιστορία της διοίκησης στις τέχνες σε σχέση με τις τρέχουσες πρακτικές και τάσεις. 

να παρουσιάζει γραπτώς και προφορικώς τους βασικούς όρους και έννοιες του αντικειμένου 

να αρθρώνει μέσω γραπτών ή προφορικών παρουσιάσεων μια σαφή και συνεκτική φιλοσοφία για την 

αξία των τεχνών 

να προσδιορίζει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των διαρθρωτικών πλαισίων για οργανισμούς 

που ασχολούνται με την τέχνη, διαφόρων μεγεθών και προσανατολισμών 

να καθορίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς όρους που περιγράφουν το έργο διαφόρων θέσεων 

στον τομέα του μάνατζμεντ στην τέχνη 

για μια δεδομένη θέση να προτείνει πρακτικές ηγεσίας που θα βελτιστοποιήσουν την 

αποτελεσματικότητα  

να αναλύει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία διαφόρων διαχειριστικών προσεγγίσεων 

να έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη αντίληψη του τομέα της διοίκησης στην τέχνη μέσω της 

πρακτικής άσκησης κοντά σε έναν αρτ μάνατζερ  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται η διερεύνηση του περιεχομένου της «διοίκησης πολιτισμικών 

θεσμών» ως σύγχρονης εξειδίκευσης της Διοικητικής Επιστήμης, αφενός με την αναφορά στη 

σημασιολογική εξέλιξη των θεμελιωδών εννοιών, αφετέρου με την παρουσίαση των εφαρμογών της 

Διοικητικής Επιστήμης στους επιμέρους τομείς του πολιτισμού. Δίδεται έμφαση στις ιδιαιτερότητες 

που εμφανίζονται στη διοίκηση των διαφόρων πολιτισμικών θεσμών και τους σύγχρονους 

προβληματισμούς του χώρου. 

Αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της οργάνωσης και διοίκησης των επικοινωνιακών και 

πολιτιστικών οργανισμών. Αναλύονται οι διαφορές των επικοινωνιακών και πολιτιστικών αγαθών και 

υπηρεσιών από τα εμπορεύματα, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θεωρίας του μάνατζμεντ 

των οργανισμών επικοινωνίας και πολιτισμού σε σχέση με τις γενικές θεωρίες μάνατζμεντ. Αναλύεται 

η επιχειρησιακή διοίκηση των επικοινωνιακών και πολιτιστικών οργανισμών στην πράξη, επεξηγείται 

ο προγραμματισμός, η οργάνωση των δομών καθώς η διεύθυνση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ 

Πολιτιστική Διοίκηση/Διαχείριση, Πολιτισμικοί Θεσμοί, Πολιτισμός/Κουλτούρα, Πολιτιστική 

Ανάπτυξη και Πολιτική, Πολιτιστική Ταυτότητα, Πολιτιστική Υποδομή, Πολιτιστικά Αγαθά, 

Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Πολιτιστική Επικοινωνία, Πολιτιστική Κληρονομιά, Πολιτιστικός 

Τουρισμός, Πολιτιστική Αποκέντρωση, Πολιτιστικός Εκδημοκρατισμός, Πολιτιστική Δημοκρατία, 

Πολιτιστικά δίκτυα, Πολιτισμός και σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 10% 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. 

Αυτόνομη εργασία. 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

βιβλιογραφίας 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους οιτητές. 

 

 

 

Επιλογή Α:  

Παρακολούθηση Μαθημάτων                15% 

Εκπόνηση Εργασίας   85%  

 

Επιλογή Β 

Παρακολούθηση Μαθημάτων                15% 

Πρόοδος                  85% 

 

Επιλογή Γ 

Γραπτή Εξεταστική    100% 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Απαιτούμενη 

Τσουρβάκας, Γιώργος Ε. (2013). Μάνατζμεντ επικοινωνιακών και πολιτιστικών οργανισμών : Πλαίσιο, 

εργαλεία, στρατηγικές. Θεσσαλονίκη: University Studio Press - 426σ. ISBN 978-960-12-2099-4 

Προτεινόμενη 

Μπιτσάνη, Ευγενία (2005). Πολιτισμική Διαχείριση και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Αθήνα: Διόνικος. 

Booth, Eric (1997). The everyday work of art. Naperville, IL: Sourcebooks, Inc. N71 .B66 

Cherbo, Joni M. and Wyszomirski, Margaret J., eds (2000). The public life of the arts in America. New 

Brunswick, NJ: Rutgers.   NX 180 .S6 2000 

Cherbo, Joni Maya; Stewart, Ruth Ann and Wyszomirski, Margaret Jane, eds (2008). Understanding 

the arts and creative sector in the United States. New Brunswick, NJ: Rutgers. NX 180 .S6 U53 2008 

(CSW) 

Herman, Robert D. and Associates (2005). The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership & 

Management, second edition. San Francisco: Jossey-Bass. HD 62.6 .J67 2005 (Herman et al.) 

Kotler, Philip and Scheff, Joanne (1997). Standing room only: Strategies for Marketing the 

Performing Arts. Cambridge: Harvard Business School Press. PN 1590 .M27 K68 1997 

McCarthy, Kevin F., Arthur Brooks, Julia Lowell and Laura Zakaras (2001). The Performing Arts in a 

New Era. Santa Monica, CA: RAND. PN 2266.5 .P475 2001  

Stein, Tobie S. and Bathurst, Jessica (2008). Performing Arts Management. New York: Allworth 

Press. PN1584 .S74 2008 (S/B) 

 

Περιοδικά: 

International Journal of Arts Management 

Journal of Arts Management, Law and Society 

International Journal of Cultural Policy 

Journal of Cultural Economics 

Nonprofit Management and Leadership 
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700235 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700235 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Γλώσσα εξέτασης: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με 

το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

- Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος οι συμμετέχοντες φοιτητές θα μπορούν: 

Να εντοπίσουν και αναλύσουν τις βασικές έννοιες του διεθνούς δικαίου, 

Να οριοθετήσουν τον τρόπο και την έκταση των εφαρμογής του διεθνούς δικαίου και να 

αναγνωρίσουν τον δυναμικό του χαρακτήρα. 

Να αναγνωρίζουν τις πηγές του διεθνούς δικαίου (διεθνείς συνθήκες, και το δίκαιο που τις διέπει, 

διεθνές έθιμο, γενικές αρχές του δικαίου, επικουρικές πηγές, διεθνής ευθύνη των κρατών). 

Να κατανοήσουν τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το διεθνές δίκαιο μέσα από την 

πρακτική των κρατών και τη νομολογία διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. 

Να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο και τη μεθοδολογία προκειμένου να μπορούν να κατανοήσουν 

ειδικότερες θεματικές του διεθνούς δικαίου, όπως είναι η έννοια του εδάφους και της εδαφικής 

κυριαρχίας, το δίκαιο της θάλασσας και η χρήση βίας, καθώς και συναφείς επιστημονικούς κλάδους. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ MAΘΗΜΑΤΟΣ  

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

Τα υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου (κράτος, διεθνείς οργανισμοί, άτομα).  

Οι διεθνείς δραστηριότητες των κρατών, η προβληματική της αναγνώρισης.  

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

ιδίου προβλήματος.  

Οι πηγές του Διεθνούς Δικαίου.  

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

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

αποτελέσματα, λήξη , αναστολή ισχύος, απρόβλεπτη και ριζική μεταβολή των συνθηκών).  

Οι επικουρικές πηγές.  

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

υφαλοκρηπίδα, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη). 

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

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

12 Διαλέξεις 36 ώρες (3 ώρες χ 12) 

Προετοιμασία για γραπτές 

εξετάσεις 
30 ώρες μελέτης 

Μελέτη για αντικείμενο 

διαλέξεων 
10 ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  76 ώρες  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

 

Γραπτές εξετάσεις (100% της συνολικής βαθμολογίας (στα 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 
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αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

ελληνικά). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) 

αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία 

των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα: 

Μαγκλιβέρας Κ. & Αντωνόπουλος, Κ. (επιμ.): Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. (Νομική Βιβλιοθήκη, 

Αθήνα, 2011). 

Ρούκουνας, Ε.: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011). 

Χατζηκωνσταντίνου, Κ., Αποστολίδης, Χ. & Σαρηγιαννίδης, Μ.: Θεμελιώδεις Έννοιες στο Διεθνές Δημόσιο 

Δίκαιο. (Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 2013) 

Ιωάννου, Οικονομίδη, Ροζάκη, Φατούρου, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (θεωρία των πηγών), 1988 

 

Cassese Α., Διεθνές Δίκαιο, Εκδ. Gutenberg, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

 

700097 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700097 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA298/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Πρόκειται για βασικό εισαγωγικό μάθημα, το οποίο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να έχει τη 

δυνατότητα ο φοιτητής να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των αγορών προϊόντος και εργασίας. Η 

εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης γίνεται με την χρήση αναλυτικών εργαλείων 

απλών μαθηματικών, διαγραμματικής ανάλυσης και παραδειγμάτων από την οικονομική πραγματικότητα, 

ενώ γίνεται και εισαγωγή στη Θεωρία των Παιγνίων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων, ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα : 

Να αντιλαμβάνεται τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μορφών αγοράς προϊόντος και εργασίας. 

Να κατανοεί πώς διαμορφώνονται οι αποφάσεις σε ατελείς αγορές και να τις αξιολογεί. 

Να έχει γνώση των βασικών μορφών ολιγοπωλιακών αγορών και των αποτελεσμάτων τους και να συγκρίνει 

με τις ακραίες μορφές αγορών (τέλειος ανταγωνισμός-μονοπώλιο). 

Να αποτυπώνει με λογικό, επιστημονικό τρόπο τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των οικονομικών μονάδων 

σε ένα πλαίσιο αλληλοεξαρτώμενων αποφάσεων. 

Να αντιλαμβάνεται με σαφή τρόπο τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και τον τρόπο διαμόρφωσης της 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συγκριτική ανάλυση τέλειου ανταγωνισμού και μονοπωλίου.. 

Δομή αγοράς και μέτρηση του βαθμού ατέλειάς τους. 

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός 

Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων. 

Μορφές ολιγοπωλίου (Cournot-Bertrand-Stackelberg).  

Στρατηγικές και πρακτικές στις αγορές. 

Η ζήτηση εργασίας σε Επιχείρηση και Κλάδο,  Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια και αναλόγως της μορφής της 

αγοράς προϊόντος και της αγοράς εργασίας. 

Η προσφορά εργασίας. Αποτέλεσμα εισοδήματος και υποκατάστασης. 

Η Ισορροπία στην αγορά εργασίας.  

Σημαντικά θέματα της αγοράς εργασίας: ελάχιστες απαιτούμενες αποδοχές, μονοψώνιο και ελάχιστος μισθός, 

συνδικάτα, μισθολογικές διακρίσεις, μισθοί αποδοτικότητας. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη  25 

Ασκήσεις 25 

Σύνολο Μαθήματος  102 
 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας..  

Να γνωρίζει πιο σύνθετα θέματα σχετικά με την ισορροπία στην αγορά εργασίας (συνδικάτα, διακρίσεις, 

μισθοί αποδοτικότητας). 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί 

το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. 

Διατύπωση προβλημάτων και μεθοδολογίες επίλυσης. 

Προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Λήψη αποφάσεων. 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις 

ανάπτυξης και ασκήσεις. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική 

τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S. & Dornbusch, R. Εισαγωγή στην Οικονομική-Τόμος Α’, 3η έκδοση, 

Κριτική. Αθήνα 2015. 

 

Φάκελλος σημειώσεων, ο οποίος περιέχει αναλυτικές σημειώσεις .pptx ανά κεφάλαιο και ασκήσεις με λύσεις 
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700098 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσιας Διοίκησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700098 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται 

ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου, Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, Ανάπτυξης 

δεξιοτήτων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA148/ 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα παρέχει τις θεμελιώδεις γνώσεις για την πραγμάτευση του Διεθνικού Οικονομικού Συστήματος. Η/ο 

φοιτητής κατανοεί την αναγκαιότητα πραγμάτευσης του εν λόγω συστήματος, τους λόγους ύπαρξης, την εγγενή 

ευστάθεια, και τις συνέπειές του στις εθνικές οικονομίες. Επίσης, κατανοεί την εγγενή διαδικασία καταμερισμού–

συνδυασμού των κοινωνικών εργασιών ως διαδικασία σύστασης όλων των μετά-πρωτόγονων ανθρωπίνων 

κοινωνιών. Τέλος, εμβαθύνει στη Μικροοικονομική Ανάλυση και την εφαρμόζει με κριτικό τρόπο σε ανώτερο και 

πιο πραγματοκρατικό επίπεδο, δηλαδή σε συστήματα ανοικτών οικονομιών, τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά, 

καθώς και σε όρους αλληλεξάρτησης (γενικής ισορροπίας) των επιμέρους αγορών.   

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο της παράδοσης είναι ο προσδιορισμός των βασικών νομοτελειών και χαρακτηριστικών του Διεθνικού 

Οικονομικού Συστήματος. Έτσι, αναπτύσσονται και διερευνώνται: (i) ο νόμος του συγκριτικού πλεονεκτήματος, 

και οι σχέσεις του με το νόμο του απολύτου πλεονεκτήματος, (ii) η ευστάθεια του  Διεθνικού Οικονομικού 

Συστήματος, (iii) οι επιπτώσεις του διεθνικού εμπορίου στις καταναλωτικές 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 νεοκλασικών οικονομολόγων (Ε. Heckscher, Β. Ohlin, P. A. Samuelson, R. W. 

Jones), ενώ παράλληλα υποδεικνύονται τα εσωτερικά όρια όλων αυτών των υποδειγμάτων και, έτσι, η 

αναγκαιότητα μελέτης του αντικειμένου εντός υποδείγματος, το οποίο θέτει, εξαρχής, στο επίκεντρο της ανάλυσης 

τόσο το ρόλο των αναπαραγομένων μέσων παραγωγής όσο και τη διαδικασία της κατανομής και μεγέθυνσης του 

εισοδήματος. Δηλαδή, του υποδείγματος νέου τύπου, το οποίο ανέπτυξαν ο Piero Sraffa και οι επίγονοί του 

(καταρχάς, S. Parrinello, I. Steedman, J. S. Metcalfe, L. Mainwaring) και το οποίο οδήγησε στη συγκρότηση της 

λεγόμενης «Σραφφαϊανής ή Μοντέρνας Κλασικής Θεωρίας του Διεθνικού Εμπορίου».  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού, στην άντληση ορισμένων 

στατιστικών στοιχείων και επιστημονικών ευρημάτων (π.χ. γραφήματα 

περίπλοκων συναρτησιακών σχέσεων μέσω του Mathematica), και την 

επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις 

(θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική 

τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για 

τις εξετάσεις.  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης…… 

Άλλες………. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. 

Αυτόνομη εργασία. 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

Μαριόλης, Θ., Δοκίμια στη Λογική Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας, Αθήνα, Matura. 

Krugman, P., Obstfeld, M., Melitz, J., Διεθνής Οικονομική. Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα, Κριτική. 

Nicholson, W., Μικροοικονομική Θεωρία. Βασικές αρχές και προεκτάσεις, Αθήνα, Κριτική. 

Salvatore, D., Διεθνής Οικονομική, Αθήνα, Τζιόλα. 

Simpson, D., Θεωρία Γενικής Ισορροπίας, Αθήνα, Παπαζήσης. 

Steedman, I.,  Διεθνές Εμπόριο, Αθήνα, Κριτική. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Cambridge Journal of Economics, Economia Internazionale/International Economics, Économie Internationale, 

Journal of International Economics, International Economics, Metroeconomica, Review of International 

Economics. 
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700125  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700125 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4  5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA257/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση: 

Να κατανοούν τις βασικές έννοιες της Δειγματοληψίας και της Επαγωγικής Στατιστικής 

Να εφαρμόζουν τη θεωρία πιθανοτήτων για εξαγωγή συμπερασμάτων από το δείγμα στο πληθυσμό 

Να επιλύουν προβλήματα Εκτιμητικής και Ελέγχου υποθέσεων 

Να κατανοούν τις εφαρμογές αυτών σε διάφορα κοινωνικά και επιστημονικά πεδία  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης…… 

Άλλες………. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Αντικείμενο του μαθήματος η ανάλυση και η εφαρμογή των βασικές μεθόδων της Επαγωγικής Στατιστικής και 

συγκεκριμένα 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 αποτελεί ουσιαστικό 

προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στην Οικονομετρία και τη γενικότερη μελέτη 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 για 

πεπερασμένους και άπειρους πληθυσμούς: Σημειακή εκτίμηση, Διαστήματα εμπιστοσύνης για πληθυσμιακούς 

μέσους, αναλογίες, συνολικές τιμές, συνολικούς αριθμούς, διακυμάνσεις και συναρτήσεις αυτών (διαφορές, λόγοι, 

κ.λπ.). Γ. Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων: Βασικές έννοιες (σφάλματα, επίπεδα, ισχύς, υποθέσεις, κλπ.), Λήμμα 

Neyman-Pearson, έλεγχοι για πληθυσμιακές παραμέτρους όπως μέσοι, αναλογίες, διακυμάνσεις και συναρτήσεις 

αυτών. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

1.Χρήση powerpoint (Παρέχονται επίσης οι διαφάνειες των διαλέξεων 

στους φοιτητές/τριες μέσω e-class) 

2. Αναζήτηση στοιχείων από δικτυακούς τόπους όπως π.χ.: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu  (EUROSTAT) 

www.statistics.gr                         (ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

3. Αναζήτηση επιστημονικού υλικού με έμφαση στην οπτικοποίηση για 

καλύτερη κατανόηση εννοιών και μεθόδων 

4. Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και e-class με 

φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις 

(θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική 

τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για 

τις εξετάσεις.  

 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία. 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

http://www.statistics.gr/
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Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Ανάλυση δεδομένων με χρήση R (2015), Συγγραφέας: Δημήτρης Φουσκάκης Εκδ.: Τσότρας 

Χρυσούλα Ζαχαροπούλου (2018), Στατιστική Τόμος Β’, 7η έκδοση, Εκδ.: σοφία 

Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά και Γιώργος Πετράκος (2020), Μέθοδοι και Πρακτικές Στατιστικών Ερευνών – 

Χαρακτηριστικά Παραδείγματα. Εκδ.: σοφία 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Ευκλείδης Β’ (Ελληνική Μαθηματική Εταιρία), Αστρολάβος (Ελληνική Μαθηματική Εταιρία), Statistical Review, 

Journal of Statistics Education  
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700149 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700149 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 

ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

Να γνωρίζουν και να κατανοούν το περιεχομένου του Ν.4308/2014 με τον οποίο υιοθετήθηκαν τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). 

Να κατανοούν τη λειτουργία του λογιστικού συστήματος και των λογιστικών αρχείων με βάση τα ΕΛΠ. 

Να αντιλαμβάνονται τις έννοιες και τις γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση 

τα ΕΛΠ. 

Να γνωρίζουν και να κατανοούν τα στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τους κανόνες 

αναγνώρισης και επιμέτρησης των στοιχείων. 

Να αποκτήσουν την ικανότητα εφαρμογής των αρχών των ΕΛΠ στην πράξη. 

Να γνωρίζουν και να κατανοούν τη δομή και το περιεχόμενο  του σχεδίου λογαριασμών  και των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Να αναπτύξουν κριτική ικανότητα κατά την ανάγνωση και την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

και ικανότητα ανάλυσης και συσχέτισης των πληροφοριών που περιέχονται στις καταστάσεις. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)» εστιάζει στην αναλυτική παρουσίαση και κατανόηση 

μέσω πρακτικών εφαρμογών του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει σήμερα σε ότι αφορά την κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, κατ’ εφαρμογή του Ν. 

4308/2014. Αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας του λογιστικού συστήματος, τα λογιστικά αρχεία, το σχέδιο 

λογαριασμών, οι βασικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΕΛΠ και οι 

λογιστικοί κανόνες αναγνώρισης και επιμέτρησης των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων. Η χρήση 

διάφορων παραδειγμάτων, εφαρμογών με πραγματικά δεδομένα και η μελέτη περιπτώσεων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων υπαρκτών εταιρειών βοηθάει στην ανάπτυξη των απαραίτητων 

δεξιοτήτων εφαρμογής των κανόνων των ΕΛΠ στην πράξη. 

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες: 

Πεδίο εφαρμογής και Λογιστικό Σύστημα 

Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Αποθέματα 

Μισθώσεις 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Κρατικές Επιχορηγήσεις 

Αναβαλλόμενη Φορολογία 

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (Έσοδα, Έξοδα, Κέρδη, Ζημίες) 

Στοιχεία Καθαρής Θέσης 

Προσάρτημα (Σημειώσεις) 

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Μελέτη δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει ΕΛΠ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 Χρήση παρουσιάσεων με τη μορφή powerpoint κατά τη διάρκεια των 

διαλέξεων. 

 Χρήση της πλατφόρμας e-class (https://openeclass.panteion.gr/) για την 

ανάρτηση διαφανειών των διαλέξεων, πρακτικών εφαρμογών και 

υποστηρικτικού υλικού του μαθήματος. 

 Χρήση της πλατφόρμας Skype for Business 

(https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/o.gkouma/IYTUC3NJ) για 

την παροχή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και για την επικοινωνία με 

τους φοιτητές. 

 Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με φοιτητές για 

διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα. 

 Αναζήτηση στοιχείων από δικτυακούς τόπους (ενδεικτικά 

https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου (ΩΡΕΣ) 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

https://openeclass.panteion.gr/
https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/o.gkouma/IYTUC3NJ
https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και Μελέτη 

Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών διενεργείται με γραπτή εξέταση, χωρίς 

χρήση βιβλίων και σημειώσεων, επί της ύλης του μαθήματος. Τα 

κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για πολύ μικρές και μικρές οντότητες (2020), 

Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφείς: Κορομηλάς Γ. και Τσιαουσίδου Μ., Εκδόσεις Tax Advisors, ISBN: 978-618-

83367-3-5 

Χρηματοοικονομική Λογιστική (2019), Τόμος Α', Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: Γεώργιος Αληφαντής, 

Εκδότης Κόντου Αγγελική, ISBN: 978-618-5198-32-9 

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα (2018), Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφείς: Σγουρινάκης Ν. Βλησμάς Ο. Μιχελινάκης 

Β. Ναούμ Χ., Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, ISBN: 978-960-622-534-5 

Λογιστική οργάνωση στα πλαίσια των ΕΛΠ (2015), Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφείς: Καραμάνης Κ.- 

Βρουστούρης Π., Εκδόσεις Μένιππος, ISBN: 978-618-82284-0-5 

Χρηματοοικονομική Λογιστική (2014), Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: Γεώργιος Κόντος,  Εκδότης Κόντου 

Αγγελική, ISBN: 978-618-81186-8-3  

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική (2016), Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφείς: Δ. Βασιλείου, Ν. 

Ηρειώτης, Δ. Μπάλιος, Εκδοτικός Οίκος Rosili, ISBN: 978-618-5131-19-7 
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700023 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

700023 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4  5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 

διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού και Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Εξοικείωση με την εφαρμογή των βασικών λογιστικών αρχών, παραδοχών και προτύπων. 

Απόκτηση τεχνικών λογιστικών γνώσεων σε βασικά θέματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, 

προσδιορισμού της χρηματοοικονομικής κατάστασης των οικονομικών μονάδων, υπολογισμού του 

οικονομικού αποτελέσματος μιας λογιστικής περιόδου 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
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(3) 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 Περιοδική απογραφή), κόστος 

πωληθέντων, Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, Αποτίμηση αποθεμάτων (κατά τα ΕΛΠ), Λογιστική 

παρακολούθηση αποθεμάτων, Κόστος αγοράς αποθεμάτων, Τιμολογιακή αξία, Ειδικά Έξοδα αγορών, 

Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων, Προσδιορισμός αποτελέσματος από την αγορά και πώληση 

αποθεμάτων, Λογαριασμός Μικτού Αποτελέσματος 

2.Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία 

Ακινητοποιήσεις, Ενσώματα Πάγια, Άυλα Πάγια, Λογιστικός χειρισμός επέκτασης- προσθήκης- βελτίωσης-

συντήρησης & επισκευών, Απόκτηση Παγίων (Κόστος κτήσεως Ενσώματων & Άυλων Παγίων), 

Εκμετάλλευση Παγίων (Αποσβέσεις-Γενικές αρχές λογισμού αποσβέσεων), Απομάκρυνση Παγίων (Πώληση, 

Ανταλλαγή, Καταστροφή), Συμμετοχές (Σχέσεις μητρικής –θυγατρικής)  

3. Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

Απαιτήσεις & Διαθέσιμα Πελάτες, επισφαλείς απαιτήσεις, Γραμμάτια εισπρακτέα (Αξιοποίηση, είσπραξη), 

Μεταβατικοί λογαριασμοί, Έξοδα επόμενων χρήσεων, Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα     

4. Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Πρoβλέψεις (Σχηματισμός-Χρησιμοποίηση) Δημιουργία 

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 

  

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου( ΩΡΕΣ) 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 52 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 8 

PROJECT 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

15 

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΤΊΜΗΣΗ)  50 

 

Σύνολο Μαθήματος  
125 

 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
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φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΟΠΟΥ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ 

ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 

Α. 40% ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ  

Β. 40% ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Γ. 20% ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ‘PROJECTS’ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ, ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ. 

(ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ 1 

ΜΟΝΑΔΑ) 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Τσάμης Α.:  Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, τόμος ΙΙ (Ειδικά λογιστικά θέματα)  (Ελεύθερης 

πρόσβασης  στο  « ΠΑΝΔΗΜΟΣ») 

 

Επιλογές Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ) 
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ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ  

 

700058 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ) 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700058 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 

ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 

οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα γνωρίζουν αναλυτικά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου κατά το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο 

Θα έχουν κατανοήσει τη γένεση και τη διάπλαση των γενικών αρχών του διοιητικού δικαίου μέσω της 

νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του ΔΕΕ ή ΓΔΕ. 

Θα έχουν κατανοήσει τη συμβολή των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου στην εξέλιξη των εθνικού και 

ενωσιακού διοικητικού δικαίου. 

Θα έχουν κατατάξει σαφώς την διαφοροποιημένη τυπική ισχύ των διαφορετικών αρχών του διοικητικού 

δικαίου ανάλογα με τη νομολογιακή τους προέλευση και ανάλογα με το εάν βρίσκουν έρεισμα στον τυπικό 

νόμο ή στο Σύνταγμα ή στο ενωσιακό δίκαιο. 

Θα αναλύσουν τις γενικές αρχές της δημόσιας διοίκησης όπως αυτές κατοχυρώνονται στο πρωτογενές 

ενωσιακό δίκαιο. 

Θα αναλύσουν τη σχέση των ενωσιακών γενικών αρχών με τις θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται 

στον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΕ. 

Θα αναλύσουν τη σχέση των ενωσιακών γενικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές του τρίτου έτους  στην έννοια του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου 

μέσω της γένεσης και της εξάπλωσης γενικών αρχών του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου που διέπουν την 

εθνική δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα εξετάζονται: 

Η έννοια των γενικών αρχών και τα εννοιολογικά στοιχεία αυτής. Η γένεση, μετεξέλιξη και κατάργησή τους. Η 

κατηγοριοποίησή τους και η διαφοροποιημένη τυπική ισχύς τους.  Η σχέση των γενικών αρχών του ενωσιακού 

δικαίου με τις ατομικές ελευθερίες και την ΕΣΔΑ. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις γενικές αρχές του εθνικού 

δικαίου και στις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, που τείνουν στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού 

διοικητικού δικαίου, στο οποίο τείνουν να εφαρμόζονται ομοιόμορφες γενικές αρχές για τη δημόσια διοίκηση 

τόσο των θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων όσο και για τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών. 

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 έννομη τάξη. 

Η αρχή της νομιμότητας της Διοικήσεως. Η αρχή της αδιαλείπτου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. 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. 

Ποια η νομική φύση και ποιο το κύρος των γενικών αρχών του Διοικητικού Δικαίου. 

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). 

 

Θα αναλύσουν τη σχέση των ενωσιακών γενικών αρχών με τις εθνικές γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου.  

Κατά συνέπεια θα αναλύσουν το ζήτημα της σχέσης του ενωσιακού δικαίου με το εθνικό δίκαιο και, ιδίως, με 

το Σύνταγμα 

Θα αναλύσουν, κατά συνέπεια, την ειδική θέση του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου στο σύστημα γενικών 

αρχών του διοικητικού δικαίου, 

Θα μελετήσουν αναλυτικά νομολογιακές περιπτώσεις, του ΣτΕ και του ΔΕΕ, σχετικά με τη διαμόρφωση των 

γενικών αρχών του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου και την επίδρασή τους στο εθνικό διοικητικό δίκαιο. 

Οι τριτοετείς φοιτητές θα εμβαθύνουν στο θέμα της γένεσης και της επίδρασης των γενικών αρχών του 

διοικητικού δικαίου, που είναι ο καθοριστικός παράγων εξέλιξής του, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό 

επίπεδο και θα οδηγηθούν στη σταδιακή διαμόρφωση του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου. Χωρίς την 

εμπέδωση της έννοιας αυτής δεν θα είναι δυνατό να λειτουργήσουν ως στελέχη της δημόσιας διοίκησης, η 

οποία διέπεται σε μεγάλο βαθμό από τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου και εντάσσεται στο ευρωπαϊκό 

διοικητικό δίκαιο. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50% 

Μελέτη  & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Μελέτη & ανάλυση 

περιπτώσεων 

40% 

Σύνολο Μαθήματος  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή ή προφορική εξέταση με ερωτήσεις 

εκτενούς ανάπτυξης και παρουσίαση εργασιών ή σχολιασμό 

νομολογίας εθνικών ή ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.  Η παρουσία και η 

ενεργός συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διάρκεια των διαλέξεων 

λαμβάνεται υπ’ όψιν στην αξιολόγηση. Ομοίως και η απάντηση στις 

ασκήσεις που δίδονται στο τέλος κάθε μαθήματος προκειμένου να 

απαντηθούν στο επόμενο μάθημα στο πλαίσιο της ‘διαρκούς εξέτασης’ 

των φοιτητών (Contrôle continu). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η 

λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Γενικές Αρχές στη νομολογία στου ΣτΕ και του ΔΕΚ, εκδ.  Σάκκουλας, Αθήνα 

– Θεσσαλονίκη,  2007. 

