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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών λειτουργεί από το έτος 1963. Από τότε προσφέρει
στην ελληνική κοινωνία στελέχη διοίκησης του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα. Αναμφισβήτητα, το Τμήμα έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας και στον ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό της κατά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Είναι το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου μας ως προς τον αριθμό των φοιτητών του
και χορηγεί πτυχίο με δύο κατευθύνσεις, της δημόσιας οικονομικής και των
δημόσιων θεσμών, οι απόφοιτοι των οποίων εγγράφονται στο Οικονομικό
Επιμελητήριο. Παράλληλα, έχει πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
που καλύπτουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος.
Οι επιμέρους στόχοι του Τμήματος, καθώς και ο εκπαιδευτικός και
επιστημονικός του προσανατολισμός, προσδιορίζονται από τα γνωστικά
αντικείμενα των τεσσάρων τομέων του και συγκεκριμένα του Τομέα Οικονομίας, του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης
και του Τομέα Φορολογίας και Ελεγκτικής. Η βασική του προσπάθεια
εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του μιας
ολοκληρωμένης εμπέδωσης όλων των βασικών πεδίων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και τον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις, που θα
τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη του δημόσιου τομέα σε όλο το φάσμα
των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους.
Ο Οδηγός Σπουδών παρέχει κατ’ αρχήν ορισμένες πληροφορίες όσον αφορά
την ίδρυση και τη διοίκηση του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και τη

5

φοίτηση σε αυτό. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης. Αρχικά γίνεται αναλυτική περιγραφή της αποστολής
και της διοίκησής του και στη συνέχεια παραθέτονται τα προγράμματα
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, ενώ παρουσιάζεται αναλυτικά και το περιεχόμενο των μαθημάτων του τρέχοντος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Σταύρος Περεντίδης
Καθηγητής Ιστορίας των Θεσμών.
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ΜΕΡΟΣ

Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ι. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
1. Η ίδρυση του Παντείου Πανεπιστημίου
Η ίδρυση του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών της Αθήνας τοποθετείται στο πρώτο τέταρτο του αιώνα μας. Το
1922 ο Γεώργιος Σ. Φραγκούδης πρωτοστάτησε στη δημιουργία της
εταιρείας «Εκπαιδευτική Αναγέννηση», η οποία και ίδρυσε Σχολή
Πολιτικών Επιστημών που φιλοδόξησε να είναι για την Ελλάδα ό,τι ήταν η
τότε Ελευθέρα Σχολή Πολιτικών Επιστημών για τη Γαλλία, δηλαδή «εστία
αναπλάσεως της Γαλλικής Διοικήσεως και παγκόσμιας σημασίας Ίδρυμα».
Όπως έγραφε αργότερα ο Γ. Φραγκούδης, «με τοιαύτας σκέψεις ιδρύθη η
Σχολή των Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, εις την
οποίαν θα εδίδασκον άνδρες μεταξύ των αρίστων Ελλήνων και η οποία θα
αποβεί ανωτέρα Ακαδημία ηθικής μορφώσεως και αναδημιουργίας».
Το κτίριο της Σχολής θεμελιώθηκε το 1927 από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, Ναύαρχο Π. Κουντουριώτη. Η επίσημη έναρξη των μαθημάτων της έγινε το 1930 από τον τότε Πρωθυπουργό, Ελευθέριο Βενιζέλο. Το
1930 δημοσιεύτηκε και η διαθήκη του Αλεξάνδρου Πάντου, και ο Γεώργιος
Φραγκούδης, εκ μέρους της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης», υπογράφτηκε
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συμβόλαιο με το οποίο το κληροδότημα Πάντου προσφερόταν στην Εταιρεία και η Σχολή μετονομάστηκε Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Η
Σχολή λειτουργούσε ως Ν.Π.Ι.Δ. Διοικείτο από εξαμελές Δ.Σ., Πρόεδρος
του οποίου ήταν ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας. Ο πρώτος κανονισμός της
ψηφίστηκε το 1933. Με αυτόν δημιουργήθηκαν δύο Τμήματα: Το ΠολιτικόΙστορικό και το Κοινωνικο-Οικονομικό. Η φοίτηση ήταν τριετής. Εκτός της
απονομής πτυχίου προβλεπόταν και η απονομή διδακτορικού διπλώματος.
Το 1936, με τον Α.Ν. 205, η Σχολή αναγνωρίζεται ως «αυτοτελές ίδρυμα
ανωτάτης εκπαιδεύσεως» και το πτυχίο της αναγνωρίζεται, με την έννοια
της προτίμησης των πτυχιούχων της στους διορισμούς και τις προαγωγές
των δημοσίων υπαλλήλων. Με τον Α.Ν. 886 του 1937 η Σχολή
μετονομάζεται σε Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και
λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. Το 1939, με τον Α.Ν. 2026, η Σχολή μετονομάζεται
και πάλι σε Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίων
Υπαλλήλων.
Με το Ν.Δ. 696/41 και το Ν. 540/43 σκοπός της Σχολής ορίζεται «η παροχή
γενικωτέρας πολιτικής και πνευματικής καθόλου μορφώσεως, εις όσον το
δυνατόν ευρύτερα στρώματα του Ελληνικού Λαού, ιδία δε εις τους
εργαζομένους, η παρασκευή στελεχών δια τας δημοσίας υπηρεσίας και η
συμπλήρωσις της μορφώσεως των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, και η διά
των μέσων τούτων εξύψωσις του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου του
Λαού». Στη Σχολή προσαρτήθηκαν και λειτούργησαν μέχρι το 1943 το
Σχολείο Διοικητικών Υπαλλήλων και το Ανώτερο Σχολείο Διοικητικών
Υπαλλήλων, που είχαν συσταθεί το 1938 στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη
μετεκπαίδευση των κατώτερων και ανώτερων υπαλλήλων του.
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Με το Ν.540/43 η Σχολή ανακτά το παλιό της όνομα Πάντειος Ανωτάτη
Σχολή Πολιτικών Επιστημών, με το οποίο λειτούργησε μέχρι το 1989, και
αποκτά το δικαίωμα να απονέμει διδακτορικό δίπλωμα. Με τον ίδιο νόμο
στη Σχολή ιδρύεται «Τμήμα μορφώσεως δημοσιογράφων, σκοπόν έχον την
προπαρασκευήν δια το δημοσιογραφικόν επάγγελμα και την μετεκπαίδευσιν
των ήδη εργαζομένων δημοσιογράφων». Τα της λειτουργίας του Τμήματος
θα ρυθμίζονταν με ειδικό Διάταγμα, το οποίο όμως δεν εκδόθηκε.
Από το 1951 εισάγεται η παραδοσιακή Πανεπιστημιακή οργάνωση στη
Σχολή. Το Δ.Σ. αντικαθίσταται από τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο και τη
Γενική Συνέλευση των Καθηγητών της Σχολής. Το 1963 η φοίτηση ορίζεται τετραετής και τα Τμήματα της Σχολής ονομάζονται : Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Μετά την αναδιάρθρωση της ανώτατης
εκπαίδευσης με την εφαρμογή του Ν. 1268/82 η Σχολή κατατέμνεται, το
1983, σε τρία Τμήματα (ΠΔ 462/83). Τα τρία Τμήματα είναι: (α) το Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, (β) το Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και (γ) το Τμήμα Κοινωνιολογίας.
Από το 1989, σύμφωνα με το Π.Δ. 377/89, η Σχολή μετονομάστηκε σε
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και περιελάμβανε τα ακόλουθα Τμήματα:

1.

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.

2.

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.

3.

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

4.

Τμήμα Κοινωνιολογίας.

5.

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

6.

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
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7.

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

8.

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.

9.

Τμήμα Ψυχολογίας.

10.

Γενικό Τμήμα Δικαίου.

Με το ΠΔ 76/2013 Α΄119 ιδρύονται τέσσερεις Σχολές στις οποίες
υπάγονται τα οκτώ τμήματα του Πανεπιστημίου ως εξής:
Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης
 Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Σχολή Πολιτικών Επιστημών
 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας
 Τμήμα Κοινωνιολογίας
 Τμήμα Ψυχολογίας
 Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Σχολή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού
 Τμήμα Διεθνών Ευρωπαικών και Περιφερειακών Σπουδών
 Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
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2.

Η

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

(Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

Όργανα του Ιδρύματος
 το Συμβούλιο
 ο Πρύτανης
 η Σύγκλητος
Όργανα της Σχολής
 ο Κοσμήτορας,
 η Κοσμητεία και
 η Γενική Συνέλευση.
Όργανα του Τμήματος
 Ο Πρόεδρος
 η Συνέλευση
και, εφόσον έχουν συσταθεί
 Τομείς
 ο Διευθυντής του Τομέα
 η Γενική Συνέλευση του Τομέα
Πρύτανης
Καθηγητής Γρηγόριος Ι. Τσάλτας
Αντιπρυτάνεις / Αναπληρωτές Πρύτανη
Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη
Καθηγητής Ευάγγελος Πρόντζας
Καθηγητής Στυλιανός Περράκης
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Γραμματέας Πανεπιστημίου
Ιωάννης Βλάσσης
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης
Καθηγητής Αναστάσιος Τασόπουλος
Πρόεδρος Τμήματος
Καθηγητής Σταύρος Περεντίδης

ΙΙ. Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
1. Διάρκεια και Οργάνωση Σπουδών
1.1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει
την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο που συντελείται σε ένα ακαδημαϊκό έτος διαρθρώνεται χρονικά σε δύο διδακτικά
εξάμηνα: το χειμερινό εξάμηνο (ΧΕ) και το εαρινό εξάμηνο (ΕΕ).
1.2. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 τουλάχιστον πλήρεις
εβδομάδες διδασκαλίας και 2 εβδομάδες για εξετάσεις. Η έναρξη και η
λήξη του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου καθώς και η έναρξη και λήξη
των εξεταστικών περιόδων καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.
1.3. Το εξάμηνο αποτελεί βασική χρονική μονάδα οργάνωσης του
εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, αποτελεί (α) χρονική
περίοδο ολοκλήρωσης του διδακτικού έργου ενός μαθήματος και (β)
χρονική περίοδο για τον καθορισμό του ελαχίστου χρόνου σπουδών.
1.4. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την ολοκλήρωση των σπουδών στο
Τμήμα ορίζεται σε οκτώ εξάμηνα πραγματικής φοίτησης από την πρώτη
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εγγραφή του φοιτητή. Φοιτητές που εγγράφονται σύμφωνα με το νόμο ή με
απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σε άλλο από το 1ο εξάμηνο
φοίτησης, μπορούν να αποφοιτήσουν σε λιγότερα εξάμηνα. Σε καμιά όμως
περίπτωση δεν είναι δυνατή η λήψη πτυχίου με πραγματική φοίτηση για
περίοδο μικρότερη από τέσσερα εξάμηνα.
2. Φοιτητική Ιδιότητα και Κατηγορίες Φοιτητών
2.1. Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή σε Α.Ε.Ι. και
αποβάλλεται με τη λήψη του πτυχίου.
2.2. Οι προπτυχιακοί φοιτητές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α)
κανονικοί φοιτητές, β) φοιτητές ειδικών κατηγοριών, γ) τελειόφοιτοι
φοιτητές, δ) φιλοξενούμενοι φοιτητές και ε) ακροατές.
2.3. Κανονικοί φοιτητές είναι όσοι εγγράφονται μετά από εισαγωγικές
εξετάσεις και οι φοιτητές ειδικών κατηγοριών που εγγράφονται μετά από
κατατακτήριες εξετάσεις, ύστερα από αποδοχή αίτησης μετεγγραφής τους,
μετά από κατάταξη από το ΔΟΑΤΑΠ ή με κάποια άλλη από τις διαδικασίες
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Τελειόφοιτοι είναι οι
φοιτητές που συμπλήρωσαν 8 εξάμηνα (ή 4 κατά περίπτωση, προκειμένου
περί φοιτητών ειδικών κατηγοριών) πραγματικής φοίτησης από την αρχική
τους εγγραφή χωρίς να έχουν συμπληρώσει τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για
τη λήψη του πτυχίου.
2.4. Φιλοξενούμενοι φοιτητές είναι οι φοιτητές που προέρχονται από άλλο
Τμήμα του Πανεπιστημίου ή άλλου ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου και
εγγράφονται για ένα ή περισσότερα εξάμηνα με σκοπό να παρακολουθήσουν κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών
του Τμήματος, ως μαθήματα εκτός Τμήματος (Μ.Ε.Τ.). Η εγγραφή φιλο-
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ξενούμενου φοιτητή στο Τμήμα, γίνεται με βάση παραπεμπτικό σημείωμα
του Τμήματος αρχικής εγγραφής του, στο οποίο αναφέρονται και τα
μαθήματα τα οποία επέλεξε για να παρακολουθήσει. Κατά τη διάρκεια της
φοίτησής του στο Τμήμα ο φιλοξενούμενος φοιτητής, έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κανονικού φοιτητή, συμπεριλαμβανομένου και
του δικαιώματος λήψης των διανεμομένων συγγραμμάτων, κωδίκων και
σημειώσεων. Ο φιλοξενούμενος φοιτητής δεν δικαιούται να επαναλάβει σε
άλλο ακαδημαϊκό έτος μαθήματα στα οποία δεν προσήλθε σε εξετάσεις ή
στα οποία εξετάστηκε ανεπιτυχώς.
2.5. Μπορούν να εγγραφούν στο Τμήμα και να παρακολουθήσουν ένα ή
περισσότερα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του, ως ακροατές,
άτομα που έχουν γίνει δεκτά με την ιδιότητα αυτή, ύστερα από σχετική
αίτησή τους, με άδεια της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Στους
ακροατές μπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης μαθήματος,
εφόσον το ζητήσουν, και εφόσον η παρακολούθηση πιστοποιείται από τις
ανάλογες παρουσίες του ακροατή που βεβαιώνονται μετά από κάθε
παράδοση, ενυπόγραφα, από τον διδάσκοντα του μαθήματος. Οι ακροατές
δεν εξετάζονται και δεν βαθμολογούνται. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης, δεν αποτελεί τίτλο ακαδημαϊκού περιεχομένου ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς σκοπούς.
3. Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο
3.1. Η εγγραφή των πρωτοεισαγομένων φοιτητών που πέτυχαν στις
πανελλαδικές εξετάσεις γίνεται στο Τμήμα στην αρχή του ΧΕ και σε προθεσμίες που ανακοινώνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για όλα τα Α.Ε.Ι. από τον ημερήσιο Τύπο. Το Τμήμα ανακοινώνει
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τις ημέρες και ώρες εγγραφής των πρωτοεισαγομένων φοιτητών στα
πλαίσια της παραπάνω προθεσμίας. Η εγγραφή συνοδεύεται από την κατάθεση των δικαιολογητικών που ορίζουν ο νόμος και το Τμήμα.
3.2. Οι εγγραφές των φοιτητών ειδικών κατηγοριών γίνονται με βάση τα
δικαιολογητικά, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που προβλέπονται από το
νόμο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
4. Υποτροφίες
Στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται βραβεία και υποτροφίες από το
Ι.Κ.Υ. που οι προϋποθέσεις χορήγησής τους ορίζονται κατ’ έτος από το
Ι.Κ.Υ., καθώς και από φορείς και κληροδοτήματα. Σχετικές ανακοινώσεις
από τη Γραμματεία του Τμήματος.
5. Φοιτητική Μέριμνα (Σίτιση, Στέγαση, Υγειονομική Περίθαλψη)
5.1 Σίτιση
Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις εκάστοτε
προυποθέσεις που ορίζει ο νόμος
Το συσσίτιο παρέχεται στο Εστιατόριο του Πανεπιστημίου, οδός Σ. Καράγιωργα (Λαγουμιτζή) 15-17, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και από την 1η
Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους έως την 30η Ιουνίου του επομένου, με
εξαίρεση τις ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Δικαιολογητικά:
1. Δύο (2) φωτογραφίες του φοιτητή.
2. Υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/86) για τον τόπο της μόνιμης κατοικίας των
γονέων.
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3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Εφορίας για το ετήσιο, καθαρό,
οικογενειακό εισόδημα των γονέων και για το ατομικό εισόδημα του φοιτητή, εφόσον υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση.
5.2 Στέγαση
Το πρόγραμμα στέγασης των φοιτητών ανακοινώνεται κατ’ έτος από τις
Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και καθορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις.
5.3 Υγειονομική Περίθαλψη
Υγειονομική περίθαλψη (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή) δικαιούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί, για
διάστημα ίσο προς την ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών του
Τμήματος, προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. Κατά την εγγραφή τους στο
Τμήμα, χορηγείται στους φοιτητές το Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης,
εφόσον καταθέσουν δήλωση ότι προτιμούν το Πανεπιστήμιο ως φορέα
ασφαλιστικής κάλυψης. Το Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης περιέχει τον
Κανονισμό Νοσηλείας και τη θέση Νοσηλείας (Ββ).
Το Ιατρείο του Πανεπιστημίου βρίσκεται στο ισόγειο του Νεόκτιστου
Κτιρίου.
6. Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά

Προγράμματα

Φοιτητικής

Διακίνησης

(ERASMUS,

TEMPUS, Πρακτική Άσκηση Erasmus), Πρακτική Άσκηση ΕΠΕΑΕΚ,
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα σε
Πανεπιστήμια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Σύγκλητος του
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Παντείου Πανεπιστήμιου ψήφισε στη συνεδρίαση της 28.5.1992 τον
Κανονισμό του Προγράμματος Erasmus, αποσπάσματα του οποίου παρατίθενται στον Οδηγό Σπουδών του Πανεπιστημίου.
Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης συνεργάζεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus – Socrates με τα εξής Πανεπιστήμια:
ΠΟΛΩΝΙΑ: University of Lodz (Λότζ) και Lazarski School of Commerce
and Law (Βαρσοβία)
ΣΛΟΒΑΚΙΑ: Pavol Josef Safarik University (Kosice)
ΙΤΑΛΙΑ:
Universita degli Studi di Salerno
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: The Hague University of Professional Education
ΓΑΛΛΙΑ:
Montpellier I, (Μονπελλιέ), Université Nice Sophia Antipolis (Νίκαια),
ΣΛΟΒΕΝΙΑ: University of Ljubljana (Λιουμπλιάνα),
ΤΟΥΡΚΙΑ: Middle East Technical
University (METU, Άγκυρα), Yeditepe
University (Κωνσταντινούπολη), Ege University(Σμύρνη),
Kirclareri University
ΚΥΠΡΟΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λευκωσία), Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λευκωσία),
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (Βερολίνο).
Ακαδημαϊκή συντονίστρια είναι η καθηγήτρια του Τμήματος κα. Σοφία
Αδάμ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις του Τμήματος με
ξένα πανεπιστήμια μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από το Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης – Erasmus Office, τηλ. 2109201484, fax. 2109215-767. Οι φοιτητές του Τμήματός μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε όλα τα Προγράμματα Erasmus του Πανεπιστημίου.
7. Πανεπιστημιακός Αθλητισμός
Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Γυμναστήριο (Ιππώνακτος 36, Ν.
Κόσμος, τηλ. : 210-9025717). Υπεύθυνος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
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είναι ο κ. Χρ. Ρούσσος. Σχετικές πληροφορίες για τα προγράμματα άθλησης
των φοιτητών υπάρχουν στις σχετικές ανακοινώσεις του Γυμναστηρίου.
8. Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης, μία νέα υπηρεσία του Παντείου Πανεπιστημίου
προς τους φοιτητές και αποφοίτους του, δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του
1993 στο πλαίσιο της πρότασης για το πρόγραμμα "ΣΥΝΔΕΣΗ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Επιστημονικός
Υπεύθυνος του Γραφείου είναι ο Καθηγητής Θ. Σακελαρόπουλος. Σήμερα
το Γραφείο Διασύνδεσης του Παντείου, είναι το πρώτο Γραφείο Διασύνδεσης μεταξύ των Ελληνικών Α.Ε.Ι., το οποίο παρέχει ολοκληρωμένο πλέγμα
υπηρεσιών πληροφόρησης καθώς και επαγγελματικής και εκπαιδευτικής
συμβουλευτικής στους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου.
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου έχει διαδραματίσει
καθοριστικό ρόλο στη σύσταση ενός Κέντρου Συντονιστικού Οργάνου
όλων των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Α.Ε.Ι. Πρώτο βήμα προς
την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η κοινή οριζόντια δράση όλων των
Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι το Ίδρυμα Συντονισμού της παραπάνω κοινής δράσης.
Το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί σε ένα νέο, ειδικά διαμορφωμένο
χώρο, στο υπόγειο της Νέας Πτέρυγας του Παντείου Πανεπιστημίου.
(Τηλ. : 210920-1097, 2109220-051, Telefax: 2109220-051)
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9. Βιβλιοθήκη
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Παντείου στεγάζεται στο Παλαιό Κτίριο του
Πανεπιστημίου.
Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών
αναγκών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
Η συλλογή σήμερα αποτελείται από 60.000 περίπου τόμους βιβλίων και 602
τίτλους περιοδικών από τους οποίους οι 438 είναι τρέχουσες συνδρομές.
Αναλυτικότερα η συλλογή περιλαμβάνει:
Βιβλία που καλύπτουν θεματικά τα γνωστικά αντικείμενα του Παντείου
Πανεπιστημίου, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα.
Πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, χάρτες, οδηγούς, βιβλιογραφίες, κλπ.).
Διδακτορικές Διατριβές.
Την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α΄ και Β΄ τεύχος) από το 1924 μέχρι σήμερα.
Εκδ. της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΚΕ, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ και
άλλων οργανισμών.
Λογοτεχνική συλλογή αποτελούμενη από 350 περίπου τίτλους ελληνικής
και ξένης πεζογραφίας.
Compact discs κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
Ο εμπλουτισμός της συλλογής της βιβλιοθήκης γίνεται με αγορές και δωρεές.
Κάθε χρόνο εισάγονται περίπου 2.500 νέοι τόμοι βιβλίων.
Το υλικό ταξινομείται με το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey (DDC
Dewey 20th ed.), καταλογογραφείται με τους Αγγλο-Αμερικάνικους κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2 rev.) και η θεματική ευρετηρίασή του
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ακολουθεί τον κατάλογο θεματικών επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος και της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.
Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τους φοιτητές, τα μέλη του Δ.Ε.Π., το
υπόλοιπο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα άρθρα του Κανονισμού Χρήσης της Βιβλιοθήκης.
Στη Βιβλιοθήκη γίνονται δεκτοί και εξωτερικοί χρήστες, οι οποίοι όμως δεν
έχουν δικαίωμα δανεισμού.
Από τον Ιανουάριο του 1993 έχει εγκατασταθεί ανεξάρτητο σύστημα Η/Υ
που καλύπτει τις ανάγκες δικτύωσης της βιβλιοθήκης και στο οποίο λειτουργεί από τις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 1993-94 το ολοκληρωμένο
σύστημα αυτοματοποίησης Advance. Το σύστημα καλύπτει όλες τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης (παραγγελίες, καταλογογράφηση, on-line κατάλογος, δανεισμός κλπ.).
Στο χώρο της βιβλιοθήκης βρίσκεται ακόμη εγκατεστημένο δίκτυο CDROM, το οποίο χρησιμοποιείται για βιβλιογραφικές έρευνες και μεταφορά
έτοιμων βιβλιογραφικών εγγράφων από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.
Από την Άνοιξη του 1994 η βιβλιοθήκη έχει συνδεθεί με το διεθνές δίκτυο
INTERNET μέσω του οποίου έχει πρόσβαση σε πολλές βάσεις πληροφοριών σε όλο τον κόσμο.
Από τις αρχές του 1995 συμμετέχει στο ελληνικό δίκτυο συνεργασίας επιστημονικών βιβλιοθηκών και μέσω του διαθέτη ΕΡΜΗ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης έχει δυνατότητα για παραγγελία φωτοαντιγράφων άρθρων περιοδικών. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας φωτοαντιγράφων άρθρων περιοδικών για το εξωτερικό μέσω της British Library.
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Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντικλεπτικό σύστημα για την προστασία του υλικού
της. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους φωτοτυπικό μηχάνημα, το οποίο
λειτουργεί με μαγνητικές κάρτες.
Κάθε χρόνο στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, η βιβλιοθήκη οργανώνει για
τους πρωτοετείς φοιτητές και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, δίωρα
σεμινάρια χρήσης της Βιβλιοθήκης.
(Ώρες λειτουργίας: 08.00- 20.00, καθημερινά εκτός Σαββάτου &
Κυριακής – Τηλέφωνο: 210-9201001)
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ΜΕΡΟΣ