Δ.Κόρσου, Διοικητικό Δίκαιο, ε΄ εκδ., 2015, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 

Ε. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τ.1, 15η εκδ., Νομική Βιβλιοθήκη. 

Α. Γέροντας/Σ. Λύτρας/Π. Παυλόποπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαϊτης, Διοικητικό Δίκαιο, 4η εκδ. 2018, εκδ. 

Σάκκουλα. 

Χ. Χρυσανθάκης, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, 2015, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. 

Παραδόσεις της διδάσκουσας Καθηγήτριας 

Αρθρογραφία που νομολογία που αναρτάται στο e class. 
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700059 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ)  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700059 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου/Ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA334/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα γνωρίζουν την οργάνωση, τις λειτουργίες, τους θεσμούς και τις διαδικασίες του ελληνικού 

δημοσιονομικού συστήματος. 

Θα έχουν εξοικειωθεί με την έννοια του κρατικού προϋπολογισμού, τις αρχές που διέπουν την 

κατάρτισή του, τα θεσμικά όργανα που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξή του. 

Θα έχουν κατανοήσει τους παράγοντες και τα στάδια εκτέλεσης των δαπανών, καθώς και τη φύση και 

τις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Θα γνωρίζουν τις σημαντικές  μεταρρυθμίσεις σε δημοσιονομικό επίπεδο (χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής) 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ             

Το μάθημα επιχειρεί την ανάλυση των βασικών εννοιών και στοιχείων του εφαρμοζόμενου δημοσιονομικού 

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 [Κοινοβούλιο, Υπουργείο 

Οικονομικών / Διοίκηση, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Ένωση] και όργανα. Επίσης, επιχειρείται η 

προσέγγιση της έννοιας της νομιμοποίησης της δημοσιονομικής δραστηριότητας του Κράτους. 

 

Οι κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: 

Νομική έννοια του κρατικού προϋπολογισμού 

Θεμελιώδεις κανόνες /αρχές του κρατικού προϋπολογισμού (ενότητας, καθολικότητας, ετήσιας διάρκειας, 

ειδικότητας των πιστώσεων, ειδίκευσης) 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

Αρχή της Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης 

Διάρθρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού 

Συστήματα κατάρτισης προϋπολογισμών (Προϋπολογισμός κονδυλίων – προϋπολογισμός προγραμμάτων) 

Ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 

Αρμόδια όργανα εκτέλεσης δαπανών (δημόσιοι διατάκτες, δημόσιοι υπόλογοι, κανόνας ασυμβίβαστου) 

Στάδια διαδικασίας εκτέλεσης δαπανών (ανάληψη, εκκαθάριση, εντολή πληρωμής, εξόφληση τίτλων 

πληρωμής) 

Ελεγκτικό Συνέδριο (Νομική φύση, αρμοδιότητες) 

Προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ιστορική εξέλιξη, όργανα ελέγχου, 

αντικείμενο, περιεχόμενο και νομική σημασία) 

Κατασταλτικός έλεγχος των δημοσίων λογαριασμών (Διοικητικός, Δικαστικός, Κοινοβουλευτικός). 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές, καθώς στην πλατφόρμα openeclass.panteion.gr 

αναρτάται χρήσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, με σκοπό 

την εμπέδωση του μαθήματος από τους φοιτητές, ενώ η 

επικοινωνία μαζί τους διευκολύνεται πολύ μέσω των emails 

και της ως άνω εκπαιδευτικής πλατφόρμας.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 

Μελέτη  & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

20 

Μελέτη & ανάλυση 

περιπτώσεων 

30 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Προφορική εξέταση με ερωτήσεις 

σύντομης ανάπτυξης. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή 

των φοιτητών κατά τη διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται 

υπόψη στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η 

λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου 

γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η 

προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Β. Κουγέας, Η παρέμβαση της εκτελεστικής λειτουργίας στην διάθεση των πιστώσεων του κρατικού 

προϋπολογισμού. Η αναζήτηση της νομιμοποίησης, Α. Σάκκουλας, Αθήνα, 1998. 

Β. Κουγέας, Οι αρχές του Κοινοτικού Προϋπολογισμού και η εφαρμογή τους, Νομική Βιβλιοθήκη, 

2008 

Β. Κουγέας, Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης - Από το κοινοτικό στο εθνικό 

δημοσιονομικό σύστημα, τιμητικός τόμος Καθηγητού κ. Θεόδωρου Παναγόπουλου, Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς, 2011. 

Ν. Μηλιώνης, Το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 

Ευ. Μπάλτα, Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών. Από την καθιέρωση στην 

αμφισβήτηση, εκδ. Σάκκουλα, 2009. 

Ευ. Μπάλτα, Ο θεσμός του δημοσίου υπολόγου στο ελληνικό δημοσιονομικό σύστημα, εκδ. 

Σάκκουλα, 2016. 

Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 8η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2020 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 

Διοικητική Δίκη 

Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου 
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700178 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700178 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4ΔΜ/5ECTS 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA289/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Κατανόηση της θεσμικής εξέλιξης του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, οριοθέτηση της έννομης σχέσης 

κοινωνικής ασφάλισης και παρουσίαση της διοικητικής διάρθρωσης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 

υγείας και πρόνοιας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

κατανοεί, να συγκρίνει, να αναλύει και να χρησιμοποιεί ειδικότερα εργαλεία και έννοιες στο πεδίο της 

κοινωνικής διοίκησης και πολιτικής  

διερευνά πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, να συγγράφει και να παρουσιάζει σύντομες εργασίες με βάση 

αυτές. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα εξετάζεται η συγκρότηση, τα μοντέλα και η εξέλιξη του κράτους πρόνοιας, τα μεταρρυθμιστικά 

διλήμματα των τελευταίων ετών και οι ιδιαιτερότητες της κοινωνικής διοίκησης στην Ελλάδα. Αναλύονται οι 

αρχές οργάνωσης και διοίκησης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας, με αφετηρία 

την αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνικής διοίκησης. Επίσης παρουσιάζονται τα 

δικαιώματα των ασθενών και ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. 

Κύριες θεματικές ενότητες: 

1) Εισαγωγή στην Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική 

Εξέλιξη και μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας και της κοινωνικής διοίκησης 

Η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος: δημογραφικές εξελίξεις, 

δημοσιονομικά δεδομένα, ύψος ανεργίας κ.λπ. 

2) Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις: Κράτος πρόνοιας, κοινωνικό κράτος, κοινωνική πολιτική, κοινωνική 

διοίκηση 

Οι τρεις κόσμοι του κράτους πρόνοιας 

Κοινωνική διοίκηση, κοινωνικό δίκαιο, πολιτικές απασχόλησης, θεσμοί κοινωνικής προστασίας 

Μηχανισμοί κοινωνικής προστασίας 

Η συζήτηση για το νέο κοινωνικό κράτος 

3) Εθνικοί και διεθνείς θεσμοί κοινωνικής προστασίας 

Η συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς και η επίπτωσή της στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής 

Η επίδραση των εκθέσεων διεθνών οργανισμών στο σχεδιασμό των θεσμών κοινωνικής προστασίας 

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο 

4) Κριτήρια διάκρισης μεταξύ κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας 

Η αρχή του κοινωνικού κράτους 

Η σημασία των κοινωνικών δικαιωμάτων για την οργάνωση της κοινωνικής διοίκησης 

Οι επιπτώσεις της νομολογίας για τα κοινωνικά δικαιώματα στο πεδίο της κοινωνικής διοίκησης 

Οργανωτική διάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης 

5) Το μοντέλο της αυτοδιοίκησης στην κοινωνική ασφάλιση 

Κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση: ομοιότητες και διαφορές 

Συμπληρωματικά ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα 

Παροχές – εισφορές – σύνθετες παροχές κοινωνικής ασφάλειας 

6) Ανάλυση-συζήτηση για το νέο νόμο περί κοινωνικής ασφάλισης και τις επιπτώσεις του στην 

αναδιοργάνωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 

7) Η κρίση του κράτους πρόνοιας 

Νέες μορφές οργάνωσης της κοινωνικής διοίκησης 

Διλήμματα για τη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας 

Ευέλικτες μορφές απασχόλησης 

Ο συνδυασμός ευελιξίας στην αγορά εργασίας και κοινωνικής προστασίας 

Πολιτικές στέγασης 

8) Η εξέλιξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

Διοικητική διάρθρωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

Οργανισμοί κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

Οργανισμοί επαγγελματικής ασφάλισης 

Το αίτημα για αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

Ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

9) Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Διεθνείς μηχανισμοί κοινωνικής προστασίας 

Οι πρωτοβουλίες της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας 

Ο ρόλος του ΟΟΣΑ στη θεσμική οργάνωση της κοινωνικής προστασίας 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Αυτόνομη εργασία  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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10) Η διοικητική οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

Στάδια εξέλιξης του ΕΣΥ 

Διοικητική οργάνωση του ΕΣΥ 

Ο ιδιωτικός τομέας υγείας 

Η χρηματοδότηση του συστήματος υγείας 

11) Τα δικαιώματα των ασθενών – ενημέρωση, συναίνεση, ιατρικό απόρρητο 

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας 

12) Ανάλυση πρακτικών παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας και case 

studies 

52 

  

Σύνολο Μαθήματος  104 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα μέσω γραπτής 

εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης 

ανάπτυξης. Επίσης, πραγματοποιείται προαιρετική μη 

απαλλακτική πρόοδος και στην αξιολόγηση λαμβάνεται 

υπόψη η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών 

κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Τα κριτήρια αξιολόγησης 

(και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, 

όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και 

η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
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Ξ. Κοντιάδης, Εισαγωγή στην κοινωνική διοίκηση και τους θεσμούς κοινωνικής προστασίας, εκδ. 

Παπαζήση, Αθήνα 2008. 

Ξ. Κοντιάδης/Θ. Τσέκος, Η αναδιάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο., εκδ. 

Παπαζήση, Αθήνα 2008. 

Ξ. Κοντιάδης, Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνικής 

ασφάλειας, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλας, ΑθήναΚομοτηνή 2004. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 

Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως 
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700179 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700179 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου / ειδίκευσης γενικών γνώσεων / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  ( Fundamental Rights-Special Part) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα γνωρίζουν τις ειδικότερες εκφάνσεις της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.  

Θα γνωρίζουν τη βασική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Αμερικανικού Ανωτάτου 

Δικαστηρίου στα εξεταζόμενα θεμελιώδη δικαιώματα.  

Θα κατανοούν τα σχετικά με το φιλοσοφικό υπόβαθρο των ειδικότερων θεμελιωδών δικαιωμάτων.  

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές του πέμπτου εξαμήνου στις ειδικότερες εκφάνσεις θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα πραγματεύεται τη γενική αρχή της ισότητας, το δικαίωμα στη ζωή, την τιμή και 

την ελευθερία, το δικαίωμα στην ιθαγένεια και το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία. Παράλληλα, ιδιαίτερη 

έμφαση δίδεται στη συνταγματική προστασία της γενετικής ταυτότητας και στην προστασία των γενετικών 

δεδομένων και των δεδομένων υγείας. Επίσης εισάγει τους φοιτητές στο φιλοσοφικό υπόβαθρο πολύπλοκων 

ζητημάτων θεμελιωδών δικαιωμάτων.  

Οι κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: 

Η γενική αρχή της ισότητας, η ιστορική της προέλευση, η νομική φύση της αρχής και η θέση της στο σύστημα 

θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι φορείς του γενικού δικαιώματος στην ισότητα, το περιεχόμενο της αρχής και ο 

ανεπιφύλακτος χαρακτήρας της. 

Θετικά μέτρα διάκρισης και η νομολογιακή τους αντιμετώπιση. 

Η προστασία της ζωής. 

Η προστασία της τιμής. 

Η προστασία της ελευθερίας. 

Το δικαίωμα στην ιθαγένεια: Η συνταγματική του κατοχύρωση, το περιεχόμενο του δικαιώματος. 

Η έννοια, νομική φύση και περιεχόμενο της ιθαγένειας. 

Η απόκτηση και απώλεια της ιθαγένειας. 

Η προστασία της προσωπικής ελευθερίας. 

Η προστασία της γενετικής ταυτότητας. 

Ειδικότερα ζητήματα προστασίας γενετικών δεδομένων. 

Το δικαίωμα γνώσεως δότη γενετικού υλικού. 

Γενετικές εξετάσεις και θεμελιώδη δικαιώματα. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές, ενώ η επικοινωνία μαζί τους διευκολύνεται πολύ 

μέσω των emails και της ως άνω εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης…… 

Άλλες………. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

 

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

 Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις 

σύντομης ανάπτυξης  ή προαιρετικά συμμετοχή σε 

απαλλακτική προφορική πρόοδο. Η παρουσία και η ενεργός 

συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διάρκεια των διαλέξεων 

λαμβάνεται υπ’ όψιν στην αξιολόγηση. 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αθανάσιος Ράικος, Συνταγματικό Δίκαιο, Θεμελιώδη Δικαιώματα 4η έκδοση, Εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011.  

Ισμήνη Κριάρη, Γενετική τεχνολογία και θεμελιώδη δικαιώματα, Η συνταγματική προστασία των 

γενετικών δεδομένων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 1999. 

Κώστας Χρυσόγονος/Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017.  

Σπυρίδων Βλαχόπουλος (επιμ.), Θεμελιώδη Δικαιώματα, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017.  

Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα, Γενική Θεωρία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όψεις πολυεπίπεδης 

προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2018.   

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Το Σύνταγμα 

 

 

https://www.sakkoulas.gr/el/editions/i-kriari-katrani-genetiki-technologia-kai-themeliodi-dikaiomata-1999/
https://www.sakkoulas.gr/el/editions/i-kriari-katrani-genetiki-technologia-kai-themeliodi-dikaiomata-1999/
https://www.sakkoulas.gr/el/editions/i-kriari-katrani-genetiki-technologia-kai-themeliodi-dikaiomata-1999/
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700220 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700220 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται: 

Να κατανοεί τη διεπιστημονικότητα της μελέτης του διοικητικού φαινομένου 

Να εντοπίζει τα προβλήματα του σύγχρονου γραφειοκρατικού κράτους, με βάση το θεωρητικό βεμπεριανό 

μοντέλο 

Να μπορεί να προβαίνει σε κριτική αποτίμηση των θεωρητικών προσεγγίσεων της Επιστημονικής Διοίκησης  

Να επιλέγει τα κατάλληλα διοικητικά εργαλεία αντιλαμβανόμενος τις δυνατότητες μεταφοράς μεθόδων από 

τον ιδιωτικό τομέα και τις ανάγκες προσαρμογής τους στις ιδιαιτερότητες του Δημοσίου  

Να μπορεί να κατανοεί τις περιπτώσεις εκείνες όπου απαιτείται η ανάπτυξη και χρήση αποκλειστικών 

εργαλείων δημοσίου μάνατζμεντ 

Να γνωρίζει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση α) πριν την κρίση και β) στη 

διάρκεια της κρίσης. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη του διοικητικού φαινομένου και η παρουσίαση της “Επιστήμης της 

Διοίκησης” ως εφαρμοσμένης επιστήμης. Πέραν της ανάπτυξης των απόψεων κάθε σχετικού θεωρητικού 

ρεύματος (γραφειοκρατικός ιδεότυπος 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 Διοίκησης. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ για παρουσίαση εργασιών 

Χρήση ΤΠΕ για επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Ανάλυση μελετών 

περίπτωσης 

10 

Εκπόνηση εργασίας με τη 

βοήθεια του διδάσκοντος 

30 

Παρουσίαση της εργασίας 

στο πλαίσιο του μαθήματος  

30 

  

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

 Μέθοδοι αξιολόγησης: Παρακολούθηση και συμμετοχή στη διάρκεια 

των διαλέξεων (10%) 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης…… 

Άλλες………. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων  

Ομαδική εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η ατομική εργασία ή εργασία στο πλαίσιο ομάδας, παρουσίαση σε 

ομάδα, χωρίς επικαλύψεις στις θεματικές (30%) 

- Τελική εξέταση (πρόοδος) για όσους έχουν παρουσιάσει εργασία 

(60%). 

- Γραπτή εξέταση για τους λοιπούς φοιτητές (90%). 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

-  

  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Α. ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗ, Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων, εκδ. Σάκκουλα AE, 2012, Κωδικός 

Βιβλίου στον Εύδοξο: 22712015. 

Στ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ, Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη, εκδ. Παπαζήση, 2009, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 

29946. 

 

- Συναφή επιστημονικά έργα:  

Π. Καρκατσούλη, Το κράτος σε μετάβαση, Από τη “διοικητική μεταρρύθμιση” και το “νέο δημόσιο 

management” στη “διακυβέρνηση”, Εκδόσεις Σιδέρης, 2004. 

Κ. Σπανού,  ∆ιοίκηση, πολίτες και δημοκρατία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2000 

Π. Μαΐστρου, Τα τρία κύματα μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα , Εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα, 1999. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 

Διοικητική Μεταρρύθμιση (επανακυκλοφορεί από το έτος 2019) 

Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης 
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ΙΙΙ.   ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

 

700064 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ) 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700064 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 

Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα παρέχει τις θεμελιώδεις γνώσεις για το εμπράγματο δίκαιο. Ο φοιτητής μετά το μάθημα 

γνωρίζει τις βασικές έννοιες του Εμπραγμάτου Δικαίου, τα είδη και τον τρόπο σύστασης των 

εμπραγμάτων δικαιωμάτων . Μπορεί να αντιλαμβάνεται προβλήματα  Εμπραγμάτου  Δικαίου και να 

απαντά σε απλά θέματα εφαρμογής του  Εμπραγμάτου  Δικαίου. 

Παρέχεται ειδική γνώση που είναι απαραίτητη για στελέχη επιχειρήσεων και συμβούλους που 

μετέχουν στις συναλλαγές. Χωρίς τις βασικές έννοιες του εμπραγμάτου δικαίου είναι αδύνατη η 

οποιαδήποτε εργασία που έχει οικονομικό αντικείμενο. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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(3) 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 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις 

(θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική 

τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 
 

 

 

 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αντίληψη για τα προβλήματα του εμπραγμάτου δικαίου, το σύστημα, τις αξίες και τις αρχές αυτού. 
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Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :   

Απόστολος Γεωργιάδης, Εγχειρίδιο Εμπραγμάτου Δικαίου, 2012. 
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700117 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700117 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου και ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (Εκπονείται γραπτή εργασία στην αγγλική γλώσσα και 

παρουσιάζεται ενώπιον του διδάσκοντος από τον/την φοιτητή/τρια) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA152/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Κατανόηση του περιβάλλοντος (με τη συστημική έννοια) του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, και των  

μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Απόκτηση γνώσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών και 

ενεργειακών πόρων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «Διαχείριση 

Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων» θα έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να διδαχθούν τα εξής: 

-Οικονομία και φύση 

-Οικονομική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος 

-Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

-ISO 14000 (EMAS) 

-Παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία οικολογικών προβλημάτων 

-Κυριότεροι λόγοι δυσμενούς επίδρασης στο περιβάλλον της εκβιομηχάνισης και της τεχνολογικής εξέλιξης. 

-Παγκόσμια προβλήματα (οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις) από τις κλιματολογικές μεταβολές και 

από την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

-Περιβαλλοντικό κόστος 

-Διεθνείς συνθήκες που αφορούν το περιβάλλον 

-Έδαφος-Υπέδαφος 

-Η σημασία των υδάτινων πόρων 

-Ενέργεια και περιβάλλον 

-Ο ενεργειακός τομέας της Ελλάδας 

-Εναλλακτικές πηγές ενέργειας 

-Αειφορία, βιώσιμη ανάπτυξη και περιβάλλον 

-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

-Διεθνής και ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος 

-Περιφερειακή ανάπτυξη και περιβάλλον 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

 Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρησιμοποιείται σύγχρονο επιστημονικό υλικό που βοηθά 

στη πληρέστερη κατανόηση των λεχθέντων από την 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, από δημοσιεύσεις σε 

αναγνωρισμένα περιοδικά του εξωτερικού, από τον γραπτό 

και ηλεκτρονικό τύπο, από το διαδίκτυο κ.ά. Η χρήση του 

powerpoint κρίνεται ως απαραίτητη. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

α) Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα απαλλακτικό 

τεστ (γραπτή πρόοδος). Εάν συγκεντρώσουν βαθμολογία 

πέντε (5) και άνω απαλλάσσονται από τις τελικές εξετάσεις. 

Στην περίπτωση που επιθυμούν βελτίωση του βαθμού τους, 

μπορούν να προσέλθουν στις επίσημες εξετάσεις. 

 

β) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα δίδονται εργασίες 

προς εκπόνηση από ομάδες φοιτητών ή ατομικά για θέματα 

που αφορούν τη τρέχουσα πραγματικότητα.  

 

γ) Η ενεργός συμμετοχή με διατύπωση ερωτημάτων και 

προβληματισμών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχία στο μάθημα. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Tyler Miller G., Spoolman S. E. (2018), Περιβαλλοντική Επιστήμη, Επιστ. Επιμέλ. Π. 

Δημητρακόπουλος, Κ. Γαβριλάκης, 15η έκδοση, εκδ. Τζιόλα, Αθήνα  

Ανδρεοπούλου Ζ.-Αραμπατζής Γ.-Πολύζος Σ.,κ.ά., (2008), Φυσικοί πόροι, περιβάλλον και ανάπτυξη, 

εκδ. Τζιόλα, Αθήνα. 

Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων θα χρησιμοποιηθεί επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό από την ελληνική 

και ξένη βιβλιογραφία, από ελληνικά και διεθνή journals, από περιβαλλοντικές μελέτες επιχειρήσεων 

και οργανισμών καθώς και από πηγές πληροφόρησης του Διαδικτύου. 
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700124  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ    

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700124 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ/ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.  

ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα εστιάζει στα βασικά στοιχεία του εμπορικού δικαίου και εισάγει τους φοιτητές στους επιμέρους 

κλάδους του. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 

Γνωρίζει ποιος είναι έμπορος, πώς αποκτάται η ιδιότητα του εμπόρου, ποιες οι έννομες συνέπειες, ποιες 

πράξεις χαρακτηρίζονται εμπορικές,  

Γνωρίζει ποιες είναι οι κυριότερες μορφές εμπορικών συμβάσεων (leasing, factoring, εμπορική 

αντιπροσωπεία, διανομή, δικαιόχρηση). 

Γνωρίζει τους βασικούς όρους λειτουργίας της αγοράς και τους «παίκτες» που δραστηριοποιούνται / 

συμμετέχουν σε αυτήν, ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται τα αντικρουόμενα έννομα συμφέροντα που 

αναπτύσσονται σε μια πλέον ανοικτή (ενωσιακή και παγκόσμια) αγορά, κατανοώντας την έννοια του 

προστατευτέου καταναλωτή. 

Γνωρίζει ποιες είναι οι κυριότερες μορφές άυλων περιουσιακών αγαθών για μια επιχείρηση, καθώς και τις 

δυνατότητες προστασίας τους,  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Έννοια της εμπορικής πράξης, διακρίσεις εμπορικών πράξεων, κριτήρια εμπορικότητας, αντικειμενικά 

εμπορικές πράξεις, υποκειμενικά εμπορικές πράξεις, εξαιρέσεις από την έννοια της εμπορικής πράξης 

Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά αγοράς προς μεταπώληση, χειροτεχνίας, παραγγελίας, μεταφοράς, 

προμήθειας, πρακτορείας, τραπεζικών υπηρεσιών, ασφάλισης, μεσιτείας, διενέργειας ιδιωτικού 

πλειστηριασμού, παροχής υπηρεσιών στο κοινό, επιχείρησης δημοσίων θεαμάτων, ναύλωσης, θαλάσσιων 

αποστολών, θαλάσσιας ασφάλισης 

Συνέπειες της εμπορικότητας των πράξεων, απόκτηση εμπορικής ιδιότητας, κατηγορίες εμπόρων, ουσιαστικά 

έμποροι, τυπικά έμποροι, παράγωγα ή αντανακλαστικά έμποροι, εμπορική επιχείρηση, εμπορικές εταιρίες, 

εμπορική επωνυμία, εμπορική κατοικία και έδρα, εμπορική δημοσιότητα, Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ.), επιμελητήρια 

Έννοια καταναλωτή κατά το ημεδαπό και ενωσιακό δίκαιο, έννοια των Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ), 

προστασία έναντι καταχρηστικών ΓΟΣ, ειδική αναφορά στους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών, 

στις καταναλωτικές οργανώσεις (ενώσεις καταναλωτών) και στη σημασία της συλλογικής αγωγής για την 

προστασία ευρύτερων καταναλωτικών συμφερόντων. 

Έννοια αξιογράφων, τα βασικά χαρακτηριστικά και η λειτουργία τους, συναλλαγματική, επιταγή.    

Συστήματα διανομής, εμπορική αντιπροσωπεία, αμοιβή (προμήθεια) εμπορικού αντιπροσώπου, «αποζημίωση 

πελατείας» εμπορικού αντιπροσώπου, διανομέας / σύμβαση διανομής (απλή, αποκλειστική, επιλεκτική), 

σύμβαση δικαιόχρησης (franchise), εφαρμογή του π.δ. 219/1991, η επίδραση του δικαίου του ανταγωνισμού 

στις εμπορικές συμβάσεις διαμεσολάβησης, ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου. 

Το δίκαιο των άυλων περιουσιακών αγαθών, διακρίσεις μεταξύ βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 

διακριτικά γνωρίσματα, ειδικά η περίπτωση του (εμπορικού) σήματος.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ενίσχυση της διδασκαλίας μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας open eclass 

Κατανοεί τη θέση των εμπορικών επιχειρήσεων και αντιλαμβάνεται τη σημασία του εμπορικού δικαίου στη 

σύγχρονη (παγκοσμιοποιημένη) οικονομική ζωή και στις καθημερινές συναλλαγές. Τόσο μεταξύ 

καταναλωτών και προμηθευτών (B2C), όσο και μεταξύ προμηθευτών (B2B).  

Είναι σε θέση να αντιληφθεί την καθοριστική επίδραση του δικαίου της ΕΕ στη (συν-)διαμόρφωση του 

εμπορικού δικαίου και των εμπορικών συναλλαγών εν γένει, ενώ εξοικειώνεται με την καθοριστική 

νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμα εμπορικά και οικονομικά ζητήματα. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί 

το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Κριτική ικανότητα 

Επιχειρηματικότητα 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (θεωρία) 35 

Πρακτικές ασκήσεις, που 

στόχο έχουν να 

εξασκήσουν την κριτική 

ικανότητα των φοιτητών 

και την ικανότητά τους να 

εφαρμόσουν στην πράξη 

τους διδαχθέντες κανόνες 

δικαίου και να προβούν σε 

νομική αξιολόγηση 

πραγματικών 

περιστατικών. 

35 

Αυτοτελής μελέτη 55 

  

Σύνολο Μαθήματος 

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα)  

 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει δύο θεωρητικά 

ερωτήματα και δύο πρακτικές ασκήσεις.  

Οι φοιτητές υποχρεούνται να απαντήσουν σε ένα θεωρητικό 

ερώτημα και να επιλύσουν μία πρακτική άσκηση, 

αιτιολογώντας την απάντησή τους.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Χατζηγάγιος Θ., Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, 2η έκδοση, 2016, Εκδόσεις Ε.& Δ.ΑΝΙΚΟΥΛΑ Ο.Ε  

 

Ψυχομάνης Σπ., Εμπορικό Δίκαιο, 3η έκδοση, 2018, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ  

Περάκης Ε., Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου, 2η έκδοση, 2018, Νομική Βιβλιοθήκη 

 

Περάκης Ε./Ρόκας Ν., Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου – Αξιόγραφα, 2η έκδοση, 2018, Νομική 

Βιβλιοθήκη 

 

Τριανταφυλλάκης Γ., Εισηγήσεις Εμπορικού Δικαίου, 2η έκδοση, 2018, Νομική Βιβλιοθήκη 
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700194 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700194 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 Ειδίκευσης γενικών γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (Εκπονείται γραπτή εργασία στην αγγλική γλώσσα και 

παρουσιάζεται ενώπιον του διδάσκοντος από τον/την φοιτητή/τρια) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA245/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και 

το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Κατανόηση των βασικών έννοιες στρατηγικής και των σχετικών θεωρήσεων της βιβλιογραφίας και της 

επιχειρηματικής πρακτικής. Κριτική εφαρμογή και αξιολόγηση μεθόδων και τεχνικών αναπτυξιακής 

επιχειρηματικής στρατηγικής ανάλυσης. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα 

«Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» θα έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να διδαχθούν τα εξής: 

-Λειτουργίες του μάνατζμεντ 

-Ορισμός της στρατηγικής 

-Στάδια της στρατηγικής 

-Αναγκαιότητα στρατηγικής 

-Πρoγραμματισμένη (deliberate) και αναδυόμενη (emergent) στρατηγική 

-Τα 5P’s του Mintzberg 

-Λειτουργική αποτελεσματικότητα και στρατηγική 

-Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

-Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

-Συγκριτική προτυποποίηση ή αξιολόγηση (benchmarking) και εξωτερίκευση διαδικασιών 

(outsourcing) 

-Αποστολή (mission) και όραμα (vision) 

-Θεωρήσεις της στρατηγικής 

-Επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης (corporate growth strategy) 

-Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive  

strategies) 

-Διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας 

-Στρατηγική και διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας 

-Ανάλυση επιλεγμένων case studies (περιπτωσιακών μελετών) ή papers (δημοσιεύσεων) για 

συγκεκριμένα πεδία στρατηγικής 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρησιμοποιείται σύγχρονο επιστημονικό υλικό που βοηθά 

στη πληρέστερη κατανόηση των λεχθέντων από την 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, από δημοσιεύσεις σε 

αναγνωρισμένα περιοδικά του εξωτερικού, από τον γραπτό 

και ηλεκτρονικό τύπο, από το διαδίκτυο κ.ά. Η χρήση του 

powerpoint κρίνεται ως απαραίτητη. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 



147 

 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

α) Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα απαλλακτικό 

τεστ (γραπτή πρόοδος). Εάν συγκεντρώσουν βαθμολογία 

πέντε (5) και άνω απαλλάσσονται από τις τελικές εξετάσεις. 