Β΄

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1. Αποστολή του Τμήματος
Οι στόχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης καθώς και ο εκπαιδευτικός
και επιστημονικός προσανατολισμός του, προσδιορίζονται από τα γνωστικά
αντικείμενα των Τομέων του, όπως αυτά αναλύονται στο πρόγραμμα
σπουδών του. Ειδικότερα, η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη
σπουδή και ανάλυση όλων των σύγχρονων προβλημάτων της Δημόσιας
Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Η προσπάθειά του εστιάζεται στην
παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης εμπέδωσης όλων των
βασικών πεδίων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, και στον εφοδιασμό τους
με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη του σε
ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους. Την
ολοκληρωμένη κάλυψη των βασικών θεμάτων και μεθόδων που αφορούν τα
προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης, προσφέρει ακόμη ένας στόχος του
Τμήματος, η προώθηση των επιστημών οργάνωσης και λειτουργίας της
πολιτείας.
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Σύμφωνα με το Π.Δ. 169/97 (ΦΕΚ 145/8.7.1997/τ.Α΄) το Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών χορηγεί ενιαίο πτυχίο δύο κατευθύνσεων: α) της Δημόσιας Οικονομικής και β) των Δημοσίων Θεσμών. Έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερις τομείς:
Δημοσίου Δικαίου, Οικονομίας, Διοικητικής Επιστήμης και Φορολογίας
και Ελεγκτικής. Δυνάμει του Ν.2515/97 (ΦΕΚ 154/25.7.1997/τ.Α΄) οι
πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών εγγράφονται στο Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος.
Τέλος, από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 λειτουργεί Π.Μ.Σ. στη Δημόσια
Διοίκηση με πέντε κατευθύνσεις (Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης, Νομικού Πολιτισμού, Οικονομικής Επιστήμης, Φορολογίας και Ελεγκτικής, Σύγχρονων Μεθόδων Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης - Δημόσιο Management – ΦΕΚ 324/11.02.04/τ.Β΄ ).
2. Διοίκηση του Τμήματος
Πρόεδρος: Καθηγητής Σ. Περεντίδης
Γραμματέας Τμήματος: Φανή Γκριτσέλη
3. Τομείς του Τμήματος
Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης χωρίζεται σε τέσσερις Τομείς συναφών
γνωστικών αντικειμένων:


Τομέας Δημοσίου Δικαίου



Τομέας Οικονομίας



Τομέας Φορολογίας και Ελεγκτικής



Τομέας Διοικητικής Επιστήμης
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ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Σοφία Αδάμ
Γνωστικά αντικείμενα:
Γενική Πολιτειολογία, Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Επιχειρήσεων, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό (Ενωσιακό) Δίκαιο,
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Φιλοσοφία του Δικαίου, Ιστορία του Δικαίου,
Ιστορία Θεσμών, Εργατικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου,
Δίκαιο των Εταιρειών, Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Αξιογράφων.
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Διευθυντής : Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Μαριόλης
Γνωστικά αντικείμενα:
Οικονομική Θεωρία, Θεωρία Εισοδηματικού Κυκλώματος και Εθνικών
Λογαριασμών, Μικροοικονομική Θεωρία, Κλασική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία, Θεωρία Εξωτερικού Εμπορίου, Θεωρία Χρήματος, Θεωρία
Οικονομικής Μεγέθυνσης και Ανάπτυξης, Θεωρία Γραμμικών Συστημάτων
Παραγωγής και Εισροών-Εκροών, Θεωρία Οικονομικών Συστημάτων και
Θεωρία Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Οικονομική Πολιτική, Θεωρία της
Οικονομικής Πολιτικής, Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής, Θεωρία και
Μέθοδοι Προγραμματισμού, Αγροτική και Συνεταιριστική Πολιτική, Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης και Ανάπτυξης, Ανάλυση Ελληνικής Οικονομίας και Νομισματική Πολιτική, Οικονομικά του Ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα, Δημόσια Οικονομική, Δημοσιονομικό Θεσμικό Πλαίσιο, Θεωρία
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περί Κράτους και Δημοσιονομική Πολιτική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία.
ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
Διευθυντής : Καθηγητής Απόστολος Αποστόλου
Γνωστικά αντικείμενα:
Χρηματοοικονομική Λογιστική, Διοικητική Λογιστική, Ελεγκτική, Τραπεζική Λογιστική, Ειδικά Λογιστικά Θέματα, Λογιστική Τυποποίηση, Φορολογική Νομοθεσία, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Ελεγκτικά
Πρότυπα, Λογιστική Εμπορικών Εταιρειών, Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Έλεγχος Φορολογίας και Κυρώσεις, Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της Επιχειρηματικότητας, Εφαρμογές
Σχεδιασμού Επιχειρηματικού Σχεδίου.
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Γνωστικά αντικείμενα του Τομέα :
Διοικητικός Προγραμματισμός - Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
(Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης), Διοίκηση Προσωπικού, Διοικητική
Ηγεσία, Μορφές Ελέγχου της Διοίκησης, Συντονιστική Λειτουργία, Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνική Διοίκηση, Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών, Πληροφορική στη Δημόσια Διοίκηση, Ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης, Ρυθμιστικό
Πλαίσιο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
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4. Διοικητικά Όργανα του Τμήματος
Τα Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος, η Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και ο Πρόεδρος.
4.1 Η Συνέλευση του Τμήματος
Η Συνέλευση απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
(Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, εκπροσώπους Ε.Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ανά έναν
εκπρόσωπο των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η Συνέλευση έχει ως αρμοδιότητα τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του
Τμήματος και της τήρησης των Νόμων.
4.2 Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του
Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος.
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης καθορίζει την πολιτική του Τμήματος για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
4.3 Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκπροσωπεί το Τμήμα. Συγκαλεί τη Συνέλευση
του Τμήματος και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος,
καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξή της και προεδρεύει των εργασιών της,
εισηγείται στις Συνελεύσεις για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και
μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους.
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5. Διοικητικά Όργανα του Τομέα
Τα Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής.
5.1 Γενική Συνέλευση Τομέα
Η Γενική Συνέλευση Τομέα εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα, υποβάλλει
προτάσεις στην Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος, εισηγείται σχετικά με την κατανομή του διδακτικού έργου στα
μέλη ΔΕΠ, τα γνωστικά αντικείμενα των προκηρύξεων νέων θέσεων και τη
σύνθεση των επιτροπών κρίσης στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
5.2 Διευθυντής
Ο Διευθυντής του Τομέα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για
την εφαρμογή των αποφάσεών της.
6. Το Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος
6.1 Το Διδακτικό Προσωπικό (Μέλη Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Αδάμ Σοφία
Καθηγητές
 Αδάμ Σοφία
 Κόρσου-Παναγοπούλου Μαρία-Ελένη
 Κουγέας Βασίλειος
 Κριάρη Ισμήνη
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 Ληξουριώτης Ιωάννης
 Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη
 Μπέσιλα-Μακρίδη Ελισάβετ
 Νικολόπουλος Ηλίας
 Παπαγιάννης Δονάτος
 Περεντίδης Σταύρος
Επίκουροι Καθηγητές
 Αναγνώστου Διαμάντω
 Μηλιώνης Νικόλαος
 Μουκίου Χρυσούλα
 Μουστάκας Μελέτιος
 Μπώλος Άγγελος
 Παπαδάκη Πολυξένη
 Χάνος Αντώνιος (ήδη εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής)
Λέκτορες
 Βόγκλης Ελευθέριος
 Κουρνούτος Παναγιώτης
 Χριστοπούλου Χριστίνα
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Μαριόλης Θεόδωρος
Καθηγητές
 Βαβούρας Ιωάννης
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Αναπληρωτές Καθηγητές
 Καραβίτης Νικόλαος (ήδη εξελέγη πρωτοβάθμιος καθηγητής)
 Κέφης Βασίλειος
 Μαριόλης Θεόδωρος
Επίκουροι Καθηγητές
 Κλήμη-Καμινάρη Ολυμπία
 Κόρδας Γρηγόριος
 Οικονομίδης Χαράλαμπος
 Πετράκος Γεώργιος
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Αναπληρωτές Καθηγητές
 Βενετσανοπούλου Μαρία
 Κτιστάκη Σταυρούλα
 Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλαΐα
Λέκτορες
 Μπαμπαλιούτας Λάμπρος
 Παπάζογλου-Μητροπούλου Αιμιλία
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ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
Διευθυντής: Καθηγητής Απόστολος Αποστόλου
Καθηγητές
 Αποστόλου Απόστολος
 Τσάμης Αναστάσιος
Αναπληρωτές Καθηγητές
 Κλεφτοδήμος Δημήτριος
Επίκουροι Καθηγητές
 Μπασαγιάννης Αθανάσιος
 Φίλος Ιωάννης
Λέκτορες
 Θεοδωροπούλου Βιργινία
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
 Πολυμέρης Σπυρίδων
6.2 Το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος - Γραμματεία
Γκριτσέλη Φανή

Γραμματέας του Τμήματος

Χριστουλάκη Βασιλική

Υπάλληλος της Γραμματείας

Καπάδοχα Όλγα

Υπάλληλος της Γραμματείας
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Τα γραφεία της Γραμματείας του Τμήματος βρίσκονται στον 3ο όροφο
του Παλαιού Κτιρίου.
Οι ώρες υποδοχής για τους φοιτητές είναι : κάθε Τρίτη 10.00-13.00.
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ΙΙ. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Γενικές Πληροφορίες
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου ενδεικτικό. Αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής μπορεί να το προσαρμόσει
στις ιδιαίτερες ανάγκες του και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του, επιλέγοντας
κάθε εξάμηνο τα μαθήματα εκείνα που συνθέτουν το δικό του ατομικό πρόγραμμα σπουδών.
Για να διευκολύνει τους φοιτητές στην κατάρτιση του εξαμηνιαίου ατομικού προγράμματος σπουδών του, το Τμήμα δημοσιεύει Οδηγό Σπουδών,
όπου δίδονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις, πληροφορίες και οδηγίες
μαθημάτων που διδάσκονται.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οδηγεί στη λήψη ενιαίου πτυχίου.
Τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών κατατάσσονται σε
Υποχρεωτικά (ΥΠ), σε Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) και σε Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Το Τμήμα
επανεξετάζει το πρόγραμμα σπουδών του τον Απρίλιο κάθε έτους. Με τη
λήξη του ακαδημαϊκού έτους, το Τμήμα δημοσιεύει με πράξη του Προέδρου
του, τα μαθήματα που θα διδαχθούν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
2. Δήλωση Επιλογής Μαθημάτων - Εξετάσεις
 Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε
ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα
μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα.
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 Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την
εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης,
ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής. Ο Οργανισμός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και τις
ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία διευκόλυνσης της φοίτησης των φοιτητών με αναπηρία.
 Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους προς την κοσμητεία
της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Με τον Οργανισμό
του ιδρύματος καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής
της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και ο
μεγιστος χρόνος της διακοπής, καθώς και η δυνατότητα της κατ’
εξαίρεση υπέρβασης του χρόνου αυτού. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός
αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες
διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων
ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες
και γίνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας
της σχολής.
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που
πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το
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μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν διενεργούνται εξετάσεις, τυχόν
δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή
του τίτλου σπουδών.
Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και
του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά,
αντίστοιχα.
 Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο
εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Ειδική
μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με
αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία,
σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό
του ιδρύματος.
Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος
μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές
εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.
Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με
απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή
επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο
μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.


Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με
τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου
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σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών
της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους
συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό κάθε
ιδρύματος.


Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, η περίπτωση α΄ έχει εφαρμογή
μετά το πέρας περιόδου που ισούται με το διπλάσιο χρόνο του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών
εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της
σχολής.



Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ύψος της οικονομικής συμμετοχής για τη φοίτηση στα κανονικά εξάμηνα σπουδών των αλλοδαπών φοιτητών που προέρχονται από χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν εισαχθεί με το εκάστοτε ισχύον
σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων για τους Έλληνες.



Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος
σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται
από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο
αριθμό πιστωτικών μονάδων.



Για την απονομή του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου απαιτείται η
επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
ή η αποδεδειγμένη γνώση της. Οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται, ο
αριθμός των μαθημάτων, το επίπεδο εκμάθησής τους και ο τρόπος
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απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των γλωσσών ορίζονται
στον Οργανισμό του ιδρύματος.


Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του τίτλου σπουδών καθορίζεται
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει.
Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως
από τη Σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα.
Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από
αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής. Ο Οργανισμός
ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις.
Στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου (ΧΕ ή ΕΕ), οι φοιτητές υποχρεούνται
να υποβάλλουν, σε προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα, δήλωση επιλογής μαθημάτων, η οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα που συνθέτουν το
εξαμηνιαίο ατομικό πρόγραμμα σπουδών τους.
Η υποβολή δηλώσεως επιλογής μαθημάτων αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στις εξαμηνιαίες εξετάσεις
των μαθημάτων που επέλεξε καθώς και για την παροχή των αντίστοιχων
συγγραμμάτων. Οι όροι υποβολής δηλώσεως μαθημάτων και συμμετοχής
στις εξετάσεις, ορίζονται από το Τμήμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναγνωρίζεται ο βαθμός των φοιτητών που προσέρχονται και εξετάζονται σε μαθήματα τα οποία δεν έχουν δηλώσει.

36

Οι εξαμηνιαίες εξετάσεις διεξάγονται γραπτά ή προφορικά στο τέλος κάθε
διδακτικού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχτηκαν στο χειμερινό ή στο
εαρινό εξάμηνο. Σύμφωνα με το νόμο, η αποτυχία φοιτητή σε εξαμηνιαία
εξέταση, σε κάθε μάθημα που δεν επαναλαμβάνεται σε επόμενο εξάμηνο
του ίδιου ακαδημαϊκού έτους, δεν οριστικοποιείται πριν ο φοιτητής αυτός
εξετασθεί σε επαναληπτική εξέταση που διεξάγεται στο Σεπτέμβριο,
αμέσως μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο έγινε η εξέταση.
Οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται
έγκαιρα από τη Γραμματεία του Τμήματος. Τα αποτελέσματα των
εξετάσεων δημοσιεύονται από τη Γραμματεία.
3. Ξένες Γλώσσες
Για να λάβουν το πτυχίο τους οι φοιτητές πρέπει να έχουν επαρκή γνώση
μιας από τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών
του Πανεπιστημίου. Αυτές οι γλώσσες είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται
με την επιτυχή εξέταση στην ύλη του 6ου εξαμήνου διδασκαλίας της γλώσσας που επέλεξε ο φοιτητής κατά την αρχική εγγραφή του ή με την χορήγηση ισοτιμίας από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών.
Κατά την αρχική εγγραφή ο φοιτητής δηλώνει αυτοπροσώπως στο Τμήμα
Ξένων Γλωσσών την υποχρεωτική γλώσσα που επιλέγει. Αλλαγή υποχρεωτικής ξένης γλώσσας είναι δυνατή μία μόνο φορά. Εκτός από την υποχρεωτική, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει, ως προαιρετική, και δεύτερη από τις
ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα.
Οι αρχάριοι φοιτητές κατατάσσονται στο Α΄ διδακτικό εξάμηνο της γλώσσας που επέλεξαν.
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Οι φοιτητές που έχουν γνώσεις της υποχρεωτικής γλώσσας που επέλεξαν
μπορούν να καταταγούν σε ανώτερο διδακτικό εξάμηνο, ανάλογα με την
επίδοσή τους σε κατατακτήριες εξετάσεις που διεξάγονται το Φεβρουάριο
και τον Οκτώβριο κάθε έτους.
Φοιτητές που έχουν πτυχίο ξένης γλώσσας (από το Βρετανικό Συμβούλιο,
Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λπ.) ή έχουν πτυχίο Τμήματος ξένης γλώσσας και Φιλολογίας ελληνικού ή ομοταγούς ξένου Α.Ε.Ι. ή έχουν τελειώσει ξένα
σχολεία κ.λ.π., μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί ισοτιμία και να
απαλλαγούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής εκμάθησης της γλώσσας
αυτής στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου.
Το διδακτικό εξάμηνο της ξένης γλώσσας αρχίζει με την έναρξη του ΧΕ και
του ΕΕ και λήγει με τις προαγωγικές εξετάσεις του εξαμήνου. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του 6ου εξαμήνου είναι υποχρεωτική η υποβολή
δήλωσης συμμετοχής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τη
Γραμματεία Ξένων Γλωσσών.

4. Λήψη Πτυχίου
Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται :
Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το
πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών
μονάδων.
Ο φοιτητής πρέπει να έχει συμπληρώσει οκτώ τουλάχιστον εξάμηνα φοίτησης από την αρχική του εγγραφή. Δεν θεωρείται εξάμηνο φοίτησης το εξάμηνο στο οποίο ο φοιτητής δεν υπέβαλε δήλωση επιλογής μαθημάτων ή δή-
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λωση επαναλαμβανόμενων μαθημάτων. Σε περίπτωση απαλλαγής του φοιτητή από ορισμένα εξάμηνα υποχρεωτικής φοίτησης (ειδικές κατηγορίες
φοιτητών), το πτυχίο λαμβάνεται μετά τη συμπλήρωση των μέχρι τα οκτώ
υπολειπομένων εξαμήνων. Σε καμία περίπτωση το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης δε χορηγείται πριν συμπληρωθούν τέσσερα τουλάχιστον
εξάμηνα φοίτησης.
Ο φοιτητής να έχει εξετασθεί με επιτυχία σε τόσα Υποχρεωτικά και Επιλογής μαθήματα και να συγκεντρώνει τόσες Διδακτικές Μονάδες, όσες ορίζονται από το Τμήμα. Συγκεκριμένα, οι ελάχιστες προϋποθέσεις απόκτησης
πτυχίου των φοιτητών είναι οι εξής:
 Μέχρι το ακαδ. έτος 1987-88: 176 Δ.Μ. – 34 Υποχρεωτικά – 11
Προαιρετικά
 Το ακαδ. έτος 1988-89: 176 Δ.Μ. – 35 Υποχρεωτικά – 12 Προαιρετικά
 Από το ακαδ. 1989-90: 180 Δ.Μ. – 36 Υποχρεωτικά – 12 Προαιρετικά
 Από το ακαδ. 1996-97: 191 Δ.Μ. – 38 Υποχρεωτικά – 13 Προαιρετικά
 Από το ακαδ. έτος 2004-05: 192 Δ.Μ. – 39 Υποχρεωτικά – 12
Προαιρετικά
Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει εξετασθεί με επιτυχία σε περισσότερα
μαθήματα από τα μαθήματα που απαιτούνται για την συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού διδακτικών μονάδων, τα επιπλέον υποχρεωτικά μαθήματα
λογίζονται ως επιπλέον για την λήψη του πτυχίου.
Ο φοιτητής μπορεί να πάρει πτυχίο όταν συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό
Διδακτικών Μονάδων Υποχρεωτικών και Επιλογής μαθημάτων που
απαιτούνται.