Στην περίπτωση που επιθυμούν βελτίωση του βαθμού τους, 

μπορούν να προσέλθουν στις επίσημες εξετάσεις. 

β) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα δίδονται εργασίες 

προς εκπόνηση από ομάδες φοιτητών ή ατομικά για θέματα 

που αφορούν τη τρέχουσα πραγματικότητα.  

γ) Η ενεργός συμμετοχή με διατύπωση ερωτημάτων και 

προβληματισμών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχία στο μάθημα. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενα συγγράμματα  

-Dess-McNamara-Eisner-Lee, (2019), Στρατηγική Διοίκηση. Θεωρία και Εφαρμογές, επιμ. Β. 

Κέφη-Γ. Μ. Κλήμη, 9η έκδοση, εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα.  

 

-Παπαδάκης Β. Μ., (2016), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, 7η 

έκδοση, τόμος Α’, εκδ. Μπένου, Αθήνα. 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία για περαιτέρω εμβάθυνση 

-Johnson G.-Scholes K.-Whittington R., (2011), Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, 

επιμ. Ν. Κωνσταντόπουλος, μεταφ. Η. Νικολάου, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 

 

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων χρησιμοποιείται επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό από την ελληνική 

και ξένη βιβλιογραφία, από ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και journals καθώς και 

από πηγές του Διαδικτύου. 
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700216 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700216 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 ? 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 

οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

Να αντιληφθούν τη σχέση της επιχειρηματικότητας με ευρύτατο πεδίο γνωστικών αντικειμένων 

Να εμβαθύνουν σε εκείνα τα πεδία που είναι κοντά στα γνωστικά πεδία που διδάσκονται σε άλλα μαθήματα  

Να μπορούν να ξεχωρίζουν τα διάφορα είδη επιχειρηματικότητας 

Να κατανοούν τη σημαντικότητα του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος για τη λειτουργία και 

πορεία μια επιχείρησης σε ανταγωνιστικό περιβάλλον  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες κύριες ενότητες: 

1. Επιχειρηματικότητα (γενικά) 

2. Κοινωνικo - oικονομικό Περιβάλλον 

3. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 

4. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις 

5. Εφοδιαστική Αλυσίδα 

6. Σχεδιασμός Διαδικασιών 

7. Ανθρώπινοι Πόροι 

8. Τεχνική/ τεχνολογική Υποστήριξη 

9. Βασικά Στοιχεία Φορολογίας 

10. Έννοιες Κόστους, Κοστολόγησης και νεκρού σημείου 

11. Εταιρική Διακυβέρνηση, 

12. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Επιχειρηματική Ηθική, 

13. Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου( ΩΡΕΣ) 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  

PROJECT 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

20 

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΤΊΜΗΣΗ)  30 

 

Σύνολο Μαθήματος  
89 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

 

1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

Ή 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  
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Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

2. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) 

Υπάρχει επιλογή για τους φοιτητές να εκπονήσουν ατομική εργασία 

στο πλαίσιο του μαθήματος, αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη ενός 

Επιχειρηματικού σχεδίου.  

Οι εργασίες που θεωρούνται ολοκληρωμένες παρουσιάζονται από τους 

φοιτητές και εξετάζονται προφορικά. 

Και οι φοιτητές που έχουν αναλάβει απαλλακτική εργασία, μπορούν να 

συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις για μία προσθετική μονάδα, 

εφόσον επιτύχουν και στις εξετάσεις.  

 Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Παπαδάκης Β, Εκδόσεις Μπένου, 201 

Διαστάσεις της Επιχειρηματικότητας, Εκδόσεις Πάντειο (ΜοΚΕ) 2015  
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700231 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσιας Διοίκησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700231 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται 

ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου, Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA275/ 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η/ο φοιτήτρια/τής κατανοεί τις σχέσεις ομοιότητας, διαφοράς και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις «σφαίρες» του 

Δικαίου και της Οικονομίας, και καθοδηγείται στην κριτική διερεύνηση υποκείμενων ζητημάτων, 

μεθοδολογικών, θεωρητικών και εμπειρικών, μέσω βιβλιογραφίας και αυτοτελούς ερευνητικής δραστηριότητας. 

Εμβαθύνει στις και χρησιμοποιεί τις γνώσεις που έχει αποκτήσει από διάφορα μαθήματα Δικαίου και 

Οικονομίας, ενώ εισάγεται, ταυτοχρόνως, στη διεπιστημονική διερεύνηση των κοινωνικών φαινομένων.  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα συνδιδάσκεται από Καθηγητές του Τομέα Δικαίου και του Τομέα Οικονομίας, και αποσκοπεί 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 κοινωνικού εισοδήματος, η θεωρία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, οι 

εφαρμογές της θεωρίας πιθανοτήτων 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 οικονομικής κρίσης. Οι παραδόσεις καταλήγουν με διοργάνωση ετήσιου διήμερου ανοικτού 

σεμιναρίου, στο οποίο δύνανται να μετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού, στην άντληση ορισμένων 

στατιστικών στοιχείων και επιστημονικών ευρημάτων (π.χ. 

γραφήματα περίπλοκων συναρτησιακών σχέσεων μέσω του 

Mathematica), και την επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 30% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

40% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

30% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

 

Γραπτή εργασία. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) 

αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών 

για τις εξετάσεις.  

 

 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

σκέψης…… 

Άλλες………. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. 

Αυτόνομη εργασία. 

Ομαδική εργασία. 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Αριστοτέλης (2006) Ηθικά Νικομάχεια, Τόμοι 1-2, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζήτρος.  

Γέμτος, Π. (2001) Οικονομία και Δίκαιο, Τόμοι Α-Β, Αθήνα, Σάκκουλας.  

Μαριόλης, Θ. (2018) Μεσότητα και «Τρίτος Άνθρωπος» στην Αριστοτελίζουσα θεωρία των ανταλλακτικών 

αξιών, Statistical Review, 11-12, pp. 142-160. 

North, D. C. (2006) Θεσμοί, Θεσμική Αλλαγή και Οικονομική Επίδοση, Αθήνα, Παπαζήσης.  

Πασουκάνις, Ε. ([1924] 1977) Μαρξισμός και Δίκαιο, Αθήνα, Οδυσσέας.  

Πετράκος, Γ. (2017) Εφαρμογές της Θεωρίας Πιθανοτήτων με τη Χρήση της R, Αθήνα, Εκδόσεις Τσότρας. 

 

-  Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Cambridge Journal of Economics, European Journal of Law and Economics, Journal of the History of 

Economic Thought, International Review of Law and Economics, Kyklos, The European Journal of the History 

of Economic Though, The Journal of Law and Economics. 
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ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

 

 Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
 

700037 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700037 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις για την κατανόηση και ανάλυση Οικονομικής Πολιτικής, όπως εφαρμόζεται 

στην πράξη από τους φορείς της.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση της ακολουθούμενης 

μακροοικονομικής οικονομικής πολιτικής με βάση τη θεωρία της οικονομικής πολιτικής και τη 

μακροοικονομική θεωρία. Περιλαμβάνει βασικές γνώσεις της θεωρίας της οικονομικής πολιτικής και της 

μακροοικονομικής ανάλυσης. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η ανάλυση της διαδικασίας διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, των εννοιών της 

γραφειοκρατίας, παραοικονομίας, φοροδιαφυγής, διακυβέρνησης και της διαφθοράς και των 

επιπτώσεών της στην οικονομική πολιτική.  

2. 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.  

3. Το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού.  

4. Η εξέταση των εννοιών της πλήρους απασχόλησης και της ανεργίας, η μέτρηση της ανεργίας, τα 

είδη της ανεργίας.  

5. Η ανάλυση των διεθνών λογαριασμών της οικονομίας και συγκεκριμένα του ισοζυγίου πληρωμών 

και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και των προβλημάτων με τα οποία συνδέονται.  

6. Η εξέταση του προβλήματος της οικονομικής μεγέθυνσης.  

7. Όλα τα παραπάνω ζητήματα αναλύονται με αναφορά στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ειδικότερα στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της διαμόρφωσης της οικονομικής 

στο πλαίσιο της ΟΝΕ, της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

μηχανισμών χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση powerpoint. 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/τριες 

για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα είτε απευθείας είτε 

μέσω του openeclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική 

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται κατά κανόνα με γραπτές 

εξετάσεις χωρίς τη χρήση βιβλίων ή σημειώσεων 

Σε εξαιρετικές περιόδους δίνεται εναλλακτική δυνατότητα 

γραπτής απαλλακτικής εργασίας.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Οικονομική Πολιτική, Τρίτη βελτιωμένη έκδοση. Συγγραφείς:  Ι.Σ. Βαβούρας σε συνεργασία με Χ. Βαβούρα, 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2019. 

 

Σε κάθε κεφάλαιο της ύλης περιλαμβάνεται εκτενής ελληνική και ξένη βιβλιογραφία για περαιτέρω εμβάθυνση 

στο θέμα 
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700102 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσιας Διοίκησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται 

ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου, Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA168/ 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα παρέχει τις θεμελιώδεις γνώσεις για την πραγμάτευση του Διεθνικού Οικονομικού Συστήματος σε 

μακροοικονομική βάση. Η/ο φοιτητής κατανοεί την εμπειρική εικόνα του εν λόγω συστήματος, το ζήτημα της 

άσκησης εθνικών οικονομικών πολιτικών σε ανοικτές οικονομίες, και τα προβλήματα τα οποία απορρέουν από τις 

ασύμμετρες αλληλεξαρτήσεις, οι οποίες κατ’ ανάγκην υφίστανται μεταξύ των εθνικών οικονομιών και, άρα, 

μεταξύ αυτών των πολιτικών. Εμβαθύνει στη Μακροοικονομική Ανάλυση και την εφαρμόζει με κριτικό τρόπο σε 

ανοικτές οικονομίες, τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά.  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Το Μάθημα αναλύει το Διεθνικό Οικονομικό Σύστημα μακροοικονομικά, πραγματεύεται τη λεγόμενη 

«νομισματική πλευρά» του και, συνεπώς, επικεντρώνεται στα ζητήματα: (i) ενεργού ζητήσεως, (ii) ανισορροπίας 

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 προαναφερθέντων ζητημάτων. Από καθαρά 

μεθοδολογική και διδακτική άποψη, η έμφαση δίνεται στην κατανόηση της λογικής συγκρότησης των διαφόρων 

υποδειγμάτων και, έτσι, στη συγκριτική και κριτική εξέταση των διδασκαλιών των διαφόρων σχολών (Κεϋνσιανή, 

Μετακεϋνσιανή, Μονεταριστική, Ορθολογικών Προσδοκιών, Νεο-Κεϋνσιανή) της Διεθνικής Μακροοικονομικής. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού, στην άντληση ορισμένων 

στατιστικών στοιχείων και επιστημονικών ευρημάτων (π.χ. γραφήματα 

περίπλοκων συναρτησιακών σχέσεων μέσω του Mathematica), και την 

επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις 

(θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική 

τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για 

τις εξετάσεις.  

 
 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες………. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. 

Αυτόνομη εργασία. 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Argy, V. International Macroeconomics. Theory and Policy, London, Routledge. 

Μαριόλης, Θ., Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Οικονομική Κρίση, Αθήνα, Matura. 

Krugman, P., Obstfeld, M., Melitz, J., Διεθνής Οικονομική. Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα, Κριτική. 

Salvatore, D., Διεθνής Οικονομική, Αθήνα, Τζιόλα. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Cambridge Journal of Economics, Economia Internazionale/International Economics, Économie 

Internationale, Journal of International Economics, International Economics, Metroeconomica, Review of 

International Economics. 
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700159 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700159 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων.  

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (Εκπονείται γραπτή εργασία στην αγγλική γλώσσα και 

παρουσιάζεται ενώπιον του διδάσκοντος από τον/την φοιτητή/τρια) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA243/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Γνώση της Ποιότητας, γενικά, και της Ολικής Ποιότητας, ειδικά, καθώς και των συστημάτων 

Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα σχετικά Πρότυπα (ISO, HACCP, EMAS), στην επιστήμη 

της Διοίκησης. Κατανόηση της εφαρμογής διαδικασιών και μεθόδων Ποιότητας στη λειτουργία, 

ανταγωνισμό και βιωσιμότητα των Οργανισμών και Επιχειρήσεων, και στις σχέσεις τους με τους 

πελάτες τους. Γνώση των μεθόδων και τεχνικών πρόληψης, παρακολούθησης, ελέγχου και 

διασφάλισης Ποιότητας. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο των διαλέξεων εστιάζει στη πληρέστερη προσφορά γνώσεων για συγκεκριμένες 

θεματικές ενότητες. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία 

μεταξύ άλλων να διδαχθούν τα εξής: 

-Τα βασικά χαρακτηριστικά, οι αντικειμενικοί σκοποί και οι συνέπειες της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας 

-Οι κύκλοι ποιότητας 

-Ποιότητα και ανθρώπινος παράγοντας 

-Ποιότητα και καινοτομία 

-Διαχείριση διαδικασιών 

-Κόστος ποιότητας 

-Διαχείριση αλλαγών (change management) 

-Τα μοντέλα πιστοποίησης (ISO, HACCP, EMAS) 

-Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διοίκησης Ποιότητας (European Foundation for Quality Management-

ΕFQM) 

-Η ποιότητα των υπηρεσιών (The SERVQUAL model) 

-Μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας 

-Τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας 

-Ο ποιοτικός manager 

-Η ποιότητα στην ελληνική πραγματικότητα 

-Ποιότητα και δημόσιος τομέας 

-Δείκτες ικανοποίησης πελατών 

-Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering-BPR) 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρησιμοποιείται σύγχρονο επιστημονικό υλικό που βοηθά 

στη πληρέστερη κατανόηση των λεχθέντων από 

αναγνωρισμένα περιοδικά του εξωτερικού, από την ελληνική 

και ξένη βιβλιογραφία, από τον γραπτό, ηλεκτρονικό και 

διαδικτυακό τύπο κ.ά. Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων, οι 

φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και εκπονούν ή προτείνουν 

λύσεις σε υποθετικά ή πραγματικά προβλήματα που 

απασχολούν τις σύγχρονες οικονομικές μονάδες. Η χρήση 

powerpoint κρίνεται ως απαραίτητη.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. 

Αυτόνομη εργασία. 

Ομαδική εργασία. 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

α) Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα απαλλακτικό 

τεστ (γραπτή πρόοδος). Εάν συγκεντρώσουν βαθμολογία 

πέντε (5) και άνω απαλλάσσονται από τις τελικές εξετάσεις. 

Στην περίπτωση που επιθυμούν βελτίωση του βαθμού τους, 

μπορούν να προσέλθουν στις επίσημες εξετάσεις. 

β) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα δίδονται εργασίες 

προς εκπόνηση από ομάδες φοιτητών ή ατομικά για θέματα 

που αφορούν τη τρέχουσα πραγματικότητα.  

γ) Η ενεργός συμμετοχή με διατύπωση ερωτημάτων και 

προβληματισμών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχία στο μάθημα. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Κέφης Β., (2014) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 

 

Στις διαλέξεις χρησιμοποιείται επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό από την ελληνική και ξένη 

επιστημονική βιβλιογραφία, από αναγνωρισμένα journals και από πηγές του Διαδικτύου ενώ 

επιλύονται case studies (περιπτωσιακές μελέτες) συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του 

μαθήματος. 
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700198 ΔΙΕΘΝΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700198 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 

οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

Να κατανοούν τη φιλοσοφία, τις αρχές και τα βασικά θέματα που αναφέρονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(ΔΛΠ) και στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Συνολικά αναφέρονται ως 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  

Να κατανοούν τη μεθοδολογία της μετατροπής οικονομικών μεγεθών και οικονομικών καταστάσεων από τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)  προς τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

Να εφαρμόζουν βασικά σημεία της μεθοδολογίας από ΕΛΠ σε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

Να κατανοούν συγκεκριμένα στοιχεία δημοσιευμένων κατά ΔΛΠ οικονομικών καταστάσεων.  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες κύριες ενότητες: 

Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)  

Οι κύριες διαφορές των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ  από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) 

Πάγια και χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing)  

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Προβλέψεις και Απομειώσεις   

Αναβαλλόμενοι φόροι 

Λοιπά θέματα προτύπων (συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, πληροφορίες Σημειώσεων, εμφάνιση 

κατασκευαστικών συμβολαίων κλπ)  

Παραδείγματα μετατροπής από ΕΛΠ σε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

Συνήθη σφάλματα κατά τη μετατροπή από ΕΛΠ σε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

Εκτιμήσεις της διοίκησης και ο ρόλος εκτιμητών, αναλογιστών και ελεγκτών στην εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου( ΩΡΕΣ) 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 52 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  

PROJECT 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

20 

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΤΊΜΗΣΗ)  50 

 

Σύνολο Μαθήματος  
122 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 

1 ΜΟΝΑΔΑ) 

 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  
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Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Οι φοιτητές συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις. Επιπλέον έχουν την 

επιλογή να εκπονήσουν ατομική εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος. 

Αναλαμβάνοντας να αναλύσουν από μία εισηγμένη στη ΧΑΑ εταιρεία.  

Για τις εργασίες που θεωρούνται ολοκληρωμένες οι φοιτητές 

λαμβάνουν μια πρόσθετη μονάδα στη βαθμολογία τους. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  Φίλος Ι., Αποστόλου Α.,  Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010,  Εύδοξος 2801 

Οικονομικές καταστάσεις εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιρειών 
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700207 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700207 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 Ειδίκευσης γενικών γνώσεων /ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA349/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα παρέχει απαραίτητες μαθηματικές γνώσεις για την κατανόηση της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας. 

Η Γραμμικη Άλγεβρα και ο πολυμεταβλητός Διαφορικός Λογισμός χρησιμοποιούνται σε όλα τα πεδία τηε 

Οικονομικής Επιστήμης, όπως στην Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Διεθνής Οικονομική και 

Οικονομετρία. Οι φοιτητές/τριες αποκτούν γνώσεις ιδιαίτερα πάνω στα πεδία που σχετίζονται με:  

1. Επίλυση γραμμικών συστημάτων. 

2. Εισαγωγή στην Θεωρία των Διανυσματικών Χώρων. 

3. Εισαγωγή στον Πολυμεταβλητό Διαφορικό και  Ολοκληρωτικό Λογισμό. 

4. Εισαγωγή στην Αριστοποίηση Συναρτήσεων χωρίς και με Περιορισμούς. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

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 μεταβλητές. 

 

Α. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 

Διανυσματικοί χώροι, Γραμμικές απεικονήσεις, Μήτρες, Ορίζουσες, Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα, Γραμμικές 

Εξισώσεις, Λύση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων, Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων. 

 

Β. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝAΡΤΗΣΕΩΝ  ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Βασικές έννοιες, Οικονομικές συναρτήσεις, Παραγώγιση, Εφαρμογές, Ακρότατα, Δεσμευμένα Ακρότατα, 

Γραμμικός και μη Γραμμικός Προγραμματισμός. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και 

ασκήσεις (θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

εξετάσεις.  

 
 

 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (τόμος Β'), Συγγραφέας: Μ. 

Λουκάκης - Εκδόσεις: Σοφία. 

 

Οικονομικά Μαθηματικά - Συγγραφέας: Ν. Μυλωνάς- Γ. Σαραφόπουλος – Εκδόσεις: Τζιόλα. 
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ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

 

700065  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ)  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700065 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου / ειδίκευσης γενικών γνώσεων / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ , στα αγγλικά (Comparative Constitutional Law) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα γνωρίζουν το Συνταγματικό Δίκαιο διαφόρων έννομων τάξεων.  

Θα κατανοήσουν τις διαφορές διαφόρων έννομων τάξεων σε θεμελιώσεις θεσμούς συνταγματικού δικαίου, 

όπως η εκλογή του ανώτατου άρχοντα, ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων και η λαϊκή νομοθετική 

πρωτοβουλία.   

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές του έκτου εξαμήνου στην ανάλυση του συνταγματικού δικαίου 

διαφόρων έννομων τάξεων, όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Μ. Βρετανίας και των ΗΠΑ. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε συνταγματικούς θεσμούς, όπως η εκλογή του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα, ο 

έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων και η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Παράλληλα εξετάζεται κατά 

πόσον ξένα συνταγματικά πρότυπα θα μπορούσαν να ενσωματωθούν με επιτυχία στην ελληνική έννομη τάξη 

στο πλαίσιο επικείμενων συνταγματικών αναθεωρήσεων.  

 

Οι κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: 

Βασικοί θεσμοί συνταγματικού δικαίου της Γαλλίας, Γερμανίας,  Ελβετίας, Μ. Βρετανίας και των ΗΠΑ  

Συγκριτική ανάλυση της εκλογής του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα. 

Συγκριτική ανάλυση του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων 

Συγκριτική ανάλυση του θεσμού της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας 

Προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης στην ελληνική έννομη τάξη επί τη βάσει επιτυχημένων 

συνταγματικών θεσμών της αλλοδαπής.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές, 

ενώ η επικοινωνία μαζί τους διευκολύνεται πολύ μέσω των emails και 

της ως άνω εκπαιδευτικής πλατφόρμας.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 60 

Μελέτη  & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

20 

Μελέτη & ανάλυση 

νομολογιακών 

περιπτώσεων 

20 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 



171 

 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης 

ανάπτυξης  ή προαιρετικά συμμετοχή σε απαλλακτική πρόοδο.  

Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διάρκεια 

των διαλέξεων λαμβάνεται υπ’ όψιν στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, 

όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η 

προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Αθανάσιος Ράικος, Συνταγματικό Δίκαιο, Γενική Πολιτειολογία-Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο και 

Οργανωτικό Μέρος Ι,, τόμοι Ι και ΙΙ,  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεμελιώδη Δικαιώματα 4η έκδοση, 

Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011.  

Ηλίας Νικολόπουλος, Ο θεσμός της λαϊκής νομοθετικής και συνταγματικής πρωτοβουλίας. Συμβολή στο 

συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1997. 

Ηλίας Νικολόπουλος, Ο θεσμός του Προέδρου της Βουλής Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 

Πολυξένη Παπαδάκη, Η νομική Θεωρία της Επανάστασης, 2014 

Παναγιώτης Πετρουλάκος, Το πολίτευμα των ΗΠΑ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 1995.  

Απόστολος Βλαχογιάννης, Το Σύνταγμα στη νέα ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, Εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2018.  

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Το Σύνταγμα 

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 

Νομολογίας Δικαστηρίων και σχολιασμού αποφάσεων  

 

 

 

https://www.cecl2.gr/index.php/el/publications/comparative-constitutional-law/715-2018-12-13-13-44-59
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700103 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου/Ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA169/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα γνωρίζουν την έννοια του φόρου ως χρηματική, οριστική, υποχρεωτική παροχή, χωρίς ειδικό 

αντάλλαγμα και τις διακρίσεις των φόρων 

Θα έχουν κατανοήσει τη συνταγματική βάση και τα όρια της φορολογικής εξουσίας 

Θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες του ελληνικού και ευρωπαϊκού φορολογικού συστήματος 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 

Κατά την ανάπτυξη του μαθήματος επιχειρείται η προσέγγιση της επίδρασης των ευρωπαϊκών φορολογικών 

κανόνων στην εθνική φορολογική νομοθεσία:  α) της επίδρασης των κανόνων με θετικό περιεχόμενο 

(εναρμόνιση) και β) επίδραση των κανόνων με αρνητικό περιεχόμενο (απαγορεύσεις).  

Εισαγωγικά, εξετάζονται και αναλύονται οι κανόνες και αρχές άσκησης της φορολογικής εξουσίας του 

Κράτους, 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 φορολογική 

κυριαρχία και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και  η 

εξάλειψη της διπλής φορολογίας. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές, καθώς στην πλατφόρμα openeclass.panteion.gr 

αναρτάται χρήσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, με σκοπό 

την εμπέδωση του μαθήματος από τους φοιτητές, ενώ η 

επικοινωνία μαζί τους διευκολύνεται πολύ μέσω των emails 

και της ως άνω εκπαιδευτικής πλατφόρμας.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 

Μελέτη  & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

20 

Μελέτη & ανάλυση 

περιπτώσεων 

30 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Προφορική εξέταση με ερωτήσεις 

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

σύντομης ανάπτυξης. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή 

των φοιτητών κατά τη διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται 

υπόψη στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η 

λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου 

γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η 

προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Β. Κουγέας, Οι πηγές του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 

Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 6η έκδοση, 2020 

Θ. Φορτσάκης, Φορολογικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 5η έκδοση, 2020 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 

Διοικητική Δίκη 

Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου 
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700114  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700114 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.  

ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα εστιάζει στα βασικά στοιχεία του τραπεζικού δικαίου και εισάγει τους φοιτητές στο τραπεζικό 

σύστημα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο και στις τραπεζικές υπηρεσίες. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 

Έχει γνώση της ίδρυσης, λειτουργίας και των βασικών εργασιών των πιστωτικών ιδρυμάτων  

 

Κατανοεί  τον κρίσιμο ρόλο των τραπεζών στη σύγχρονη οικονομική ζωή και τον αντίκτυπό τους σε 

επιχειρήσεις και καταναλωτές και διακρίνει τα προβλήματα και τις ατέλειες του συστήματος   

 

Εφαρμόζει τους τραπεζικούς κανόνες δικαίου σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και να εξετάζει τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (πιστωτικών ιδρυμάτων και πελατών τους) 

 

Αξιολογεί την εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ και να εξάγει 

συμπεράσματα και να προβαίνει σε εκτιμήσεις 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), νομισματική πολιτική, βασικοί ευρωπαϊκοί τραπεζικοί θεσμοί, 

αρχές λειτουργίας τους και αρμοδιότητές τους, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

Οι τρεις πυλώνες της τραπεζικής ένωσης στην ΕΕ και ο τρόπος λειτουργίας τους, ο Ενιαίος Εποπτικός 

Μηχανισμός, ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης, το υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης 

Καταθέσεων, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 

Έννοια της τράπεζας/του πιστωτικού ιδρύματος, διαδικασία και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 

πιστωτικών ιδρυμάτων, η νομική τους μορφή, η έννοια των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων 

επενδύσεων  

Ασκούμενη εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυμάτων, αρμόδια εποπτική αρχή, κεφαλαιακή επάρκεια 

(φερεγγυότητα) πιστωτικών, χρηματοδοτικά ανοίγματα, κίνηση κεφαλαίων και συστήματα πληρωμών, 

πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ανάκληση άδειας 

πιστωτικού ιδρύματος, εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων 

Τραπεζικές συμβάσεις, χαρακτηριστικά της σχέσης τράπεζας – πελάτη, σχέση εμπιστοσύνης, γενικό και ειδικό 

τραπεζικό απόρρητο, η χρήση προδιατυπωμένων Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ) στις συναλλαγές μεταξύ 

τραπεζών και των πελατών τους, τραπεζικοί λογαριασμοί, αλληλόχρεος λογαριασμός, τραπεζικά επιτόκια, 

ανατοκισμός 

Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, διακρίσεις καταθέσεων, σύστημα εγγύησης 

καταθέσεων και επενδυτικών υπηρεσιών, Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) 

Χορήγηση πιστώσεων, δάνειο, τραπεζική εγγύηση, εγγυητική επιστολή (Ε/Ε), επιχειρηματικά δάνεια, 

στεγαστικά δάνεια, καταναλωτική πίστη 

Υπηρεσίες πληρωμών, έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμών, έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, επιστωτική 

κάρτα 

Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτική μίσθωση, τραπεζοασφάλειες 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Ενίσχυση της διδασκαλίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open 

eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (θεωρία) 35 

Πρακτικές ασκήσεις, που 35 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

Άσκηση κριτικής 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

στόχο έχουν να 

εξασκήσουν την κριτική 

ικανότητα των φοιτητών 

και την ικανότητά τους να 

εφαρμόσουν στην πράξη 

τους διδαχθέντες κανόνες 

δικαίου και να προβούν σε 

νομική αξιολόγηση 

πραγματικών 

περιστατικών. 

Αυτοτελής μελέτη 55 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα)  

 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει δύο θεωρητικά ερωτήματα 

και δύο πρακτικές ασκήσεις.  

Οι φοιτητές υποχρεούνται να απαντήσουν σε ένα θεωρητικό ερώτημα 

και να επιλύσουν μία πρακτική άσκηση, αιτιολογώντας την απάντησή 

τους. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Ψυχομάνης Σπ., Εγχειρίδιο τραπεζικού δικαίου, 2η έκδοση, 2016, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ  

 

Ρόκας Ν./Γκόρτσος Χρ./Μικρουλέα Α./Λιβαδά Χ., Στοιχεία τραπεζικού δικαίου, Δημόσιο & ιδιωτικό 

τραπεζικό δίκαιο, 3η έκδοση, 2016, Νομική Βιβλιοθήκη  

 

 



178 

 

700153   ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700153 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.  

ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα εστιάζει στις βασικές έννοιες του ατομικού εργατικού δικαίου και εισάγει τους φοιτητές στη σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών (εργοδοτών και 

εργαζομένων). 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 

Έχει γνώση των νομικών θεμελίων του εργατικού δικαίου, της προστατευτικής λειτουργίας του, των βασικών 

αρχών του και των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

Κατανοεί τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και να τη διακρίνει από τη σχέση εργασίας 

δημοσίου δικαίου, τις λοιπές συμβατικές σχέσεις παροχής εργασίες και τις διάφορες μορφές υπηρεσιών 

Εφαρμόζει τους κανόνες εργατικού δικαίου σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και να εξετάζει τις 

υποχρεώσεις  και τα δικαιώματα που ανακύπτουν εκατέρωθεν για τα συμβαλλόμενα μέρη 

Ανευρίσκει και να προτείνει νομικές λύσεις για τα απορρέοντα προβλήματα 

Αξιολογεί τις εργασιακές σχέσεις στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, να εξάγει 

συμπεράσματα και να προβαίνει σε εκτιμήσεις 

 

Γενικές Ικανότητες 



179 

 

 

(3) 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 ελληνική 

έννομη τάξη, οι βασικές αρχές του εργατικού δικαίου 

Έννοια, λειτουργία και κύρος της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, η έννοια της εξάρτησης, η απασχόληση 

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, προσωρινή απασχόληση, 

εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών (outsourcing), τηλεργασία   

Η αμοιβή της μισθωτής εργασίας, νομική έννοια και βασικά χαρακτηριστικά μισθού, κατηγορίες μισθών, 

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 σύμβασης 

εργασίας αορίστου χρόνου, ομαδικές απολύσεις  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Ενίσχυση της διδασκαλίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open 

eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (θεωρία) 25 

Πρακτικές ασκήσεις, που 

βασίζονται σε πραγματικά 

περιστατικά, επί των 

οποίων εκδόθηκαν 

δικαστικές αποφάσεις και 

στόχο έχουν να 

εξασκήσουν την κριτική 

ικανότητα των φοιτητών 

και την ικανότητά τους να 

25 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Ανάλυση, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση πραγματικών δεδομένων και υπαγωγή αυτών σε βασικούς 

νομικούς κανόνες για αναζήτηση λύσεων 

Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε εργασιακά ζητήματα  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

εφαρμόσουν στην πράξη 

τους διδαχθέντες κανόνες 

δικαίου και να 

αξιολογήσουν νομικά 

πραγματικές καταστάσεις. 

Μετά την επίλυση κάθε 

πρακτικής άσκησης 

γνωστοποιείται στους 

φοιτητές η κρίση του 

δικαστηρίου. 

Αυτοτελής μελέτη 50 

  

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει δύο θεωρητικά ερωτήματα 

και μία πρακτική άσκηση. Οι φοιτητές υποχρεούνται να απαντήσουν 

ένα θεωρητικό ερώτημα και να επιλύσουν την πρακτική άσκηση, 

αιτιολογώντας την απάντησή τους. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η 

λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Ληξουριώτης Ι., Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 5η έκδοση, 2017, Νομική Βιβλιοθήκη 

Ληξουριώτης Ι. (Επιμέλεια), Εφαρμογές εργατικού δικαίου, Ατομικές και συλλογικές εργασιακές σχέσεις, 2η 

έκδοση, 2017, Νομική Βιβλιοθήκη  

Ζερδελής Δ., Εργατικό δίκαιο, Ατομικές εργασιακές σχέσεις, 3η έκδοση, 2015, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ  

Αγαλλοπούλου Π., Εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο, 4η έκδοση, 2014, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ  

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
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700184 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700184 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου / ειδίκευσης γενικών γνώσεων / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής αναμένεται: 

Να του έχει δοθεί μια συνολική εικόνα με χρονολογική σειρά, της διαμόρφωσης και εξελικτικής πορείας του 

τουρισμού στις διάφορες χώρες κατά την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.   

Να έχει κατανοήσει: το εννοιολογικό περιεχόμενο του τουρισμού, τη δυναμική του τουρισμού, τις επιδράσεις, 

τους παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του, καθώς επίσης τις προσδοκίες και τα ερωτηματικά που 

δημιουργεί αυτή, τη διχογνωμία για τις επιδράσεις του τουρισμού,  

Να έχει ενημερωθεί για την ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού και τις τάσεις του, την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που δημιουργούν τα διογκούμενα ρεύματα του διεθνούς τουρισμού και τις τάσεις του μαζικού 

τουρισμού, τα κίνητρα και τους φραγμούς της τουριστικής μετακίνησης, τα επακόλουθα της τουριστικής 

ανάπτυξης, τη συμβολή της  τουριστικής ανάπτυξης στην οικονομική ανάπτυξη, τα κριτήρια αξιολόγησης της 

οικονομικής σημασίας και αποδοτικότητας του τουρισμού και τον μέλλον αυτού.  

Να έχει κατανοήσει ότι η ανάπτυξη του τουρισμού σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εκτός από οικονομικές 

επιδράσεις, ασκεί και άλλες επιδράσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι κοινωνικές, οι πολιτιστικές 

και περιβαλλοντικές. 

Να έχει λάβει γνώση, ότι ο τουρισμός έχει αναχθεί σε σημαντική παγκόσμια βιομηχανία. Ότι η ανάπτυξή του 

συνοδεύτηκε από συνεχή εξειδίκευση. Ότι η ανάπτυξη των διεθνών αερογραμμών, η πρόοδος στην τεχνολογία 

της πληροφορίας και η αυξανόμενη ευελιξία στην οργάνωση και διεξαγωγή των οργανωμένων εκδρομών 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα: Ιστορική εξέλιξη του τουρισμού:  Κατά την Αρχαιότητα, τη Ρωμαϊκή περίοδο, τη Βυζαντινή και 

κατά τον Μεσαίωνα. 

2η εβδομάδα: Η σύγχρονη εποχή του ελληνικού τουρισμού, ιστορική εξέλιξη, πρώτη, δεύτερη περίοδος. 

Πλεονεκτήματα – προβλήματα αδυναμίες – προτάσεις ανάπτυξης. 

3η εβδομάδα: Το τουριστικό φαινόμενο: Αίτια ανάπτυξης αυτού, διακρίσεις. 

4η εβδομάδα: Συνέπειες του τουρισμού: Οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές.  

5η εβδομάδα: Θεσμικό πλαίσιο της διοίκησης του Ελληνικού Τουρισμού: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.  

6η εβδομάδα: Εναλλακτικές  μορφές τουρισμού. Έννοια – ιστορική αναφορά – συνέπειες (θετικές, αρνητικές), 

ελληνική και διεθνής  πραγματικότητα – προβλήματα και προτάσεις.    

7η εβδομάδα: Εναλλακτικές μορφές τουρισμού συνέχεια…. 

8η εβδομάδα: Εναλλακτικές μορφές τουρισμού συνέχεια…. 

9η εβδομάδα: Εναλλακτικές μορφές τουρισμού συνέχεια…. 

10η εβδομάδα: Εναλλακτικές μορφές τουρισμού συνέχεια…. 

11η εβδομάδα: Εναλλακτικές μορφές τουρισμού συνέχεια…. 

12η εβδομάδα: Εναλλακτικές μορφές τουρισμού συνέχεια…. 

13η εβδομάδα: Συζήτηση - Συμπεράσματα 

14η εβδομάδα: Παρουσίαση Εργασιών 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές, καθώς στην πλατφόρμα 

https://openeclass.panteion.gr/ αναρτάται χρήσιμο ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό, με σκοπό την εμπέδωση του μαθήματος 

από τους φοιτητές, ενώ η επικοινωνία μαζί τους 

διευκολύνεται πολύ μέσω των emails και της ως άνω 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

συνέβαλλαν στη σύγχρονη δομή και στα χαρακτηριστικά της τουριστικής βιομηχανίας. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

https://openeclass.panteion.gr/
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ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Προφορική εξέταση με ερωτήσεις 

ανάπτυξης  ή απαλλακτική εργασία μετά από παρουσίαση με 

power point. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των 

φοιτητών κατά τη διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται υπ’ 

όψιν στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η 

λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου 

γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η 

προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Απαιτούμενη 

Βενετσανοπούλου Μάρω , «Η κρατική συμβολή στον τουρισμό – Εναλλακτικές μορφές τουρισμού» , 

Εκδ. “Interbooks”, Αθήνα 2006 

 

Προτεινόμενη 

Τσάρτας Π. Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη Εκδ.Κριτική Αθήνα 2010 

Κοκκώσης Χ.,Τσάρτας Π.,Γκριμπά Ε.Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Εκδ. Κριτική 

Αθήνα 2011 
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ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

 

700071 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ) 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700071 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ/ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.  

ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με 

το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα εστιάζει στα βασικά στοιχεία του δικαίου των εταιριών, εισάγοντας τους φοιτητές στις 

σύγχρονες μορφές εμπορικών εταιριών.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 

Γνωρίζει τις νομοθετικά προβλεπόμενες μορφές εταιρικής συνεργασίας για την άσκηση εμπορικής 

δραστηριότητας από κοινού, με σύμπραξη πλειόνων φυσικών ή νομικών προσώπων, τον τρόπο 

ίδρυσης των εμπορικών εταιριών, τα  ουσιώδη χαρακτηριστικά τους, τους κανόνες λειτουργίας τους, 

τις σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους, καθώς επίσης και με την εταιρία, αλλά και με τρίτους. 

Κατανοεί με ευκολία τις διαφορές μεταξύ των εταιρικών τύπων και να διακρίνει τον πλέον κατάλληλο 

τύπο, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, τις περιουσιακές δυνατότητες των εταίρων, το υφιστάμενο 

φορολογικό πλαίσιο και τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας της εταιρίας. 

Εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες εταιρικού δικαίου για τη νομική αξιολόγηση συγκεκριμένων 

πραγματικών περιστατικών και την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την επίδραση της 

«οικονομικής κρίσης» στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης, με ταυτόχρονη αξιολόγηση 

καταστάσεων που αφορούν και στην περάτωση του νομικού προσώπου (ζητήματα εταιρικής 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Έννοια της εταιρίας, εμπορικές εταιρίες, αρχή κλειστού αριθμού (nummerus clausus), διακρίσεις 

εμπορικών εταιριών, προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες 

Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.), τα όργανα της ΟΕ, διαχείριση και εκπροσώπηση ΟΕ, 

δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων, ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου, μεταβολές στα πρόσωπα 

των εταίρων, λύση ΟΕ,  Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.), ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου, 

Ετερόρρυθμη κατά μετοχές (Ε.Ε.Μ.), Αφανής Εταιρία, Κοινοπραξία 

Ο νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρίες (ν. 4548/2018), Σύντομη ιστορική ανασκόπηση: από 

τον ν. 2190/1920 στον ν. 4548/2018, Νέο δίκαιο της ΑΕ ή αναμόρφωση του προισχύοντος 

νόμου;, Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.), μετοχικό κεφάλαιο, τα όργανα της ΑΕ, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ,  αρμοδιότητες, ευθύνη των μελών του, η Γενική Συνέλευση των 

μετόχων, οι ελεγκτές,  μέτοχοι, μετοχική σχέση, μετοχή, ομολογίες, δικαιώματα μειοψηφίας 

μετόχων, λογιστικό σύστημα ΑΕ, χρηματοοικονομικές καταστάσεις, διάθεση κερδών, μεταβολές 

ΑΕ, λύση ΑΕ 

Σύσταση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), εταιρικό κεφάλαιο, εταιρικό μερίδιο, 

μερίδα συμμετοχής, οργάνωση εταιρίας, διαχείριση και εκπροσώπηση εταιρίας, ευθύνη 

διαχειριστών, συνέλευση εταίρων, εταιρική σχέση, λύση ΕΠΕ, μονοπρόσωπη ΕΠΕ  

Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.), όργανα ΙΚΕ, εταίροι, εταιρικά μερίδια 

(ειδικά: το ζήτημα της εξωκεφαλαιακής εισφοράς), δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων, 

μεταβολές στη σύνθεση της εταιρίας, λύση ΙΚΕ  

Ευρωπαϊκά εταιρικά μορφώματα, Ευρωπαϊκή Εταιρία (S.E.), Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού 

Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

εκκαθάρισης, πτωχευτικές διαδικασίες κ.λπ.). 

Αναλύει την εθνική και ενωσιακή νομολογία, με συνδυαστικό τρόπο, ειδικά δε τη νομολογία του 

Δικαστηρίου της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο εταιρικά ζητήματα που 

έχουν ήδη κριθεί από τα δικαστήρια και επιδρούν καθοριστικά στις καθημερινές συναλλαγές της 

εκάστοτε επιχείρησης. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Κριτική ικανότητα 

Επιχειρηματικότητα 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Ενίσχυση της διδασκαλίας μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας open eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (θεωρία) 35 

Πρακτικές ασκήσεις, που 

στόχο έχουν να 

εξασκήσουν την κριτική 

ικανότητα των φοιτητών 

και την ικανότητά τους να 

εφαρμόσουν στην πράξη 

τους διδαχθέντες κανόνες 

δικαίου και να προβούν σε 

νομική αξιολόγηση 

πραγματικών 

περιστατικών. 

 

35 

Αυτοτελής μελέτη 55 

  

Σύνολο Μαθήματος 

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα)  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει δύο θεωρητικά 

ερωτήματα και δύο πρακτικές ασκήσεις. Οι φοιτητές 

υποχρεούνται να απαντήσουν σε ένα θεωρητικό ερώτημα και 

να επιλύσουν μία πρακτική άσκηση, αιτιολογώντας την 

απάντησή τους. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική 

τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία 

των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Ψυχομάνης Σπ., Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, 3η έκδοση, 2018, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ  

 

Χατζηγάγιος Θ., Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, 2η έκδοση, 2015, Εκδόσεις Ε.& Δ. ΑΝΙΚΟΥΛΑ Ο.Ε  
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700135 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700135 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υπόβαθρου/ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA258/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση: 

Να κατανοούν τις βασικές αρχές προγραμματισμού  

Να εισάγουν και να διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον R 

Να εκτελούν γραφική ανάλυση δεδομένων με base R και ggplot 

Να εκτελούν αριθμητική ανάλυση δεδομένων (data analysis) 

Να εφαρμόζουν sτατιστικές μεθόδους με R 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης…… 

Άλλες………. 
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(3) 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.  

2. Εισαγωγή Δεδομένων, Τύποι δεδομένων και μεταβλητών.  

3. Διαχείριση δεδομένων πλαίσια δεδομένων, συναρτήσεις μεταβλητών  

4. Περιγραφικά μέτρα (θέσης, διασποράς, λοξότητας, κύρτωσης, συσχέτισης)  

5. Διαγράμματα (Ιστόγραμμα, Θηκόγραμμα, Ραβδόγραμμα, Πίττα, Διάγραμμα)  

6. Γραφικά με ggplot2 

7. Πιθανότητες – Συνδυαστική (Υπολογισμοί στην R)  

8. Διακριτές κατανομές (Διωνυμική, Poissson) Προσομοίωση, Υπολογισμοί, Διαγράμματα    

9. Συνεχείς κατανομές (Κανονική, t, χ2) Υπολογισμός πιθανοτήτων,  Κατασκευή πινάκων,  Προσομοίωση, 

Διαγράμματα.     

10. Διαστήματα Εμπιστοσύνης – Έλεγχοι Υποθέσεων. 

11. ANOVA 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

1. Χρήση γλώσσας προγραμματισμού R 

2. Αναζήτηση βάσεων δεδομένων από δικτυακούς τόπους όπως π.χ. 

Princeton, R Libraries, κ.λπ.)  

3. Χρήση powerpoint (Παρέχονται επίσης οι διαφάνειες των διαλέξεων 

στους φοιτητές/τριες μέσω e-class) 

4. Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και e-class με 

φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

 

Γραπτή Εργασία Προόδου 

Τελική Γραπτή Εργασία 

Προφορική Εξέταση/Παρουσίαση 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και 

η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία. 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

Δ. Καρλής και Ι. Ντζούφρας (2014) Εισαγωγή στον προγραμματισμό και στη στατιστική ανάλυση με R. Ελληνικά 

Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος" 

 

Δημήτρης Φουσκάκης (2015), Ανάλυση δεδομένων με χρήση R Συγγραφέας: Εκδ.: Τσότρας 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

R journal, Computational Statistics & Data Analysis 
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700161 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700161 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υπόβαθρου/ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την αποπεράτωση του μαθήματος οι φοιτητές : 

Θα γνωρίζουν τις σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Θα μάθουν τη δομή των κανονισμών λειτουργίας –οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. 

Θα μάθουν την οργάνωση των διαφόρων δομών των δήμων και των νομικών τους προσώπων 

Θα κατανοήσουν  γιατί η γραφειοκρατία αναπαράγει την αναποτελεσματικότητα  στο χώρο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

Θα κατανοήσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Θα  μάθουν την ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την βελτίωση των 

σχέσεων δήμου και δημοτών 

Θα κατανοήσουν τους όρους παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και διοίκηση μέσω στόχων στο χώρο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού διδάσκεται ο ρόλος της εσωτερικής επικοινωνίας στους Οργανισμούς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (διαφορές μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ,μέθοδοι επικοινωνίας, εμπόδια στην 

επικοινωνία, γραφειοκρατία ,νέες μέθοδοι επικοινωνίας). Επίσης διδάσκεται η μέτρηση της παραγωγικότητας 

στους Ο.Τ.Α., η διοίκηση μέσω στόχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και η εφαρμογή ανασχεδιασμού της 

οργάνωσης των διαδικασιών σ’αυτήν. 

 

Οι κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι : 

Ο ρόλος της εσωτερικής επικοινωνίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Η μέτρηση της παραγωγικότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Η διοίκηση μέσω στόχων (management by objectives ) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Πολιτική του δήμου 

Οργάνωση εσωτερικών υπηρεσιών του δήμου 

Περιγραφή θέσεων διοίκησης και στελέχωσης των υπηρεσιών του δήμου 

Κανονισμός λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές για 

την καλύτερη εμπέδωση του μαθήματος από αυτούς, ενώ η επικοινωνία 

μαζί τους διευκολύνεται πολύ μέσω των e-mails. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

30 

Μελέτη και ανάλυση 

περιπτώσεων 

25 

Φροντιστήριο 15 

  

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

 

. Γλώσσα αξιολόγησης : Ελληνική 

 

. Μέθοδοι αξιολόγησης : Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών ,με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Προαγωγή της ελεύθερης , δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

ανάπτυξης ή προαιρετικά συμμετοχή σε απαλλακτική γραπτή πρόοδο. 

Λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση η παρουσία και η ενεργός 

συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και 

η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

Λάμπρου Μπαμπαλιούτα «Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικης δημόσιας διοίκησης», Τόμος Β’, 2η εκδ., 

2019. 

Χρίστου Λαδιά «Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 2014. 

Ευρυδίκη Μπέσιλα-Βήκα ,Τοπική Αυτοδιοίκηση ,τομ.ΙΙ ,εκδ. Δ, εκδ. Σάκκουλα, 2011 

Χαράλαμπος Κανελλόπουλος, Ενδοεπιχειρησιακές Επικοινωνίες, Αθήνα 1995 

Δ.  Μπουραντάς-Α. Βάθης ,Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και υπηρεσιών, ΟΕΔΒ ,Αθήνα 1999 

Λεωνίδας Χυτήρης, Οργανωσιακή Συμπεριφορά- Η ανθρώπινη συμπεριφορά σε οργανισμούς και επιχειρήσεις 

,εκδόσεις Interbooks ,Αθήνα 2001 

Π. Φαναριώτης, Δημόσια Διοίκηση-Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση, 1999 

Γ. Τύπας- Γ. Κατσαρός ,Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη ,2003 

Koontz-O’Donnell, Οργάνωση και Διοίκηση –Μια συστηματική και ενδεχομενική ανάλυση των διοικητικών 

λειτουργιών, εκδόσεις Παπαζήση, εκδ. β , 1983 

Jacques Chevallier ,Διοικητική Επιστήμη ,2016 

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα ,Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών 

Περιοδικό Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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700187 ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700187 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου, εξειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα πραγματοποιείται στη βάση επιμέρους θεματικών ενοτήτων για τα παραπάνω ζητήματα. 

Οι ενότητες συνδέονται άρρηκτα και λειτουργικά μεταξύ τους, εξυπηρετώντας τους στόχους που 

τίθενται.  

 

1η Διδακτική Ενότητα 

- Εισαγωγή – Γενική περιγραφή των ζητημάτων που θα μελετηθούν στο μάθημα – Παρουσίαση των 

βασικών θεωρητικών και μεθοδολογικών ερωτημάτων – Εκπαιδευτικοί στόχοι. 

2η Διδακτική Ενότητα 

- Η ιστορική εξέλιξη του δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα – Η νομοθετική και θεωρητική εξέλιξη 

του δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο 

- Ορισμός – Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής του δικαίου περιβάλλοντος – Η έννοια του περιβάλλοντος – Η 

προσβολή του περιβάλλοντος – Η προστασία του περιβάλλοντος – Η συμβολή του δικαίου στην 

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα σημαντικότερα θεωρητικά  ζητήματα που 

συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δικαίου Περιβάλλοντος ως κλάδου του Δικαίου, αλλά 

και το συναφές με αυτό Δίκαιο της Πολεοδομίας, προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν ένα στέρεο 

θεωρητικό υπόβαθρο για την εξέλιξη και διαμόρφωση των δύο αυτών συναφών κλάδων. Δεδομένης 

δε της μεγάλης πρακτικής σημασίας των εν λόγω κλάδων για τους σπουδαστές του Τμήματος 

Δημόσιας Διοίκησης που έχουν ως βασική στόχευση να κάνουν υπηρετήσουν στην Δημόσια 

Διοίκηση, επιδιώκεται να αναδειχθούν και τα συγκεκριμένα πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με 

τους δύο αυτούς κλάδους. 

Το μάθημα είναι σημαντικό, καθώς η ενασχόληση με τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της 

βιώσιμης ανάπτυξης παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον στην εποχή μας λόγω των σημαντικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. 

Επίσης, παρουσιάζουν και πρακτικό ενδιαφέρον εξαιτίας των δυνατοτήτων που διανοίγονται 

για την επαγγελματική ενασχόληση των φοιτητών στο πεδίο αυτό μετά από κατάλληλη εξειδίκευση σε 

επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. 

Το μάθημα έχει τις ακόλουθες στοχεύσεις αναφορικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα: 

α) Απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων για τα ζητήματα του δικαίου περιβάλλοντος και 

πολεοδομίας 

β)Σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων στα πεδία αυτά με τα συγκεκριμένα πρακτικά 

ζητήματα 

γ)Παροχή εναυσμάτων για προβληματισμό και συζήτηση στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής 

προσέγγισης και για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

δ)Υιοθέτηση μεθοδικής και οργανωμένης προσέγγισης στα ζητήματα αυτά 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των ακόλουθων γενικών ικανοτήτων των φοιτητών: 

-Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

-Δημιουργική και κριτική σκέψη 

-Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

-Σεβασμός στην προστασία του περιβάλλοντος και στο οικιστικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον 

-Επαφή με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι 

-Ικανότητα μετάβασης από το γενικό στο ειδικό και αντιστρόφως 

- Ικανότητα αναζήτησης υλικού, ανάλυσης, σύνθεσης και αποτύπωσης θέσεων 
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προστασία του περιβάλλοντος. 

3η Διδακτική Ενότητα 

- Πηγές του δικαίου του περιβάλλοντος σε τρία επίπεδα (διεθνές, ενωσιακό και εθνικό)– Η έννοια των 

πηγών του δικαίου περιβάλλοντος – α)Οι πηγές σε εθνικό επίπεδο :Το Σύνταγμα – Τα Ψηφίσματα – 

Οι Συντακτικές Πράξεις – Συνταγματικό έθιμο και Συνταγματικές γενικές αρχές – Ο νόμος – Πράξεις 

νομοθετικού περιεχομένου – Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου – Κανονιστικές πράξεις της 

Διοίκησης – Τα προεδρικά διατάγματα – Οι νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις – Άλλες νομοθετικές 

διατάξεις – Η νομολογία – Η διοικητική πρακτική – Οι εγκύκλιοι – Η θεωρία 

4η Διδακτική Ενότητα 

β) Οι πηγές σε ενωσιακό επίπεδο (Συνθήκες, Χάρτης, Οδηγίες, Κανονισμοί) 

γ) Οι  πηγές σε διεθνές επίπεδο (Πολυμερείς Περιβαλλοντικές Συμφωνίες) 

5η Διδακτική Ενότητα 

- Κύρια χαρακτηριστικά του δικαίου περιβάλλοντος – Η αρχή της πρόληψης – Η αρχή της προφύλαξης 

– Η αρχή της προφύλαξης-Η αρχή της συνεργασίας / επικουρικότητας – Η αρχή της δημοσιότητας – η 

αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.  

6η  Διδακτική Ενότητα 

- Η Γενική προστασία του περιβάλλοντος (ο ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος). 

7η Διδακτική Ενότητα 

- Το διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος: Φυσικού και πολιτιστικού.  

8η Διδακτική Ενότητα 

- Η επιμέρους προστασία του περιβάλλοντος: Του φυσικού περιβάλλοντος (δασών, θαλάσσιου χώρου) 

– Πηγές ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης θαλάσσιου 

περιβάλλοντος – Πρόληψη – Καταστολή – Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες για την προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

9η Διδακτική Ενότητα 

- Προστασία από ρυπάνσεις – Προστασία από πυρηνική ενέργεια – Προστασία της πολεοδομικής 

ανάπτυξης της χώρας – Προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος (αρχαιότητες, μνημεία, μουσεία, 

θρησκευτικά μνημεία) – Ειδική νομοθετικής προστασία ιερών χώρων – Προστασία παραδοσιακών 

περιοχών – Η προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.  

10η Διδακτική Ενότητα 

- Η εξέλιξη της νομολογίας στο δίκαιο περιβάλλοντος – Γενικά – Προστασία δασών και δασικών 

εκτάσεων – Χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας – Προστασία μνημείων και παραδοσιακών 

περιοχών – Επεξεργασία προεδρικών διαταγμάτων – Νομολογία – Συμπεράσματα. 

11η Διδακτική Ενότητα 

- Η προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Η ευρωπαϊκή κοινοτική πολιτική 

περιβάλλοντος – Η εξέλιξη της νομολογίας του ΔΕΕ σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. 

12η Διδακτική Ενότητα 

-Βασικοί άξονες και αρχές του πολεοδομικού δικαίου 

13η Διδακτική Ενότητα 

- Εργαλεία χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

- Χρήση Λογισμικού Παρουσιάσεων [Power Point] 

με ενσωμάτωση πολυμέσων, ώστε η μάθηση να είναι πιο 

συναρπαστική 

- Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές/τριες 

Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω e-mail, της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες 

Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

39 ώρες 

Μη καθοδηγούμενη μελέτη 102 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  180 
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Κανονικοί φοιτητές: Γραπτές εξετάσεις στην ελληνική 

γλώσσα 

Φοιτητές Erasmus: Συγγραφή εργασίας 2.000-3.000 λέξεων 

+ γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα (50% του βαθμού 

έκαστη δραστηριότητα) 

Προσδιορίζεται η βαρύτητα κάθε ερώτησης στην τελική 

αξιολόγηση των φοιτητών. Οι φοιτητές ενημερώνονται 

σχετικά κατά τη διάρκεια τόσο των διαλέξεων, όσο και των 

εξετάσεων. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) 

αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία 

των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Ελληνόγλωσση 

-Θ. Παναγόπουλος, Δίκαιο Περιβάλλοντος, 4η Έκδοση, Σταμούλης, Αθήνα: 2004. 

- Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος. Γ΄ Έκδοση, Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: 

2018. 

- Α. Τάχος, Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος, 6η Έκδοση, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη: 

2006. 

-Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Δίκαιο του Περιβάλλοντος. Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη,2008 

-Γ. Γιαννακούρου, Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019. 

 

2. Ξενόγλωσση 

. Jans J.& Vedders, H., European Environmental Law-After Lisbon, 2012  

-Μ.Peteers/M. Eliantonio, Research Handbook of EU Environmental Law, Edward Elgar 2020 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Περιβάλλον και Δίκαιο, Journal of European Environmental and Planning Law 
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700222 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700222 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  (Special Issues of General Theory of the State and Constitutional 

Law) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται: 

Να μπορεί να προβαίνει σε κριτική αποτίμηση των θεωρητικών προσεγγίσεων της Γενικής Πολιτειολογίας 

Να έχει πιο εξειδικευμένη γνώση πάνω σε ζητήματα συνταγματικού δικαίου 

Να γνωρίζει την ελληνική συνταγματική ιστορία και τα σπουδαιότερα γεγονότα που επηρέασαν στην εξέλιξη 

του Συντάγματος και τη διαμόρφωση του πολιτεύματος στο ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του έως σήμερα. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης…… 

Άλλες………. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Στο μάθημα αυτό αναλύονται: Η συνταγματική ιστορία της Ελλάδας, από το Σύνταγμα του Ρήγα Φεραίου και  

τα πρώτα επαναστατικά  Συντάγματα έως σήμερα. Ειδικά ζητήματα που απασχολούν τη Γεν. Πολιτειολογία 

και το Συνταγματικό Δίκαιο, όπως η δικαιολόγηση του κράτους, το ζήτημα της κυριαρχίας στο σύγχρονο 

κράτος και οι περιορισμοί 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.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση προτζέκτορα για παρουσίαση εργασιών 

Χρήση ιστοσελίδας για επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Εκπόνηση εργασίας με τη 

βοήθεια του διδάσκοντος 

80 

Παρουσίαση της εργασίας 

στο πλαίσιο του μαθήματος  

20 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αξιολογείται:  

- Η ατομική εργασία ή εργασία στο πλαίσιο ομάδας, παρουσίαση σε 

ομάδα, χωρίς επικαλύψεις στις θεματικές και η παρακολούθηση και 

συμμετοχή στη διάρκεια των παρουσιάσεων των εργασιών 

Εξέταση στην ελληνική. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων  

Ομαδική εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η νομική θεωρία της επανάστασης, 2014.  Συγγραφέας: Πολυξένη Παπαδάκη (σε ηλεκτρονική μορφή από το 

σύστημα Πάνδημος του Παντείου)  

 

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 γές). 
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700223 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700223 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Οι μαθησιακοί στόχοι επιδιώκεται να επιτευχθούν συνδυαστικά μέσα από: 

Α) Παρακολούθηση των διαλέξεων, Ασκήσεις Προσομοίωσης 

Β) Συγγραφή Ομαδικής Εργασίας και Παρουσίασή της ενώπιον των συμφοιτητών 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

1. Ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων αναλυτή συστημάτων και προγραμματιστή 

ιστοσελίδων. 

2. Απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο και στην τοπική 

αυτοδιοίκηση σχετικά με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

3. Ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να συζητούν τα τρέχοντα θέματα και τάσεις της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

4. Κατανόηση και κριτική ανάλυση θεμάτων σχετικά με την τεχνολογία, την παροχή υπηρεσιών, 

ιστορικών αναφορών και τάσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  

5. Ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να αξιολογούν  τις ανάγκες των ‘πελατών’ 

(δήμος/κράτος/Μ.Κ.Ο.)  σχετικά με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

6. Κατανόηση των διαδικασιών για την ανάπτυξη της παρουσίας στο διαδίκτυο, από το σχεδιασμό 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ιστορικές φάσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

Τα Πέντε Στάδια Ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ιστορικό πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα 

Τρέχοντα ζητήματα και τάσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

Τρόποι με τους οποίους το Διαδίκτυο μπορεί να βελτιώσει το βαθμό ανταπόκρισης της 

κυβέρνησης προς τους πολίτες 

Ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων παρουσίας στο Web 

Προσδιορισμός των προσόντων που απαιτούνται για ανάληψη θέσης ευθύνης σε υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης 

Διαχείριση Ιστότοπων 

Μέθοδοι Εκτίμησης και Καταγραφής των αναγκών των πολιτών 

Εφαρμογές παροχής υπηρεσιών και συναλλαγών προς τους πολίτες 

 

Δομή Μαθήματος: 

1η Εβδομάδα: Εισαγωγή 

2η Εβδομάδα: Κοινωνία της Πληροφορίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

3η Εβδομάδα: Έννοια και Στρατηγική της Η.Δ. 

4η Εβδομάδα: Το Επιχειρηματικό Μοντέλο Η.Δ. 

5η Εβδομάδα: Η Η.Δ. από την οπτική του Χρήστη 

6η Εβδομάδα: Υπηρεσίες Η.Δ. 

7η Εβδομάδα: Πολυκαναλική Παροχή Υπηρεσιών Η.Δ. 

8η Εβδομάδα: Παράγοντες Επιτυχίας της Η.Δ. 

9η Εβδομάδα: Εφαρμογές Η.Δ. 

10η Εβδομάδα: Μελέτες Περίπτωσης 

11η Εβδομάδα: Το Μέλλον της Η.Δ. 

12η Εβδομάδα: Παρουσίαση Εργασιών Φοιτητών 

13η Εβδομάδα: Παρουσίαση Εργασιών Φοιτητών  

 

 

μέχρι την ολοκλήρωση, ιστότοπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

7. Αξιολόγηση των τοπικών, περιφερειακών και κρατικών ιστότοπων. 

8. Ανάπτυξη ενός μοντέλου λειτουργίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ασφαλείς online 

συναλλαγές. 

9. Υποβολή και παρουσίαση  (PowerPoint) μιας μελέτης σχετικά με την προτεινόμενη πολιτική για 

ένα τρέχον θέμα σχετικό με την  ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών.  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Λήψη αποφάσεων. Προαγωγή της ελεύθερης, 

δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Επιλογή Α:  

Παρακολούθηση Μαθημάτων  15% 

Εκπόνηση Εργασίας  85%  

  

Επιλογή Β 

Παρακολούθηση Μαθημάτων  15% 

Πρόοδος    85% 

 

Επιλογή Γ 

Γραπτή Εξέταση   100% 

        

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Απαιτούμενη 

E-GOVERNMENT: Strategy Process Instruments, Bernd W. Wirtz, Peter Daiser. Ελεύθερη πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο:  http://www.academia.edu/31199373/E-Government_-

_Strategy_Process_Instruments?auto=download 

 

Προτεινόμενοι Ιστότοποι: 
eGovernment Benchmark 2017 

 https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-egovernment-

benchmark_background_v7.pdf 

European eGovernment Action Plan 2016-2020  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020 

eGovernment & Digital Public Services 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-services-egovernment 

American Society for Public Administration -- Advancing Excellence in Public Service 

http://www.aspanet.org/ 

Carl Vinson Institute of Government -- About the Institute http://www.cviog.uga.edu/about/ 

FirstGov – Official Site for US Government Information, Services, Transactions, and Forms 

http://www.firstgov.gov/ 

Georgia Technology Authority -- http://gta.georgia.gov/ 

Government Technologies -- News, Trends, and Best Practices in E-Gov 

http://egov.govtech.net/index.phtml 

International City/County Management Association -- Strengthening the Quality of Local Government 

through Professional Management http://www.icma.org/go.cfm 

Public Technology, Inc -- Bringing the Benefits of Technology to Local Governments 

http://pti.nw.dc.us/ 

 

 

 

 

http://www.academia.edu/31199373/E-Government_-_Strategy_Process_Instruments?auto=download
http://www.academia.edu/31199373/E-Government_-_Strategy_Process_Instruments?auto=download
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-egovernment-benchmark_background_v7.pdf
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-egovernment-benchmark_background_v7.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-services-egovernment
http://www.aspanet.org/
http://www.cviog.uga.edu/about/
http://www.firstgov.gov/
http://gta.georgia.gov/
http://egov.govtech.net/index.phtml
http://www.icma.org/go.cfm
http://pti.nw.dc.us/
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700240 FINANCIAL MANAGEMENT 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700240 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FINANCIAL MANAGEMENT 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA294/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

Να κατανοούν τις βασικές αποφάσεις που καλείται να λάβει η οικονομική διέυθυνση μιας επιχείρησης 

Να μεταφέρουν αξίες στον χρόνο, μέσω της διαδικασίας προεξόφλησης και ανατοκισμού 

Να εκτιμούν τις μελλοντικές ταμειακές ροές ενός επενδυτικού προγράμματος. 

Να υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης / ενός επενδυτικού προγράμματος 

Να εφαρμόζουν συγκεκριμένες μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων 

Να κατανοούν την έννοια του κινδύνου και να προσαρμόζουν την αξιολόγηση επενδύσεων αντίστοιχα 

Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των βασικών πηγών κεφαλαίου μιας επιχείρησης 

Να κατανοούν τις διαφοροποιήσεις των διάφορων στρατηγικών μερισματικής πολιτικής 

Να αναγνωρίζουν βασικές τεχνικές διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες κύριες ενότητες: 

1. Introductory concepts of Financial Management 

2. The financial system 

3. Equity financing 

4. Debt financing 

5. Cost of capital 

6. Investment Appraisal Methods 

7. Capital Rationing 

8. Risk and Investment appraisal 

9. Dividend policy 

10. Working capital management 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου( ΩΡΕΣ) 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 52 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  

PROJECT 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

 

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΤΊΜΗΣΗ)  88 

 

Σύνολο Μαθήματος  
140 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις 

(θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική 

τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Αυτόνομη εργασία  



206 

 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Watson, D. & Head, T., Corporate Finance: Principles and Practice, Pearson, 2016 

 

Lumby, S. & Jones, C., Corporate Finance Theory and Practice, Cengage Learning, 2015 

 

Σημειώσεις μαθήματος 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Journal of Finance 

Journal of Corporate Finance 

Journal of Financial Economics 

Review of Financial Studies 

Review of Finance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

 

Ι.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

 

700041 ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

700041 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (Ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές /-τριες θα είναι σε θέση: 

Να κατανοούν τις βασικές έννοιες των θεωριών μεγέθυνσης   

Να κατανοούν τις διαφορετικές οικονομικές θεωρίες μεγέθυνσης όπως την Νεοκλασική  και την Κευνσιανή 

θεωρία μεγέθυνσης. 

Να εξοικειωθούν με την συζήτηση μεταξύ των δυο Cambridge.  

Να εξοικειωθούν με τα μονοτομεακά και διτομεακά μοντέλα 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
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(3) 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 μεγέθυνσης με πλήρη 

απασχόληση του επενδυμένου κεφαλαίου και της εργασίας και χωρίς πληθωρισμό.  

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση, η διερεύνηση και η κριτική προσέγγιση των κεντρικών 

υποθέσεων, λογικών κατασκευών, αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων των θεωριών και μοντέλων της 

οικονομικής μεγέθυνσης που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια στην οικονομική επιστήμη. 143 Οι θεωρίες που 

εξετάζουμε έχουν ως σημείο αναφοράς το άρθρο του Harrod (1939), το οποίο αποτελεί "μία δοκιμαστική 

απόπειρα να δοθεί το περίγραμμα μιας ''δυναμικής θεωρίας", αν και η εξέταση της διαδικασίας και των 

προϋποθέσεων υπό τις οποίες επιτυγχάνεται και διατηρείται η οικονομική μεγέθυνση, καθώς και η προσπάθεια 

ανίχνευσης των μακροχρόνιων τάσεων του οικονομικού συστήματος συγκρότησαν έναν από τους κεντρικούς 

πυρήνες της ανάλυσης των Κλασσικών και του Marx. 

 Ύστερα, από μια συνοπτική εισαγωγή σε αυτό το γενικό πλαίσιο προβληματισμού και την έκθεση ορισμένων 

προϋποθέσεων θεωρητικού και μεθοδολογικού χαρακτήρα, που διευκολύνει την ανάλυση, προχωρούμε στην 

παρουσίαση και επεξεργασία ορισμένων μοντέλων μεγέθυνσης όπως αυτά των Harrod, Domar, του 

Νεοκλασικού μονοτομεακού και διτομεακού, του Feldman και του Kaldor. 

     

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία με 

τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 

διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 

εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 

δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 

και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 

σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 100 

  

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης…… 

Άλλες………. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 

Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 

Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 

Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι 

προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις 

(θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η 

λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται 

(στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία 

των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 
 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:   

Εισαγωγή στις Σύγχρονες Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης- Συγγραφέας: H. Jones-Εκδόσεις: Κριτική,1992 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Journal of Economic Growth, Metroeconomica  
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700106 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700106 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Z 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA189/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

Να κατανοούν τις βασικές αποφάσεις που καλείται να λάβει η οικονομική διέυθυνση μιας επιχείρησης 

Να μεταφέρουν αξίες στον χρόνο, μέσω της διαδικασίας προεξόφλησης και ανατοκισμού 

Να εκτιμούν τις μελλοντικές ταμειακές ροές ενός επενδυτικού προγράμματος. 

Να υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης / ενός επενδυτικού προγράμματος 

Να εφαρμόζουν συγκεκριμένες μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων 

Να κατανοούν την έννοια του κινδύνου και να προσαρμόζουν την αξιολόγηση επενδύσεων αντίστοιχα 

Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των βασικών πηγών κεφαλαίου μιας επιχείρησης 

Να κατανοούν τις διαφοροποιήσεις των διάφορων στρατηγικών μερισματικής πολιτικής 

Να αναγνωρίζουν βασικές τεχνικές διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες κύριες ενότητες: 

Ορισμός Χρηματοοικονομικής 

Διαχρονική Αξία Χρήματος 

Ανάλυση Ταμειακών Ροών 

Κόστος Κεφαλαίου 

Αξιολόγηση Επενδύσεων 

Κίνδυνος και Αξιολόγηση Επενδύσεων 

Ανάλυση Μόχλευσης 

Κεφαλαιακή Διάρθρωση 

Μερισματική Πολιτική 

Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου( ΩΡΕΣ) 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 52 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  

PROJECT 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

18 

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΤΊΜΗΣΗ)  55 

 

Σύνολο Μαθήματος  
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

 

3. ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

4. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Αυτόνομη εργασία  
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Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Το προαιρετικό project αναφέρεται σε  προαιρετική ατομική εργασία 

αναφέρεται στην μελέτη και την παρουσίαση δύο (2) ακαδημαϊκών 

μελετών (papers), δημοσιευμένες  σε επιστημονικά περιοδικά (Journals) 

από πεδία της Χρηματοοικονομικής που εξετάζονται στο πλαίσιο του 

μαθήματος. Βασικός στόχος της εργασίας είναι η εξοικείωση των 

φοιτητών με τον τρόπο ακαδημαϊκής γραφής.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προαιρετικό project (ατομική εργασία) προσαυξάνει 

την τελική βαθμολογία το μέγιστο κατά 2 βαθμούς, μόνο σε περίπτωση 

που ο βαθμός των τελικών εξετάσεων είναι προβιβάσμος. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Βασιλείου Δ. Ηρειώτης Ν., Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2019 

Μαλινδρέτου, Β., Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2002  

Σημειώσεις Μαθήματος 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Journal of Finance 

Journal of Corporate Finance 

Journal of Financial Economics 

Review of Financial Studies 

Review of Finance 
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700107 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700107 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Z 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

Να κατανοούν την ανάγκη  ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών και οργανισμών  

Να κατανοούν το θεσμικό πλαίσιο, περιλαμβανομένων των διεθνών και των ελληνικών ελεγκτικών προτύπων. 

Να κατανοούν το εύρος και τη φύση των Κινδύνων και περαιτέρω τη σημαντικότητα του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου και των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου (controls) 

Να κατανοούν το περιεχόμενο, τη χρησιμότητα και τη χρήση του Μοντέλου Ελεγκτικού Κινδύνου στη 

διαδικασία καθορισμού και προγραμματισμού του ελέγχου 

Να κατανοούν την αξιοπιστία των τεκμηρίων στον έλεγχο 

Να κατανοούν τις ευθύνες του ελεγκτή και της διοίκησης της ελεγχόμενης μονάδας  

Να κατανοούν το περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου και τη σημαντικότητα και τις επιπτώσεις των επιφυλάξεων 

των ορκωτών ελεγκτών.  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες: 

Εισαγωγή στην Ελεγκτική - Κατηγορίες ελέγχων και ελεγκτών 

Πλαίσιο αρχών και προτύπων Ελεγκτικής  

Ελεγκτικός κίνδυνος και ουσιαστικότητα 

Κίνδυνοι, μέτρα ελέγχου (controls) και ελεγκτικά βήματα 

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  

Προγράμματα ελέγχου  

Εισαγωγή στην ελεγκτική δειγματοληψία 

Ελεγκτική μαρτυρία και τεκμηρίωση, Φύλλα ελέγχου, Εκθέσεις ελέγχου 

Η οργάνωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 

Ο έλεγχος της απάτης 

Η σχέση της μηχανογράφησης με την ελεγκτική 

Η εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλματος, πιστοποιήσεις ελεγκτών.  

Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων ως συνέπεια παρατηρήσεων ελεγκτών 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου( ΩΡΕΣ) 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 52 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  

PROJECT 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

20 

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΤΊΜΗΣΗ)  60 

 

Σύνολο Μαθήματος  
132 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

6. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (απαλλακτική) 

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
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Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Οι φοιτητές δύνανται να αναλάβουν απαλλακτική εργασία υπό δύο 

προϋποθέσεις  (την πολύ καλή βαθμολόγηση σε μαθήματα λογιστικής 

προηγουμένων ετών και την παρακολούθηση των 2/3 των παραδόσεων 

του μαθήματος της Ελεγκτικής). Έχουν τη δυνατότητα πάντως να 

συμμετάσχουν ταυτόχρονα και στις εξετάσεις.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγχρονη Ελεγκτική, Κ. Καραμάνης, εκδόσεις ΟΠΑ, 2008 

Σημειώσεις (οικονομικές καταστάσεις, άρθρα και λοιπό υλικό που αναρτάται στο open-e-class)  
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700109 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700109 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Z 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA197/ 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις οικονομετρικής 

θεωρίας και των βασικών οικονομετρικών/στατιστικών εννοιών, καθώς και μια εισαγωγή σε υπολογιστικά 

πακέτα στατιστικής ανάλυσης όπως η STATA και το R. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

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, Το Κλασσικό Γραμμικό Υπόδειγμα Απλής Παλινδρόμησης, Εκτίμηση με την Μέθοδο των 

Ελαχίστων Τετραγώνων, Ελεγχοι Υποθέσεων. 

 

Β.  ΠΟΛΛΑΠΛΗ  ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Το Κλασσικό Γραμμικό Υπόδειγμα  Πολλαπλής Παλινδρόμησης και οι Υποθέσεις του, Εκτίμηση με την 

Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων και της Μέγιστης Πιθανοφάνειας, Έλεγχοι Υποθέσεων, Μέθοδοι και 

Κριτήρια επιλογής βέλτιστου υποδείγματος, Έλεγχος Κανονικότητας των Καταλοίπων, Έλεγχοι Υποθέσεων, 

Βασικές χρήσεις των γραμμικών μοντέλων, Εισαγωγή στην χρήση των υπολογιστικών στατιστικών πακέτων 

STATA και R. 

 

Γ. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

Μη Γραμμικότητα, Ετεροσκεδαστικότητα, Αυτοσυσχέτηση, Ενδογένεια, Πολυσυγραμμικότητα. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και 

ασκήσεις (θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

Λήψη αποφάσεων 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Αυτόνομη εργασία 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

εξετάσεις.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εισαγωγή στην Οικονομετρία (τόμοι 1 & 2) - Συγγραφέας: Γ. Χρήστου – Εκδόσεις: Gutenberg  
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700162 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700162 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου/Ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA335/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα γνωρίζουν την οργάνωση, τις λειτουργίες, τους θεσμούς και τις διαδικασίες του ευρωπαϊκού 

δημοσιονομικού συστήματος. 

Θα έχουν εξοικειωθεί με την έννοια του ενωσιακού προϋπολογισμού και τις αρχές που διέπουν την 

κατάρτισή του. 

Θα έχουν κατανοήσει τη διαδικασία και τους θεσμούς ελέγχου εκτέλεσης του ενωσιακού 

προϋπολογισμού. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

 Βασικό αντικείμενο 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, αρχές, 

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 ευρωπαϊκή δημοσιονομική 

εποπτεία. 

 

            Οι κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: 

Οι αρχές του κρατικού προϋπολογισμού γενικά στο Δημοσιονομικό Δίκαιο 

 

Κατάρτιση και εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού: τα πεδία εφαρμογής των αρχών (τρόποι εκτέλεσης 

του κοινοτικού προϋπολογισμού, έννοια του νομικού υπόβαθρου της εκτέλεσης των πιστώσεων, 

Δημοσιονομικοί παράγοντες: διατάκτες και υπόλογοι) 

 

Οι αρχές του προϋπολογισμού στο εθνικό και στο κοινοτικό δημοσιονομικό σύστημα (ενότητας, 

αυθεντικότητας, καθολικότητας, ετήσιας βάσης, ισοσκέλισης, ειδίκευσης του προϋπολογισμού και ειδικότητας 

των πιστώσεων, χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και διαφάνειας) 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές, καθώς στην πλατφόρμα openeclass.panteion.gr 

αναρτάται χρήσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, με σκοπό 

την εμπέδωση του μαθήματος από τους φοιτητές, ενώ η 

επικοινωνία μαζί τους διευκολύνεται πολύ μέσω των emails 

και της ως άνω εκπαιδευτικής πλατφόρμας.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 

Μελέτη  & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

20 

Μελέτη & ανάλυση 

περιπτώσεων 

30 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Προφορική εξέταση με ερωτήσεις 

σύντομης ανάπτυξης. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή 

των φοιτητών κατά τη διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται 

υπόψη στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η 

λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου 

γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η 

προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Β. Κουγέας, Η παρέμβαση της εκτελεστικής λειτουργίας στην διάθεση των πιστώσεων του κρατικού 

προϋπολογισμού. Η αναζήτηση της νομιμοποίησης, Α. Σάκκουλας, Αθήνα, 1998. 

Β. Κουγέας, Οι αρχές του Κοινοτικού Προϋπολογισμού και η εφαρμογή τους, Νομική Βιβλιοθήκη, 

2008 

Β. Κουγέας, Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης - Από το κοινοτικό στο εθνικό 

δημοσιονομικό σύστημα, τιμητικός τόμος Καθηγητού κ. Θεόδωρου Παναγόπουλου, Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς, 2011. 

Ν. Μηλιώνης, Το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 

Ευ. Μπάλτα, Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών. Από την καθιέρωση στην 

αμφισβήτηση, εκδ. Σάκκουλα, 2009. 

Ευ. Μπάλτα, Ο θεσμός του δημοσίου υπολόγου στο ελληνικό δημοσιονομικό σύστημα, εκδ. 

Σάκκουλα, 2016. 

Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 8η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2020 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 

Διοικητική Δίκη 

Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου 
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700173 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700173 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA193/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 

Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα πραγματεύεται το θέμα των δημοσίων δαπανών από την θεωρητική και πρακτική πλευρά 

τους.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων, ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα : 

Να γνωρίζει τις βασικές θεωρίες των προσδιοριστικών παραγόντων των δημοσίων δαπανών από την 

πλευρά της ζήτησης («Νόμος Wagner» κ.π.), της χρηματοδότησης (Peacock & Wiseman) και της 

προσφοράς (ασθένεια Baumol, γραφειοκρατικά υποδείγματα, αυξητική εξέλιξη προϋπολογισμού. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα πολιτικο-οικονομικά υποδείγματα και στην αλληλεπίδραση μεταξύ 

ψηφοφόρων, πολιτικών και ομάδων πίεσης. 

Να αναλύει τις πολιτικές δημοσίων δαπανών και τις εναλλακτικές μορφές παρέμβασης του 

δημοσίου, στο πλαίσιο των βασικών αξόνων κατάρτισης προγραμμάτων δαπανών και των 

κατανεμητικών και διανεμητικών τους επιδράσεων. 

Να αναγνωρίζει τα είδη των δημοσίων δαπανών από οικονομικής και λειτουργικής άποψης 

Να κατανοεί τα προγράμματα δαπανών για  

o Άμυνα 

o Έρευνα & Τεχνολογία 

o Υγεία 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 

Θεωρητικές προσεγγίσεις στις δημόσιες δαπάνες 

Νόμος του Wagner 

Τα αποτελέσματα Μετατόπισης και Θεώρησης 

Το αποτέλεσμα της Σχετικής Τιμής 

Τα οικονομικά υποδείγματα της γραφειοκρατίας 

Το υπόδειγμα αυξητικής εξέλιξης του Προϋπολογισμού 

Τα πολιτικο-οικονομικά υποδείγματα 

Το πλαίσιο και οι 10 άξονες ανάλυσης των προγραμμάτων δημοσίων δαπανών. 

Προγράμματα Άμυνας 

Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας 

Προγράμματα Υγείας 

Προγράμματα Εκπαίδευσης 

Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας 

Προγράμματα Κοινωνικής Ασφάλισης  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία 

μέσω Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

 

Προβολή δύο επεισοδίων της τηλεοπτικής σειράς του BBC 

“Yes, Minister” με παράλληλο σχολιασμό, για την 

καλύτερη κατανόηση του γραφειοκρατικού τρόπου 

παραγωγής και της αλληλεπίδρασης (των συναρτήσεων 

χρησιμότητας) πολιτικών, ψηφοφόρων, ομάδων πίεσης και 

πολιτικών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη  36 

Σύνολο Μαθήματος  88 
 

o Εκπαίδευση 

o Κοινωνική Ασφάλιση, και 

o Κοινωνικής Πρόνοιας 

Να αναλύει τις πτυχές, τα προβλήματα και τις επιπτώσεις των ανωτέρω προγραμμάτων. 

Να είναι σε θέση να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ του Ελληνικού (και Ευρωπαϊκού) μοντέλου με το 

εν πολλοίς αντίθετο Αμερικάνικο μοντέλο. εκφράζεται ως μέγεθος του δημόσιου τομέα. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. 

Διατύπωση προβλημάτων και μεθοδολογίες επίλυσης. 

Προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Λήψη αποφάσεων. 
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ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική γραπτή εξέταση με 

ερωτήσεις ανάπτυξης. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η 

λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου 

γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η 

προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Stiglitz, J.E. & J.K. Rosengard Οικονομική του Δημόσιου Τομέα, 2η έκδοση, Κριτική. Αθήνα 2019. 

 

Φάκελος σημειώσεων με ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων και παράρτημα παρουσίασης στοιχείων 

των δημοσίων δαπανών σε Ελλάδα και Ευρώπη.  
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ΙΙ.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ  

 

700074 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ) 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700074 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Z 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ)  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται: 

Να κατανοεί τις βασικές έννοιες της Διοικητικής Δικαιοσύνης 

Να έχει εμπεδώσει τα γενικά χαρακτηριστικά της διοικητικής δίκης 

Να μπορεί να κατανοεί προβλήματα που ανακύπτουν ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις και του λόγους 

ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως 

 

Διάγραμμα ύλης μαθήματος 

Έννοια και υπερνομοθετικά θεμέλια της διοικητικής δικαιοσύνης 

Γενικές αρχές της διοικητικής δίκης 

Έννοια και διακρίσεις της διοικητικής διαφοράς 

Τα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων 

Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως. 

- Προσβολή εκτελεστής πράξης διοικητικής αρχής. 

-  Έννομο συμφέρον του αιτούντος. 

- Προθεσμία. 

- Έλλειψη «παράλληλης» προσφυγής. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των κανόνων που διέπουν την παροχή δικαστικής προστασίας στις 

σχέσεις της δημόσιας διοίκησης με τους ιδιώτες. Στο μάθημα εξετάζονται, σε μια πρώτη ενότητα, οι 

συνταγματικοί κανόνες που διέπουν τις διοικητικές διαφορές, η οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων και οι 

γενικές αρχές της διοικητικής δίκης. Στην επόμενη ενότητα αναπτύσσεται η διάκριση των διοικητικών 

διαφορών από τις ιδιωτικές καθώς και ο διαχωρισμός των διοικητικών διαφορών σε ακυρωτικές και ουσίας 

(πλήρους δικαιοδοσίας). Ακολουθεί η αναλυτική διδασκαλία του ενδίκου βοηθήματος της αιτήσεως 

ακυρώσεως, με αφετηρία τις τυπικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της. Εξετάζονται ακόμη οι λόγοι 

ακυρώσεως, καθώς και η διαδικασία επίλυσης των ακυρωτικών διαφορών. Ακολουθεί η ενότητα που εξετάζει 

την ακυρωτική απόφαση και τις συνέπειές της, τόσο για τους διαδίκους, όσο και για τους τρίτους, με ιδιαίτερη 

έμφαση στην υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 60 

Ανάλυση μελετών 

περίπτωσης 

40 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

- Προηγούμενη άσκηση τυχόν προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής 

Οι λόγοι ακυρώσεως 

- Αναρμοδιότητα της αρχής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη 

-     Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας 

-     Παράβαση ουσιαστικής διάταξης νόμου. 

-     Κατάχρηση εξουσίας 

Η ακυρωτική απόφαση και οι συνέπειές της 

- Το ακυρωτικό δεδικασμένο 

- Η συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων 

  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης…… 

Άλλες………. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

Κατανόηση εννοιών και εφαρμογή τους στην πράξη 

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

 Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης 

Απάντησης (Διαμορφωτική). 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 15η/2015 ΝΟΜΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659641 

 

ΚΟΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, 3η/2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24926 
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700075 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ) 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700075 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ) 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 4 4,5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου / ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Γλώσσα εξέτασης: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

- Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος οι συμμετέχοντες φοιτητές θα μπορούν: 

να κατανοούν τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ευρωπαϊκής έννομης τάξης: ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζοµένων, ελεύθερη εγκατάσταση, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών καθώς και 

ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων και κεφαλαίων και τι αυτές εγγυώνται: στον επιχειρηµατικό 

κόσµο την ελεύθερη λήψη αποφάσεων, στους εργαζόµενους την ελεύθερη επιλογή θέσης εργασίας 

και στους καταναλωτές την ελεύθερη επιλογή ανάµεσα στη µεγαλύτερη δυνατή ποικιλία προϊόντων.  

να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς εν γένει και ειδικότερα της τελωνειακής 

ένωσης και τη σχέση της με το ζήτημα των κρατικών εμπορικών μονοπωλίων. 

να κατανοούν το περιεχόμενο της ενωσιακής ελευθερίας της κυκλοφορίας των εργαζομένων 

(μισθωτών) και τα ζητήματα δικαιώματος εγκατάστασης σε άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ, ακόμη και για 

ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρίες, καθώς και ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, που συνέχονται 

με αυτήν την ελευθερία. 

να κατανοούν  το περιεχόμενο του ελεύθερου ανταγωνισμού εντός της ΕΕ και την σχέση του 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Η έννοια της εσωτερικής αγοράς.  

Οι γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των ενωσιακών ελευθεριών.  

Πεδία εφαρμογής.  

Οι εξαιρέσεις.  

Οι εξαιρούμενοι τομείς. 

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.  

Η τελωνειακή ένωση (Οι δασμοί, τα τέλη, το κοινό δασμολόγιο).  

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 επαγγελματίες.  

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 εκμετάλλευσης 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 ενισχύσεις. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

κοινοτικού και του εθνικού δικαίου περί ανταγωνισμού 

να συγκρίνουν το κοινοτικό με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες επιχειρήσεις, τις δημόσιες 

συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Λήψη αποφάσεων  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

12 Διαλέξεις 48 ώρες (4 ώρες χ 12) 

Προετοιμασία για γραπτές 

εξετάσεις 
30 ώρες μελέτης 

Μελέτη για αντικείμενο 

διαλέξεων 
10 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  88 ώρες  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Γραπτές εξετάσεις (100% της συνολικής βαθμολογίας (στα 

ελληνικά). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) 

αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία 

των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα: 

Μ. Μεγκ – Παπαντώνη, Χ. Ταγαρά, Η κατ’ άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ εσωτερική αγορά – ελεύθερη κυκλοφορία 

εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013 

Δον. Παπαγιάννη, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 5η ΄Εκδοση,  Νομική Βιβλιοθήκη, 2016. 

Γ. Καρύδη, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012. 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 
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700186  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700186 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου / ειδίκευσης γενικών γνώσεων / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ένας φοιτητής που ολοκληρώνει αυτό το μάθημα θα είναι ικανός: 

να περιγράφει (προφορικώς ή/και γραπτώς) το φαινόμενο της ανεργίας και να γνωρίζει την τυπολογία του 

να αναφέρεται στους συμβατικούς ορισμούς της  ανεργίας και τις προϋποθέσεις για τη στατιστική καταγραφή 

της 

να παρουσιάζει γραπτώς και προφορικώς τους βασικούς όρους και έννοιες του αντικειμένου 

να αρθρώνει μέσω γραπτών ή προφορικών παρουσιάσεων μια σαφή και συνεκτική άποψη για τις θεωρητικές 

ερμηνείες της ανεργίας και της απασχόλησης 

να προσδιορίζει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των πολιτικών αγοράς εργασίας που εφαρμόζονται από 

τις εκάστοτε κυβερνήσεις  

να καθορίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς όρους που περιγράφουν το έργο των θεσμικών οργάνων  στον 

τομέα της διοίκησης της απασχόλησης 

για μια δεδομένη θέση να προτείνει πρακτικές ηγεσίας που θα βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα  

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα: Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας. 