39

Στο Τμήμα λειτουργούν από το Ε΄ εξάμηνο σπουδών δύο κατευθύνσεις, η
κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής και η κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών
(ΦΕΚ 145/8.7.1997).
Η επαρκής γνώση μιας από τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα
Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου. Η γνώση αυτή πιστοποιείται με επιτυχή εξέταση στην ύλη του 6ου εξαμήνου της γλώσσας που επέλεξε ο φοιτητής ή με χορήγηση ισοτιμίας από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών.
Βαθμός Πτυχίου: Ο βαθμός του πτυχίου αποτελεί το μέσο όρο του συνόλου
των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε με επιτυχία ο φοιτητής στη διάρκεια
των σπουδών του. Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου αθροίζονται
οι επί μέρους βαθμοί και το άθροισμα που προκύπτει διαιρείται με το σύνολο των μαθημάτων στα οποία αντιστοιχούν οι βαθμοί. Στο σύνολο των μαθημάτων περιλαμβάνονται και όσα μαθήματα αντιστοιχούν σε Διδακτικές
Μονάδες πέρα από τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για την λήψη του
πτυχίου. Μαθήματα που έχει διδαχθεί ο φοιτητής σε άλλη Σχολή ή σε άλλο
Τμήμα της Σχολής και έχουν αναγνωρισθεί και κατοχυρωθεί από το Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς όμως να κατοχυρωθεί και ο βαθμός που είχε λάβει ο φοιτητής στην Σχολή ή το Τμήμα που είχε διδαχθεί τα μαθήματα αυτά,
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των Διδακτικών Μονάδων που
απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου, δεν λαμβάνονται όμως υπόψη για
τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου.
5. Μηχανοργάνωση
Η Μηχανοργάνωση καλύπτει τη βασική ανάγκη διοικητικής οργάνωσης,
επικοινωνίας

και

επεξεργασίας

και

διακίνησης

των

ηλεκτρονικών

πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο. Αποστολή της Μηχανοργάνωσης είναι η
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υποστήριξη των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου για τη διεκπεραίωση του
έργου τους (λειτουργία Γραμματειών-φοιτητολόγιο, βιβλιοθήκη, ηλεκτρονικές εκδόσεις, σύστημα πληροφόρησης της διοίκησης, λογιστήριο, μισθοδοσία προσωπικού).
Οι φοιτητές του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης έχουν τη δυνατότητα να
ενημερώνονται μέσω internet στη διεύθυνση www.panteion.gr - δικτυακός
τόπος Παντείου Πανεπιστημίου και http://pubadmin.panteion.gr – δικτυακός τόπος Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης για θέματα που αφορούν στο
πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων του Τμήματος, στις διάφορες ανακοινώσεις του Τμήματος καθώς και στη βαθμολογία της εκάστοτε
εξεταστικής περιόδου.
Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τη Γραμματεία του
Τμήματος στη διεύθυνση dd@panteion.gr .
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6. Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013
Αριθ. πρωτ.: 701
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700001] Οικονομικά Μαθηματικά Ι

4

5

[700004] Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο

4

5

[700005] Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο

4

5

[700010] Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

4

5

[700127] Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη Ι

4

5

[700203] Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

4

5

(Εισαγωγή)
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

4

5

[700023] Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

4

5

[700035] Μικροοικονομική Ι

4

5

[700121] Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)

4

5

[700147] Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο

4

5

4

5

Δ.Μ.

ECTS

[700014] Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων)

4

4,5

[700017] Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο

4

4,5

[700022] Οικονομική Πολιτική

4

4,5

[700177] Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή

4

4,5

[700199] Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος ΙΙ)

4

4,5

[700204] Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

4

4,5

[700007] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Οργάνωση του
Κράτους, Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης)

(Οργανωτικό Μέρος Ι)
[700193] Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Πρότυπα)
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700032] Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας

3

3

[700081] Φιλοσοφία Δικαίου Ι

3

3

[700095] Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

3

3

[700116] Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών

3

3

[700134] Εισαγωγή στην Πληροφορική

3

3

[700160] Ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης

3

3

[700197] Μάρκετινγκ (Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. έτος 2012-

3

3

3

3

Δ.Μ.

ECTS

[700020] Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)

4

5

[700027] Δημόσια Οικονομική Ι

4

5

[700051] Μακροοικονομική Ι

4

5

[700123] Στατιστική Ι

4

5

[700157] Θεμελιώδη Δικαιώματα (Γενικό Μέρος)

4

5

[από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)]

2013)
[700200] Κοινοβουλευτικό Δίκαιο

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700016] Οικονομικός Προγραμματισμός

3

5

[700026] Οικονομικά Συστήματα & Οικονομικοί Θεσμοί

3

5

[700094] Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

3

5

[700135] Εφαρμογές στην Πληροφορική

3

5

[700148] Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο)

3

5

[700178] Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική

3

5

[700214] Ερευνητική Μεθοδολογία Θεσμών

3

5

[από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)]

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

4

5

[700029] Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής

4

5

[700097] Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

4

5

[700098] Διεθνής Οικονομική Ι

4

5

[700101] Μακροοικονομική ΙΙ

4

5

[700149] Λογιστική Τυποποίηση Ι

4

5

[από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)]
[700028] Νομισματική Θεωρία & Πολιτική (Δεν θα διδαχθεί
το ακαδ. έτος 2012-2013)
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700100] Εφαρμογές Φορολογικής Νομοθεσίας Ι

3

5

[700117] Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων

3

5

[700125] Στατιστική ΙΙ

3

5

[700182] Εργατικό Ατομικό Δίκαιο

3

5

[700194] Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

3

5

[από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)]

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700058] Διοικητικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)

4

5

[700059] Δημοσιονομικό Δίκαιο (Δημόσιο Λογιστικό)

4

5

[700136] Ιστορία των Θεσμών του Δημοσίου Δικαίου Ι

4

5

[700150] Εργατικό Ατομικό Δίκαιο

4

5

[700179] Θεμελιώδη Δικαιώματα (Ειδικό Μέρος)

4

5

[700220] Διοικητική Επιστήμη ΙΙ

4

5

[από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)]
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700062] Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων

3

5

[700064] Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο)

3

5

[700124] Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)

3

5

[700145] Συνταγματική Ιστορία

3

5

[700208] Πηγές του Ρωμαϊκού και Βυζαντινού Δικαίου

3

5

[από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)]

47

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤ.: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700037] Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής

4

5

[700102] Διεθνής Οικονομική ΙΙ

4

5

[700103] Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

4

5

[700159] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

4

5

[700180] Θεωρία Γενικής Ισορροπίας

4

5

[700198] Λογιστική Τυποποίηση ΙΙ-Διεθνή Λογιστικά

4

5

Δ.Μ.

ECTS

[700030] Λογιστική Εμπορικών Εταιρειών

3

5

[700161] Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3

5

[700187] Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία

3

5

[700195] Διοίκηση στην Εκπαίδευση

3

5

[700207] Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ

3

5

[από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)]

Πρότυπα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
[από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)]
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ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700061] Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

4

5

[700065] Συνταγματικό Δίκαιο (Συγκριτικό)

4

5

[700066] Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού Δικαίου (Διοικητικές

4

5

[700103] Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

4

5

[700137] Ιστορία των Θεσμών του Δημοσίου Δικαίου ΙΙ

4

5

[700184] Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη

4

5

Δ.Μ.

ECTS

[700069]Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία

3

5

[700071] Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εταιρειών)

3

5

[700153] Εργατικό Συλλογικό Δίκαιο

3

5

[700188] Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό Δίκαιο)

3

5

[700209] Ιστορία των Θεσμών (Μεταβυζαντινή περίοδος)

3

5

[από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)]

Συμβάσεις- Αστική

Ευθύνη του Κράτους- Δημόσια Κτήση)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
[από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)]
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Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700041] Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης

4

4,5

[700106] Χρηματοοικονομική Ι

4

4,5

[700107] Ελεγκτική

4

4,5

[700162]Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο

4

4,5

[700163] Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο των Εταιριών)

4

4,5

[700173]Δημόσια Οικονομική ΙΙ

4

4,5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700045] Διοικητική Λογιστική

3

4

[700046] Οικονομική των Ενοποιήσεων

3

4

[700047] Τραπεζική Λογιστική

3

4

[700109] Οικονομετρία Ι

3

4

[700211 ]Ειδικά Θέματα Εφαρμογών Πληροφορικής

3

4

[700212]Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή

3

4

[από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)]

[από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)]

ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
[700216] Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά
Στοιχεία της Επιχειρηματικότητας

Αν. Τσάμης

3
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5

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700074] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη Ι)

4

4,5

[700075] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Ελευθερίες)

4

4,5

[700165] Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο των Αξιογράφων)

4

4,5

[700185] Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

4

4,5

[700186] Πολιτικές και Διοίκηση Απασχόλησης

4

4,5

[700213]Τεχνολογία και Δίκαιο

4

4,5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700063] Ιστορία των Θεσμών του Ιδιωτικού Δικαίου

3

4

[700114] Τραπεζικό Δίκαιο

3

4

[700176] Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Εισαγωγή στους Θεσμούς

3

4

[700192] Διοικητική Μεταρρύθμιση

3

4

[700196] Διοίκηση στην Εκπαίδευση

3

4

[700210] Ιστορία Θεσμών (Νεότερη περίοδος)

3

4

[από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)]

[από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)]

της Διεθνούς Κοινότητας)

ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
[700216] Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά
Στοιχεία της Επιχειρηματικότητας

Αν. Τσάμης
3
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5

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [από τα οποία επιλέγονται

Δ.Μ.

ECTS

[700049] Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης

4

4,5

[700050] Ανάλυση Εισροών-Εκροών

4

4,5

[700087] Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών

4

4,5

[700120] Χρηματοοικονομική ΙΙ

4

4,5

[700189] Έλεγχος Φορολογίας και Κυρώσεις

4

4,5

[700191] Θεωρία Κυκλικών Διακυμάνσεων

4

4,5

Δ.Μ.

ECTS

[700055] Συνεταιριστική Οικονομική

3

4

[700092] Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

4

[700111] Επιχειρησιακή Έρευνα

3

4

[700130] Εφαρμογές Φορολογικής Νομοθεσίας ΙΙ

3

4

[700205] Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών

3

4

[700215] Οικονομετρία ΙΙ

3

4

[700142] Πρακτική Άσκηση

3

4

υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)]

Καταστάσεων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [από τα οποία επιλέγονται
υποχρεωτικά 3 (τρία)]
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ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ
ΠΤΥΧΙΟΥ
[700217] Εφαρμογές Σχεδιασμού

Αν. Τσάμης

Επιχειρηματικού Σχεδίου

3

5

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [από τα οποία επιλέγονται

Δ.Μ.

ECTS

[700083] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη ΙΙ)

4

4,5

[700113] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές)

4

4,5

[700159] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

4

4,5

υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)]

[700170] Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων και

4,5

Ρυθμιστικών Αρχών

4

[700202] Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη και Ελληνικό Σύνταγμα

4

4,5

[700206] Ειδικά Θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δεν θα

4

4,5

Δ.Μ.

ECTS

[700025] Διπλωματική Ιστορία της Ελλάδας

3

4

[700078] Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Διεθνείς Οργανισμοί)

3

4

[700088] Φιλοσοφία του Δικαίου ΙΙ

3

4

[700172] Βιοηθική και Σύνταγμα

3

4

[700190] Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

3

4

[700218] Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό)

3

4

[700142] Πρακτική Άσκηση

3

4

διδαχθεί το ακαδ. έτος 2012-2013)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [από τα οποία επιλέγονται
υποχρεωτικά 3 (τρία)]
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ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ
ΠΤΥΧΙΟΥ
[700217] Εφαρμογές Σχεδιασμού
Επιχειρηματικού Σχεδίου

Αν. Τσάμης
3
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5

7. Περιεχόμενο Μαθημάτων
Α' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κωδικός Αριθμός:

700001

Εξάμηνο Σπουδών:

Α΄, ΥΠ

Διδάσκων:

Γ. Πετράκος, Μ. Φιλιππάκης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν οι βασικές γνώσεις των
Μαθηματικών και συγκεκριμένα στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης και
Γραμμικής Άλγεβρας που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα της Οικονομίας,
της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής 'Έρευνας. Διδάσκονται τα
ακόλουθα θέματα:
Α. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ: Βασικές έννοιες, Αντιστροφή
και σύνθεση, Βασικές ιδιότητες, Σύγκλιση, Συνέχεια.
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ: Πρώτου βαθμού – Δυνάμεως, Εκθετική –
Λογαριθμική, Λογιστικής καμπύλης - Κανονικής κατανομής,
Τριγωνομετρικές, Οικονομικές αναρτήσεις.
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ: Παράγωγος, Γεωμετρική ερμηνεία, Ελαστικότητα,
Διαφορικό, Εφαρμογές, Βασικές προτάσεις, Μονοτονία – Ακρότατα, Κυρτά
και κοίλα - Σημεία καμπής, Διαγράμματα, Τύπος του Taylor.
Δ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: Αόριστο ολοκλήρωμα, Κανόνες ολοκληρώσεως,
Ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων, Εφαρμογές, Ορισμένο ολοκλήρωμα,
Βασικές προτάσεις, Εμβαδά επιφανειών, Γενικευμένα ολοκληρώματα.
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Ε. ΣΥΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ: Βασικές έννοιες, Οικονομικές
συναρτήσεις, Παραγώγιση, Εφαρμογές, Ακρότατα, Δεσμευμένα ακρότατα,
Γραμμικά προγράμματα.
ΣΤ. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ: Διανυσματικοί χώροι, Γραμμικές απεικονίσεις, Μήτρες, Ορίζουσες, Γραμμικές Εξισώσεις, Υπολογισμός μητρών,
Αλλαγή βάσης, Λύση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χ.


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ A', ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΟΣ Α', ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κωδικός Αριθμός:

700203

Εξάμηνο Σπουδών:

Α΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Θ. Μαριόλης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι θεμελιώδεις έννοιες, τα βασικά τεχνικά
εργαλεία και οι κύριοι κλάδοι της σύγχρονης Πολιτικής Οικονομίας, ήτοι η
Μικροοικονομική Θεωρία Μερικής και Γενικής Ισορροπίας, η Μακροοικο-
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νομική Θεωρία, η Διεθνής Οικονομική και η Θεωρία της Μεγέθυνσης και
των Οικονομικών Διακυμάνσεων. Σκοπός του είναι μία πρώτη, αλλά εμπεριστατωμένη, προσέγγιση όλων εκείνων των επιμέρους πεδίων της Πολιτικής Οικονομίας, τα οποία θα μελετήσουν αναλυτικά οι φοιτήτριες/τές
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα. Η έμφαση δεν δίνεται
μόνον στη ανάδειξη της ιδιαιτερότητας κάθε επιμέρους κλάδου της σύγχρονης Πολιτικής Οικονομίας αλλά και στην ανάδειξη των αμφίδρομων
σχέσεών τους, δηλαδή στο γεγονός ότι συνιστούν μία οργανική ολότητα.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, SIMPSON DAVID

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
Κωδικός Αριθμός:

700004

Εξάμηνο Σπουδών:

Α΄ , ΥΠ.

Διδάσκοντες:

Ηλ. Νικολόπουλος, Π. Παπαδάκη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της Γενικής Πολιτειολογίας, η έννοια του κράτους, η γένεση, η αναγνώριση και η κατάργηση του κράτους,η μαρξιστική θεωρία για το
κράτος,η δικαιολόγηση του κράτους(κρατικές και αναρχικές θεωρίες.
Έννοια και διάκριση του δικαίου. Το αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου. Το Σύνταγμα και η συντακτική εξουσία. Οι πηγές του Ελληνικού
Συνταγματικού Δικαίου. Η έναρξη και η λήξη της ισχύος των νόμων. Το
πολίτευμα της Ελλάδας. Η Ελληνική Συνταγματική Ιστορία. Η οργάνωση
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και η άσκηση της κρατικής εξουσίας. Το εκλογικό σώμα. Η σύνθεση του
εκλογικού σώματος. Οι συνταγματικές εκλογικές αρχές. Η νομική θέση του
εκλογικού σώματος. Τα πολιτικά κόμματα. Η νομοθετική λειτουργία. Η
σύνθεση και η εκλογή της Βουλής. Τα προσόντα εκλογιμότητας των
βουλευτών. Η εκλογική διαδικασία. Τα εκλογικά συστήματα.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,

ΡΑΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κωδικός Αριθμός:

700005

Εξάμηνο Σπουδών:

Α΄, ΥΠ.

Διδάσκοντες:

Π. Κουρνούτος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
1. Η επιστήμη του δικαίου. Εννοιολογικός προσδιορισμός. Οι κλάδοι του
δικαίου. Οι πηγές του δικαίου. Δίκαιο και λοιποί κανόνες συμπεριφοράς.
2. 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 δυνάμεως. 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
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δημόσια διοίκηση και η αρχή διακρίσεως των λειτουργιών. Σχέσεις των
τριών λειτουργιών μεταξύ τους.
3. Οι πηγές του διοικητικού δικαίου, κρατικές και διακρατικές. Η ιεραρχία
των πηγών του. Το Σύνταγμα. Λοιπές πηγές συντακτικού χαρακτήρα. Ο τυπικός νόμος. Το τεκμήριο συνταγματικότητος του νόμου. Ο έλεγχος της
συνταγματικότητος. Τα τρία στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Οι γενικές
αρχές του. Το διοικητικό έθιμο. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η
κανονιστική πράξη. Η συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. Κείμενα που δεν αποτελούν
πηγές του. Τυπική και ουσιαστική ισχύς. Η έναρξη της τυπικής ισχύος των
κανόνων δικαίου. Η έναρξη της ουσιαστικής ισχύος των κανόνων δικαίου.
Η λήξη ισχύος των κανόνων δικαίου. Η χρονική ισχύς των διοικητικών
πράξεων. Η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δημοσιευτέες
πράξεις. Συνέπειες της δημοσιεύσεως. Η ημερομηνία δημοσιεύσεως.
4. 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 αναλογικότητος.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ -

ΣΚΑΛΤΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Κωδικός Αριθμός:

700010

Εξάμηνο Σπουδών:

Α΄, ΥΠ.
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Διδάσκοντες:

Αν. Τσάμης, Δ. Κλεφτοδήμος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Εισαγωγή στις θεμελιώδεις Λογιστικές έννοιες και αρχές. Προσδιορισμός
της οικονομικής καταστάσεως. Η θεμελιώδης Λογιστική Ισότητα και ο πίνακας του Ισολογισμού. Η ταξινόμηση των στοιχείων του Ισολογισμού. Περιουσιακοί μετασχηματισμοί και οικονομικά γεγονότα. Οι Λογαριασμοί ως
βασικό εργαλείο του Λογιστικού κυκλώματος. (Ημερολόγια, Γενικό καθολικό, Ισοζύγια). Προσδιορισμός του οικονομικού αποτελέσματος. Οι λογαριασμοί εσόδων–εξόδων και η λογιστική διαδικασία σύνταξης του πίνακα –
λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΜΠΑΛΛΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΡΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ I
Κωδικός Αριθμός:

700127

Εξάμηνο Σπουδών:

Α΄, ΥΠ.

Διδάσκουσες:

Κτιστάκη Σ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το μάθημα αυτό σκοπεί να εισαγάγει τους φοιτητές του πρώτου εξαμήνου στις βασικές έννοιες που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, την
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οργάνωση και τη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη της διοίκησης, ως κλάδος της Διοικητικής Επιστήμης, εστιάζεται αφενός μεν
στη θεσμική ανάλυση της διοικητικής πραγματικότητας, αφετέρου δε
στην οντολογική διάσταση των διοικητικών θεσμών και οργάνων στην
Ελλάδα, με αναφορά στους αντίστοιχους διοικητικούς θεσμούς άλλων
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ,ΠΡΑΒΙΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ
Β΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Διοικητική Οργάνωση του Κράτους,
Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης)
Κωδικός Αριθμός:

700007

Εξάμηνο Σπουδών:

Β΄, ΥΠ.

Διδάσκοντες:

Π. Κουρνούτος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Γενικοί κανόνες της δημόσιας διοικητικής οργανώσεως. Έννοια και είδη
των διοικητικών οργάνων. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες. Η οργανική σχέση της
Διοικητικής ιεραρχίας. Τα συστήματα διοικητικής οργανώσεως και οι
εφαρμογές τους στην Ελλάδα. Τα διοικητικά συστήματα εν γένει. Η απόκέντρωση και η αυτοδιοίκηση. Άλλα διοικητικά συστήματα.
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Η ΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Ο αρχηγός της «εκτελεστικής εξουσίας». Ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί.
Τα κεντρικά συμβούλια της Διοικήσεως.
2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Α. Οι Διοικητικές Περιφέρειες της Επικράτειας.
Οι Γενικές Διοικητικές Περιφέρειες: οι Άλλοτε Γενικές Διοικήσεις, οι Περιφερειακές Διοικήσεις του 1973, το «Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης», οι
Νομοί, οι Επαρχίες, οι Δήμοι και οι Κοινότητες.
Οι Ειδικές Διοικητικές Περιφέρειες.
Β. Περιφερειακή Οργάνωση Γενικής Αρμοδιότητος.
Το «Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης». Ο Υπουργός. Οι Νομάρχες. Οι
Έπαρχοι.
Γ. Περιφερειακή Οργάνωση Ειδικών Κλάδων
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ειδικών Κλάδων.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ , ΚΟΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός:

700023

Εξάμηνο Σπουδών:

Β΄, ΥΠ.