2η εβδομάδα:  Ανεργία και αναπαραστάσεις της αγοράς εργασίας. 

3η εβδομάδα: Τυπολογία της ανεργίας ανάλογα με τα αίτια και τις ατομικές διαδρομές στην ανεργία. 

4η εβδομάδα:  Θεωρητικές ερμηνείες της ανεργίας. 

5η εβδομάδα: Πολιτική απασχόλησης και πολιτικές αγοράς εργασίας. 

6η εβδομάδα: Παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας – Επίδομα Ανεργίας 

7η εβδομάδα: Ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας – Επιδότηση θέσεων εργασίας. Επαγγελματική 

κατάρτιση  

8η εβδομάδα: Θεσμικές πολιτικές αγοράς εργασίας. 

9η εβδομάδα: Πολιτικές μοιράσματος της αγοράς εργασίας – Ορισμός ευελιξίας, διακρίσεις 

10η εβδομάδα:  Σημαντικές μορφές εργασιακής ευελιξίας. 

11η εβδομάδα: Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση. 

12η εβδομάδα:  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση. 

13η εβδομάδα: Νέοι και πολιτικές απασχόλησης  

14η εβδομάδα: ΟΑΕΔ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές, 

καθώς στην πλατφόρμα https://openeclass.panteion.gr/ αναρτάται 

χρήσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, με σκοπό την εμπέδωση του 

μαθήματος από τους φοιτητές, ενώ η επικοινωνία μαζί τους 

διευκολύνεται πολύ μέσω των emails και της ως άνω εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 

Μελέτη  & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

30 

Μελέτη & ανάλυση 

περιπτώσεων 

20 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης…… 

Άλλες… 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

https://openeclass.panteion.gr/
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φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης  ή 

προαιρετικά συμμετοχή σε απαλλακτική γραπτή πρόοδο ή 

απαλλακτική εργασία μετά από παρουσίαση με power point. Η 

παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διάρκεια 

των διαλέξεων λαμβάνεται υπ’ όψιν στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, 

όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η 

προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Απαιτούμενη 

Καραμεσίνη Μ., Πολιτικές Απασχόλησης Σημειώσεις  

Μητρόπουλος Α., (2018), Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Ασφάλιση στη   Σύγχρονη Ελλάδα. Εκδ. Λιβάνη. 

Αθήνα. 

 

Προτεινόμενη 

Καραμεσίνη Μ., Κουζής Γ., (2005), Πολιτική Απασχόλησης Εκδ. Guteberg  

Δεδουσόπουλος Α., (2002), Θεωρίες; Ανεργίας, Εκδ. Δάρδανος 

Ι.Ν.Ε., (2008),Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, 28 Μελέτες,  

Borias G., (2016), Τα Οικονομικά της Εργασίας, Εκδ. Κριτική 

 

Προτεινόμενοι Ιστότοποι: 

https://www.oaed.gr  

https://www.gsse.gr  

https://www.inegsse.gr 
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700232 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ     

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700232 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ     

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Γλώσσα εξέτασης: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος οι συμμετέχοντες φοιτητές θα μπορούν: 

να κατανοούν βασικές έννοιες της ευρωπαϊκής έννομης τάξης με ειδικότερη αναφορά στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης  και 

να  συσχετίζουν τις έννοιες αυτές με το πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξης. 

Προπάντων θα έχουν έλθει σε επαφή με την δομή και τα όργανα στο ΧΕΑΔ. 

Θα έχουν προβληματιστεί επάνω στη θεματική των εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων του Χώρου 

σε σχέση με τα μεταναστευτικά-προσφυγικά ρεύματα προς την Ευρώπη, της διάβαση των συνόρων 

και του ρόλου της Frontex (σε συνεργασία και με τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων από εθνικές 

ένοπλες δυνάμεις), της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και του θεσμικού πλαισίου 

αναγνώρισης ασύλου. 

Τέλος, θα  έχουν εξοικειωθεί με ζητήματα δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις 

(Eurojust), καθώς και αστυνομικής συνεργασίας (Σύστημα Πληροφοριών Schengen, Europol). 

Γενικές Ικανότητες 
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(3) 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. 

Θεμελιώδη δικαιώματα και ΧΕΑΔ. 

Το άσυλο: από το Δουβλίνο στη Λισαβόνα και το παράγωγο δίκαιο 

Η μετανάστευση: Κοινή μεταναστευτική πολιτική; 

Η δικαστική συνεργασία (αστικές, ποινικές υποθέσεις, Eurojust). 

Η αστυνομική συνεργασία (Σύστημα Πληροφοριών Schengen, Europol). 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

12 Διαλέξεις 48 ώρες (4 ώρες χ 12) 

Προετοιμασία για γραπτές 

εξετάσεις 
30 ώρες μελέτης 

Μελέτη για αντικείμενο 

διαλέξεων 
10 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  88 ώρες  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γραπτές εξετάσεις (100% της συνολικής βαθμολογίας (στα 

ελληνικά). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία 

των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα: 

Δον. Παπαγιάννη, Ο χώρος της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008. 

Δον. Παπαγιάννη, Ο ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, Εκδ. Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, 2001. 

Στ. Περράκη (επιμέλεια), Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της ΕΕ (πρακτικά 

ημερίδας), Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007. 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 
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700233 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700233 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (τίτλος στα αγγλικά: PUBLIC POLICY AND POLITICS) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις στην ανάλυση 

της δημόσιας πολιτικής. δηλαδή της διαμόρφωσης και της υλοποίησης κυβερνητικών αποφάσεων και 

πολιτικών για δημόσια θέματα και προβλήματα. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Ποιο σύστημα υιοθετεί ένα κράτος για την εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών στα πανεπιστήμια, και ποια 

είναι η εθνική πολιτική για την έρευνα και την ανώτατη εκπαίδευση; Γιατί σε κάποια κράτη το σύστημα 

εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση είναι ζήτημα δημόσιας πολιτικής (π.χ. Ελλάδα), ενώ σε άλλα (π.χ. 

Ηνωμένες Πολιτείες) δεν είναι; Πως τα κράτη αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, και ποιες 

πολιτικές υιοθετούν για να αντισταθμίσουν τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 

πανδημίας; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα αμέτρητα ερωτήματα τα οποία μας βοηθάει να κατανοήσουμε η 

μελέτη της δημόσιας πολιτικής. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών 

με τις βασικές έννοιες και τις διαδικασίες της δημόσιας πολιτικής, δηλαδή της διαμόρφωσης και της 

υλοποίησης αποφάσεων για δημόσια θέματα και προβλήματα. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται κυρίως από 

την κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση έχει κεντρικό ρόλο στην υλοποίησή τους. Ταυτόχρονα όμως, μεγάλος 

αριθμός δημόσιων οργανισμών αλλά και μη κυβερνητικών δρώντων συμμετέχουν και επηρρεάζουν τη 

διαμόρφωση και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών.  

Το μάθημα εξετάζει τους θεσμούς, τους κυβερνητικούς και μη-κρατικούς δρώντες, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι επηρρεάζουν και διαμορφώνουν τη δημόσια πολιτική σε διάφορους τομείς. 

Επικεντρώνεται στο κάθε ένα από τα στάδια της διαδικασίας διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής: 

προσδιορισμός του προβλήματος και λήψη αποφάσεων, την υλοποίηση, και την αξιολόγηση της δημόσιας 

πολιτικής. Εξετάζει τις βασικές θεωρίες και προσεγγίσεις (πλουραλισμός, κορπορατισμός, θεσμισμός, θεωρία 

της ορθολογικής επιλογής) που έχουν διατυπωθεί για την κατανόηση της δημόσιας πολιτικής. Τέλος, εξετάζει 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημόσια πολιτική στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, 

κάτω από την επίδραση του εξευρωπαϊσμού και της παγκοσμιοποίησης.  

 

Περιεχόμενο των διαλέξεων (ενδεικτικό)  

Το περιεχόμενο των διαλέξεων εστιάζει στη πληρέστερη προσφορά γνώσεων για συγκεκριμένες θεματικές 

ενότητες. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να 

διδαχθούν και τα εξής: 

 

Μέρος Α – Εισαγωγή στη δημόσια πολιτική 

Βασικές έννοιες: δημόσια πολιτική, κυβέρνηση 

Μελέτη: Λαδή και Νταλάκου, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, κεφ. 1  

Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, «Η διαδικασία διαμόρφωσης και άσκησης της πολιτικής» (κεφ. 17), 

στο E-class 

 

Μέρος Β – Kρατικοί και μη-κυβερνητικοί δρώντες στη διαμόρφωση πολιτικής  

Επίσημοι θεσμοί: κοινοβούλια, εκτελεστική εξουσία, δικαστήρια 

Μελέτη: Σ. Λαδή και Β. Νταλάκου, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, κεφ. 2 

Ομάδες πίεσης, κοινωνία πολιτών και κοινωνικά κινήματα 

Μελέτη: Σ. Λαδή και Β. Νταλάκου, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, κεφ. 3 

Στέλλα Λαδή, «Συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια πολιτική: από τη θεωρία στην πράξη», στο E-class 

Θεωρίες και μοντέλα δημόσιας πολιτικής 

Μελέτη: Σ. Λαδή και Β. Νταλάκου, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, κεφ. 8 

 

Μέρος Γ – Στάδια της δημόσιας πολιτικής 

Η ατζέντα της δημόσιας πολιτικής 

Μελέτη: Σ. Λαδή και Β. Νταλάκου, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, κεφ. 4 

Διαμόρφωση πολιτικής και λήψη αποφάσεων 

Μελέτη: Σ. Λαδή και Β. Νταλάκου, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, κεφ. 5 

Εφαρμογή, αξιολόγηση και εργαλεία δημόσιας πολιτικής 

Μελέτη: Σ. Λαδή και Β. Νταλάκου, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, κεφ. 6 

Προκλήσεις και τάσεις για μεταρρύθμιση  

Μελέτη: Σ. Λαδή και Β. Νταλάκου, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, κεφ. 7 

 

 

Μέρος Δ – Επιλεγμένες θεματικές και μελέτες περίπτωσης 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  Άλλες… 

……. 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα  

Μελέτη: Μ. Λαμπροπούλου, «Η αλλαγή οργανωτικών προτύπων στη δημόσια διοίκηση: Η μεταρρύθμιση των 

γραφειοκρατικών δομών σε συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής 

Επιστήμης, 2019, τεύχος 45, 148-180. [στο e-class] 

Η δημόσια πολιτική για την έρευνα και ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Μελέτη: Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης, «Θεσμοί και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: η περίπτωση του χώρου 

ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 2013, τεύχος 40, 45-69. [στο 

e-class] 

Η διάσταση του κοινωνικού φύλου (gender) στη δημόσια πολιτική 

Μελέτη: Μαρία Στρατηγάκη, «Η πολιτική της ισότητας των φύλων στη δίνη της οικονομικής κρίσης», 

Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 2013, τεύχος 41, 60-83. [στο e-class] 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές. Συγκεκριμένα χρήση της πλατφόρμας e-class όπου 

είναι αναρτημένο το υλικό, και η οργάνωση του μαθήματος. 

Μέσα από το e-class γίνεται και η επικοινωνία διδάσκουσας με 

τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Στις εβδομαδιαίες διαλέξεις, η 

χρήση του powerpoint κρίνεται ως απαραίτητη και 

χρησιμοποιείται. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις 

αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 70 

Μελέτη  & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10 

Μελέτη & ανάλυση 

περιπτώσεων 

10 

Φροντιστήριο 10 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 

Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, 

Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 

Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική (στο μάθημα που 

διδάσκεται στους φοιτητές/τριες Erasmus) 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής.  Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών 

κατά τη διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται υπόψη στην 

αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) 

αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Στέλλα Λαδή και Βασιλική Νταλάκου, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής (Παπαζήσης, 2016). 

Christoph Knill and Jale Tosun, Public Policy – A New Introduction (Red Globe Press, 2012). 
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ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

 

700192  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700192 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου / ειδίκευσης γενικών γνώσεων / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα γνωρίζουν τις ειδικότερες πτυχές ενός σημαντικού μεταρρυθμιστικού θεσμού στην Ελλάδα, εκείνου της 

αιρετής Περιφέρειας, σε όλες τις επιμέρους πτυχές και με βάση τις σημαντικές αρμοδιότητες που ασκεί και 

αφορούν διαφορετικούς τομείς δράσης. 

Θα γνωρίζουν τις επιμέρους διαδικασίες άσκησης εποπτείας νομιμότητας του Κράτους επί των περιφερειακών 

αυτοδιοικούμενων οργανισμών 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 κ.ο.κ.  

Θα γνωρίζουν τις βασικές πρακτικές εφαρμογής της διοικητικής επιστήμης στα επιμέρους επίπεδα άσκησης 

δημόσιας διοίκησης, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της 

δράσης τους. 

Θα γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης επιτελικών στελεχών που θα αναλάβουν την προώθηση των διοικητικών 

δράσεων που θα είναι συμβατές με τη διοικητική μεταρρύθμιση. 

Θα μπορούν να γνωρίζουν τις μορφές άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας ιδίως σε περιφερειακό 

επίπεδο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των, εκτός του Κέντρου, περιοχών. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Μεταρρύθμιση», περιλαμβάνει :  

α) Την ανάπτυξη των επιμέρους πτυχών της σύγχρονης διοικητικής μεταρρύθμισης, στα πλαίσια του νέου 

θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, ο οποίος ασκεί σημαντικές αναπτυξιακές αρμοδιότητες, που αφορούν 

διάφορους τομείς δράσης, 

β) την ανάπτυξη των πρακτικών εφαρμογών της διοικητικής επιστήμης σε επιμέρους στοιχεία άσκησης 

διοίκησης, όπως η οργάνωση, ο έλεγχος, οι οικονομικοί πόροι, η στελέχωση και η επιλογή και επιτελικών 

στελεχών για την προώθηση διοικητικών δράσεων,  

γ) την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων σε τοπικό και περιφερειακό πλαίσιο,  

δ) τη διαδικασία άσκησης εποπτείας νομιμότητας επί των αυτοδιοικούμενων οργανισμών σε ειδικότερους 

τομείς όπως η διαχείριση των οικονομικών, η σύναψη δημοσίων συμβάσεων και η εκτέλεσή τους, η σύμπραξη 

του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, οι Προγραμματικές Συμβάσεις, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα κ.ο.κ.,  

ε) την ανάλυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων σε συνδυασμό με την άσκηση επιχειρηματικής 

 δραστηριότητας, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο,  

στ) την ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου που αφορά τη διοίκηση προσωπικού, στο επίπεδο των υπηρεσιακών 

μεταβολών,  

ζ) την ανάπτυξη επιμέρους θεμάτων ευθύνης του προσωπικού του δημοσίου τομέα. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, αλλά και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Θα μπορούν να γνωρίζουν την έννοια και το περιεχόμενο σημαντικών αναπτυξιακών «εργαλείων» όπως οι 

Προγραμματικές Συμβάσεις, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα κ.ο.κ. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης…… 

Άλλες………. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις 

αρχές του ECTS 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 

Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, 

Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 

Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Προφορική εξέταση με ερωτήσεις σύντομης 

ανάπτυξης  ή προαιρετικά συμμετοχή σε απαλλακτική προφορική 

πρόοδο και  συγγραφή εργασίας. Η ενεργός συμμετοχή των 

φοιτητών κατά τη διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται υπ’ όψιν 

στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) 

αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών 

για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (κατ’ αλφαβητική αναγραφή) : 

Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (Επιμ. : Επ. Σπηλιωτόπουλου -  Αντ. Μακρυδημήτρη), «Η 

Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα»,  2001. 

Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (Επιμ. : Αντ. Μακρυδημήτρη – Όλ. Ζύγουρα), 2002. 

Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Γ. Σωτηρέλης) «Η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 2006.  

Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Επιμ. : Γ. Σωτηρέλης – Θ. Ξηρός) «Από τη Νομαρχιακή στην 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση», 2010. 

Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου «Η Διοικητική Οργάνωση του Κράτους», 2002. 

Στ. Κτιστάκη «Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση», 2014. 

Χρ. Λαδιά «Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 2014. 

Αν. Λιγωμένου (Επιμ.) «Η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύγχρονο δημοσιονομικό περιβάλλον», 2018. 

Αντ. Μακρυδημήτρη-Μ. Ηλ. Πραβίτα «Δημόσια Διοίκηση», Ε’ εκδ., 2012. 

Λ. Μπαμπαλιούτα «Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης», Τόμος B’, 2η εκδ., 

2019. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 

Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου 

Αρμενόπουλος 

Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης 

Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης 
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700196  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700196 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ. 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής αναμένεται: 

να έχει αποκτήσει επαρκή γνώση και δεξιότητες στο μάνατζμεντ στην εκπαίδευση 

να μπορεί να κάνει χρήση της Θεωρίας Δεξιοτήτων για τον εντοπισμό πρακτικών προβλημάτων στο 

χώρο της εκπαίδευσης και να τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο για τη διαμόρφωση λειτουργικών λύσεων 

να μπορεί να εφαρμόζει την Καταστασιακή Θεωρία ως αναλυτικό εργαλείο για τον εντοπισμό 

πρακτικών προβλημάτων στο μάνατζμεντ της εκπαίδευσης  και σαν βοηθητικό εργαλείο  στην 

επίλυση προβλημάτων 

να μπορεί να χρησιμοποιεί τη θεωρία της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας ως αναλυτικό εργαλείο για τον 

εντοπισμό πρακτικών προβλημάτων της εκπαιδευτικής ηγεσίας και ως εργαλείο για την επίλυση τους 

να κατανοεί και να οργανώνει διαδικασίες στην εκπαίδευση με τη χρήση της Θεωρίας Συστημάτων 

να κατανοεί τη διοικητική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, να εντοπίζει αδυναμίες και να 

προτείνει λύσεις για τη βελτίωση του 

Οι μαθησιακοί στόχοι επιδιώκεται να επιτευχθούν συνδυαστικά μέσα από: 

Α) Παρακολούθηση των διαλέξεων, Ασκήσεις Προσομοίωσης 

Β) Συγγραφή Ομαδικής Εργασίας και Παρουσίασή της ενώπιον των συμφοιτητών 

Γ) Πρακτικής Άσκησης 



245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα φέρνει σε επαφή τους φοιτητές με τις κλασικές αλλά και τις σύγχρονες θεωρίες της  

Διοίκησης στην Εκπαίδευση και επιχειρεί να εμπεδώσει τις θεωρίες αυτές αναλύοντας πρακτικά 

προβλήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το μάθημα δίνει έμφαση στη γνώση, την ανάλυση 

και τις εφαρμογές που αντλούν από διεπιστημονικές οπτικές, όπως οργανωσιακή ανάλυση, 

μάνατζμεντ, ψυχολογία και κοινωνιολογία. Το μάθημα συμπληρώνεται με πρόσθετο υλικό που 

έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τους φοιτητές στην κατανόηση και εμβάθυνση των εννοιών 

και στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν 

πολιτικές για την εκπαίδευση καθώς και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Τελικός σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει γνώσεις για την οργάνωση και 

λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών, ιδιαίτερα δε, να εξοπλίσει το το φοιτητή με 

διοικητικές γνώσεις που θα τον βοηθήσουν, ως στέλεχος να συντελέσει στην αποτελεσματική 

λειτουργία τους. 

 

Θεματολογία: 

Επισκόπηση της διοίκησης στην εκπαίδευση 

Δομές που βρέθηκαν σε διάφορους τύπους εκπαιδευτικών οργανισμών  

Βέλτιστες πρακτικές στην ηγεσία των εκπαιδευτικών οργανισμών  

Στρατηγικές διαχείρισης 

 

Δομή Μαθήματος 

1η εβδομάδα: Προσέγγιση στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

2η εβδομάδα: Στρατηγική Διοίκηση – Σύγχρονη Διοικητική Προσέγγιση 

3η εβδομάδα: Η Λειτουργία του Σχεδιασμού-Προγραμματισμού 

4η εβδομάδα: Πολιτική και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση 

5η εβδομάδα: Οργανωτική Θεωρία και Σχεδιασμός 

6η εβδομάδα: Οργάνωση της Σχολικής Εκπαίδευσης  

7η εβδομάδα: Διεύθυνση και Ηγεσία 

8η εβδομάδα: Η Λειτουργία του Ελέγχου 

9η εβδομάδα: Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο 

10η εβδομάδα: Στελέχωση των Σχολικών Μονάδων 

11η εβδομάδα: Ο Εκπαιδευτικός ως Δημόσιος Υπάλληλος 

12η εβδομάδα: Ο Διευθυντής και το Περιβάλλον του Σχολείου 

13η εβδομάδα: Μελέτη Περιπτώσεων 

14η εβδομάδα: Παρουσίαση Εργασιών 

 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώνουν την εβδομαδιαία 

μελέτη τους πριν τις εβδομαδιαίες διαλέξεις. Η συμμετοχή 

στο μάθημα περιλαμβάνει παρακολούθηση, συζήτηση και 

ασκήσεις προσομοίωσης.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

Επιλογή Α:  

Παρακολούθηση Μαθημάτων              15% 

Εκπόνηση Εργασίας              85%  

 

Επιλογή Β 

Παρακολούθηση Μαθημάτων              15% 

Πρόοδος                85% 

 

Επιλογή Γ 

Γραπτή Εξεταστική                          100% 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Απαιτούμενη 

Σαΐτης, Χ. Α.  (2000). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης.  Αθήνα : Έκδοση του συγγραφέα. 

Προτεινόμενη 

Sindhu, I. S. (2012) EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT.  Delhi: Pearson.  
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700236 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700236 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου/Ειδίκευσης γενικών γνώσεων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA277 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα έχουν οριοθετήσει την έννοια της διακυβέρνησης, διακρίνοντάς την περαιτέρω με τη λήψη αποφάσεων, την 

κυβέρνηση και τη διαβούλευση. 

Θα έχουν κατανοήσει τους ιδεατούς τύπους διακυβέρνησης, το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ και τις αρχές της 

καλής διακυβέρνησης. 

Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις αγκυλώσεις της δημόσιας διοίκησης και να προτείνουν μεταρρυθμίσεις για 

μια καλύτερη διακυβέρνηση. 

Θα έχουν διερευνήσει συγκριτικά όλα τα πεδία εφαρμογής της διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση (σε 

κυβερνητικό επίπεδο, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσιονομική και ηλεκτρονική διακυβέρνηση). 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 



248 

 

 

(3) 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 αποφάσεων στις δημόσιες 

υποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προσδιορίζεται η έννοια της διακυβέρνησης, διακρίνεται αυτή από τις έννοιες 

της κυβέρνησης και της διαβούλευσης και διερευνάται η σχέση της, 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, εστιάζοντας στους ιδεατούς τύπους διακυβέρνησης με κριτήριο τον βαθμό συνεργασίας 

δημοσίων και ιδιωτικών δρώντων, καθώς και στις αρχές που διέπουν την καλή διακυβέρνηση. 

Παράλληλα, προς αντιμετώπιση των δομικών και λειτουργικών προβλημάτων της ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης προτείνονται μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και την 

αναβάθμιση της παροχής δημοσίων υπηρεσιών, ενώ εξαίρεται και η σημασία του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ 

ως μεταρρυθμιστικό εργαλείο του κράτους. Περαιτέρω, μελετώνται τα ειδικά πεδία εφαρμογής της 

διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση σε κυβερνητικό επίπεδο, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, η 

δημοσιονομική διακυβέρνηση και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Οι κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: 

 

Ορισμός της έννοιας της διακυβέρνησης 

Διακυβέρνηση και λήψη αποφάσεων 

Διακυβέρνηση και κυβέρνηση 

Διακυβέρνηση και διαβούλευση 

Ιδεατοί τύποι διακυβέρνησης με κριτήριο τον βαθμό συνεργασίας δημοσίων και ιδιωτικών δρώντων 

Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ (New Public Management) ως μορφή διακυβέρνησης 

Οι αρχές της καλής διακυβέρνησης (Good Governance) 

Αγκυλώσεις στη δημόσια διοίκηση και μεταρρυθμιστικές προτάσεις για μία καλύτερη διακυβέρνηση 

Δίκτυα πολιτικής (Policy Networks) 

Διακυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα 

Διακυβέρνηση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης 

Δημοσιονομική διακυβέρνηση 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές, καθώς στην πλατφόρμα openeclass.panteion.gr 

αναρτάται χρήσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, με σκοπό την 

εμπέδωση του μαθήματος από τους φοιτητές, ενώ η επικοινωνία 

μαζί τους διευκολύνεται πολύ μέσω των emails και της ως άνω 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και Μελέτη 

Περιπτώσεων) 

30% 

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης 

ανάπτυξης  ή προαιρετικά συγγραφή απαλλακτικής γραπτής 

εργασίας , την οποία ο φοιτητής καλείται να την  παρουσιάσει 

προφορικά δημόσια. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των 

φοιτητών κατά τη διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται υπόψη 

στην αξιολόγηση.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά 

τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

εξετάσεις.  

  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Π. Καρκατσούλης, Το Κράτος σε Μετάβαση. Από τη «διοικητική μεταρρύθμιση» και το «νέο δημόσιο 

μάνατζμεντ» στη «διακυβέρνηση», εκδ. Ι. Σιδέρη, Αθήνα 2004 

 

Π. Καρκατσούλης, Η διακυβέρνηση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: το ευρωπαϊκό παράδειγμα, Επιστήμη και 

Κοινωνία, 10/2003, σ. 1 επ 

 

Ν. Μηλιώνης, Προς μια νέα δημοσιονομική διακυβέρνηση του κράτους (με αφορμή τους ν. 3871/2010 και 

4055/2012), ΘΠΔΔ 8-9/2012, σ. 798 επ. 

 

J. Pierre (ed.), Debating Governance. Authority, Steering and Democracy, Oxford University Press, Oxford 2000 

 

Σπ. Φλογαΐτης, Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διοικητική μεταρρύθμιση στον 21ο αιώνα, ΕφημΔΔ 1/2006, σ. 

110 επ. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 

Διοικητική Μεταρρύθμιση (επανακυκλοφορεί από το έτος 2019) 

Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης 

 

 

 

http://www.nbonline.gr/journals/51/volumes/248/issues/1078/lemmas/4815724
http://www.nbonline.gr/journals/51/volumes/248/issues/1078/lemmas/4815724
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700237 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7000237 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων - Ανάπτυξης  Δεξιοτήτων 

(Υποχρεωτικό  Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Γλώσσα εξέτασης: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη νέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων και 

να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις αντιμετώπισης σύγχρονων καταστάσεων 

στον τομέα της δημόσιας διοίκησης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων. 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν:  

   (1) Να γνωρίζουν πώς να επεξεργάζονται δεδομένα, πώς θα τα διαβαθμίζουν σε απλά και ευαίσθητα, να τα 

προστατεύουν και να τα χορηγούν σε όσους νομιμοποιούνται 

   (2) Να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την αντιμετώπιση σύγχρονων καταστάσεων επεξεργασίας 

δεδομένων  

 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 

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 

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 χαρακτήρα 

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 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και 

ασκήσεις (θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

εξετάσεις.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα: 
1. Βιβλίο: Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, Εισαγωγή και Προστασία Δικαιωμάτων, Φερενίκη 

Παναγοπούλου-Κουτνατζή 

2. Βιβλίο: Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 

Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας / Δίκαιο Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 
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Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Ι.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

 

700049  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700049 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 

ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 

οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (Ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν τις  έννοιες της οικονομικής μεγέθυνσης, της οικονομικής ανάπτυξης 

και της βιώσιμης ανάπτυξης και των σχέσεών τους με την εκβιομηχάνιση 

 

Θα  αποκτήσουν γνώσεις πάνω στα πεδία που σχετίζονται με:  

Τη συμβολή της απασχόλησης και της τεχνολογίας  στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Με τις σχέσεις 

μεταξύ της ποιότητας της διακυβέρνησης και του επιπέδου της οικονομικής ανάπτυξης 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

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 εγχώριου 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 απασχόλησης στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Η 

συστηματική διερεύνηση της συμβολής της τεχνολογίας στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών.  

Η αναλυτική διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της ποιότητας της διακυβέρνησης και του επιπέδου της 

οικονομικής ανάπτυξης. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 

  

  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και 

ασκήσεις (θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πολιτική Οικονομικής Ανάπτυξης: Οικονομική και Θεσμική Προσέγγιση, Δεύτερη Βελτιωμένη Έκδοση – 

Συγγραφέας: Ι. Βαβούρας – Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα, 2016. 
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700050 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ–ΕΚΡΟΩΝ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

700050 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ–ΕΚΡΟΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (Ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές /-τριες θα είναι σε θέση: 

- Να κατανοούν τις βασικές έννοιες της διάρθρωσης μιας οικονομίας και συγκεκριμένα της ελληνικής 

οικονομίας. 

- Να κατανοούν την Ανάλυση εισροών–εκροών και συγκεκριμένα για την ανάλυση εισροών–εκροών για την  

ελληνική οικονομία. 

- Να εξοικειωθούν με τους Πίνακες εισροών–εκροών που αποτελούν εργαλεία για την κλαδική διάρθρωση μιας 

οικονομίας  

- Να εξοικειωθούν με τους Πίνακες Προσφοράς και Ζήτησης.  