Διδάσκοντες:

Αν. Τσάμης - Δ. Κλεφτοδήμος
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αποτίμηση και λογιστικές μέθοδοι Αποθεμάτων. Αποσβέσεις των Παγίων
στοιχείων (μέθοδοι υπολογισμού και λογιστικής παρακολούθησης).
Λογιστική Συναλλάγματος. Λογιστική απεικόνιση των δαπανών
προσωπικού. Λογιστική αντιμετώπιση και αποτίμηση των
συναλλαγματικών. Λογαριασμοί τάξεως. Λογιστική διαδικασία τέλους
χρήσεως και εγγραφών προσαρμογής.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ,

Δ.ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ, Π.ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ,Σ.ΜΩΥΣΗ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
Κωδικός Αριθμός 700035
Εξάμηνο Σπουδών Β΄ Υπ.
Διδάσκοντες:

Οικονομίδης Χαράλαμπος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Την εξέταση ενός μοντέλου μίας συγκεκριμένης αγοράς. Το μοντέλο της
συμπεριφοράς του καταναλωτή. Οι επιλογές των καταναλωτών που γίνονται
με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειάς τους. Οι συναρτήσεις ζήτησης
του καταναλωτή που δίνουν τις άριστες ποσότητες από κάθε αγαθό, ως
συνάρτηση των τιμών και του εισοδήματος. Επίσης, πώς μεταβάλλεται η
ζήτηση για ένα αγαθό καθώς μεταβάλλονται οι τιμές και το εισόδημα.
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Ακόμη, οι πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του καταναλωτή και τον
εισοδηματικό περιορισμό για να προσδιορισθεί η ζήτησή του.
Επίσης, πώς μεταβάλλεται η επιλογή του καταναλωτή για ένα αγαθό όταν
μεταβάλλεται η τιμή του. Το αποτέλεσμα υποκατάστασης και το εισοδηματικό αποτέλεσμα (Εξίσωση Slutsky).
Στο απλό μοντέλο του καταναλωτή το εισόδημα του καταναλωτή ήταν
δεδομένο. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι κερδίζουν το εισόδημά τους.
Έτσι το αρχικό μοντέλο μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να περιγραφεί αυτό
το είδος συμπεριφοράς. Ακολούθως, διερευνώνται οι επιλογές που αφορούν
στην αποταμίευση και στην κατανάλωση διαχρονικά.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ΝΕΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ,

ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΟΜΟΣ, VARIAN HAL R.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Γενικές Αρχές)
Κωδικός Αριθμός:

700121

Εξάμηνο Σπουδών:

Β΄ , ΥΠ.

Διδάσκοντες:

Α.Μπασαγιάννης, Ε. Βόγκλης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Έννοια και λειτουργία του δικαίου – πηγές – κανόνες δικαίου. Τα πρόσωπα
και τα χαρακτηριστικά τους: φυσικά πρόσωπα – νομικά πρόσωπα. Δικαιωμα: έννοια – διακρίσεις – γένεση – κτήση – αλλοίωση – απώλεια – άσκηση. Δικαιοπραξίες: είδη – κατάρτιση – ακυρότητα – ακυρωσία – ερμηνεία.
Ερμηνεία κανόνων δικαίου. Αιρέσεις – προθεσμίες. Γενικές ρήτρες. Προ-
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στασία της Προσωπικότητας. Πλάνη – Απάτη – Απειλή. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις. Αντιπροσώπευση. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Ο χρόνος στο
δίκαιο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ, 2012

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ (Οργανωτικό Μέρος Ι)
Κωδικός Αριθμός:

700147

Εξάμηνο Σπουδών:

Β΄, ΥΠ.

Διδάσκοντες:

Ηλ. Νικολόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η διάκριση των Κρατών. Τα όργανα του Κράτους. Το πολίτευμα του Κράτους. Η αποκέντρωση και η αυτοδιοίκηση. Το δίκαιο. Η έννοια του Δικαίου. Η διάκριση του Δικαίου. Η Βουλή (λειτουργία, άσκηση νομοθετικού
έργου,κοινοβουλευτικός έλεγχος και τα μέσα αυτού,αναθεώρηση του
Συντάγματος, άλλες λειτουργίες της Βουλής), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
(εκλογή, αναπλήρωση, νομική θέση,αρμοδιότητες, ευθύνη), η Κυβέρνηση
(συγκρότηση, ο διορισμός και η απαλλαγή από τα καθήκοντά της, η
οργάνωση και η λειτουργία της).
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ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΡΑΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κωδικός Αριθμός:

700193

Εξάμηνο Σπουδών:

Β΄, ΥΠ.

Διδάσκοντες:

Α. Ρομπόκου-Καραγιάννη, Αιμ. Παπάζογλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού διδάσκονται : Η συνταγματική κατοχύρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
Ο σύγχρονος ρόλος της ΤΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ηγεσία σε τοπικό
επίπεδο. Οι αρμοδιότητες και η διοίκηση των ΟΤΑ. Οι πρωτοβάθμιοι και
δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ. Η επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ.. Η
συμμετοχή και η διαφάνεια στην ΤΑ.. Ο έλεγχος στις πράξεις των οργάνων
της ΤΑ. Οι θεσμοί Τοπικής Δημοκρατίας. Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής
στην Τ.Α.. Ο Νόμος 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ I, ΜΠΕΣΙΛΑ - ΒΗΚΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
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Γ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700204

Εξάμηνο Σπουδών:

Γ΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Μαριόλης Θεόδωρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στη βάση του μονοτομεακού και του διτομεακού (μισθιακό εμπόρευμαεμπόρευμα πολυτελείας) Ρικαρδιανού υποδείγματος αναπτύσσονται οι
αρχές των βασικών Σχολών της Πολιτικής Οικονομίας, ήτοι Κλασική,
Μαρξιστική, Νεοκλασική, Αυστριακή, (Μετα-) Κεϋνσιανή, Σραφφαϊανή.
Στόχος είναι η παραγωγή των συμπληρωματικών και παραπληρωματικών
σχέσεων που υφίστανται μεταξύ αυτών των Σχολών.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΟΚΙΜΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός:

700022

Εξάμηνο Σπουδών:

Γ΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Ι. Βαβούρας
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η ανάλυση της έννοιας της οικονομικής πολιτικής. Η θεωρητική διερεύνηση
των συνιστωσών της οικονομικής πολιτικής, ήτοι των φορέων, των γενικών
επιδιώξεων, των σκοπών, των στόχων, των μέσων και των μέτρων της
οικονομικής πολιτικής. Η εισαγωγή στην έννοια, το περιεχόμενο και την
ανάλυση των βασικών σκοπών - προβλημάτων της οικονομικής πολιτικής,
με έμφαση στην περίπτωση της Ελληνικής οικονομίας. Η διαχρονική
εξέλιξη των βασικών προβλημάτων της Ελληνικής οικονομίας και των
παραγόντων που την προκάλεσαν είναι ιδιαίτερης σημασίας.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΒΑΒΟΥΡΑΣ Ι.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)
Κωδικός Αριθμός:

700177

Εξάμηνο Σπουδών:

Γ΄ , ΥΠ.

Διδάσκουσες:

Μπέσιλα-Μακρίδη Ελισάβετ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο μάθημα αυτό ερευνώνται και διδάσκονται : Οι παραδοσιακές μορφές
ελέγχου της διοίκησης, κοινοβουλευτικός έλεγχος, δικαστικός έλεγχος ,
διοικητικός έλεγχος. Οι νέοι θεσμοί εσωτερικού ελέγχου της Διοίκησης
όπως το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δ.Δ., ο Γενικός Επιθεωρητής Δ.Δ.
και άλλα ελεγκτικά Σώματα. Εξετάζονται επίσης, η σύγχρονη τεχνολογία
e-government και η βελτίωση των ελέγχων με τη χρήση της. Οι Ανεξάρτητες Αρχές (ΑΑ) ως ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η συνταγματική κατοχύρωση
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των Α.Α. Ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη και ο ρόλος ως διαμεσολαβητή μεταξύ των Πολιτών και της Δημόσιας Διοίκησης.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΟΣ Α, ΜΠΕΣΙΛΑ - ΜΑΚΡΙΔΗ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων)
Κωδικός Αριθμός:

700014

Εξάμηνο Σπουδών:

Γ΄, ΥΠ.

Διδάσκοντες:

Π. Κουρνούτος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Έννοια, κατηγορίες, νομικός χαρακτήρας της Δημόσιας υπαλληλικής
σχέσεως και ιστορική επισκόπηση των θεσμών. Ίδρυση της Δημόσιας
υπαλληλικής σχέσεως. Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί των δημοσίων
υπαλλήλων. Η υποχρέωση υπακοής. Τα δικαιώματα των δημοσίων
υπαλλήλων. Οι ευθύνες των δημοσίων υπαλλήλων. Πειθαρχικό δίκαιο των
Δημοσίων υπαλλήλων. Μεταβολές της υπηρεσιακής καταστάσεως (status).
Η συνταγματική κατοχύρωση της μονιμότητας των τακτικών υπαλλήλων
της δημόσιας διοικήσεως. Λύση της δημόσιας υπαλληλικής σχέσεως.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Ζ' ΈΚΔΟΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κωδικός Αριθμός:

700017

Εξάμηνο Σπουδών:

Γ΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Δ. Παπαγιάννης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ιστορική αναδρομή στο φαινόμενο της ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, θεσμική
άρθρωση της ΕΕ, η ενωσιακή έννομη τάξη, οι σχέσεις με τις εθνικές και τη
διεθνή έννομη τάξη.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ



ΤΟ

ΔΙΚΑΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΈΝΩΣΗΣ,

ΠΛΙΑΚΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε., ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ)
Κωδικός Αριθμός:

700199

Εξάμηνο Σπουδών:

Γ΄, ΥΠ.

Διδάσκοντες:

Μ. Μουστάκας
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι θέματα και ρυθμίσεις που εντάσσονται
στο Οργανωτικό Τμήμα του Συντάγματος και του Συνταγματικού Δικαίου,
δηλαδή του τμήματος αυτών, το οποίο διέπει την οργάνωση και την λειτουργία των κρατικών λειτουργιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα : η συνταγματική κατοχύρωσης της διοικητικής αποκέντρωσης του Κράτους, η συνταγματική διευθέτηση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τέλος ζητήματα που
ανάγονται στα της δικαστικής λειτουργίας, όπως τα όργανα αυτής, η δικαστική ανεξαρτησία και οι συνταγματικές εγγυήσεις υπέρ των ατόμων κατά
την απονομή της δικαιοσύνης (μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση
καταλαμβάνει ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων).
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΡΑΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (2)
[Από τους φοιτητές των παλαιοτέρων ακαδ.ετών επιλέγεται (1)]

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Κωδικός Αριθμός:

700095

Εξάμηνο Σπουδών:

Γ΄, ΥΕ.

Διδάσκων:

Δ. Κλεφτοδήμος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και η διαδικασία αντιμετώπισης
ειδικών θεμάτων της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής με εμβάθυνση σε
εξειδικευμένες Λογιστικές Διαδικασίες που αναφέρονται στις ακόλουθες
ενότητες:
1. Συστήματα

Λογιστικής

Οργάνωσης

(Κλασσικό,

Συγκεντρωτικό,

Μηχανογραφικής Λογιστικής)
2. Η Ειδική Λογιστική διαδικασία τέλους χρήσεως
3. Λογιστικές Εγγραφές Προσαρμογής
4. Προσδιορισμός του οικονομικού αποτελέσματος
5. Σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Εκθέσεων
6. Λογιστική των Αμοιβών Προσωπικού και των Εργοδοτικών Εισφορών,
Παρακρατήσεων Φόρων και Εισφορών
7. Λογιστική Αξιογράφων
8. Αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας των Λογαριασμών Τάξεως ανά
κατηγορία
9. Λογιστικές μέθοδοι παρακολούθησης των περιουσιακών στοιχείων και
συναλλαγών σε Συνάλλαγμα
10. Εισαγωγή στην Λογιστική Ενοποίησης
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κωδικός Αριθμός:

700160

Εξάμηνο Σπουδών:

Γ΄, ΥΕ.
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Διδάσκουσα:

Μ. Βενετσανοπούλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η έρευνα των ιστορικών δεδομένων σχετικά σε ότι αφορά την διαμόρφωση και διαδρομή, του θεσμού και εξέλιξης
της οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και των διοικητικών θεσμών, από
την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, με την εφαρμογή του πρώτου
διοικητικού συστήματος, από το 1821 μέχρι σήμερα.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700116

Εξάμηνο Σπουδών:

Γ΄, ΥΕ.

Διδάσκουσες:

Ελ. Μπέσιλα-Μακρίδη, Αιμ. Παπάζογλου-Μητρο-

πούλου, Σ. Πολυμέρης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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
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έμφαση στις ιδιαιτερότητες που εμφανίζονται στη διοίκηση των διαφόρων
πολιτισμικών θεσμών και τους σύγχρονους προβληματισμούς του χώρου.
Το περιεχόμενο του μαθήματος διαιρείται στα μέρη:
α) στο πρώτο μέρος επιχειρείται ο ορισμός των θεμελιωδών εννοιών, που
αναφέρονται στο αντικείμενο.
β) η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού περιβάλλοντος όπως αυτή διαμορφώνεται σε αποφάσεις δικαστηρίων και
ιδιαίτερα του ΣτΕ.
γ) στο τρίτο περιγράφονται ευρωπαϊκοί και ελληνικοί πολιτισμικοί θεσμοί
(δημόσιοι και ιδιωτικοί-δημοτικοί κ.α.), οι μέθοδοι διοίκησής τους, οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν ανά τομέα πολιτισμού και οι αναπόφευκτοι
προβληματισμοί που εμφανίζονται από την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη
εφαρμογής της Διοικητικής Επιστήμης στον πολιτιστικό τομέα. Δίδεται
ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο, στους κανονισμούς λειτουργίας και
στην αποτελεσματικότητα των πολιτιστικών φορέων. Η προστασία του
Πολιτισμικού Περιβάλλοντος από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Αναλυτικότερα:
ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ-ΘΕΩΡΙΕΣ
Πολιτιστική

Διοίκηση/Διαχείριση,

Πολιτισμικοί

Θεσμοί,

Πολιτι-

σμός/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.
ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί θεσμοί, Κεντρικοί Ελληνικοί πολιτισμικοί θεσμοί,
Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (διερευνώνται οι
εφαρμογές των οκτώ βασικών λειτουργιών της διοίκησης κατά περίπτωση).
Πολιτιστικά Κέντρα, Μουσεία, Πινακοθήκες, Σύλλογοι, Κινηματογράφοι
κ.α.
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Πολιτιστικά δίκτυα, Πολιτισμός και σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΜΠΙΤΣΑΝΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός:

700134

Εξάμηνο Σπουδών:

Γ΄, ΥΕ.

Διδάσκων:

Α.Τασόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτυχθούν οι βασικές αρχές πληροφορικής και να καλυφθούν μερικώς τα πεδία των πληροφορικών συστημάτων,
βάσεων δεδομένων, οργάνωση και διαχείριση αρχείων και ανάπτυξη λογισμικού.
Πιο αναλυτικά το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
Α. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
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Ιστορική εξέλιξη των υπολογιστών, βασικά μέρη του υπολογιστή και
αρχιτεκτονική υπολογιστών
Β. Ανάπτυξη λογισμικού
Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων, τύποι δεδομένων και ανάπτυξη μικρών
προγραμμάτων
Γ. Οργάνωση Δεδομένων
Έννοιες και ορισμοί, πεδίο, εγγραφή, αρχείο, σειριακό αρχείο, οργάνωση
άμεσης προσπέλασης.
Δ. Συστήματα επεξεργασίας Δεδομένων
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, σχεδίαση, δημιουργία και χρήση Βάσεων
δεδομένων
Ε. Πληροφοριακά Συστήματα
Εισαγωγή, το πληροφοριακό δυναμικό και τα χαρακτηριστικά της
πληροφορίας.
ΣΤ. Εφαρμογές
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι
Κωδικός Αριθμός:

700081

Εξάμηνο Σπουδών:

Γ΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Χάνος Αντώνιος
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η παράδοση εξετάζει τόσο από συστηματικής όσο και από ιστορικής
σκοπιάς θεμελιώδη φιλοσοφικά ζητήματα του δικαίου ως κανονιστικής κοινωνικής τάξης. Ιδίως διερευνώνται –με βάση και την πραγμάτευση τυπικών
και ουσιαστικών θεμελιωδών εννοιών της φιλοσοφίας του δικαίου– το
ζήτημα της συστηματικής θέσης της φιλοσοφίας του δικαίου στην όλη
νομική επιστήμη, το ζήτημα της «δικαιότητας» του δικαίου (διάκριση «δίκαιου» δικαίου και άδικου δικαίου) και το ζήτημα της διάκρισης, αλλά και
διαπλοκής μεταξύ είναι και δέοντος στο πεδίο του δικαίου.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ, ΧΟΥΓΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΓΓΑΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Κωδικός Αριθμός:

700197

Εξάμηνο Σπουδών:

Γ΄, ΥΕ

(Δεν διδάσκεται προσωρινά)

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κωδικός Αριθμός:

700200

Εξάμηνο Σπουδών:

Γ΄, ΥΕ

Διδάσκουσες:

Νικολόπουλος Ηλίας
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο πλαίσιο του μαθήματος ερευνάται το κοινοβουλευτικό σύστημα
συγκριτικά σε διάφορες χώρες – Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Βαλτικές
χώρες. Η Αγγλία αποτελεί την κοιτίδα του κοινοβουλευτικού συστήματος.
Το σύστημά της αποτελεί το «παραδοσιακό» πρότυπο κοινοβουλευτισμού
και κλασικής δημοκρατίας. Το ισχύον Σύνταγμα της Ιταλίας αποτελεί
κλασικό μοντέλλο «εκ-λογικευμένου» κοινοβουλευτισμού και κλασικής
δημοκρατίας. Η Γερμανία και η Ιαπωνία αποτελούν ειδική περίπτωση
κοινοβουλευτισμού που «επεβλήθη» από τις νικήτριες δυνάμεις του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Η Γαλλία επιχειρεί να συνδυάσει τον κοινοβουλευτισμό με στοιχεία του προεδρικού συστήματος. Οι χώρες της Βαλτικής
ανήκουν σ’ αυτές που επιχειρούν τώρα να γνωρίσουν τον κοινοβουλευτισμό.
Α. Το κοινοβουλευτικό σύστημα στην κοιτίδα του (Αγγλία):
Τα όργανα.
Ι. Ο ανώτατος άρχων. 1. Συνταγματική θέση. 2. Αρμοδιότητες.
ΙΙ. Τα νομοθετικά σώματα:
1.

Η Βουλή των Κοινοτήτων: α. συνταγματική θέση, β. ο πρόεδρός

της (the Speaker), γ. τακτική νομοθετική διαδικασία
2.

Η Βουλή των Λόρδων: α. συνταγματική θέση, β. σύνθεση, γ. η

σημερινή λειτουργία της.
3.

Η Κυβέρνηση

α. ο πρωθυπουργός: i. Νομική και πολιτική θέση, ii. αρμοδιότητες
β. το υπουργικό συμβούλιο
γ. οι υπουργοί: i. Νομική και πολιτική θέση, ii. αρμοδιότητες.
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4.

Η ανιπολίτευση. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως ως

επικεφαλής της σκιώδους κυβερνήσεως
5.

Τα πολιτικά κόμματα. Οι ιστορικές ρίζες τους.

i. το Συντηρητικό Κόμμα
ii. το Εργατικό Κόμμα
iii.το Φιλελεύθερο Κόμμα
iv. άλλα πολιτικά κόμματα
6.

Το ισχύον πάγιο εκλογικό σύστημα. Το δικαίωμα ψήφου. Τα

«παράξενα» εκλογικά αποτελέσματα. Η αναλογικότητα και η πολιτική
σκοπιμότητα.
7.

Το δικομματικό σύστημα

8.

Κριτική του δικομματικού και του πάγιου εκλογικού συστή-

ματος: α. δικαιολογητική (πολιτική) βάση, β. τα μειονεκτήματα, γ. εναλλαγή
και ανανέωση
9.

Αξιολογικές κρίσεις για το κοινοβουλευτικό σύστημα στην

κοιτίδα του: α. αποδοτική λειτουργία, β. ο θετικός ρόλος της Δικαιοσύνης.
Β. Η προσπάθεια «εκ-λογικευμένου» κοινοβουλευτισμού στην Ιταλία, την
Γερμανία και την Ιαπωνία. Συγκριτική θεώρηση.
Γ. Ο ανώτατος άρχων (αιρετός) στην Γαλλία και την Ελλάδα.
Η Γαλλία ως κοιτίδα του πρώτου αιρετού ανωτάτου άρχοντος στην
Ευρώπη. Ο αιρετός ανώτατος άρχων ως παράγων δημοκρατικής εξελίξεως
του κοινοβουλευτικού στυστήματος. Ο αιρετός ανώτατος άρχων στο ισχύον
Ελληνικό Σύνταγμα και στο ισχύον Γαλλικό Σύνταγμα. Οι τυπικές
αρμοδιότητες του αιρετού ανωτάτου άρχοντος στην κυβερνητική, την
νομοθετική και τις διοικητικές λειτουργίες. Ο αιρετός ανώτατος άρχων ως
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παράγων ενισχύσεως της εκτελεστικής εξουσίας. Οι πολιτικές αρμοδιότητες
του μέσα στη λογική του κοινοβουλευτικού στυστήματος.
Δ. Η πρόσφατη εμπειρία των Βαλτικών χωρών.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ,

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΙΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Κωδικός Αριθμός:

700032

Εξάμηνο Σπουδών:

Δ΄, ΥΕ.

Διδάσκων:

Χ. Οικονομίδης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στα εξής θέματα:
Διάθρωση και βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, της ελληνικής οικονομίας.
Οικονομική πολιτική, βιομηχανική πολιτική και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Οικονομική

δραστηριότητα,

επενδύσεις

και

τεχνολογική

πολιτική.

Τραπεζικός και χρηματιστηριακός τομέας. Απασχόληση, ανεργία και πληθωρισμός. Ευρωπαϊκή ένωση και ελληνική οικονομία. Τουριστική και οικονομική ανάπτυξη.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ., ΧΙΟΝΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π.
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Δ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Κωδικός Αριθμός:

700051

Εξάμηνο Σπουδών:

Δ΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Οικονομίδης Χαράλαμπος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ένα εισαγωγικό μέρος που αναφέρεται στο περιεχόμενο των εννοιών.
Συνοπτική επισκόπηση της εξέλιξης της μακροοικονομίας που περιλαμβάνει
τους κλασικούς οικονομολόγους, τους νεοκλασικούς και ορισμένους
οικονομολόγους μετά τον Keynes.
Παρουσίαση της κλασικής θεωρίας με κύριες αναφορές στη συνάρτηση
παραγωγής, στην ποσοτική θεωρία του χρήματος, στο νόμο του Say και στο
μοντέλο του Walras.
Παρουσίαση της Κεϋνσιανής θεωρίας με κύρια σημεία της θεωρίας του
πολλαπλασιαστή, την καμπύλη LM, την καμπύλη IS, το μοντέλο IS/LM και
την παγίδα επενδύσεων και ρευστότητας.
Επισκόπηση της δημοσιονομικής πολιτικής και της νομισματικής πολιτικής
που συνεπάγεται κάθε μια από τις θεωρίες που έχουν παρουσιασθεί.
Παρουσίαση της μονεταριστικής θεωρίας και την κριτική της στον
Κεϋνσιανισμό.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ANDREW B. ABEL, BEN S.

BERNANKE, DEAN CROUSHORE

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Κωδικός Αριθμός:

700027

Εξάμηνο Σπουδών:

Δ΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Ν. Καραβίτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η Δημόσια Οικονομική ως κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης. Κατάνεμητική αποτελεσματικότητα και ο μηχανισμός των τιμών. Δημόσια αγαθά, μικτά αγαθά, ατελείς αγορές και ο ρόλος του δημόσιου τομέα. Διανομή
του εισοδήματος και ο ρόλος του δημόσιου τομέα. Ο πολιτικός τρόπος
λήψης αποφάσεων. Συστήματα λήψης συλλογικών αποφάσεων. Ο διάμεσος
ψηφοφόρος, οι ομάδες συμφερόντων, οι πολιτικές αρχές και η δημόσια
διοίκηση. Παροχή των δημόσιων και μικτών αγαθών και συνθήκες αριστοποίησης κατανομής των πόρων. Ορισμός του δημόσιου τομέα. Τα μέσα
άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής. Ορισμοί των δημοσιονομικών
μεγεθών. Ο Προϋπολογισμός. Οι δημόσιες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά
και λειτουργίες της φορολογίας. Η κατανομή του φορολογικού βάρους. Φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και μετακύλιση φόρων.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
Κωδικός Αριθμός:

700123

Εξάμηνο Σπουδών:

Δ΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Γιώργος Πετράκος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και η χρήση βασικών εννοιών της
Στατιστικής και των Πιθανοτήτων. Καλύπτονται θέματα Περιγραφικής
Στατιστικής, Θεωρίας Πιθανοτήτων και βασικών Κατανομών, παρουσίαση
στατιστικών δεδομένων, περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς, βασικοί
ορισμοί και εφαρμογές της θεωρίας πιθανοτήτων, μέτρα, κατανομές
διακριτών τυχαίων μεταβλητών (Bernouli, Διωνυμική, Poisson), κατανομές
συνεχών τυχαίων μεταβλητών (Ομοιόμορφη, Κανονική). Δίνεται έμφαση
στην παρουσίαση και επίλυση προβλημάτων – εφαρμογών στατιστικής σε
πολλούς διαφορετικούς τομείς.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΣ, ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
Κωδικός Αριθμός:

700157

Εξάμηνο Σπουδών:

Δ΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Μ. Μουστάκας
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
To μάθημα αυτό πραγματεύεται το τμήμα εκείνο του Συντάγματος και του
Συνταγματικού Δικαίου, το οποίο αναφέρεται στα Θεμελιώδη Δικαιώματα,
δηλαδή τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα. Στο πλαίσιο
του συγκεκριμένου μαθήματος δεν εξαντλείται όλη η ύλη των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, αλλά εξετάζεται το

Γενικό Μέρος αυτών, το οποίο

περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την έννοια και τις διακρίσεις σε ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά) των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την διεθνή προστασία
τους, τους φορείς τους (φυσικά, νομικά πρόσωπα, ημεδαποί, αλλοδαποί) και
τους αποδέκτες (φορείς δημόσιας εξουσίας και ιδιώτες) αυτών και τους
περιορισμούς (συνταγματικούς και νομοθετικούς) των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τέλος, η διδασκαλία του μαθήματος αυτού περιλαμβάνει εκτενή
αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της γενικής αρχής της
ισότητας.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,

ΚΡΙΑΡΗ - ΚΑΤΡΑΝΗ ΙΣΜΗΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)
Κωδικός Αριθμός:

700020

Εξάμηνο Σπουδών:

Δ΄, ΥΠ.

Διδάσκοντες:

Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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Ι) 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.
ΙΙ) Νόμιμοι όροι έκδοσης της ατομικής διοικητικής πράξης.
ΙΙΙ) Τυπικές προϋποθέσεις: Νόμιμοι υπόσταση του οργάνου. Γενικές αρχές
συναφείς προς την σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία αυτού.
Αρμοδιότης του οργάνου. Τύποι της διοικητικής πράξεως.
IV) Ουσιαστικές προϋποθέσεις: Συμφωνία του περιεχομένου της διοικητικής πράξης προς το νόμο. Χρονικά όρια ισχύος των διοικητικών πράξεων.
Έναρξη και λήξη της ισχύος αυτών. Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων.
Η ελαττωματική διοικητική πράξη και τα αποτελέσματα της. Το τεκμήριο
της νομιμότητας. Η κλίμαξ των βαθμών παρανομίας των διοικητικών
πράξεων.
V) Ο έλεγχος των πράξεων της διοικήσεως. Είδη ελέγχου. Διοικητικός
ιεραρχικός έλεγχος. Διοικητικές προσφυγές. Άτυπη ή χαριστική προσφυγή.
Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική. Ενδικοφανής προσφυγή. Διαφορές μεταξύ
άτυπων και τυπικών διοικητικών προσφυγών
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ,

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ-ΣΚΑΛΤΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
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Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά (1)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κωδικός Αριθμός:

700016

Εξάμηνο Σπουδών:

Δ΄, ΥΕ.

Διδάσκων:

Βαβούρας Ιωάννης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ο Οικονομικός Προγραμματισμός, σαν ορθολογική διαδικασία κατανομής
των διαθέσιμων παραγωγικών μέσων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων
στόχων έχει εφαρμογή τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις υπό ανάπτυξη
οικονομίες. Ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες, έχει καταστεί ένα από τα
σημαντικότερα μέσα για την επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και διαρθρωτικών κοινωνικοοικονομικών μεταβολών.
Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζεται στα εξής: Έννοια
και Ρόλος – Διάκριση – Χρονική Διάσταση – Σκοποί –Μέσα του Οικονομικού Προγραμματισμού. Οικονομικός Προγραμματισμός και υποδείγματα
Οικονομικής Πολιτικής. Εφικτότητα – Συνέπεια – Αριστοποίηση των Οικονομικών Προγραμμάτων, Γραμμικός μη Γραμμικός Προγραμματισμός,
Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, πολλαπλασιαστές Lagrange. Έμφαση
δίνεται στον μικροοικονομικό προγραμματισμό, που αποβλέπει στην επιλογή των συγκεκριμένων σχεδίων επένδυσης με σκοπό την πραγματοποίηση
των γενικών στόχων του μακροοικονομικού προγραμματισμού.
Στα πλαίσια αυτά η δομή του μαθήματος αποτελείται από τρεις ενότητες:
Στην πρώτη, εξαντλείται σε θεωρητικό επίπεδο το περιεχόμενο των
παραπάνω αναφορών, ενώ στην δεύτερη και τρίτη ενότητα, αναπτύσσονται
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τα μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται τόσο κατά το στάδιο
κατασκευής των οικονομικών προγραμμάτων, όσο και κατά την διαδικασία
αριστοποίησης αυτών.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
Κωδικός Αριθμός:

700026

Εξάμηνο Σπουδών:

Δ΄, ΥΕ.

Διδάσκουσα:

Ολ. Κλήμη-Καμινάρη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζονται, σε γενικές τοποθετήσεις, τα
τρία σύγχρονα οικονομικά συστήματα: της οικονομίας της αγοράς, της
κεντρικά σχεδιασμένης και διευθυνόμενης οικονομίας και της μικτής οικονομίας. Αναλύεται η θεωρία καθενός από αυτά, η λειτουργία του, οι ατέλειες και τα πλεονεκτήματά του.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΜΠΑΜΠΑΝΑΣΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός:

700178
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Εξάμηνο Σπουδών:

Δ΄, ΥΕ.

Διδάσκουσες:

Ελ. Μπέσιλα-Μακρίδη, Αγλ. Ρομπόκου-Καραγιάννη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού ερευνώνται και εξετάζονται :
Η έννοια και η νομική φύση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η προστασία
της οικογένειας και η δημογραφική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
συνταγματική προστασία της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής
ηλικίας στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες πρόνοιας στην Ελλάδα. Η κοινωνική
προστασία των ανηλίκων στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο. Η προστασία των
ανηλίκων από την εμπορία και την εκμετάλλευση. Η κοινωνική επανένταξη
των παραβατικών ανηλίκων. Το νομοθετικό πλαίσιο και η προστασία των
ανηλίκων από την ενδοοικογενειακή βία. Η δημογραφική κατάσταση του
ελληνικού πληθυσμού. Τα αίτια και οι επιπτώσεις της υπογεννητικότητας
στην Ελλάδα.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,

ΡΟΜΠΟΚΟΥ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΪΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700094

Εξάμηνο Σπουδών:

Δ’, ΥΕ

Διδάσκων:

Β. Κέφης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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Η Διοίκηση (Διαχείριση) Ανθρώπινων Πόρων (Human Resources
Management-HRM) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και
ουσιαστικότερους κλάδους του management, αφού καλείται να μετουσιώσει
σε πράξη τη δημιουργία ενός άριστου (βέλτιστου) εργασιακού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο (εργαζόμενους) προς όφελος
τόσο της οικονομικής μονάδας όσο και του κοινωνικού συνόλου. Οι σημερινές επιχειρήσεις υπό το πρίσμα των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δράσης καλούνται να αναπροσανατολίσουν τους στρατηγικούς τους στόχους προσβλέποντας πρώτα στον ανθρώπινο παράγοντα
(employee oriented) και ακολούθως στη μεγιστοποίηση των κερδών (focus
oriented). Το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων δίνει
την ευκαιρία στους φοιτητές να προσεγγίσουν ενδελεχώς τέτοιου είδους
θέματα με ιδιαίτερη έμφαση στα κατωτέρω:
-Το περιβάλλον των ανθρώπινων πόρων
-Το διανοητικό κεφάλαιο των οργανισμών
-Το συναισθηματικό κεφάλαιο των οργανισμών
-Το κοινωνικό κεφάλαιο των οργανισμών
-Στρατηγική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
-Νομικό περιβάλλον: ίσες ευκαιρίες απασχόλησης
-Ανάλυση και σχεδιασμός της εργασίας
-Προγραμματισμός των ανθρώπινων πόρων
-Επιλογή και τοποθέτηση σε θέση απασχόλησης
-Κατάρτιση
-Διαχείριση της απόδοσης
-Εξέλιξη των εργαζομένων
-Η δομή της αμοιβής-Πρόσθετες παροχές
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-Συλλογικές διαπραγματεύσεις και εργασιακές σχέσεις
-Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων σε διεθνές επίπεδο
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΈΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: R. NOE, J. HOLLENBECK, B.
GERHART, P. WRIGHT, ΜΕΤ, Ρ. ΚΟΛΑΪΤΗ, ΕΠΙΣΤ. ΕΠΙΜ. Κ.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ, 2007.


ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-

ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ: Δ. Θ. ΠΑΤΡΙΝΟΣ, ΕΚΔ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ, 2005.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
Κωδικός Αριθμός:

700148

Εξάμηνο Σπουδών:

Δ΄, ΥΕ.

Διδάσκων:

Ελ. Βόγκλης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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.

90

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΜΙΧ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΤΟΜΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ, 2004.


ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ), 1999.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός:

700135

Εξάμηνο Σπουδών:

Δ΄, ΥΕ.

Διδάσκων:

Α. Τασόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με διάφορα εμπορικά πακέτα
πληροφορικής και η εφαρμογή των γνώσεων που αποκομίστηκαν στο
μάθημα Εισαγωγή στην Πληροφορική. Οι εφαρμογές που θα
χρησιμοποιηθούν είναι Ms Excel, Ms Access, Ms Project, SAP, Oracle και
SQL.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΤΑΜΟΥΛΗ, 2005

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΜΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700214
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Α.

Εξάμηνο Σπουδών:

Δ΄, ΥΠ.

Διδάσκων:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ε΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)
Προσοχή: Η επιλογή που θα γίνει θα ισχύσει για όλη τη διάρκεια των
σπουδών και μέχρι τη λήψη του πτυχίου.

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός:

700097

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Οικονομίδης Χαράλαμπος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο μάθημα αυτό αρχίζουμε με την μελέτη της συμπεριφοράς της επιχείρησης. Πρώτα εξετάζουμε τους περιορισμούς στη συμπεριφορά της επιχείρησης. Ορισμένα μόνο είδη τεχνολογικών επιλογών είναι δυνατά. Ακολούθως περιγράφονται οι τεχνολογικές επιλογές που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Επίσης περιγράφουμε ένα μοντέλο του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση επιλέγει την ποσότητα που θα παράγει και την μέθοδο παραγωγής
που θα εφαρμόσει. Το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυτό της
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μεγιστοποίησης του κέρδους. Στόχος είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των
επιχειρήσεων που μεγιστοποιούν τα κέρδη τους, τόσο σε ανταγωνιστικό όσο
και σε μη ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς. Θα διαχωρίσουμε το πρόβλημα της μεγιστοποίησης του κέρδους σε δύο μέρη, το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής μιας οποιαδήποτε ποσότητας προϊόντος και στη συνέχεια θα δούμε πως επιλέγεται το πλέον κερδοφόρο
επίπεδο προϊόντος. Ακολούθως μελετούμε τις καμπύλες κόστους η οποίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαγραμματική απεικόνιση της συνάρτησης κόστους μιας επιχείρησης και είναι σημαντικές για τη μελέτη του
προσδιορισμού της επιλογής του άριστου προϊόντος. Θα δούμε πως προκύπτει η καμπύλη προσφοράς μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης από τη
συνάρτηση κόστους της, χρησιμοποιώντας το μοντέλο της μεγιστοποίησης
του κέρδους. Επίσης θα διερευνήσουμε την καμπύλη προσφοράς του κλάδου.
Ακολούθως εξετάζουμε τη δομή ενός κλάδου στον οποίο υπάρχει μόνο μια
επιχείρηση –ένα μονοπώλιο. Επίσης

πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να

βελτιώσουν και να εκμεταλλευτούν την ισχύ που έχουν στη αγορά τους
(μονοπωλιακή συμπεριφορά).Επίσης πως επηρεάζεται η ζήτηση συντελεστών αν μια επιχείρηση είναι ο μοναδικός αγοραστής (μονοψώνιο) κάποιων
συντελεστών.
Έχουμε ήδη διερευνήσει δύο σημαντικές μορφές οργάνωσης της αγοράς:
τον αμιγή ανταγωνισμό και το αμιγές μονοπώλιο. Ωστόσο, οι περισσότερες
περιπτώσεις βρίσκονται μεταξύ των δυο αυτών άκρων. Υπάρχει συχνά ένας
αριθμός ανταγωνιστών στην αγορά, όχι όμως τόσο μεγάλος ώστε να θεωρούμε ότι ο καθένας έχει μια αμελητέα επιρροή επάνω στην τιμή. Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ως ολιγοπώλιο.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, BESANKO DAVID A., BRAEUTIGAM

RONALD R.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός:

700028

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΠ.

Διδάσκων:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το μάθημα Νομισματική Θεωρία και Πολιτική εντάσσεται στον κύκλο
των οικονομικών μαθημάτων. Θέτει ως βασική προτεραιότητα την προσφορά γνώσεων για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής η οποία ασχολείται με τον έλεγχο και την διαμόρφωση των «νομισματικών μεγεθών» δηλαδή της ποσότητας του χρήματος του πληθωρισμού, των επιτοκίων και της
τιμής του συναλλάγματος. Παράλληλα αναλύει και κρίνει την ασκούμενη
νομισματική πολιτική τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή σκηνή.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ι. ΒΑΒΟΥΡΑΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΝΕ,

ΕΚΔ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 1994


Λ.

ΜΑΛΛΙΝΔΡΕΤΟΣ,

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ,

ΕΚΔ.

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2000


BENNETT T. MCCALLUM, ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΔ. ΚΡΙΤΙΚΗ 2002
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ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κωδικός Αριθμός:

700029

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Βαβούρας Ιωάννης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το μάθημα Θεωρία της Οικονομικής Πολιτικής εντάσσεται στον κύκλο
των οικονομικών μαθημάτων με θεμελιακό-διεπιστημονικό χαρακτήρα.
Θέτει ως βασική προτεραιότητα την προσφορά γνώσεων και υπεύθυνης
πληροφόρησης για τους σκοπούς και τους στόχους της οικονομικής
πολιτικής, τα μέσα και τα μέτρα επίτευξης των στόχων και την σύνθεση
σκοπών και μέσων. Τονίζει την αναγκαιότητα γνώσης της μακροοικονομικής ανάλυσης για τη λήψη ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων, ενώ
μελετά διεξοδικά το οικονομικό κύκλωμα, τα εθνικολογιστικά μεγέθη, την
κατανάλωση, την αποταμίευση, τις επενδύσεις, την ζήτηση και την προσφορά χρήματος. Παράλληλα αναλύει και κρίνει την ασκούμενη οικονομική
πολιτική τόσο στην Ελλάδα όσο και στην παγκόσμια οικονομική σκηνή.
1. Διδακτέα ύλη (προτεινόμενα συγγράμματα)


ΑΓΑΠΗΤΟΣ Γ. Ι., ΝΕΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
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ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ, ΕΚΔ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ, 2006 (ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 14, 15 ΚΑΙ 16)


ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σ. Μ., ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΚΔ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ (ΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3, 4 ΚΑΙ 5).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Κωδικός Αριθμός:

700098

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Θ. Μαριόλης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο προσδιορισμός των βασικών νομοτελειών και χαρακτηριστικών του Διεθνούς Οικονομικού Συστήματος. Έτσι,
αναπτύσσονται και διερευνώνται (i) ο νόμος του συγκριτικού πλεονεκτήματος, και οι σχέσεις του με τον νόμο του απολύτου πλεονεκτήματος,
(ii) η ευστάθεια του Διεθνούς Οικονομικού Συστήματος, (iii) οι επιτώσεις
του διεθνούς 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 η αναγκαιότητα μελέτης του
αντικειμένου εντός ενός υποδείγματος που θέτει, εξαρχής, στο επίκεντρο
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της ανάλυσης τόσο το ρόλο των αναπαραγόμενων μέσων παραγωγής όσο
και τη διαδικασία της κατανομής και μεγέθυνσης του εισοδήματος, δηλ. του
υποδείγματος που ανέπτυξαν ο Piero Sraffa και οι μαθητές του (S. Parrinello, I. Steedman, J.S. Metcalfe, L. Mainwaring) και το οποίο οδήγησε, από
τα μέσα της δεκαετίας του 1970, στη συγκρότηση της λεγόμενης ‘Σραφφαϊανής ή Μοντέρνας Κλασικής Θεωρίας του Διεθνούς Εμπορίου’.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, PAUL

KRUGMAN ΚΑΙ MAURICE OBSTFELD

MAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός:

700101

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Ι. Βαβούρας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η ανάλυση των θεωριών κατανάλωσης και αποταμίευσης. Η διερεύνηση της
συμπεριφοράς του καταναλωτή. Η ανάλυση της θεωρίας των επενδύσεων
και του κόστους του κεφαλαίου. Η διερεύνηση της έννοιας της
σταθεροποιητικής πολιτικής με έμφαση στις χρονικές υστερήσεις. Η
εξέταση της έννοιας των οικονομικών διαταραχών. Η διερεύνηση των
εννοιών των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους με
έμφαση στις συνθήκες σταθεροποίησής τους.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

-

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

R.

DORNBUSGH-S.

FISHER– ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ, 1993


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

ΣΤΙΣ
Ι.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΒΑΒΟΥΡΑΣ,

Γ.

Α.

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΈΝΝΟΙΕΣ
–

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 2006

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Ι
Κωδικός Αριθμός:

700149

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Απ. Αποστόλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων από το μελλοντικό
στέλεχος μίας Ελληνικής επιχείρησης (εμπορικής, μεταποιητικής, παροχής
υπηρεσιών) ή Οργανισμού (Ν.Π.Δ.Δ.) που θα το καταστήσει ικανό να
συμβάλλει στην κατάρτιση των Λογιστικών Καταστάσεων των παραπάνω
επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές
ενότητες:
1.

Ιστορική επισκόπηση του Λογιστικού Σχεδιασμού-.Είδη Λογιστικών

Σχεδίων (Εθνικά, Κλαδικά, Διεθνή κ.λ.π)
2.

Ε.Γ.Λ.Σ (Σχέδιο λογαριασμών, Βασικές αρχές λειτουργίας των

Λογαριασμών, Διάρθρωση του Σχεδίου Λογαριασμών, σύνταξη των
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-

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, αποτίμηση κατά
το ΕΓΛΣ)
3.

Πάγιο Ενεργητικό (ομάδα 1), Αποθέματα (ομάδα 2), Απαιτήσεις &

Διαθέσιμα (ομάδα 3), Καθαρή Θέση, Προβλέψεις, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (ομάδα

4), Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (ομάδα 5), Έξοδα

(ομάδα 6) Έσοδα (ομάδα 7)
4.