- Να γνωρίζουν μια σειρά προεκτάσεις της ανάλυσης εισροών–εκροών που αποτελούν βασικά εργαλεία 

ανάλυσης όπως ο Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής, οι Ενεργειακοί Πίνακες, οι Περιβαλλοντικοί Πίνακες, οι 

Περιφερειακοί Πίνακες και ο Πίνακας του Τουρισμού. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
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(3) 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 

κλειδιών. Ακολούθως, περιγράφεται πως από τους πίνακες προσφοράς και χρήσεων προκύπτουν οι 

συμμετρικοί 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 Πίνακες και ο Πίνακας του Τουρισμού.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία με 

τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 

διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 

εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 

δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 

και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 

σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 100 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης…… 

Άλλες………. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 

Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 

Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 

Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι 

προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις 

(θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η 

λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται 

(στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία 

των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Εισαγωγή στο σύστημα και την ανάλυση εισροών–εκροών.  

Συγγραφέας Χ. Οικονομίδης. Εκδόσεις Κριτική 2007. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Economic Systems  Research, Journal of Economic Structures 
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700087 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700087 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA213/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

Να κατανοούν τους βασικούς στόχους της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Να αναγνωρίζουν τους διάφορους τύπους ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης 

(κοινού μεγέθους, τάσης, αριθμοδείκτες) 

Να χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης για να υπολογίσουν αριθμοδείκτες οι 

οποίοι αναφέρονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλυσης (ρευστότητα, δραστηριότητα, κερδοφορία, διάρθρωση 

κεφαλαίου) και να κατανοούν την ερμηνεία και την χρησιμότητά τους 

Να συνδυάζουν στοιχεία χρηματοοικονομικών καταστάσεων και πληροφορίες της αγοράς για την κατασκευή 

επενδυτικών αριθμοδεικτών, να κατανοούν την ερμηνεία και χρησιμότητά τους 

Να εφαρμόζουν την ανάλυση αριθμοδεικτών σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης ελληνικών επιχειρήσεων. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες κύριες ενότητες: 

Έννοια και σκοποί της ανάλυσης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ομαδοποίηση των στοιχείων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων των αριθμοδεικτών 

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας και διαχείριση κεφαλαίου κίνησης  

Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας και ανάλυση αποτελεσματικότητας διαχείρισης πόρων 

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας και ανάλυση κερδοφορίας  

Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων και ανάλυση χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

Επενδυτικοί αριθμοδείκτες και ανάλυση σχέσης λογιστικής και αγοραίας αξίας 

Εφαρμογές σε δημοσιευμένες Λογιστικές Καταστάσεις Ελληνικών επιχειρήσεων 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου( ΩΡΕΣ) 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 52 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  

PROJECT 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

23 

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΤΊΜΗΣΗ)  50 

 

Σύνολο Μαθήματος  
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

 

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

8. ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών για σκοπούς λήψης αποφάσεων 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  
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Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Οι φοιτητές έχουν την επιλογή, είτε να εκπονήσουν μια ομαδική 

απαλλακτική εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος, είτε να λάβουν 

μέρος στις τελικές γραπτές εξετάσεις.  

Στο πλαίσιο της εργασίας κάθε Ομάδα αναλαμβάνει να εκπονήσει 

διαχρονική και διαστρωματική ανάλυση επιχειρήσεων οι οποίες 

ανήκουν στον ίδιο κλάδο, με βάση τις λογιστικές τους καταστάσεις και 

εφαρμόζοντας διάφορους τύπους ανάλυσης (κοινού μεγέθους, τάσης, 

αριθμοδείτες).  

Σε περίπτωση αποτυχίας της Ομαδικής εργασίας, οι φοιτητές μπορούν 

να λάβουν μέρος στις τελικές εξετάσεις. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν., Μπάλιος Δ., Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - Χρηματοοικονομική 

Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2019 

 

Αποστόλου Α., Ανάλυση Λογιστικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Αθήνα 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. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Review of Accounting Studies 

Accounting and Business Research 

European Accounting Review 

International Journal of Accounting 

 

 

http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760
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700120 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700120 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA359/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

Να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες ενός χρηματοοικονομικού συστήματος 

Να κατανοούν τις έννοιες της απόδοσης και του κινδύνου των αξιογράφων 

Να αποτιμούν βασικά αξιόγραφα 

Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές κατασκευής χαρτοφυλακίου αξιογράφων 

Να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά διαφόρων προφίλ επενδυτών 

Να αξιολογούν αποδόσεις χαρτοφυλακίων αξιογράφων 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες κύριες ενότητες: 

Εισαγωγή: Επένδυση και Χρηματοοικονομικό Σύστημα 

Απόδοση και κίνδυνος 

Αγορές χρήματος και κεφαλαίου 

Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος 

Αποτίμηση μετοχών 

Θεωρία Χαρτοφυλακίου 

Θεωρία Κεφαλαιαγοράς 

Εισαγωγή στη διαχείριση χαρτοφυλακίου 

Το προφίλ του επενδυτή 

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων – η ποιοτική προσέγγιση 

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων – η ποσοτική προσέγγιση 

Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών 

Αξιολόγηση Απόδοσης Χαρτοφυλακίου 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου( ΩΡΕΣ) 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 52 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  

PROJECT 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

 

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΤΊΜΗΣΗ)  73 

 

Σύνολο Μαθήματος  
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις 

(θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική 

τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 
 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με σκοπό τη λήψη αποφάσεων 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων   
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Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

 

  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Βασιλείου Δ. Ηρειώτης Ν., Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2018 

Μαλινδρέτου, Β., Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2002  

Σημειώσεις Μαθήματος 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Journal of Finance 

Journal of Financial Economics 

Review of Financial Studies 

Review of Finance 
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700215 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ    

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700215 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ    

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις 

κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο 

του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και 

το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (Ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA360/ 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 

Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, 

Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 

Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Πέρα από το τελικό διαγώνισμα, οι 

φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν μια σύντομη εργασία εκτιμώντας 

ένα οικονομετρικό υπόδειγμα με πραγματικά στοιχεία. (Βλέπε 

παρακάτω). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) 

αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών 

για τις εξετάσεις.  

 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

A. ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ: Συνέπεια, Ασυμπτοτική κατανομή, Έλεγχος 

Υποθέσεων. 

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. 

Μερικά από τα datasets, ερωτήματα, και υποδείγματα που παρουσιάζονται στο μάθημα είναι: 

1. Fulton Fish Market Data / Seller Market Power / IV estimation. 

2. Melbourne Temperature Data / Seasonal Variation / Quantile Regression. 

3. Titanic Survival Data / Probability of Survival by Gender, Age, Passenger Class / Logit and Probit 

Regressions. 

4. Wage Discrimination by Gender and Race in the US / Measurements Errors and Proxy Variables / 

Direct and Reverse Regressions. 

5. The Giffen Good / Was Bread Giffen for Land Laborers in 18th century England? / Demand 

Systems and Seeminlgy Unrelated Regressions. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω εμβάθυνση σε Οικονομετρικές μεθόδους ανάλυσης 

οικονομικών δεδομένων, με έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές. Το μάθημα εστιάζει στην πρακτική 

εφαρμογή οικονομετρικών υποδειγμάτων σε οικονομικές εφαρμογές με πραγματικά στοιχεία. 

Στηριζόμενοι στην Θεωρία που καλύφθηκε στο μάθημα Οικονομετρία Ι, οι φοιτητές καλούνται να 

μελετήσουν συγκεκριμένα datasets, να εκτιμήσουν υποδείγματα, να τα αξιολογήσουν, και να τα 

χρησιμοποιήσουν για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Χρησιμοποιώντας τα στατιστικά 

πακέτα STATA και R, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ένα από μια σειρά από projects που τους 

παρουσιάζονται στο μάθημα και να παράξουν ένα ολοκληρωμένο άρθρο (paper) που να παρουσιάζει : 

1. Την ερευνητική ερώτηση,  

2. Τα στοιχεία,  

3. Τα οικονομετρικα υπόδειγματα που χρησιμοποποιούν,  και  

4. Τα συμπεράσματα που εξάγουν. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει βασικές ικανότητες για 

την συγραφή ενός ερευνητικού άρθρου που αναλύει οικονομετρικά οικονομικά στοιχεία και θα έχουν 

μια σημαντική υπολογιστική εμπειρία με υπολογιστικά πακέτα στατιστικής ανάλυσης όπως η STATA 

και το R. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και 

ασκήσεις (θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εισαγωγή στην Οικονομετρία (τόμοι 1 & 2) - Συγγραφέας: Γ. Χρήστου – Εκδόσεις: Gutenberg  

Εισαγωγή στην Οικονομετρία – Ασκήσεις - Συγγραφέας: Γ. Χρήστου - Εκδόσεις: Gutenberg  
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ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ  

 

700078 ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700078 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Γλώσσα εξέτασης: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

- Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν: 

να κατανοούν τις βασικές έννοιες της σύγχρονης διεθνούς τάξης με ειδικότερη αναφορά στους 

διεθνείς οργανισμούς και 

να  συσχετίζουν τις έννοιες αυτές με το πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξης. 

Προπάντων θα έχουν έλθει σε επαφή με το πλαίσιο λειτουργίας των διεθνών οργανισμών και θα 

μπορούν να αναγνωρίζουν βασικά χαρακτηριστικά των σπουδαιότερων από αυτούς. 

Θα είναι εξοικειωμένοι με αρκετά νομικά και πολιτικά ζητήματα που ανακύπτουν από την ανάπτυξη 

και λειτουργία των διεθνών οργανισμών και τις συνέπειες της λειτουργίας αυτών των οργανισμών στις 

διεθνείς σχέσεις και τη διεθνή πολιτική σκηνή. 

Θα είναι επίσης σε θέση να αναλύουν την αλληλεπίδραση του διεθνούς επιπέδου με την εθνική δράση 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ MAΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τους μεγάλους διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς, 

τον τρόπο λειτουργίας τους στο πλαίσιο της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και την αλληλεπίδρασή 

τους σε αυτό το πλαίσιο και με τις εθνικές έννομες τάξεις. Μελετώνται τα νομικά και πολιτικά 

ζητήματα που ανακύπτουν από την ανάπτυξη και λειτουργία των διεθνών οργανισμών και τις 

συνέπειες της λειτουργίας αυτών των οργανισμών στις διεθνείς σχέσεις και τη διεθνή πολιτική σκηνή. 

Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται: 

- Ιστορική αναδρομή της ίδρυσης των διεθνών οργανισμών 

- Προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργία, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων των διεθνών οργανισμών 

- Παραδείγματα διεθνών οργανισμών 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

12 Διαλέξεις 48 ώρες (4 ώρες χ 12) 

Προετοιμασία για γραπτές 

εξετάσεις 
30 ώρες μελέτης 

Μελέτη για αντικείμενο 

διαλέξεων 
10 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  88 ώρες  
 

με παράδειγμα τον τρόπο λειτουργίας και δράσης των σπουδαιότερων διεθνών διακυβερνητικών 

οργανισμών και τον τρόπο λήψης και εφαρμογής των αποφάσεών τους. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 



270 

 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Γραπτές εξετάσεις (100% της συνολικής βαθμολογίας (στα 

ελληνικά). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) 

αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία 

των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα: 

Ε. Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011 

Π. Νάσκου-Περράκη, Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών: Θεσμική Διάσταση, 4η ΄Εκδοση (2005). 

Νάσκου-Περράκη Παρούλα, Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος , Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης, Διεθνείς 

οργανισμοί. Εκδόσεις Σάκκουλα, 2015 

Αντώνης Μπρεδήμας, Διεθνείς Οργανισμοί: Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Τεύχος Β΄(1990) 
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700083 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ   

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700083 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις 

κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο 

του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και 

το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ ( Issues of Constitutional and Administrative Justice) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται: 

Να κατανοεί τις βασικές έννοιες, τη λειτουργία και τη διαδικασία της Συνταγματικής Δικαιοσύνης, της 

Διοικητικής Δικαιοσύνης και της δίκης στα πλαίσια του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Να έχει κατανοήσει τον τρόπο και τα συστήματα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων. 

Να μπορεί να κατανοεί προβλήματα που ανακύπτουν στη διοικητική δίκη 

Να γνωρίζει τους τρόπους επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν στα πλαίσια του εθνικού, Ευρωπαϊκού και 

Διεθνούς Δικαίου 

  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη της εφαρμογής των κανόνων που διέπουν την παροχή δικαστικής 

προστασίας στις σχέσεις της δημόσιας διοίκησης με τους ιδιώτες. Στο μάθημα εφαρμόζονται οι γνώσεις που 

έχουν αποκτηθεί σχετικά με τους συνταγματικούς κανόνες που διέπουν τις συνταγματικές και διοικητικές 

διαφορές, τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή στηριζόμενοι στις 

γενικές αρχές της διοικητικής δίκης και στους κανόνες του ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 10 

Ανάλυση μελετών 

περίπτωσης μέσω 

εκπόνησης εργασίας  

 

60 

Παρουσίαση και συζήτηση 

των εργασιών από τους 

φοιτητές στην αίθουσα 

προς τους 

συμφοιτητές/διαδραστική 

συζήτηση 

 

30 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

 Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εργασία και Προφορική εξέταση με  

δημόσια παρουσίαση. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 

ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης…… 

Άλλες………. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

Κατανόηση εννοιών και εφαρμογή τους στην πράξη 

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 15η έκδ./2015 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

 

ΚΟΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ./2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

- Συνιστάται η άντληση βιβλιογραφικού υλικού από όλα τα ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά  
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700159 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700159 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων.  

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (Εκπονείται γραπτή εργασία στην αγγλική γλώσσα και 

παρουσιάζεται ενώπιον του διδάσκοντος από τον/την φοιτητή/τρια) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA243/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Γνώση της Ποιότητας, γενικά, και της Ολικής Ποιότητας, ειδικά, καθώς και των συστημάτων 

Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα σχετικά Πρότυπα (ISO, HACCP, EMAS), στην επιστήμη 

της Διοίκησης. Κατανόηση της εφαρμογής διαδικασιών και μεθόδων Ποιότητας στη λειτουργία, 

ανταγωνισμό και βιωσιμότητα των Οργανισμών και Επιχειρήσεων, και στις σχέσεις τους με τους 

πελάτες τους. Γνώση των μεθόδων και τεχνικών πρόληψης, παρακολούθησης, ελέγχου και 

διασφάλισης Ποιότητας. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο των διαλέξεων εστιάζει στη πληρέστερη προσφορά γνώσεων για συγκεκριμένες 

θεματικές ενότητες. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία 

μεταξύ άλλων να διδαχθούν τα εξής: 

-Τα βασικά χαρακτηριστικά, οι αντικειμενικοί σκοποί και οι συνέπειες της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας 

-Οι κύκλοι ποιότητας 

-Ποιότητα και ανθρώπινος παράγοντας 

-Ποιότητα και καινοτομία 

-Διαχείριση διαδικασιών 

-Κόστος ποιότητας 

-Διαχείριση αλλαγών (change management) 

-Τα μοντέλα πιστοποίησης (ISO, HACCP, EMAS) 

-Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διοίκησης Ποιότητας (European Foundation for Quality Management-

ΕFQM) 

-Η ποιότητα των υπηρεσιών (The SERVQUAL model) 

-Μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας 

-Τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας 

-Ο ποιοτικός manager 

-Η ποιότητα στην ελληνική πραγματικότητα 

-Ποιότητα και δημόσιος τομέας 

-Δείκτες ικανοποίησης πελατών 

-Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering-BPR) 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρησιμοποιείται σύγχρονο επιστημονικό υλικό που βοηθά 

στη πληρέστερη κατανόηση των λεχθέντων από 

αναγνωρισμένα περιοδικά του εξωτερικού, από την ελληνική 

και ξένη βιβλιογραφία, από τον γραπτό, ηλεκτρονικό και 

διαδικτυακό τύπο κ.ά. Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων, οι 

φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και εκπονούν ή προτείνουν 

λύσεις σε υποθετικά ή πραγματικά προβλήματα που 

απασχολούν τις σύγχρονες οικονομικές μονάδες. Η χρήση 

powerpoint κρίνεται ως απαραίτητη.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 10% 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. 

Αυτόνομη εργασία. 

Ομαδική εργασία. 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

βιβλιογραφίας 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

α) Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα απαλλακτικό 

τεστ (γραπτή πρόοδος). Εάν συγκεντρώσουν βαθμολογία 

πέντε (5) και άνω απαλλάσσονται από τις τελικές εξετάσεις. 

Στην περίπτωση που επιθυμούν βελτίωση του βαθμού τους, 

μπορούν να προσέλθουν στις επίσημες εξετάσεις. 

β) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα δίδονται εργασίες 

προς εκπόνηση από ομάδες φοιτητών ή ατομικά για θέματα 

που αφορούν τη τρέχουσα πραγματικότητα.  

γ) Η ενεργός συμμετοχή με διατύπωση ερωτημάτων και 

προβληματισμών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχία στο μάθημα. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Κέφης Β., (2014) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 

 

Στις διαλέξεις χρησιμοποιείται επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό από την ελληνική και ξένη 

επιστημονική βιβλιογραφία, από αναγνωρισμένα journals και από πηγές του Διαδικτύου ενώ 

επιλύονται case studies (περιπτωσιακές μελέτες) συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του 

μαθήματος. 
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700177 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ) 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700177 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ H 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου/Ειδίκευσης γενικών γνώσεων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA124 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

Θα έχουν κατανοήσει την ανάγκη καταπολέμησης της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στη δημόσια διοίκηση 

και τη συμβολή των ελεγκτικών σωμάτων σε αυτήν. 

Θα διακρίνουν τα Ελεγκτικά Σώματα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΥΥΠ, ΣΕΕΥΜΕ, 

ΕΥΕΠ, ΣΕΔΕ, ΣΕΠΕ, ΥΠΕΕ). 

Θα γνωρίζουν τους θεσμούς του Γενικού Επιθεωρητή της Δημόσιας Διοίκησης, του Συντονιστικού Οργάνου 

Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ), των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης. 

Θα έχουν εξοικειωθεί με τον τρόπο που ασκεί έλεγχο διοίκησης το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αναφέρεται στον έλεγχο της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης . Περιλαμβάνει τον παραδοσιακό 

έλεγχο νομιμότητας και τον έλεγχο ποιότητας των υπηρεσιών, ο οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον 

έλεγχο ποιότητας. Εξετάζει τα νέα μέτρα Κοινωνικού και Διοικητικού Ελέγχου στη Χώρα μας  σε κεντρικό 

επίπεδο, καθώς και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης από τα ελεγκτικά σώματα. 

Αναφέρεται επίσης στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στο πλαίσιο του Συμβουλίου 

της Ευρώπης και των Διεθνών Συμβάσεων. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα Ελεγκτικά Σώματα της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΥΥΠ, ΣΕΕΥΜΕ, ΕΥΕΠ, ΣΕΔΕ, ΣΕΠΕ, ΥΠΕΕ), ενώ ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στους θεσμούς του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του Συντονιστικού Οργάνου 

Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ), των Επιθεωρητών  Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και στον έλεγχο 

της διοίκησης που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Οι κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: 

Καταπολέμηση διαφθοράς και κακοδιοίκησης 

Τα Ελεγκτικά Σώματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΥΥΠ, ΣΕΕΥΜΕ, ΕΥΕΠ, ΣΕΔΕ, 

ΣΕΠΕ, ΥΠΕΕ) 

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) 

Επιθεωρητές -Ελεγκτές  Δημόσιας Διοίκησης  

Έλεγχος Διοίκησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές, 

καθώς στην πλατφόρμα openeclass.panteion.gr  αναρτάται χρήσιμο 

ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, με σκοπό την εμπέδωση του μαθήματος 

από τους φοιτητές, ενώ η επικοινωνία μαζί τους διευκολύνεται πολύ 

μέσω των emails και της ως άνω εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης…… 

Άλλες………. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης 

ανάπτυξης  ή προαιρετικά συμμετοχή σε απαλλακτική γραπτή 

πρόοδο. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών κατά τη 

διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, Γενικαί Αρχαί του θεσμού του Ombudwman (Συμβολή εις το Συγκριτικόν 

Διοικητικόν Δίκαιον), Αρμενόπουλος, 1969 

Ι. Κάρκαλης, Αντιδιαφθορά και Ελεγκτικό Συνέδριο. Εφαρμοσμένη Δημοσιονομική Ελεγκτική 

Α. Μακρυδημήτρης/Χ. Χρυσανθάκης/Ν. Κουλούρης/Α. Οικονόμου, «OMBUDSMAN». O Έλεγχος της 

Κακοδιοίκησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, 1996. 

Ελ. Μπέσιλα-Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης, τόμ. Β, 2006 

Δ Σφήκα, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, εκδ. Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, Αύγουστος 1998 

Ευ. Φυτράκης, Τα Ελεγκτικά Σώματα της Διοίκησης, 2010 

       

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 

Διοικητική Μεταρρύθμιση (επανακυκλοφορεί από το έτος 2019) 
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700206   ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700206 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 

οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα αποκτήσουν γνώση των 

ευρωπαϊκών θεσμών και του ευρωπαϊκού δικαίου προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μειονοτήτων, 

καθώς και των νομικών αρχών προστασίας της ισότητας και των μη διακρίσεων. Θα αποκτήσουν επίσης 

γνώσεις αναφορικά με την εφαρμογή, ερμηνεία και πρακτική σημασία που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα για 

συγκεκριμένες μειονοτικές ομάδες και για τους μετανάστες.  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, τις οποίες τα κράτη, 

επικυρώνοντας σχετικές διεθνείς συμβάσεις, έχουν δεσμευτεί να σέβονται. Το μάθημα αυτό εξετάζει το διεθνές 

και ευρωπαϊκό δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σημασία του για άτομα από κοινωνικά ευάλωτες 

και μειονοτικές ομάδες, και από ομάδες που υφίστανται διακρίσεις λόγω του φύλου τους, της φυλετικής ή της 

εθνικής καταγωγής τους, ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Μελετάει πως και γιατί τέτοια άτομα και 

ομάδες προσφεύγουν σε εθνικά και διεθνή δικαστήρια για να διεκδικήσουν προστασία από παραβιάσεις των 

κρατών. Σε κάποιες περιπτώσεις, προσφυγές στα δικαστήρια που προβάλλουν ισχυρισμούς ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων αποτελούν μέρος ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής δράσης. Το πρώτο μέρος του μαθήματος 

εξετάζει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. 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 για την ισότητα των φύλων, τη θρησκευτική ελευθερία, την 

απαγόρευση των διακρίσεων με βάση το φύλο ή την εθνική καταγωγή, όπως και διεκδικήσεις που αφορούν τα 

δικαιώματα των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. Η προσέγγιση του μαθήματος είναι διεπιστημονική και 

αντλεί από την πολιτική επιστήμη, τη νομική και την κοινωνιολογία. 

Θεματικές του μαθήματος 

Εισαγωγή  

1. Ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικές διεκδικήσεις και πολιτική δράση 

Το πλαίσιο προστασίας: το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και τα δικαστήρια 

2. Η νομική και δικαστική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

3. Η νομική και δικαστική προστασία στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) 

4. Κοινωνικά κινήματα, δικηγόροι και κοινωνία των πολιτών 

5. Συμμόρφωση των κρατών και η εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ   

Τα δικαιώματα μεταξύ νομικής και πολιτικής δράσης: μελέτες περίπτωσης 

6. Μετανάστες, πρόσφυγες και το δικαίωμα στο άσυλο 

7. Ένταξη των μεταναστών: κοινωνικά και εργασιακά δικαιωμάτα 

8. Εθνοτικές μειονότητες 

9. Θρησκευτικές μειονότητες 

10. Ισότητα των φύλων 

11. Συγκρούσεις δικαιωμάτων: θρησκεία και ισότητα των φύλων 

12. Διακρίσεις και η περίπτωση των Ρομά  

  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 

Συγκεκριμένα χρήση της πλατφόρμας e-class όπου είναι αναρτημένο 

το υλικό, και η οργάνωση του μαθήματος. Μέσα από το e-class 

γίνεται και η επικοινωνία διδάσκουσας με τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες. Στις εβδομαδιαίες διαλέξεις, η χρήση του powerpoint 

κρίνεται ως απαραίτητη και χρησιμοποιείται. 

 

 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις 

αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 70 

Μελέτη  & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10 

Μελέτη & ανάλυση 

περιπτώσεων 

10 

Φροντιστήριο 10 

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 

Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, 

Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 

Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική (στο μάθημα που 

διδάσκεται στους φοιτητές/τριες Erasmus) 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής.  Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και 

των φοιτητριών κατά τη διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται υπόψη 

στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) 

αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών 

για τις εξετάσεις.  

  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εμ. Ρούκουνας, Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Βιβλιοπωλείο Εστίας, 1995), 

σελ. 13-33. 

Μάικλ Ιγκνάτιεφ, «Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως πολιτική», στο βιβλίο Τα ανθρώπινα δικαιώματα 

ως πολιτική και ως ειδωλολατρία (Καστανιώτης, 2004).  

Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων (Οργανισμός Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010), σελ. 11-51, 69-78, και 105-139. 

Παναγιώτης Βογιατζής, «Οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί στη νομολογία του Ευρωπαϊκού 

δικαστηρίου δικαιωμάτων του ανθρώπου», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, ν. 2 (2010). 

Κώστας Παρασκευά, «Η υπόδειξη ειδικών μέτρων του ΕΔΑΔ για την εκτέλεση των αποφάσεών 

του», Δικαιώματα του Ανθρώπου (2018).  

Γιάννης Κτιστάκης, Η προστασία των μετανατών στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, Συμβούλιο της Ευρώπης, 2η έκδοση, 2018.  

Χριστίνα Ακριβοπούλου και Μάριος Παπανδρέου, «Τα θεμελιώδη δικαιώματα του αιτούντα 

πολιτικό άσυλο κατά την ΕΣΔΑ και το ‘μαχητό’ τεκμήριο της ‘ασφαλούς’ χώρας (Κανονισμός 

Δουβλίνου ΙΙ). 

Χρήστος Παπαστυλιανός, «Ετερότητα και δημόσια τάξη: η ελευθερία συνένωσης ως ‘μειονοτικό 

δικαίωμα’ στο νομολογία του ΕΔΔΑ και των ελληνικών δικαστηρίων», Το ανομολόγητο ζήτημα των 

μειονοτήτων στην Ελληνική έννομη τάξη, επιμ. Δ. Χριστόπουλος (ΚΕΜΟ και Κριτική, 2008), σελ. 

167-189. 

Καλλιόπη Λυκοβαρδή, «Η αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία: Από τις ποινικές 

καταδίκες στη νομική ανοχή», Τα δικαιώματα στην Ελλάδα, σελ. 138-157. 

Κώστας Τσιτσελίκης, « Η θρησκεία στα σχολεία: Τα συνταγματικά και διεθνή όρια», 2019, 

Δημοσίευση: https://www.constitutionalism.gr/2019-12-tsitselikis-thriskeia-sholeio/ 

Μαρία Στρατηγάκη, «Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα: ευρωπαϊκές 

https://www.constitutionalism.gr/2019-12-tsitselikis-thriskeia-sholeio/
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κατευθύνσεις ή εθνικές πρακτικές;» Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελλάδα: Οικονομία, Κοινωνία, 

Πολιτικές, Ν. Μαραβέγιας και Θ. Σακαλλαρόπουλος (επιμ.), 2006, σελ. 279-299.  

Χρύσα Χατζή, «Διακρίσεις λόγω φύλου», Τα δικαιώματα στην Ελλάδα, σελ.158-169. 

Καμτσίδου Ιφιγένεια, «Οι ποσοστώσεις φύλου στους συνδυασμούς των υποψηφίων» σε Τιμητικό 

Τόμο για την ομότιμη καθηγήτρια Ε. Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, 2018.  

Ασπασία Θεοχάρη, «Θρησκευτική ελευθερία και έμφυλη ισότητα: η υπόθεση της ισλαμικής 

μαντίλας στα δημόσια σχολεία, όπως αντιμετωπίστηκε από τα δικαστήρια της Γερμανίας, Γαλλίας 

και το ΕΔΔΑ», σελίδες 3-11 και 30-40. 