Ειδικά Λογιστικά Θέματα και ΕΓΛΣ (Λογαριασμοί τάξεως – ΦΠΑ -

Αμοιβές προσωπικού & Αμοιβές τρίτων)
5.

Ομάδα λογαριασμών 8 (Αποτελέσματα Γενικής Εκμετάλλευσης –

Μικτό Αποτέλεσμα –Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης & Χρήσεως-Διάθεση
κερδών).
6.

Παρουσίαση των λογαριασμών στις δημοσιευόμενες Οικονομικές

Καταστάσεις σύμφωνα με το ΕΓΛΣ.
7.

Γενική Άσκηση Εφαρμογής του ΕΓΛΣ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


Γ.

ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ,

XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΤΟΜΟΣ 2ΟΣ, 2Η ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2007,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΜΙΣΟΣ


Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ,

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, 2007

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (2)
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700194

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε’, ΥΕ

Διδάσκoντες:

Β. Κέφης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ο στρατηγικός σχεδιασμός βοηθά στην ανάπτυξη των αναλυτικών και
σχεδιαστικών δεξιοτήτων των σύγχρονων διοικητικών στελεχών. Ένα απότελεσματικό πλαίσιο δράσης ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα που εστιάζονται στην ανάλυση των πληροφοριών και στη κατανόηση της θέσης της
επιχείρησης, στον εντοπισμό του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στον
προσδιορισμό του πεδίου δράσης και των ορίων για τα προϊόντα και τις αγορές, στη χρησιμοποίηση των πόρων της επιχείρησης, στην αναγνώριση,
ιεράρχηση και εφαρμογή των αλλαγών, στον συνεχή έλεγχο της απόδοσης
και στην ανάθεση της στρατηγικής.
Το μάθημα Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων σας βοηθά να
αναπτύξετε αναλυτικές και σχεδιαστικές δεξιότητες ως ηγέτες ομάδων. Από
την έρευνα και συλλογή πληροφοριακών στοιχείων και την εκπόνηση ενός
στρατηγικού σχεδίου (strategic plan) έως την αναθεώρηση και αναπροσαρμογή του, όλα τα θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής μιας επιτυχημένης
στρατηγικής εξηγούνται με σαφήνεια και πληρότητα.
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου οι φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα θα έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να διδαχθούν και τα εξής:
-Ορισμός της στρατηγικής
-Στάδια της στρατηγικής
-Αναγκαιότητα στρατηγικής
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-Πρoγραμματισμένη (deliberate) και αναδυόμενη (emergent) στρατηγική
-Λειτουργική αποτελεσματικότητα vs στρατηγικής
-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 διάσωσης (turnaround strategy)
-Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive
strategies)
-Αξιολόγηση στρατηγικής
-Εφαρμογή στρατηγικής
-Ανάλυση επιλεγμένων case studies (περιπτωσιακών μελετών) για
συγκεκριμένα πεδία στρατηγικής.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α΄,

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,

JOHNSON GERRY, SCHOLES KEVAN, WHITTINGTON RICHARD
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700117

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε’, ΥΕ

Διδάσκων:

Β. Κέφης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η φύση και η ενέργεια αποτελούν ζωτικότατα στοιχεία της ζωής μας. Το
συγκεκριμένο μάθημα με τον θεμελιακό-διεπιστημονικό χαρακτήρα του
προετοιμάζει και ευαισθητοποιεί τους φοιτητές-μελλοντικούς λήπτες απόφάσεων-για θέματα που αφορούν το οικολογικό πρόβλημα, τη προστασία
του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων.
Παράλληλα επιβεβαιώνει τη σχέση μεταξύ τριών επιστημονικών πεδίων,
της οικονομίας, της διοίκησης και της επιστήμης του περιβάλλοντος.
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 και τα εξής:
-Βασικές έννοιες οικολογίας
-Οικονομία και φύση
-Οικονομική θεωρία και περιβάλλον (Smith, Malthus, Godwin, Mill, Pigou)
-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

εκβιομηχάνισης και της τεχνολογικής εξέλιξης.
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της

-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
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΑΝΔ. ΒΛΑΧΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α΄, ΕΚΔ.
ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ, 2001.


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΩΝ-

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Σ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ, ΕΤΒΑ, ΕΚΔ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Κωδικός Αριθμός:

700100

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΕ.

Διδάσκων:

Αποστόλου Απόστολος
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία της φορολογικής νομοθεσίας που
διέπει την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την έκδοση των δικαιολογητικών (στοιχείων) που απαιτούνται για μια φορολογική αναγνώριση
των συναλλαγών των οικονομικών μονάδων.
Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες:
1.

Επιτηδευματίες (έννοια, βιβλία επιτηδευματιών, κατηγορίες βιβλίων)

2.

Βιβλία τρίτης κατηγορίας (λογιστικά βιβλία)

3.

Τρόπος ενημέρωσης της τήρησης των βιβλίων αυτών

4.

Υποκαταστήματα. Έννοια και Βιβλία υποκαταστήματος, λοιπές

υποχρεώσεις. Κλαδικά πρόσθετα βιβλία επιτηδευματιών. Σκοπός τήρησης
αυτών.
5.

Διακίνηση αγαθών, Τρόπος έκδοσης των Στοιχείων, Ιδιαιτερότητες,

τρόποι αντιμετώπισης τους. Συνέπειες της μη σωστής τήρησης των
διατάξεων για την διακίνηση των αγαθών.
6.

Τιμολόγηση αγαθών. Τρόπος έκδοσης τιμολογίων (πιστωτικών),

εκκαθάριση.
7.

Διακρίσεις συναλλαγών. Λιανική διάθεση αγαθών - Αποδείξεις

αυτοπαράδοσης.
8.

Γενικά περί Διαχειριστικής περιόδου, απογραφής και αποτίμησης

των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις φορολογικές υποχρεώσεις του
επιτηδευματία.
9.

Η φορολογία εισοδήματος μισθωτών, παρακράτηση φόρου, εκκα-

θάριση δήλωσης.

104

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΚΦΑΣ (ΚΒΣ) ΜΕ ΦΠΑ & ΕΓΛΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΕΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός:

700125

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Γιώργος Πετράκος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν οι βασικές αρχές της Επαγωγικής
Στατιστικής και συγκεκριμένα στοιχεία Εκτιμητικής και Ελέγχου Υποθέσεων. Οι έννοιες και οι μέθοδοι αυτοί χρησιμοποιούνται στα μαθήματα της
Οικονομίας, της Οικονομετρίας, της Επιχειρησιακής 'Έρευνας αλλά και
γενικότερα στην εξαγωγή συμπερασμάτων από δείγμα για πληθυσμό
(Στατιστικές έρευνες-ΕΣΥΕ, Έρευνες αγοράς, Δημοσκοπήσεις, Exit Polls,
κλπ).
Α. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
Βασικές έννοιες (Δείγμα, Πληθυσμός, Παράμετροι, κλπ.), Παράγωγες κατανομές (χ2, t-student, F), Κεντρικό οριακό θεώρημα.
Β. ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ
Μονότιμη σημειακή εκτίμηση (Αμεροληψία, μέσο τετραγωνικό σφάλμα,
Φράγμα Cramer-Rao, Επάρκεια, Συνέπεια, ασυμπτωτικές ιδιότητες, Μέθοδοι εύρεσης εκτιμητριών.
Γ. ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
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Διαστήματα εμπιστοσύνης για πληθυσμιακούς μέσους, διασπορές και
συναρτήσεις αυτών (διαφορές, λόγοι).
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Βασικές έννοιες (σφάλματα, επίπεδα, ισχύς, υποθέσεις, κλπ.), Λήμμα
Neyman-Pearson, Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας, έλεγχοι για πληθυσμιακούς μέσους, διασπορές και συναρτήσεις αυτών (διαφορές, λόγοι).
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝO ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Γ. ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΑΚΗΣ Δ. (2009). ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ:
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΚΔ. ΣΥΜΕΩΝ.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
Κωδικός Αριθμός:

700182

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΠ.

Διδάσκοντες:

Ι. Ληξουριώτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Διάκριση της σχέσης εργασίας από τις άλλες εργατικές σχέσεις. Τα υποκείμενα του εργατικού δικαίου. Η σχέση εργασίας ως ενοχική σχέση. Ρύθμιση και μεταβολή της σχέσης εργασίας. Έγκυρη και ελαττωματική σχέση
εργασίας. Οι υποχρεώσεις του μισθωτού. Η παροχή μισθού. Σεβασμός από
τον εργοδότη των συμφερόντων του μισθωτού. Αναστολή της σχέσης
εργασίας. Λύση της σχέσης εργασίας.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝO ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
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ΕΡΓΑΤΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΔΙΚΑΙΟ

(ΕΙΣΑΓΩΓΗ,

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

-

Χ.

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΓΚΟΥΤΟΣ

–

ΣΧΕΣΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 1998
Ε΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)
Προσοχή: Η επιλογή που θα γίνει θα ισχύσει για όλη τη διάρκεια των
σπουδών και μέχρι τη λήψη του πτυχίου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Γενικές Αρχές)
Κωδικός Αριθμός:

700058

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΠ.

Διδάσκοντες:

Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ι. Οι δεσπόζουσες στο Διοικητικό Δίκαιο γενικές αρχές. Γενικές Παρατηρήσεις. Η λειτουργικότητα των γενικών αρχών. Ο ρόλος και η λειτουργίας
τους στη νομολογία του ΣτΕ και στην κοινοτική έννομη τάξη.
ΙΙ. 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
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προς σκοπό. Η σημασία τους στη νομολογία του ΣτΕ και στη νομολογία του
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).
Η αρχή της νομικής ασφάλειας, περιεχόμενο, εκδηλώσεις και νομολογία
του ΣτΕ και του ΔΕΚ.
Άλλες γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου. Αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Θεμελιώδη δικαιώματα.
ΙΙΙ. Ποια η νομική φύση και ποιο το κύρος των γενικών αρχών του
Διοικητικού Δικαίου.
ΙV. Θεμελιώδεις έννοιες του Διοικητικού Δικαίου. Η έννοια της δημόσιας
εξουσίας. Η γενική αρχή της νομιμότητος της διοικήσεως. Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. Δικαίωμα του διοικητικού
δικαίου (Δημόσια εξ’ υποκειμένου έννομη σχέση του διοικητικού δικαίου).
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δ.

ΚΟΡΣΟΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, ΑΘΗΝΑ, 2005.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΚ –

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Α. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ –ΣΚΑΛΤΣΑ

– ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΚΗ, 2007.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Δημόσιο Λογιστικό)
Κωδικός Αριθμός:

700059

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Β. Κουγέας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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Έννοια, ύλη και πηγές του Δημοσιονομικού Δικαίου, σχέσεις με άλλους
κλάδους, αυτονομία.
Προσέγγιση της κρατικής δημοσιονομικής οργάνωσης και λειτουργίας.
Φορείς και αρμοδιότητες: Υπουργός/Υπουργείο Οικονομικών, Κοινοβούλιο,
Ελεγκτικό Συνέδριο, Τράπεζα της Ελλάδος.
Κρατικός προϋπολογισμός: νομική φύση, διακρίσεις, σημασία, λειτουργία.
Εξέταση των νομικών κανόνων και των αρχών που διέπουν τα στάδια του
προϋπολογισμού.
Ανάλυση των σταδίων του προϋπολογισμού: κατάρτιση, κοινοβουλευτική
έγκριση και εξουσιοδότηση, εκτέλεση (διενέργεια των δημοσίων εσόδων
και εξόδων), έλεγχος της εκτέλεσης.
Ιδιαίτερη προσέγγιση της διάθεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού: η
έννοια της διάθεσης και η σχετική παρέμβαση της εκτελεστικής
λειτουργίας.
Το ζήτημα της νομιμοποίησης της δημοσιονομικής δραστηριότητας του
κράτους: η συμβολή των αρχών του προϋπολογισμού και του ελέγχου της
εκτέλεσής του.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

Δ. ΚΟΡΣΟΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 1985


Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Β. ΚΟΥΓΕΑΣ –
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 1998
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι
Κωδικός Αριθμός:

700136

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΠ.

Διδάσκουσα:

Σ. Αδάμ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξέταση των θεσμών στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και ειδικότερα στη δημοκρατική Αθήνα της κλασικής εποχής
(5ος - 4ος αι. π.Χ.). Εξετάζονται οι πολιτειακές δομές και οι πολιτικές
λειτουργίες και αναλύονται η Διοίκηση, η Νομοθεσία και η Απονομή της
Δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τρεις πυλώνες της
δημοκρατίας: στην Εκκλησία του Δήμου, στη Βουλή των Πεντακοσίων,
στους Αθηναίους άρχοντες και στα αθηναϊκά δικαστήρια (Ηλιαία, Άρειος
Πάγος και άλλα).
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜ-ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ, Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟ-

ΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,
ΑΘΗΝΑ 2008.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
Κωδικός Αριθμός:

700179

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄ , ΥΠ.

Διδάσκοντες:

Μ. Μουστάκας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση ορισμένων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και, πιο συγκεκριμένα των δικαιωμάτων στην ζωή, την τιμή και
την ελευθερία, του δικαιώματος στην ιθαγένεια και του δικαιώματος της
προσωπικής ελευθερίας. Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων στην ζωή, την τιμή
και την ελευθερία εξετάζονται, πέραν του περιεχομένου αυτών, οι φορείς
τους και οι περιορισμοί που επιδέχονται τα τελευταία. Στην περίπτωση του
δικαιώματος στην ιθαγένεια, τα υπό διαπραγμάτευση ζητήματα είναι, πέραν
του προσδιορισμού της έννοιας και του περιεχομένου της ιθαγένειας, εκείνα
της

συνταγματικής

κατοχύρωσης

και

μάλιστα

της

έκτασης

της

συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στην ιθαγένεια. Τέλος,
αναφορικά

με

την

προσωπική

ελευθερία

μελετώνται

μια

σειρά

συνταγματικών διατάξεων, που συναρτώνται μ’ αυτήν, μεταξύ των οποίων
το απαραβίαστο της προσωπικής ελευθερίας και το δικαίωμα αποζημίωσης
λόγω άδικης ή παράνομης στέρησης της προσωπικής ελευθερίας.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Κ.

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2006

Η

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΙΣΜ. ΚΡΙΑΡΗ-

ΚΑΤΡΑΝΗ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ - ΑΘΗΝΑ /ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
2001

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός:

700220
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Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΠ.

Διδάσκουσα:

Κτιστάκη Σταυρούλα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη του διοικητικού φαινομένου και
η παρουσίαση της Επιστήμης της Διοίκησης ως εφαρμοσμένης επιστήμης. Πέραν της αναπτύξεως 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

Δημόσιας Διοίκησης.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι θεματικές των εργασιών: - Ο λαβύρινθος της
γραφειοκρατίας: Δημόσια Διοίκηση και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα Δημόσια και ιδιωτική σφαίρα στην Ελλάδα. Η περίπτωση των ΣΔΙΤ - Το
Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση - Διαφάνεια
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Η καλή διακυβέρνηση σαν δημόσια
πολιτική στη σύγχρονη εποχή.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ



Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη - Συγγραφέας: Στ. Κτιστάκη,

εκδ. Παπαζήση, 2009
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ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
Κωδικός Αριθμός:

700150

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Ι. Ληξουριώτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Διάκριση της σχέσης εργασίας από τις άλλες εργατικές σχέσεις. Τα
υποκείμενα του εργατικού δικαίου. Η σχέση εργασίας ως ενοχική σχέση.
Ρύθμιση και μεταβολή της σχέσης εργασίας. Έγκυρη και ελαττωματική
σχέση εργασίας. Οι υποχρεώσεις του μισθωτού. Η παροχή μισθού.
Σεβασμός από τον εργοδότη των συμφερόντων του μισθωτού. Αναστολή
της σχέσης εργασίας. Λύση της σχέσης εργασίας.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χ. ΓΚΟΥΤΟΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 1998
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (2)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Γενικό Μέρος)
Κωδικός Αριθμός:

700124

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΕ.

Διδάσκουσα:

Χριστοπούλου Χριστίνα
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Έννοια εμπορικής πράξης, διακρίσεις των εμπορικών πράξεων, κριτήρια
εμπορικότητας, αναλυτική παράθεση των αντικειμενικά εμπορικών πράξεων, κατηγορίες των εμπόρων, συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας, η έννοια
της επιχείρησης, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜ. ΠΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 2011

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700062

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΕ.

Διδάσκοντες:

A. Mαρκαντωνάτου-Σκαλτσά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ι) Τα νέα συστήματα διοικητικής οργάνωσης. Λόγοι υιοθέτησης, γνωρίσματα και όρια του οικονομικού ανταγωνισμού. Διακρίσεις των νέων συστημάτων.
Α) Ίδρυση αυτοτελών ΝΠΔΔ.
Β) Παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας. Μορφές και διαδικασία.
Γενική ρύθμιση για τις Συμβάσεις – Συμπράξεις. Επέμβαση σε ιδιωτική
Επιχείρηση δημοσίου συμφέροντος. Ενίσχυση ιδιωτικών Επιχειρήσεων.
Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί. Ίδρυση Επιχειρήσεων μικτής οικονομίας.
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«Κοινωνικοποίηση». Επιχείρηση του δημόσιου Τομέα. Ο δημόσιος Τομέας.
«Η αποκρατικοποίηση» και η «ιδιωτικοποίηση».
ΙΙ) Η δημόσια Επιχείρηση
Έννοια και εξέλιξη της δημόσιας Επιχείρησης. Διακρίσεις. Διαφορές από
την ιδιωτική και από εκείνες της μικτής οικονομίας. Το νομικό καθεστώς
της δημόσιας Επιχείρησης. Ίδρυση με νόμο. Οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Οι
συμπράξεις των δημοσίων Επιχειρήσεων. Διοικητική οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας Επιχείρησης. Διοικητική αυτοτέλεια και τα όριά της.
Όργανα και υπηρεσιακή κατάσταση αυτών. Η ευθύνη της δημόσιας Επιχείρησης και των οργάνων της. Άσκηση εποπτείας και ελέγχου επί της
λειτουργίας της δημόσιας Επιχείρησης. Διάκριση εποπτείας και ελέγχου.
Είδη ελέγχου. Όργανα ελέγχου.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Α. ΤΑΧΟΣ –

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΚΗ, 2008

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Εμπράγματο Δίκαιο)
Κωδικός Αριθμός:

700064

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΕ.

Διδάσκοντες:

Ε.Βόγκλης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αρχές του εμπραγμάτου δικαίου. Σχέση ενοχικού και εμπραγμάτου δικαίου
– Έννοια του πράγματος - Κυριότητα – Νομή – Κατοχή – Πραγματικές και
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Προσωπικές Δουλείες – Δημοσιότητα εμπράγματων δικαιωμάτων –
Εμπράγματη ασφάλεια: υποθήκη, ενέχυρο – Συγκυριότητα – Χρησικτησία Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ, 2012

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κωδικός Αριθμός:

700145

Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΕ.

Διδάσκοντες:

Παπαδάκη Πολυξένη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Τα Συντάγματα της Επανάστασης (1822-1823-1827). Ιστορία και εξέλιξη
του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Ελλάδα (Συντάγματα 1864 - 1911 1952). Τα Συντάγματα 1925 - 1927.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ι,

1821-1940,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ

ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Κωδικός Αριθμός:

700208
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Εξάμηνο Σπουδών:

Ε΄, ΥΕ.

Διδάσκοντες:

Σ. Περεντίδης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η έννοια του νόμου στους Αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους ▪ ο Δωδεκάδελτος ▪ η ρωμαϊκή Δημοκρατία ▪ η αυτοκρατορική περίοδος ▪ νομοδιδάσκαλοι, ius repondendi και διαφθορά ▪ πρώιμες βυζαντινές κωδικοποιήσεις ▪ Ιουστινιάνεια νομοθεσία ▪ τα Βασιλικά, οι συνόψεις και τα ευρετήρια
▪ μεταγενέστερες πρωτοβουλίες ▪ μεταβυζαντινή περίοδος ▪ από την
Αντιβασιλεία στον Αστικό Κώδικα του 1947.
ΣΤ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)
Προσοχή: Η επιλογή που θα γίνει θα ισχύσει για όλη τη διάρκεια των
σπουδών και μέχρι τη λήψη του πτυχίου.

ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Κωδικός Αριθμός:

700180

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Μαριόλης Θεόδωρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η Βαλρασιανή θεωρία της γενικής
ισορροπίας, καθώς και οι παραλλαγές και εφαρμογές της: (α) Ύπαρξη και
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ιδιότητες της ισορροπίας, (β) Νόμος του Walras, (γ) «Κλασική
Διχοτόμηση»,

(δ)

Υποδείγματα

ανοικτών

οικονομιών,

(ε)

Αποτελεσματικότητα κατά Pareto, (στ) Γραμμικά και μη-γραμμικά
υποδείγματα ανισορροπίας της αγοράς, (ζ) Κριτική της νεοκλασικής
θεωρίας του κεφαλαίου, της κατανομής και των τιμών («Διαμάχη των δύο
Κέιμπριτζ»).
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΘΕΩΡΙΑ.

ΒΑΣΙΚΕΣ

ΑΡΧΕΣ

ΚΑΙ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ, WALTER NICHOLSON

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κωδικός Αριθμός:

700037

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Ι. Βαβούρας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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. Η εξέταση των εννοιών της σταθερότητας του γενικού επιπέδου
των τιμών και του πληθωρισμού, το ζήτημα της μέτρησης του
πληθωρισμού, οι σχέσεις πληθωρισμού και ανεργίας, τα αίτια του
πληθωρισμού. Το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού. Η εξέταση των
εννοιών της πλήρους απασχόλησης και της ανεργίας, η μέτρηση της
ανεργίας, τα είδη της ανεργίας. Η ανάλυση των διεθνών λογαριασμών της
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οικονομίας και συγκεκριμένα του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς
επενδυτικής θέσης και των προβλημάτων με τα οποία συνδέονται. Η
εξέταση του προβλήματος της οικονομικής μεγέθυνσης. Όλα τα παραπάνω
ζητήματα αναλύονται με αναφορά στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
ανάλυση της διαμόρφωσης της οικονομικής στο πλαίσιο της ΟΝΕ, της νέας
οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μηχανισμών
χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) -

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ι. ΒΑΒΟΥΡΑΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2005


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ι.

ΒΑΒΟΥΡΑΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 1995

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός:

700102

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Θ. Μαριόλης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η παράδοση πραγματεύεται τις μακροοικονομικές όψεις του διεθνούς
οικονομικού συστήματος: (α) «Λογιστική» Ισοζυγίου Πληρωμών, (β)
Ισοτιμία επιτοκίων και εθνικές αγορές χρήματος, (γ)

Ισοδυναμία

Αγοραστικών Δυνάμεων και Νομισματική Θεωρία προσδιορισμού της
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συναλλαγματικής ισοτιμίας, (δ) Υποδείγματα DD-AA, IS-LM και AS-AD
μίας χώρας και δύο χωρών, και (ε) όψεις της ελληνικής οικονομίας, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ζώνης του Ευρώ και της οικονομικής κρίσης. Η ύλη
του μαθήματος καλύπτεται, κυρίως, από το μακροοικονομικό μέρος του
εγχειριδίου των Krugman και Obstfeld και από το διανεμόμενο σύγγραμμα
του μαθήματος.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΕΛΛΑΔΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κωδικός Αριθμός:

700198

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΠ.

Διδάσκοντες:

I. Φίλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σπουδαστών στις βασικές έννοιες
αφενός της Λογιστικής Τυποποίησης του Δημόσιου Τομέα και αφετέρου
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες :
Α. Λογιστική Τυποποίηση Δημόσιου τομέα
1.

1. Συνοπτική παρουσίαση των

Κλαδικών

Λογιστικών Σχεδίων

(ΚΛΣ),με έμφαση στα ΚΛΣ Νομικών Προσώπων Δημοσίου. Δικαίου και
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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2.

Εμβάθυνση στις ιδιομορφίες του Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ

που προκύπτουν από την υποχρέωση των ΝΠΔΔ να καταρτίζουν Προϋπολογισμό και να παρακολουθούν την εκτέλεσή του με βάση τις διατάξεις του
Δημοσίου Λογιστικού.
3.

Ασκήσεις εφαρμογής σε Λογιστικά Σχέδια ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Νοσο-

κομείων κλπ)
Β. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ)
1.

Βασικά σημεία φιλοσοφίας / εφαρμογής ΔΛΠ (ουσία υπεράνω του

τύπου, βαρύτητα εκτιμήσεων της διοίκησης εξειδικευμένους επιστήμονες,
μεγαλύτερη χρήση χρηματοοικονομικών γνώσεων, ύπαρξη αναβαλλόμενων
φόρων, διαφοροποίηση / επέκταση περιεχομένου οικονομικών καταστάσεων
2.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

3.

Οι κύριες διαφορές των ΔΛΠ από τους Ελληνικούς Λογιστικούς

Κανόνες
4.

Σημαντικοί λογαριασμοί (πάγια, προβλέψεις, αναβαλλόμενοι φόροι

κλπ)
5.

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Αριθμός: 700159
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Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ’ (για τη κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής) και Η’
(για τη κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών), ΥΠ
Διδάσκων:

Β. Κέφης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το μάθημα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εντάσσεται στο είδος των
διοικητικών μαθημάτων με ιδιαίτερη θεμελιακή και διεπιστημονική βάση.
Θέτει ως άμεση προτεραιότητα τη προσφορά γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης για τις αρχές, τις ιδέες και τις τεχνικές της Ολικής Ποιότητας,
στοιχεία που κάνουν τις σύγχρονες επιχειρηματικές μονάδες τόσο του
ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα περισσότερο ευέλικτες και καινοτόμες (καινοτομία: όρος ο οποίος προσεγγίζεται διεξοδικά κατά τη διάρκεια των παραδόσεων).
Σκοπός του μαθήματος είναι η πληρέστερη προσφορά γνώσεων για
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:
-Τα βασικά χαρακτηριστικά, οι αντικειμενικοί σκοποί και οι συνέπειες της
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
-Οι κύκλοι ποιότητας
-Ποιότητα και ανθρώπινος παράγοντας
-Ποιότητα και καινοτομία
-Οι σημαντικότερες τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας και η διαδικασία του
στατιστικού ελέγχου (SPC)
-Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας
-Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, ISO 14000, EMAS
-Το σύστημα HACCP
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-Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διοίκησης Ποιότητας (European Foundation
for Quality Management-EFQM)
-Η ποιότητα των υπηρεσιών (The SERVQUAL model)
-Η ποιότητα στην ελληνική πραγματικότητα
-Η ποιότητα στο Δημόσιο Τομέα
-Ο ποιοτικός ηγέτης
-Διαχείριση Αλλαγών (Change Management)
-Ανασχεδιασμός

Επιχειρησιακών

Διαδικασιών

(Business

Process

Reengineering)

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΝΕΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ

ΕΚΔΟΣΗ, ΚΕΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κωδικός Αριθμός:

700103

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Β. Κουγέας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ορισμός, περιεχόμενο και δογματική αυτοτέλεια του Φορολογικού Δικαίου.
Νομικοί κανόνες και αρχές που διέπουν την άσκηση της φορολογικής
εξουσίας του κράτους. Πηγές του φορολογικού δικαίου, ερμηνεία, χρονικά
και τοπικά όρια της ισχύος των φορολογικών νόμων. Το ζήτημα της
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διεθνούς διπλής φορολογίας. Περιεχόμενο, φορείς και συνταγματικοί περιορισμοί της φορολογικής εξουσίας, νομικές αρχές.
Η έννοια και οι διακρίσεις του φόρου. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Εισαγωγή στο Κοινοτικό Φορολογικό Δίκαιο.
Η φορολογική έννομη σχέση: φορολογική ενοχή, έννοια, φύση, στάδια,
αλλοιώσεις. Φορολογικό απόρρητο. Κυρώσεις από την παράβαση των
φορολογικών νόμων. Παραγραφή και διαγραφή.
Στοιχεία Φορολογικού Δικονομικού Δικαίου. Έννοια και φύση της
φορολογικής διαφοράς. Αρμόδια δικαστήρια και δικαιοδοσία. Ένδικη και
προσωρινή προστασία. Τακτική ένδικη προστασία: προσφυγή, ένδικα μέσα
(ανακοπή, έφεση, αναθεώρηση, αναίρεση).
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (2)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κωδικός Αριθμός:

700195

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΕ.

Διδάσκουσα:

Μ. Βενετσανοπούλου, Αιμ. Παπάζογλου-

Μητροπούλου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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Αντικείμενο του μαθήματος είναι η προσέγγιση του τρόπου οργάνωσης και
διοίκησης του εκπαιδευτικού μας συστήματος καθώς και η διαπίστωση των
ρόλων που επιτελούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η δομή του
εκπαιδευτικόυ συστήματος. Η οργάνωση και λειτουργία σχολείων στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Το νομοθετικό τους πλαίσιο
Στο περιεχόμενο του εντάσσονται τρία μέρη: το πρώτο αναφέρεται στις
λειτουργίες της εκπαιδευτικής διοίκησης, στο δεύτερο αναλύεται η έννοια
του δημοσίου υπαλλήλου και παραθέτονται στοιχεία για την υπηρεσιακή
κατάσταση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα καθώς και τις ευθύνες του
διδακτικού προσωπικού και το τρίτο περιλαμβάνει τη διοικητική πρακτική.
Συμπληρωματικά παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων (case studies) από
τυπικά χαρακτηριστικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τέτοιες υποθέσεις, όπως διοικητική συμπεριφορά, ανθρώπινες σχέσεις και ανάπτυξη γραφειοκρατικών δραστηριοτήτων.
Το μάθημα συμβάλλει στην ανάλυση του διοικητικού

φαινομένου, ως

αντικειμένου της διοικητικής επιστήμης και στην κατανόηση του τρόπου
προσέγγισης του.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημόσια Εκπαίδευση αποτελεί μέρος της Δημόσιας Διοίκησης είναι προφανής η αναγκαιότητα μελέτης της οργανωτικής
και διοικητικής δομής του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ως αντιπροσωπευτικού μοντέλου της κρατικής διοίκησης.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΝΑ ΧΡ.

ΣΑΪΤΗ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘ. ΣΑΪΤΗΣ
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κωδικός Αριθμός:

700161

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΕ.

Διδάσκουσες:

Α. Ρομπόκου-Καραγιάννη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού ερευνάται και διδάσκεται η σύγχρονη
ρύθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον ευρωπαϊκό χώρο.
Ειδικότερα, διδάσκεται η θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, ερμηνεύονται και αξιολογούνται ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και οι επιφυλάξεις που διατήρησε η Χώρα μας ως προς τη
δέσμευση της από ορισμένες διατάξεις του, καθώς και ο Κοινοτικός Χάρτης
των Περιφερειών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Επιτροπή των
Περιφερειών καθώς και στην Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική.
Στη συνέχεια διδάσκεται ο έλεγχος και η εποπτεία των Ο.Τ.Α., η αυτοτέλειά
τους, τα όργανα αυτών και ο τρόπος ανάδειξής τους καθώς και η καταστατική θέση αυτών.
Παραπέρα, εξετάζεται το πάντα επίκαιρο θέμα της δημοσιονομικής
αυτοτέλειας των τοπικών οργανισμών με ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα
επιχειρηματικής δράσης αυτών και στον προβληματισμό του κατά πόσο
είναι ή όχι οι τοπικοί οργανισμοί φορείς της οικονομικής ελευθερίας και της
ελευθερίας του ανταγωνισμού.
Τέλος, διδάσκονται οι αρμοδιότητες καθώς και οι διάφοροι τομείς άσκησης
πολιτικών των τοπικών οργανισμών κατά το Δημοτικό και Κοινοτικό
Κώδικα, ιδιαίτερα μετά την τροποποίηση που επέφερε ως προς αυτές ο
νόμος 2218/94 που καθιέρωσε το θεσμό της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,
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καθώς και η νομολογιακή αντίληψη που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα ως
προς τον προσδιορισμό των τοπικών υποθέσεων.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού εξετάζονται ο προγραμματισμός και η πολιτική που αναπτύσσουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού καθώς και οι μέθοδοι οργάνωσης των υπηρεσιών
τους και των νομικών τους προσώπων.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΤΟΠΙΚΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΜΟΣ

ΙΙ,

ΜΠΕΣΙΛΑ-ΒΗΚΑ

ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700030

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΕ.

Διδάσκων:

Δ. Κλεφτοδήμος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σπουδαστών στις βασικές έννοιες
των προσωπικών εταιρειών (ομορρύθμων και ετερορρύθμων) και των κεφαλαιουχικών εταιρειών (ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης).
Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι εξής βασικές ενότητες:
Α. Η Ομόρρυθμη και η Ετερόρρυθμη εταιρεία
1.

Έννοια της Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρίας.
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2.

Σύσταση της Ομόρρυθμης Ετερόρρυθμης εταιρίας. Διατυπώσεις και

έξοδα συστάσεως. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Εταιρικό κεφάλαιο της
Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης Εισφορά ακινήτων.
3.

Μεταβίβαση

επιχειρήσεως,

Φορολογία

Ομόρρυθμης

και

ετερόρρυθμης εταιρίας.
4.

Δήλωση αποτελέσματος Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρίας.

Φορολογία εταίρων.
5.

Διαχείριση Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρίας.

6.

Λογιστικές εγγραφές κατά τη λειτουργία της Ο.Ε.

7.

Λογιστικές εγγραφές δοσοληψιών των εταίρων με την Ο.Ε.

Λογιστικές εγγραφές στο τέλος της χρήσεως.
8.

Διάλυση - εκκαθάριση της Ο.Ε.

Β. Κεφαλαιουχικές εταιρείες
1.

Εισαγωγή στις κεφαλαιουχικές εταιρίες.

2.

Ανώνυμη εταιρία (ίδρυση, κεφάλαιο και όργανα ΑΕ, λογιστικά

βιβλία και λογιστικές εγγραφές συστάσεως ΑΕ, απογραφή, Ισολογισμός,
Αποτελέσματα Χρήσεως και διάθεση κερδών ΑΕ, φορολογία και
αποθεματικά της ΑΕ, διάλυση και εκκαθάριση ΑΕ)
3.

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (γενικές έννοιες - σύσταση -

οργάνωση και διοίκηση- βιβλία - λογιστικές εγγραφές - αύξηση και ελάττωση του εταιρικού κεφαλαίου- Απογραφή, Ισολογισμός και διανομή κερδών Ε.Π.Ε. Λύση και εκκαθάριση)
4.

Μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιριών. Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε.

και αντίστροφα. Μετατροπή Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε. Μετατροπή Α.Ε. και
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Ε.Π.Ε. Λογιστική μετατροπής. Συγχώνευση εταιριών και λογιστική
αντιμετώπιση.
5.

Όμιλοι εταιριών. Ενοποιημένοι ισολογισμοί και μέθοδοι ενοποιή-

σεως. Κατάρτιση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


Δ. ΧΕΒΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΤΑΙΡΙΩΝ, 5Η ΕΚΔΟΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΜΠΙΛΙΑΣ, 2006

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Κωδικός Αριθμός:

700187

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ, ΥΕ

Διδάσκων:

Μ.Μουστάκας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
To μάθημα αυτό πραγματεύεται δύο διακριτούς, αλλά αλληλοσυνδεόμενους κλάδους δικαίου και ειδικότερα το δίκαιο περιβάλλοντος και το
δίκαιο πολεοδομικού σχεδιασμού. Eιδικότερα, στο πλαίσιο του δικαίου
περιβάλλοντος αναλύεται η σταδιακή διαμόρφωση του εν λόγω κλάδου σε
διεθνές επίπεδο, ενώ εν συνεχεία εξετάζονται οι βασικές αρχές του (η αρχή
της πρόληψης, η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει και η αρχή της βιώσιμης
ανάπτυξης), οι βασικές Διεθνείς Συνθήκες στο πεδίο αυτό, οι πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πλέον σημαντικά εθνικά νομοθετήματα.

Πε-

ραιτέρω, στο πλαίσιο του δικαίου του πολεοδομικού σχεδιασμού εξετάζονται τα διάφορα επίπεδα σχεδιασμού (χωροταξικό, πολεοδομικό),

τα

βασικά εργαλεία του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως κατοχυρώνονται στα
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διάφορα νομοθετήματα, αλλά και η σχετική νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας για το πολεοδομικό κεκτημένο, σύμφωνα με το οποίο αντίκεινται στην οικεία συνταγματική διάταξη (άρθρο 24 παρ.2) πολεοδομικές
ρυθμίσεις που χειροτερεύουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Δ' ΈΚΔΟΣΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός:

700207

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ, ΥΕ

Διδάσκων:

Πετράκος Γεώργιος, Μ. Φιλιππάκης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν εξειδικευμένες γνώσεις των
Μαθηματικών και συγκεκριμένα στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης
Διαφορικών Εξισώσεων, Εξισώσεων Διαφορών και Γραμμικής Άλγεβρας
που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα της Οικονομίας, της Στατιστικής και
της Επιχειρησιακής 'Έρευνας. Διδάσκονται τα ακόλουθα θέματα:
Α. ΣΥΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ: Βασικές έννοιες, Οικονομικές
συναρτήσεις, Παραγώγιση, Εφαρμογές, Ακρότατα, Δεσμευμένα ακρότατα,
Γραμμικά προγράμματα.
Β. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ: Διανυσματικοί χώροι, Γραμμικές απεικονίσεις,
Μήτρες, Ορίζουσες, Γραμμικές Εξισώσεις, Υπολογισμός μητρών, Αλλαγή
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βάσης, Λύση συστημάτων
Οικονομικά Μοντέλα.

γραμμικών

εξισώσεων,

Εφαρμογές

σε

Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Εξισώσεις διαφορών με σταθερούς συντελεστές ομογενείς-μη ομογενείς-Γεννήτριες συναρτήσεις-Γραμμικές εξισώσεις διαφορών 1ης τάξης με σταθερούς συντελεστές, συμπεριφορά των λύσεων μιας εξίσωσης διαφορών, Εφαρμογές σε Οικονομικά Μοντέλα
Δ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ: Έννοια Διαφορικής Εξίσωσης-Λύση
διαφορικής εξίσωσης, Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης-Διαφορικές Εξισώσεις Χωριζομένων μεταβλητών-Διαφορικές Εξισώσεις
Bernoulli, Διαφορικές Εξισώσεις Ricatti, Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις,
Διαφορικές εξισώσεις 2ης Τάξης με σταθερούς συντελεστές ομογενείς-μη
ομογενείς. Εφαρμογές σε Οικονομικά Μοντέλα.
Ε. ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ: Θεωρία παιγνίων, Αλυσίδες Markov
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 CHIANG
&
WAINRIGHT.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ, 2011
ΣΤ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)
Προσοχή: Η επιλογή που θα γίνει θα ισχύσει για όλη τη διάρκεια των
σπουδών και μέχρι τη λήψη του πτυχίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ)
Κωδικός Αριθμός:

700065
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Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ', ΥΠ

Διδάσκοντες:

Ηλ. Νικολόπουλος, Π. Παπαδάκη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1.

Εισαγωγή. Το συγκριτικό δίκαιο. Ως κλάδος της επιστήμης. Ως με-

θοδος. Οι οικογένειες των δικαίων.
2.

Λαϊκή κυριαρχία και κοινοβουλευτισμός. Η «κλασική» δημοκρατία.

Η κοιτίδα της.
1.

Αγγλία, Μεγ. Βρεταννία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συνταγματική εξέλιξή τους. Οι φάσεις:
α) Η αρχαϊκή (Lex Terrae: η πρώτη έννοια Συντάγματος).
β) Η νορμανδική (το φεουδαρχικό σύστημα. Η Magna Carta).
γ) Το πρώτο κοινοβούλιο (πρώτα στοιχεία αντιπροσωπευτικότητος).
δ) Η ισχυροποίηση των νομοθετικών σωμάτων (σύστημα των δύο Βουλών.
Το impeachment. Οι Τυδώρ).
ε) Η συνταγματική εκτροπή (Κρόμγουελ).
στ) Η επικράτηση της αρχής της υπεροχής ή κυριαρχίας του κοινοβουλίου
(Έννοιά της. Η «ένδοξη επανάσταση». Αξιολόγησή της. Συνταγματικές λύσεις και καινοτομίες. Ο ιδιόρρυθμος αγγλικός συντηρητισμός. Το πολίτευμα).
ζ) Η φάση της κλασικής δημοκρατίας (Εκλογικές μεταρρυθμίσεις. Λοιπό
μεταρρυθμιστικό έργο. Συγκριτικές παρατηρήσεις).
Το Σύνταγμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι πηγές.
Η τυπική ισχύς του.
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Τα λοιπά εδαφικά Τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως μετά την
μεταρρύθμιση του 1999. Η Σκωτία. Η Ουαλλία. Η Β. Ιρλανδία (το συνταγματικό καθεστώς τους).
Οι αγγλοσαξωνικές πρώην Κτήσεις (Dominions). Ο Καναδάς. Η
Αυστραλία. Η Ν. Ζηλανδία (πολίτευμα, κυβερνητικό και πολιτικό σύστημα).
2.

Έννοια άμεσης, έμμεσης και μικτής δημοκρατίας.

Αντιπροσωπευτικό και ημιαντιπροσωπευτικό σύστημα. Έννοια και διακρίσεις.
Οι θεσμοί της λαϊκής νομοθετικής και συνταγματικής πρωτοβουλίας στην
Ελβετία και τις αμερικανικές Πολιτείες (States). Έννοια και μορφές
δημοψηφίσματος στα διάφορα κράτη.
Ο θεσμός της λαϊκής αρνησικυρίας και οι θεσμοί ελέγχου των πράξεων των
κυβερνώντων. Ατομική ανάκληση δημόσιου λειτουργού. Συλλογική ανάκληση Βουλής ή κυβέρνησης.
Θεμελιώδεις ελευθερίες (προσωπική ελευθερία,δικαίωμα στην ιδιοκτησία
κλπ.) στο γαλλικό και το ελληνικό συνταγματικό Δίκαιο,σύγκριση
εκλογικών συστημάτων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-

ΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, ΑΘΗΝΑ, 1997
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ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Αστική Ευθύνη του Κράτους - Δημόσια Κτήση)
Κωδικός Αριθμός:

700066

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΠ

Διδάσκοντες:

Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ι) Η σύμβαση του διοικητικού δικαίου.
ΙΙ) Η εξωσυμβατική ευθύνη της δημόσιας διοίκησης. Η αστική ευθύνη του
Κράτους, των ΝΠΔΔ και των οργάνων αυτών ένεκα παρανόμων πράξεων.
Οι προ του ΕισΝΑΚ ρυθμίσεις. Η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, (κατά το
άρθρο 104 ΕισΝΑΚ, κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ). Βάσεις της
εισαχθείσης νομοθετικής ρυθμίσεως. Ο κύκλος της κατά ΕισΝΑΚ 104 και
71 ΑΚ αστικής ευθύνης. Ο κύκλος της κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ αστικής ευθύνης του κράτους, προϋποθέσεις της ευθύνης. Το πρόβλημα της
ευθύνης του Κράτους από την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Έκταση της
ευθύνης του Κράτους και το πρόβλημα της πλήρους αντικειμενικής ευθύνης
του Κράτους. Η αστική ευθύνη του οργάνου του Κράτους (ή των ν.π.δ.δ.),
παραγραφή. Η αστική ευθύνη των δημοσίων υπολόγων. Η αστική ευθύνη
των μελών της Κυβερνήσεως, των υφυπουργών και των δικαστικών λειτουργών.
ΙΙΙ) Δημόσια πράγματα: α) δημόσια κτήση, β) κοινόχρηστα πράγματα, γ)
πράγματα εξυπηρετούντα δημοσίους σκοπούς, δ) κυριότητα του ΑΚ και
πολεοδομική νομοθεσία.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ

-

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

Δ.