Ιωάννης Π. Τζιβάρας, «Ο φυλετικός διαχωρισμός των Ρομά στην εκπαίδευση: Η θέση του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και η νομολογία του ΕΔΔΑ» 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, «Έκθεση και προτάσεις για ζητήματα σχετικά 

με την κατάσταση και τα δικαιώματα των Τσιγγάνων στην Ελλάδα», 2009.  
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700213 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700213 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4,5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων - Ανάπτυξης  Δεξιοτήτων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Γλώσσα εξέτασης: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με ζητήματα που άπτονται της σχέσης 

δικαίου και τεχνολογίας, ιδίως στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της τεχνολογικής 

διακινδύνευσης. Στόχος είναι επίσης να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν εξειδικευμένες 

γνώσεις επάνω σε συναφή ζητήματα, όπως ο ρόλος της απόδειξης του αιτιώδους συνδέσμου στον 

καταλογισμό τεχνολογικών ζημιών, η διαδικασία τυποποίησης και πιστοποίησης τεχνολογικών 

εφαρμογών, η αποτίμηση τεχνολογίας και άλλα ζητήματα προπάντων συνταγματικού, διοικητικού και 

κοινοτικού δικαίου, που άπτονται των σύγχρονων τεχνολογιών 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γνωρίζουν 

πώς αντιμετωπίζονται από τη διοίκηση, αλλά και το νομοθέτη και τον δικαστή νομικά προβλήματα, 

που θέτει στη ση σύγχρονη τεχνολογία ως πηγή διακινδυνεύσεων, αλλά και ευκαιριών  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

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 δικαίου 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 πιστοποίησης τεχνολογικών εφαρμογών, η αποτίμηση τεχνολογίας και άλλα 

ζητήματα προπάντων συνταγματικού, διοικητικού και κοινοτικού δικαίου αναλύονται πτυχές του 

διττού χαρακτήρα του δικαίου (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 τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και με τη βιοτεχνολογία 

και βιοϊατρική. Διεξοδική ανάλυση επιχειρείται πάνω στην έννοια, τα είδη, και τη λειτουργία σε 

εθνικό και σε δικαιοσυγκριτικό επίπεδο, του θεσμού της αποτίμησης τεχνολογίας. Δίνεται επίσης η 

δυνατότητα ανάληψης και παρουσίασης από τους φοιτητές εργασιών με ειδικότερα θέματα, που 

επιλέγονται από έναν ευρύ κατάλογο. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και .στην επικοινωνία με 

τους φοιτητές και power point κατά τη δημόσια παρουσίαση 

προαιρετικής εργασίας 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

12 Διαλέξεις 48 ώρες (4 ώρες χ 12) 

Προετοιμασία για 

προφορικές εξετάσεις 
30 ώρες μελέτης 

Συγγραφή και δημόσια 

παρουσίαση εργασίας 
24 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  102 ώρες  
 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Προφορικές εξετάσεις εξ αποστάσεως (100% της συνολικής 

βαθμολογίας (στα ελληνικά) 

Γραπτή εκπόνηση και προφορική (δημόσια) παρουσίαση 

προαιρετικής εργασίας : 1-3 βαθμοί bonus επί του βαθμού 

εξέτασης (ανάλογα με την επίδοση). 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα: 

Κριάρη–Κατράνη, Ισμήνη,Τεχνολογία και Κοινοβούλιο : ο θεσμικός ρόλος και το έργο των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και των Γραφείων Αποτίμησης Τεχνολογίας,Εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη), 2001 
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ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

 

700081 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ    

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700081 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων - (Υποχρεωτικό  Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Γλώσσα εξέτασης: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει εξοικειωθεί με τα 

δικαιοφιλοσοφικά, αλλά και πολιτικοφιλοσοφικά θεμέλια του δικαίου, και ιδίως του δημοσίου 

δικαίου, κυρίως δε με το ζήτημα της αξίωσης του δικαίου να είναι «δίκαιο» και της θεμελίωσής του 

(θεωρίες του φυσικού και του ελλόγου δικαίου, θετικιστικές θεωρίες, μεταθετικισμός). Θα έχει 

επιτευχθεί η γνωριμία του με θεωρίες της φιλοσοφίας του δικαίου, καθώς και της πολιτικής και ηθικής 

φιλοσοφίας, όπως η αρεταϊκή ηθική, ο φιλελευθερισμός και η ελευθεριοκρατία, ο ωφελιμισμός και η 

δεοντοκρατία. Μετά από την ενασχόληση με τις παραπάνω θεματικές ο φοιτητής θα έχει επιτύχει 

βαθύτερη κατανόηση του δικαίου και της έννοιας της δικαιοσύνης, αλλά και ευρύτερη και βαθύτερη 

πνευματική καλλιέργεια, που μπορεί να αποτελέσει γραμμή αντίστασης απέναντι σε μία στείρα 

τεχνοκρατική-γραφειοκρατική προσέγγιση του δικαίου, καθώς και του σύγχρονου Κράτους και της 

διοίκησης. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
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(3) 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 δικαίου και την Κοινωνιολογία του δικαίου. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και 

ασκήσεις (θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Michael Sandel, Δικαιοσύνη. Τι είναι το σωστό;, μετάφρ. Αλ. Κιουπκιολής, Εκδόσεις Πόλις, 

Αθήνα 2009 
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700092 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700092 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 

οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων  

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (Εκπονείται γραπτή εργασία στην αγγλική γλώσσα και 

παρουσιάζεται ενώπιον του διδάσκοντος από τον/την 

φοιτητή/τρια) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA218/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Απόκτηση συγκεκριμένων και εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν σύγχρονες και καινοτόμες 

θεματικές ενότητες του μάνατζμεντ και του μάρκετινγκ. Σύνθεση γνώσεων και η αποτύπωσή τους 

στην εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), οι οποίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις  

επιτυχίας για μια σύγχρονη οικονομική μονάδα του δημόσιου ή και του ιδιωτικού τομέα. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο των διαλέξεων εστιάζει στη πληρέστερη προσφορά γνώσεων για συγκεκριμένες 

θεματικές ενότητες. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία 

μεταξύ άλλων να διδαχθούν και τα εξής: 

-Ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. 

-Σύγχρονα εργαλεία του μάνατζμεντ. 

-Περιορισμοί στην άσκηση του μάνατζμεντ. 

-Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan). 

-Αντίληψη και αντιληπτική ικανότητα. 

-Διαχείριση Φήμης (Reputation Management). 

-Διαχείριση της Γνώσης (Knowledge Management). 

-Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

-Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, εφαρμογές, δικτυακό κράτος, 

στρατηγική και δράσεις, το περιβάλλον στην Ελλάδα κ.ά.). 

-Επιχειρηματική επικοινωνία (Business communication). 

-Έννοια του Marketing. 

-Εκπόνηση περιπτωσιακών μελετών (case studies). 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρησιμοποιείται σύγχρονο επιστημονικό υλικό που βοηθά 

στη πληρέστερη κατανόηση των λεχθέντων από 

αναγνωρισμένα περιοδικά του εξωτερικού, από την ελληνική 

και ξένη βιβλιογραφία, από τον γραπτό, ηλεκτρονικό και 

διαδικτυακό τύπο κ.ά. Η χρήση powerpoint κρίνεται ως 

απαραίτητη. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  …… 

Άλλες… 

……. 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 



292 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

α) Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα απαλλακτικό 

τεστ (γραπτή πρόοδος). Εάν συγκεντρώσουν βαθμολογία 

πέντε (5) και άνω απαλλάσσονται από τις τελικές εξετάσεις. 

Στην περίπτωση που επιθυμούν βελτίωση του βαθμού τους, 

μπορούν να προσέλθουν στις επίσημες εξετάσεις. 

β) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα δίδονται εργασίες 

προς εκπόνηση από ομάδες φοιτητών ή ατομικά για θέματα 

που αφορούν τη τρέχουσα πραγματικότητα.  

γ) Η ενεργός συμμετοχή με διατύπωση ερωτημάτων και 

προβληματισμών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχία στο μάθημα. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται 

κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες 

παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Κέφης Β. - Παπαζαχαρίου Π., (2009), Το Επιχειρηματικό Όραμα σε Business Plan, εκδ. Κριτική, 

Αθήνα  

-Κέφης Β., (2005), Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βασικές Αρχές για Σύγχρονες Οικονομικές 

Μονάδες, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 
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700113   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700113 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Γλώσσα εξέτασης: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει κατανοητό τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών 

πολιτικών με παράδειγμα τέσσερις σημαντικές για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πολιτικές: αυτές  της 

Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, του περιβάλλοντος, της κοινής γεωργικής 

πολιτικής και της μεταναστευτικής πολιτικής. Για κάθε πολιτική, εξετάζονται εάν οι πατέρες του 

ενωσιακού οικοδομήματος συμπεριέλαβαν σχετικές με τη συγκεκριμένη πολιτική διατάξεις στη 

Συνθήκη της Ρώμης και τους λόγους τους οποίους υπαγόρευαν την απόφασή τους. Στη συνέχεια, 

εκτίθεται η διαδρομή εξέλιξης κάθε πολιτικής και η σκοπιμότητα που αυτή υπηρετούσε τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, περιγράφεται ο σημερινός τρόπος 

λειτουργίας κάθε πολιτικής, η διαδικασία λήψης των σχετικών αποφάσεων, καθώς και η εμπλοκή των 

αρμόδιων θεσμικών οργάνων. 

- Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν: 

να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων πολιτικών που άλλη λιγότερο, άλλη 

περισσότερο επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

και να γνωρίζουν πώς:  

αντιδιαστέλλονται αυτές από την εσωτερική αγορά 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το μάθημα πραγματεύεται τις εξής ενότητες:  

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 πολιτική 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). 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και στην επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

12 Διαλέξεις 36 ώρες (3 ώρες χ 12) 

Προετοιμασία για γραπτές 

εξετάσεις 
30 ώρες μελέτης 

Μελέτη για αντικείμενο 

διαλέξεων 
24 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  90 ώρες  
 

λειτουργεί κάθε πολιτική, ποια είναι η διαδικασία λήψης των σχετικών αποφάσεων, καθώς ποια είναι 

η εμπλοκή των αρμόδιων θεσμικών οργάνων. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων 

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Γραπτές εξετάσεις (100% της συνολικής βαθμολογίας (στα 

ελληνικά). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) 

αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία 

των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα: 

Μ. Παπακωνσταντής, Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Εξωτερική, Γεωργική, Μεταναστευτική, εκδ. 

Σάκκουλα, 2016 

Δον. Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 5η εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 

Ν. Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, εκδ. Παπαζήσης, 2013 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 
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700142 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700142 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

   

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές του Τμήματος τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν πολύτιμη και άμεση πρακτική εμπειρία αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις γνώσεις που έχουν 

αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιδιώκεται να διευκολυνθεί η 

επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών και να συνδεθεί το Τμήμα με την αγορά εργασίας 

γενικότερα.  

Κάθε σειρά διαρκεί δύο μήνες ανά εξάμηνο. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης οι φοιτητές: 

Θα έχουν γνωρίσει ανάλογα με τον φορέα της άσκησης,  τη δομή, την οργάνωση, την έκταση, τους 

θεσμούς, τις λειτουργίες, τις διαδικασίες του ελληνικού διοικητικού συστήματος. 

Θα γνωρίζουν τα σχετικά με τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης , ΟΤΑ και Δημόσιων οργανισμών 

καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών και θα εξοικιωθούν με το εργασιακό περιβάλλον 

στο οποίο θα μπορέσουν να εργαστούν. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Πρακτική άσκηση  100% 

Σύνολο Μαθήματος  100% 
 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Η  Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου έργου του 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Σπουδαστών».   

Το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει για το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης την πρακτική άσκηση 

ορισμένου αριθμού φοιτητών του σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ενδεικτικά:  Βουλή 

των Ελλήνων, Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Δικαστήρια, Λογιστικές εταιρείες και εταιρείες 

οικονομικών υπηρεσιών,  Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Νομαρχίες, Δήμοι, Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΚΚΕ, 

ΚΕΠΕ, ΕΡΤ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, Τράπεζες , Επιμελητήρια  κ.λπ). 

 

Ειδικότερα αποσκοπεί σε: 

Εργασία σε σχετικό με τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης εργασιακό 

περιβάλλον 

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία και σύγκριση εργασιακού περιβάλλοντος 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Μετά το τέλος του χρόνου της πρακτικής άσκησης οι 

υπηρεσίες και οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης της 

συμμετοχής του κάθε φοιτητή.     

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Δεν εφαρμόζεται 
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700172 ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700172 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων - Ανάπτυξης  Δεξιοτήτων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Γλώσσα εξέτασης: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με σύγχρονα ζητήματα βιοηθικής και να 

βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις αντιμετώπισης σύγχρονων 

καταστάσεων, όπως η πανδημία.  

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν:  

   (1) Να συζητούν σύγχρονα διλήμματα βιοηθικής 

   (2) Να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την αντιμετώπιση σύγχρονων καταστάσεων 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής και της βιολογίας και ο 

αντίκτυπος τους στις προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις και ειδικότερα στην αντίληψη για την 

άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Θεματικές των διαλέξεων:  

Τι είναι βιοηθική και πώς αυτή επηρεάζει τις επιστήμες του ανθρώπου 

Η σημασία της ανθρώπινης αξίας 

Το δικαίωμα στη ζωή και η συζήτηση περί θανάτου 

Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 

Παρένθετη μητρότητα 

΄Αμβλωση 

Η προστασία των γενετικών δεδομένων 

Η ελευθερία συνειδήσεως 

Τεχνητή νοημοσύνη και βιοηθική 

Τηλεϊατρική 

Εμβολιασμοί 

Πανδημία και βιοηθική 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και 

ασκήσεις (θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

εξετάσεις.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βιοϊατρικές Εξελίξεις και Συνταγματικό Δίκαιο - Συγγραφέας: Ισμ.Κριάρη-Κατράνη, Εκδόσεις: 

Σάκκουλας Ο.Ε., 1994. 

Γενετική Τεχνολογία και Θεμελιώδη Δικαιώματα  - Συγγραφέας: Ισμ. Κριάρη-Κατράνη, Εκδόσεις: 

Σάκκουλας Ο.Ε., 2000. 
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700190 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

700190 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου / ειδίκευσης γενικών γνώσεων / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ένας φοιτητής που ολοκληρώνει αυτό το μάθημα θα είναι ικανός: 

να περιγράφει (προφορικώς ή/και γραπτώς) τα βασικά χαρακτηριστικά του κράτους πρόνοιας και των 

υπηρεσιών υγείας 

να αναφέρεται στους συμβατικούς ορισμούς της  υγείας και του συστήματος υγείας 

να παρουσιάζει γραπτώς και προφορικώς τους βασικούς όρους και έννοιες του αντικειμένου του μαθήματος  

να αρθρώνει μέσω γραπτών ή προφορικών παρουσιάσεων μια σαφή και συνεκτική άποψη για τις μορφές των 

συστημάτων υγείας και τις διαφορές τους 

να προσδιορίζει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των συστημάτων υγείας  

να καθορίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς όρους που περιγράφουν το έργο των θεσμικών οργάνων  στον 

τομέα της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα: Κράτος Πρόνοιας, Υγεία – Ορισμός, Υπηρεσίες Υγείας. Λόγοι κρατικής παρέμβασης στο χώρο 

της υγείας 

2η εβδομάδα:  Σύστημα Υγείας: Εννοιολογική προσέγγιση – Παραγωγική Διαδικασία – Περιβάλλον – Σκοποί - 

Στόχοι 

3η εβδομάδα: Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του συστήματος Υγείας 

4η εβδομάδα:  Μορφές Συστημάτων Υγείας, Φιλελεύθερο σύστημα υγείας. Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα 

5η εβδομάδα: Δημόσιο – Μεικτό Σύστημα Υγείας – Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα 

6η εβδομάδα: Δομή Οργάνωση και Λειτουργία του Συστήματος Υγείας 

7η εβδομάδα: Πρωτοβάθμια Περίθαλψη - Φορείς 

8η εβδομάδα: Δευτεροβάθμια – Τριτοβάθμια Περίθαλψη - Φορείς 

9η εβδομάδα: Εναλλακτικές Μορφές Περίθαλψης 

10η εβδομάδα:  Πόροι του Συστήματος, Εισροές – Εκροές 

11η εβδομάδα: Οικονομικά του Συστήματος Υγείας - Δαπάνες 

12η εβδομάδα:  Παράγοντες Αύξησης των Δαπανών Υγείας 

13η εβδομάδα: Πηγές Χρηματοδότησης Σ.Υ.  

14η εβδομάδα: Ελληνικό Σ.Υ. – Πρόσφατες Νομοθετικές Ρυθμίσεις – Σ.Υ. άλλων κρατών 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές, 

καθώς στην πλατφόρμα https://openeclass.panteion.gr/ αναρτάται 

χρήσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, με σκοπό την εμπέδωση του 

μαθήματος από τους φοιτητές, ενώ η επικοινωνία μαζί τους 

διευκολύνεται πολύ μέσω των emails και της ως άνω εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

https://openeclass.panteion.gr/
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φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης  ή 

προαιρετικά συμμετοχή σε απαλλακτική γραπτή πρόοδο ή 

απαλλακτική εργασία μετά από παρουσίαση με power point. Η 

παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διάρκεια 

των διαλέξεων λαμβάνεται υπ’ όψιν στην αξιολόγηση.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

 Θεοδώρου – Σαρρής – Σούλης, (2001),Συστήματα Υγείας, Εκδ. Παπαζήση 

Χλέτσος Μ., (2011), Οικονομικά της Υγείας, Εκδ. Πατάκη. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

Αντωνοπούλου Λ., (2014),Οικονομία της Υγείας, Εκδ. Guteberg 

Πολύζος Ν., (2014), Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας, Εκδ. Κριτική 

 

Προτεινόμενοι Ιστότοποι: 

http://www.moh.gov.gr/  

https://www.who.int/en/ 

http://www.ekka.org.gr/ 

https://keelpno.gr/ 

https://ec.europa.eu/health/home_en 

 

 

 

http://www.moh.gov.gr/
https://www.who.int/en/
http://www.ekka.org.gr/
https://keelpno.gr/
https://ec.europa.eu/health/home_en


305 

 

700205  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Δημόσια Διοίκηση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

700205 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (Ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές /-τριες θα είναι σε θέση: 

Να κατανοούν τις βασικές έννοιες των Εθνικών Λογαριασμών και συγκεκριμένα  των Εθνικών Λογαριασμών 

για την ελληνικής οικονομία 

Να κατανοούν την ορολογία των Εθνικών Λογαριασμών και συγκεκριμένα για την ελληνική οικονομία και την 

EUROSTAT. 

Να εξοικειωθούν με τους Εθνικούς Λογαριασμούς  που αποτελούν βασικό εργαλείο ανάλυσης για την 

ελληνική οικονομία.  

Να διαπιστώσουν τις κυριότερες ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας .  

Να μπορούν να πραγματοποιήσουν συγκρίσεις μεταξύ των Εθνικών λογαριασμών από διαφορετικές χώρες. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το 

μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

     Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η Ανάλυση των Εθνικών Λογαριασμών. Καταρχάς εξετάζονται τα 

γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών, οι στατιστικές μονάδες, οι ροές και τα 

αποθέματα, τα συστήματα των λογαριασμών, και το πλαίσιο των εισροών-εκροών. 

Ακολουθεί η ομαδοποίηση των οικονομικών μονάδων, οι θεσμικές μονάδες, οι θεσμικοί τομείς και οι 

παραγωγικές μονάδες. 

Επίσης, οι συναλλαγές σε αγαθά και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την παραγωγή και το προϊόν, την 

ενδιάμεση κατανάλωση, την τελική κατανάλωση, τις ακαθάριστες επενδύσεις, τις εισαγωγές και εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών. 

Ακολούθως, εξετάζονται οι διανεμητικές συναλλαγές οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως τις αμοιβές 

απασχολουμένων, τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών, τις επιδοτήσεις και το εισόδημα 

περιουσίας. 

Στο τέλος, εξετάζονται οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ο ισολογισμός, η αλληλουχία των λογαριασμών 

για το σύνολο της οικονομίας, οι λογαριασμοί του υπόλοιπου κόσμου, οι τριμηνιαίοι και περιφερειακοί 

λογαριασμοί, το σύστημα εισροών-εκροών, οι αριθμοδείκτες τιμών και όγκων, ο πληθυσμός και οι εισροές 

εργασίας.   

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία με 

τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 

διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 

εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 

δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 

και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 

σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις) 30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης…… 

Άλλες………. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 

Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 

Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 

Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι 

προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και ασκήσεις 

(θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η 

λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται 

(στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία 

των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:   

Σύστημα Εθνικών Οικονομικών λογαριασμών. Συγγραφείς Θ. Σκούντζος Π. Λίβας. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης. 

2000. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Economic Systems Research, Journal of Economic Structures  
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700218 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ)  

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700218 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο φοιτητής μαθαίνει πως γίνεται η τυπολογική κατάταξη στο δίκαιο των συμβάσεων και τους 

βασικούς κανόνες για ρυθμισμένες στον Αστικό Κώδικα συμβάσεις αλλά και άλλες μοντέρνες 

συμβάσεις.  

Πρόκειται για ειδική γνώση που του δίνει την δυνατότητα να μπορεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει 

καλύτερα το περιεχόμενο των ειδικών τύπων συμβάσεων, αλλά και να μπορέσει ο ίδιος να 

διατυπώσει, τουλάχιστον σε επίπεδο αρχικού σχεδίου, το περιεχόμενο μίας πρωτότυπης σύμβασης. 

Επαγγελματικά είναι απαραίτητη γνώση για στελέχη και συμβούλους επιχειρήσεων. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τυπολογική κατάταξη συμβάσεων – Μικτές Συμβάσεις – Δάνειο - Δωρεά – Πώληση – Μίσθωση – 

Σύμβαση έργου – Σύμβαση εργασίας – Σύμβαση Παρακαταθήκης – Εντολή - Καταναλωτική Πίστη – 

Συμβάσεις Πληρωμών – Factoring – Leasing. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω 

Open  eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στην αναζήτηση επιστημονικού υλικού και στην επικοινωνία 

με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και 

Μελέτη Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10% 

Σύνολο  100% 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

 

Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και 

ασκήσεις (θεωρητικές και εμπειρικές). Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του 

εξαμήνου) και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις 

εξετάσεις.  

 
 

 

 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αντίληψη για τα προβλήματα  των ειδικών τύπων των μοντέρνων συμβάσεων, το σύστημα, τις αξίες 

και τις αρχές του ειδικού ενοχικού δικαίου. 
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Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 2018 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Ελληνική Δικαιοσύνη. 

Νομικό Βήμα. 
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700234 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700234 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA362/  

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες των τριών βασικών  κλάδων της 

οικονομίας: τον Τραπεζικό, τον Ξενοδοχειακό και τον Ναυτιλιακό. 

Να γνωρίζουν εξειδικευμένα θέματα αναφορικά με τη δομή, την οργάνωση και τις λογιστικές ιδιαιτερότητες των 

τραπεζικών, ξενοδοχειακών και ναυτιλιακών μονάδων. 

Να κατανοούν τον τρόπο οργάνωσης των παραπάνω μονάδων και το πλαίσιο εντός του οποίου αυτές 

λειτουργούν. 

Να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα κλαδικά λογιστικά σχέδια. 

Να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τους λογιστικούς κανόνες σε ειδικά λογιστικά θέματα ανάλογα με τη φύση των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Να κατανοούν και να αναλύουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εισηγμένων εταιρειών που 

εντάσσονται στους ανωτέρω κλάδους. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα «Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων» στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικά 

με τρεις βασικούς κλάδους της οικονομίας: τον Τραπεζικό, τον Ναυτιλιακό και τον Ξενοδοχειακό. Το 

μάθημα εστιάζει στην αναλυτική παρουσίαση και κατανόηση μέσω πρακτικών εφαρμογών των 

επιχειρηματικών ιδιαιτεροτήτων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τρεις σημαντικούς 

κλάδους της οικονομίας και τη λογιστική παρακολούθηση των ιδιαιτεροτήτων αυτών. 

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά σε γενικές αρχές της λογιστικής, στο ισχύον πλαίσιο λογιστικών κανόνων και 

στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων εν γένει ενώ ακολούθως εστιάζει στους τρεις 

συγκεκριμένους κλάδους.  

Ως πρώτος κλάδος παρουσιάζεται η τραπεζική λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν κυρίως το 

συνάλλαγμα και τη συναλλαγματική θέση, την παρακολούθηση χορηγήσεων και καταθέσεων και τέλος την 

παρακολούθηση των τραπεζικών καταστημάτων αυτοτελώς. 

Ως δεύτερος κλάδος παρουσιάζεται η ξενοδοχειακή λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν κυρίως την 

ανέγερση/ επέκταση των μονάδων, παρακολούθηση προκαταβολών και πρακτορείων, δείκτες πληρότητας, 

μέση τιμή δωματίου και καταχώρηση εσόδων, και τέλος, αποτελέσματα κατά πηγή εσόδων/ δραστηριότητα.  

Ως τρίτος κλάδος παρουσιάζεται η ναυτιλιακή λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν κυρίως κατασκευή 

πλοίων, λειτουργία με βάση τη σχέση πλοιάρχου (αν είναι ή όχι διαχειριστής), αποτελέσματα ταξιδιού 

αυτοτελώς και παρακολούθηση δανείων και συμβάσεων.  

Η χρήση διάφορων παραδειγμάτων, εφαρμογών με πραγματικά δεδομένα και η μελέτη περιπτώσεων 

δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων υπαρκτών εισηγμένων εταιρειών συμβάλλει στην 

ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων εφαρμογής των λογιστικών κανόνων στην πράξη. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Open  

eClass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 Χρήση παρουσιάσεων με τη μορφή powerpoint κατά τη διάρκεια των 

διαλέξεων. 

 Χρήση της πλατφόρμας e-class (https://openeclass.panteion.gr/) για την 

ανάρτηση διαφανειών των διαλέξεων, πρακτικών εφαρμογών και 

υποστηρικτικού υλικού του μαθήματος. 

 Χρήση της πλατφόρμας Skype for Business 

(https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/o.gkouma/IYTUC3NJ) για 

την παροχή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και για την επικοινωνία με 

τους φοιτητές. 

 Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με φοιτητές για 

διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα. 

 Αναζήτηση στοιχείων από δικτυακούς τόπους (ενδεικτικά 

https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία) 60% 

Διαλέξεις (Ασκήσεις και Μελέτη 

Περιπτώσεων) 

30% 

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 10% 

Σύνολο  100% 
 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

https://openeclass.panteion.gr/
https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/o.gkouma/IYTUC3NJ
https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
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Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών διενεργείται με γραπτή εξέταση, χωρίς 

χρήση βιβλίων και σημειώσεων, επί της ύλης του μαθήματος. Τα 

κριτήρια αξιολόγησης (και η λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις 

παραδόσεις, όπου γίνεται (στις τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) 

και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κλαδική Λογιστική (Ξενοδοχειακή, Ναυτιλιακή, Τραπεζική) (2019), Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφείς: Ασβεστά 

Στυλιανή, Πετροπούλου Γαρυφαλλιά, Εκδότης Αλέξανδρος Σ. ΙΚΕ, ISBN: 978-618-5440-02-2 

Λογιστική Τραπεζών και εταιρειών leasing, factoring και forfaiting (2018), Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: 

Γεώργιος Κόντος, Εκδότης Κόντου Αγγελική, ISBN: 978-618-5198-24-4 

Λογιστική τραπεζών και εταιρειών leasing και factoring (2016), Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: Γεώργιος 

Κόντος, Εκδότης Κόντου Αγγελική, ISBN: 978-618-5198-11-4 

Ξενοδοχειακή Λογιστική (2016), Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: Λεκαράκου Κατερίνα, 2016, Εκδότης Νιζάμη 

Γρηγορία Χριστιάνα, ISBN: 978-960-93-3142-5 

Ναυτιλιακή Λογιστική (2016), Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: Γεωργία Παζαρζή, Εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, ISBN: 978-960-562-616-7 

Ναυτιλιακή Λογιστική (2014), Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: Λεκαράκου Κατερίνα, Εκδότης Νιζάμη 

Γρηγορία Χριστιάνα, ISBN: 978-960-93-3042-8 
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700238 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 700238 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου, ειδικού 

υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://openeclass.panteion.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ένας φοιτητής που ολοκληρώνει αυτό το μάθημα θα είναι ικανός: 

- Να γνωρίζει ποιο είναι το νομικό πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας εκ μέρους του 

Δημοσίου, τόσο σε εθνικό (άρθρ 5 παρ. 1 και άρθρ 106 Σ), όσο σε ενωσιακό   (άρθρ. 3 ΣΕΕ, άρθρ. 

119-121 ΣυνθλΕΕ) και σε διεθνές επίπεδο (Π.Ο.Ε. WTO, συμφωνία GATT) και κανόνες του 

διεθνούς οικονομικού δικαίου. 

- Να γνωρίζει καλά τους όρους κατάρτισης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το εθνικό και 

ενωσιακό δίκαιο 

- Να γνωρίζει καλά τους όρους διαφάνειας και ακεραιότητας υπό τους οποίους πρέπει να ασκείται η 

οικονομική δραστηριότητα του Δημοσίου 

- Να γνωρίζει το ρόλο του Δημοσίου ως «παίκτη» στην ελεύθερη αγορά. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ι) Η σύμβαση του διοικητικού δικαίου. 

ΙΙ) Η εξωσυμβατική ευθύνη της δημόσιας διοίκησης.  

III) Οι οδηγίες της ΕΕ του 2014 σχετικά με την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων 

IV) Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία κατάρτισης των δημοσίων 

συμβάσεων υπό όρους διαφάνειας και ακεραιότητας 

V) Η Σύμβαση του ΠΟΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GATT Agreement)  

VI) Η σχέση ΕΕ-ΠΟΕ: Μία δύσκολη σχέση 

VII) Το Μοντέλο UNCITRAL των Ηνωμένων Εθνών για την κατάρτιση Δημοσιων Συμβάσεων 

VIII) Η Σύμβαση των ΗΕ και του ΟΟΣΑ κατά της Διαφθοράς 

IX) Η ανάλυση του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις 

X) Ο ρόλος της ΕΑΑΔΗΣΥ και της ΑΕΠΠ 

XI) Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διασφάλιση της νομιμότητας κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων και τη διαχείριση δημοσίου χρήματος εν γένει 

XII) Η σχέση ελεύθερου ανταγωνισμού και κρατικού παρεβματισμού κατά το ισχυον δίκαιο 

XIII) Η επίδραση του ενωσιακού δικιαίου στην οικονομική δραστηριότητα του Δημοσίου και στην 

αποφυγή της διαφθοράς στο δημόσιο βίο. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Η παράδοση γίνεται διαδραστικά δια ζώσης και με τη χορήγηση 

υποστηρικτικού υλικού μέσω eclass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές, 

καθώς στην πλατφόρμα openeclass.panteion.gr αναρτάται χρήσιμο 

ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, με σκοπό την εμπέδωση του μαθήματος 

από τους φοιτητές, ενώ η επικοινωνία μαζί τους διευκολύνεται πολύ 

μέσω των emails και της ως άνω εκπαιδευτικής πλατφόρμας.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις                 50% 

  

Μελέτη & ανάλυση 

περιπτώσεων 

                30% 

Εξετάσεις                 20% 

Σύνολο Μαθήματος                100% 
 

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

 Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Συμμετοχή σε απαλλακτική γραπτή πρόοδο 

(εργασία ή σχολιασμό νομολογίας) ή προαιρετικά/συμπληρωματικά 

γραπτή ανάλυση σύντομων ερωτήσεων. Η παρουσία και η ενεργός 

συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διάρκεια των διαλέξεων λαμβάνεται 

ουσιαστικά υπόψη στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης (και η 

λογική τους) αναπτύσσονται κατά τις παραδόσεις, όπου γίνεται (στις 

τελευταίες παραδόσεις του εξαμήνου) και η προετοιμασία των 

φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις.  

  

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χ.Μουκίου, Διαφάνεια, Ακεραιότητα και Εντιμότητα στις Δημόσιες Συμβάσεις. Η επίδραση του διεθνούς Soft 

Law σε επίπεδο δημοσίων συμβάσεων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2018. 

 

 

 