ΚΟΡΣΟΣ

–

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 2005


ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΟΜΟΙ Α΄ ΚΑΙ

Β΄) - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΑΘ. ΡΑΪΚΟΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ,
2001

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κωδικός Αριθμός:

700103

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Β. Κουγέας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ορισμός, περιεχόμενο και δογματική αυτοτέλεια του Φορολογικού Δικαίου.
Νομικοί κανόνες και αρχές που διέπουν την άσκηση της φορολογικής
εξουσίας του κράτους. Πηγές του φορολογικού δικαίου, ερμηνεία, χρονικά
και τοπικά όρια της ισχύος των φορολογικών νόμων. Το ζήτημα της
διεθνούς διπλής φορολογίας. Περιεχόμενο, φορείς και συνταγματικοί
περιορισμοί της φορολογικής εξουσίας, νομικές αρχές.
Η έννοια και οι διακρίσεις του φόρου. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Εισαγωγή στο Κοινοτικό Φορολογικό Δίκαιο.
Η φορολογική έννομη σχέση: φορολογική ενοχή, έννοια, φύση, στάδια,
αλλοιώσεις. Φορολογικό απόρρητο. Κυρώσεις από την παράβαση των
φορολογικών νόμων. Παραγραφή και διαγραφή.
Στοιχεία Φορολογικού Δικονομικού Δικαίου. Έννοια και φύση της φορολογικής διαφοράς. Αρμόδια δικαστήρια και δικαιοδοσία. Ένδικη και
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προσωρινή προστασία. Τακτική ένδικη προστασία: προσφυγή, ένδικα μέσα
(ανακοπή, έφεση, αναθεώρηση, αναίρεση).
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΕΥΧΟΣ Β΄- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δ.

ΚΟΡΣΟΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 1985

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός:

700137

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Στ. Περεντίδης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ύστερη ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδος : μονοκρατορία και αυτόκρατορική ιδέα ▪ θεοκρατικό καθεστώς ▪ εκλογή, αναγόρευση και στέψη του
αυτοκράτορα ▪ κεντρική διοίκηση και περιφέρεια (επαρχίες) ▪ λειτουργία
απονομής δικαιοσύνης ▪ εκκλησιαστικοί θεσμοί ▪ δημόσια μνήμη και
αρχεία ▪ φεουδαλισμός.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700061

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΠ

Διδάσκοντες:

Ντ. Αναγνώστου - Κτιστάκη Σταυρούλα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το μάθημα αποτελεί μία διεπιστημονική προσέγγιση της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου από την οπτική της νομικής επι-
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στήμης, της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων. Έμφαση δίνεται
ιδίως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη
σημασία της για την ελληνική έννομη τάξη, καθώς και στη νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την
επίδρασή της στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΣΤ. ΠΕΡΡΑΚΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2009

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κωδικός Αριθμός:

700184

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΠ

Διδάσκουσα:

Μ. Βενετσανοπούλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο μάθημα αυτό ερευνώνται τα ιστορικά δεδομένα της εμφάνισης και της
εξελικτικής πορείας του τουριστικού φαινομένου, από την περίοδο της
αρχαιότητας, μέχρι σήμερα, τα αίτια και οι παράγοντες που συντέλεσαν
στην ανάπτυξη αυτού και οι συνέπειες του, το θεσμικό πλαίσιο της
οργάνωσής του ελληνικού τουρισμού και η ανάπτυξη και η εξέλιξη των
εναλλακτικών-ειδικών μορφών του τουρισμού.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Μ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ INTEBOOKS 2006.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (2)

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Κωδικός Αριθμός:

700069

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΕ

Διδάσκοντες:

Μ. Μουστάκας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
To μάθημα αυτό πραγματεύεται δύο διακριτούς, αλλά αλληλοσυνδεόμενους
κλάδους δικαίου και ειδικότερα το δίκαιο περιβάλλοντος και το δίκαιο
πολεοδομικού σχεδιασμού. Eιδικότερα, στο πλαίσιο του δικαίου περιβάλλοντος αναλύεται η σταδιακή διαμόρφωση του εν λόγω κλάδου σε διεθνές
επίπεδο, ενώ εν συνεχεία εξετάζονται οι βασικές αρχές του (η αρχή της πρόληψης, η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει και η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης),
οι βασικές Διεθνείς Συνθήκες στο πεδίο αυτό, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τα πλέον σημαντικά εθνικά νομοθετήματα.

Περαιτέρω, στο

πλαίσιο του δικαίου του πολεοδομικού σχεδιασμού εξετάζονται τα διάφορα
επίπεδα σχεδιασμού (χωροταξικό, πολεοδομικό), τα βασικά εργαλεία του
πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως κατοχυρώνονται στα διάφορα νομοθετήματα, αλλά και η σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για το
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πολεοδομικό κεκτημένο, σύμφωνα με το οποίο αντίκεινται στην οικεία
συνταγματική διάταξη (άρθρο 24 παρ.2) πολεοδομικές ρυθμίσεις που
χειροτερεύουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ-

ΛΟΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, 2004


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ – ΣΥΓ-

ΓΡΑΦΕΑΣ: ΒΛ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ,
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2003

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κωδικός Αριθμός:

700153

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Ι. Ληξουριώτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Συνδικαλιστική ελευθερία και Σύνταγμα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Συλλογική σύμβαση εργασίας. Μεσολάβηση και διαιτησία. Κανονισμός
εργασίας. Συμβούλιο των εργαζομένων. Απεργία και ανταπεργία.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χ. ΓΚΟΥΤΟΣ

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 2006
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Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ 1981 - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

Χ. ΓΚΟΥΤΟΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 2001

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Δίκαιο των Εταιριών)
Κωδικός Αριθμός:

700071

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Μπασαγιάννης Αθανάσιος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερρόρυθμη Εταιρεία, Αφανής Εταιρεία, Ευρωπαϊκός ΄Ομιλος Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ανώνυμη
Εταιρεία.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΚΑΙΟ ΑΕ & ΕΠΕ (2008)



ΒΑΣΙΛΗΣ

Γ.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΔΙΚΑΙΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (2007)


Α. ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ-ΜΑΡΟΥΔΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟΜΟΣ 2,

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (2004).

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Οικογενειακό Δίκαιο)
Κωδικός Αριθμός:

700188

Εξάμηνο Σπουδών:

ΣΤ΄, ΥΕ

Διδάσκουσα:

Σ. Αδάμ – Β. Θεοδωροπούλου
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το οικογενειακό δίκαιο, μέρος του Αστικού Δικαίου, εξετάζει τους θεσμούς
της μνηστείας και του γάμου (προϋποθέσεις-κωλύματα-υποχρεώσεις
συζύγων), τις προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, το
διαζύγιο, τη διατροφή, τη μητρότητα, την πατρότητα, την υιοθεσία, την
επιτροπεία, τη γονική μέριμνα, την ανάδοχη οικογένεια. Εξετάζονται επίσης
οι εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής (τεχνητή γονιμοποίηση, δανεισμός
μήτρας κ.λπ.) και οι κοινωνικές εξελίξεις γενικότερα, που προκάλεσαν κατά
την τελευταία 25ετία σοβαρές μεταρρυθμίσεις σε πλείστους θεσμούς του
οικογενειακού δικαίου (πολιτικός γάμος, υιοθεσία, επιτροπεία, αναδοχή
ανηλίκου, μητρότητα και σχέσεις γονέων και τέκνων).
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


Θ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,

ΕΚΔ. ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ 2005.
Ζ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)
Προσοχή: Η επιλογή που θα γίνει θα ισχύσει για όλη τη διάρκεια των
σπουδών και μέχρι τη λήψη του πτυχίου.

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
Κωδικός Αριθμός:

700041

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΠ

Διδάσκων:

Χ. Οικονομίδης Χαράλαμπος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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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.
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 Νεοκλασσικού μονοτομεακού και διτομεακού, του Feldman και του Kaldor.
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ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


JONES, H.G., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός:

700173

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ', ΥΠ.

Διδάσκων:

Ν. Καραβίτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Θεωρίες δημοσίων δαπανών: Ο Wagner και οι επίγονοι. Το αποτέλεσμα
μετατόπισης των δημοσίων δαπανών. Η ασθένεια του Baumol. Οικονομικά
υποδείγματα της γραφειοκρατίας. Πολιτικο-οικονομικά υποδείγματα.
Γενική θεώρηση των προσδιοριστικών παραγόντων των δημοσίων δαπανών.
Το μέγεθος του δημόσιου τομέα: Ορισμοί και προβλήματα μέτρησης.
Διδασκόμενα εγχειρίδια


Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ-Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, Γ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ, Ν. ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ, Α. ΤΣΟΥΧΛΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Κωδικός Αριθμός:

700106

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΠ

Διδάσκων:

Καραβίτης Νικόλαος
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει επαρκή κατανόηση στο θεματικό
πεδίο των επενδύσεων και της χρηματοδότησής τους, “μοχλού”της
γενικότερης ιστορικής πρόκλησης, της προσαρμογής στο νέο τοπίο επαγγελματικού, επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.
Το θεματικό πεδίο των επενδύσεων και της χρηματοδότησής τους εξετάζεται
από την πλευρά των ατομικών επενδυτών και των επιχειρηματικών μονάδων,
μέσα σε ένα περιβάλλον ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Οι εξελίξεις
αυτές συνδέονται με το περιεχόμενο των επενδύσεων, που πραγματοποιούνται με απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (assets) σε υλική μορφή (real
assets) ή με δημιουργία χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων και απαιτήσεων
(financial assets), μέσω των οποίων ικανοποιούνται οι επενδυτικοί στόχοι
(investment goals/objectives) που αφορούν το μέλλον. Παράλληλα, η χρηματοδότησή τους συνοδεύεται με τη δημιουργία απαιτήσεων και υποχρεώσεων

μέχρι την πλήρη αποπληρωμή τους, που είναι δεσμευτικές στην

περίπτωση όπου η χρηματοδότηση γίνεται, έστω κατά μέρος από τρίτους (
external financing).
Επειδή, όπως είναι γνωστό, υπάρχει πρόβλημα περιορισμένων πόρων και
χρόνου (resources/time constraints) τίθεται θέμα κατάλληλης επιλογής των
επενδύσεων, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους
επενδυτές ( βελτιστοποίηση του αποτελέσματος), με συνθήκες περιορισμένων
πόρων, κινδύνων και αβεβαιότητας.
Η διδασκαλία επικεντρώνεται στα βασικά χαρακτηριστικά και το περιβάλλον
των επενδύσεων και στα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των επενδύσεων για τη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων από τον επενδυτή. Επίσης,
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περιλαμβάνει τις αρχές και τις διάφορες μορφές χρηματοδότησης και τις
χρηματοοικονομικές αγορές όπου συναλλάσσονται οι επενδυτές, προκειμένου
να υλοποιήσουν τους επενδυτικούς τους στόχους.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,

ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π.,ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός:

7000107

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΠ

Διδάσκων:

I. Φίλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση του θεωρητικού, αλλά και του
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου διενέργειας εσωτερικού κει εξωτερικού ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών και
οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ανάλυσης κινδύνων και εφαρμογής διεθνών και ελληνικών προτύπων.
Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές
ενότητες:
1.

Εισαγωγή στην Ελεγκτική - Κατηγορίες ελέγχων και ελεγκτών

2.

Πλαίσιο αρχών και προτύπων Ελεγκτικής

3.

Ελεγκτικός κίνδυνος και ουσιαστικότητα

145

4.

Κίνδυνοι, μέτρα ελέγχου (controls) και ελεγκτικά βήματα

5.

Προγράμματα ελέγχου

6.

Εισαγωγή στην ελεγκτική δειγματοληψία

7.

Ελεγκτική μαρτυρία και τεκμηρίωση, Φύλλα ελέγχου, Εκθέσεις

ελέγχου
8.

Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων ως συνέπεια

παρατηρήσεων ελεγκτών
9.

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

10.

Η οργάνωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου

11.

Ο έλεγχος της απάτης

12.

Η σχέση της μηχανογράφησης με την ελεγκτική

13.

Η εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλματος, Ελεγκτικοί φορείς στην

Ελλάδα, Πιστοποιήσεις ελεγκτών.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ, ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡ.,ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κωδικός Αριθμός:

700162

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΠ

Διδάσκων:

Β. Κουγέας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΕΥΧΟΣ Α΄- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δ.

ΚΟΡΣΟΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 1985


Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Β. ΚΟΥΓΕΑΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 1998

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Δίκαιο των Εταιριών)
Κωδικός Αριθμός:

700163

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΠ

Διδάσκοντες:

Αθ. Μπασαγιάννης, Β. Θεοδωροπούλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το μάθημα διδάσκεται ως συμπλήρωμα στη Λογιστική και Οικονομία.
Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερρόρυθμη Εταιρία, Αφανής Εταιρία, Ευρωπαϊκός
Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ).
Ανώνυμη Εταιρία.
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.
Ευρωπαϊκή Εταιρία (S.E.).
ΔΙΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΑΘ.

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ,

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΕΝΔΙΑ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2003
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (3)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700046

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΕ.

Διδάσκουσα:

Ολ. Κλήμη-Καμινάρη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η Οικονομική των Διεθνών Ενοποιήσεων είναι εξειδικευμένος κλάδος και
ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση του φαινομένου της οικονομικής
ενοποίησης μεταξύ κρατών. Οι διάφορες μορφές οικονομικής ενοποίησης,
οι στρατηγικές σχηματισμού τους, οι σκοποί στους οποίους αποβλέπουν, οι
παράγοντες οι οποίοι τις προκαλούν και η ανάλυση των οικονομικών
επιπτώσεών τους αποτελούν αντικείμενο του μαθήματος. Επίσης εξετάζεται
η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το νομικό και οικονομικό πλαίσιο της
τελωνειακής ένωσης και της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και η
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤA


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑ -

Ε.Ο.Κ, ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός:

700045

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Ι. Φίλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων
της κοστολόγησης και τεχνικών και μεθόδων που βασίζονται σε κοστολογικά δεδομένα και παρέχουν σημαντική πληροφόρηση στις διοικήσεις των
επιχειρήσεων.
Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες:
1.

Βασικές έννοιες (δαπάνη, έξοδο, κόστος, κοστολόγηση)

2.

Προϋπολογισμοί και ανάλυση αποκλίσεων (υλικών, άμεσης

εργασίας και γενικών βιομηχανικών εξόδων)
3.

Λήψη αποφάσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα (ανάλυση νεκρού

σημείου)
4.

Επιμερισμός εξόδων

5.

Η εφαρμογή των μεθόδων αποτίμησης

6.

Λογιστική παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας

7.

Συμπαράγωγα προϊόντα, φύρες και ελαττωματικά προϊόντα

8.

Τιμές μεταφοράς (transfer pricing)

9.

Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (ABC)

10.

Νέες τάσεις στην κοστολόγηση.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ -

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΡΡΟΣ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Ι.,

ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
Κωδικός Αριθμός:

700109

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Γ. Πετράκος

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.
A. ΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Βασικές έννοιες, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμήσεις και έλεγχοι
βασικών υποθέσεων.
Β. ΠΟΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Μέθοδοι και κριτήρια επιλογής βέλτιστου γραμμικού μοντέλου, έλεγχος
υπολοίπων, εκτιμήσεις και έλεγχοι βασικών υποθέσεων, βασικές χρήσεις
των γραμμικών μοντέλων.
Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
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Μέθοδοι και κριτήρια επιλογής βέλτιστου γραμμικού μοντέλου κατηγορικών μεταβλητών, έλεγχος υπολοίπων, εκτιμήσεις και έλεγχοι βασικών
υποθέσεων, βασικές χρήσεις του μοντέλου ANOVA.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΣΙΩΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΕΝΙΑΙΟ, ΧΡΗΣΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.


ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΤΟΜΟΣ Α΄, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός:

700047

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Αν. Τσάμης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η λειτουργία και η σημασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Βασικές
αρχές λειτουργίας των Τραπεζών. Οι τραπεζικές εργασίες και οι βασικοί
τραπεζικοί κίνδυνοι. Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών, οι
βασικές αρχές και η δομή του. Ειδική ανάπτυξη λογαριασμών Χορηγήσεων,
Καταθέσεων, επενδύσεων, συναλλάγματος, διαμεσολαβήσεων, ενδοτραπεζικών συναλλαγών και στοιχείων εκτός Ισολογισμού (Τάξεως).
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ LEASING ΚΑΙ

FACTORING , Γ.ΚΟΝΤΟΣ Λ.


ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ

ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΚΛΣ), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κωδικός Αριθμός:

700211

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Φίλος Ιωάννης, Πολυμέρης Σπυρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το μάθημα «Εξειδικευμένα Μαθήματα Πληροφορικής» έχει ως στόχο να
φέρει τους φοιτητές σε επαφή με εξειδικευμένο λογισμικό, με τη βοήθεια
του οποίου θα μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες σε απαιτητικά
περιβάλλοντα, είτε επαγγελματικά είτε ερευνητικά είτε εκπαιδευτικά. Οι
ενότητες του μαθήματος περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Το θεωρητικό μέρος κάθε ενότητας συμπλέκεται με το πρακτικό έτσι ώστε το μάθημα
να αναπτύσσεται σε δημιουργικό, λειτουργικό και διαδραστικό περιβάλλον.
Βάσεις Δεδομένων, Ιστοσελίδες και Ιστολόγια, Εξειδικευμένη χρήση του
Επεξεργαστή Κειμένου, Προγράμματα Σελιδοποίησης (D.T.P), Προγράμματα

Επεξεργασίας

Εικόνας,

Προγράμματα

Επεξεργασίας

Βίντεο,

Εισαγωγή στην Επαυξημένη (Augmented) και την Εικονική (Virtual)
Πραγματικότητα (Reality), Υπολογιστικό Νέφος.

152

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ

ΠΡΑΞΗ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ
Κωδικός Αριθμός:

700212

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Κλήμη-Καμινάρη Ολυμπία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο μάθημα αναλύεται η πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, που
αποτελεί σημαντικό θέμα για τη χώρα μας, καθώς μεγάλο μέρος της οικονομικής της ανάπτυξης προέρχεται από τους πόρους των Διαρθρωτικών
Ταμείων. Αναλύονται οι θεσμοί και οι διαδικασίες της. Επίσης αναλύεται η
μετάβαση προς τη Νομισματική ΄Ενωση, τα προαπαιτούμενα σύγκλησης και
ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, GRAUWE

PAUL DE.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Αριθμός:

700216

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Α. Τσάμης
Ζ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Κωδικός Αριθμός:

700185

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΠ

Διδάσκοντες:

Δ. Παπαγιάννης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ο Χώρος της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Από το
Schengen στο Prüm και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Διοικητική Δικαιοσύνη Ι)
Κωδικός Αριθμός:

700074

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΠ

Διδάσκουσα:

Μ-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη Ι) Ζ' Εξαμήνου με Κωδικό
Μαθήματος 700074. Ύλη του μαθήματος: Τυπικές προϋποθέσεις της
ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,

ΚΟΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ)
Κωδικός Αριθμός:

700075

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΠ

Διδάσκων:

Δ. Παπαγιάννης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η έννοια της εσωτερικής αγοράς, η ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών των κεφαλαίων, οι
ρυθμίσεις περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


Η ΚΑΤ'ΑΡΘΡΟ 26.2 ΣΛΕΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΓΑΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΓΚ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κωδικός Αριθμός:

700186

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΠ

Διδάσκουσα:

Αιμ. Παπάζογλου-Μητροπούλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι η σύνδεση των θεωριών για την ανεργία με τις
πολιτικές προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων που υλοποιεί
ο ΟΑΕΔ καθώς και η αποτελεσματικότητα τους στην καταπολέμηση της
ανεργίας. Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: θεωρίες και είδη της
ανεργίας, τυπολογία των πολιτικών απασχόλησης, η εθνική και ευρωπαϊκή
στρατηγική για την απασχόληση, γυναίκα και απασχόληση, άτομα με
ειδικές ανάγκες και απασχόληση.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΖΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ)
Κωδικός Αριθμός:

700165

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΠ

Διδάσκοντες:

Μπώλος Άγγελος, Χρ. Χριστοπούλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το δίκαιο των αξιογράφων ανήκει στο ιδιωτικό δίκαιο και ειδικότερα στο
εμπορικό δίκαιο. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται οι γενικές αρχές
του δικαίου των αξιογράφων, οι κανόνες που διέπουν τη συναλλαγματική
και την επιταγή καθώς και σύγχρονες μορφές αξιογράφων. Εξετάζονται
παράλληλα θέματα ενοχικού και εμπραγμάτου δικαίου.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ,

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.


ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ, ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (3)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Κωδικός Αριθμός:

700192

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΕ

Διδάσκουσα:

Αγλ. Ρομπόκου-Καραγιάννη

157

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού εξετάζονται και διδάσκονται : Η έννοια
της Μεταρρύθμισης στη Δημόσια Διοίκηση. Το δημόσιο

management ως

νέο μοντέλο διοίκησης των Δημοσίων Υπηρεσιών. Η έννοια της Στρατηγικής Διοίκησης και η εφαρμογή της στις Δημόσιες Οργανώσεις. Ο οργανωτικός σχεδιασμός των Δημοσίων Οργανώσεων. Η Διοίκηση Ολικής Ποιοτητας. Η πρόκληση της παραγωγικότητας και η μέτρηση των αποτελεσμάτων στις Δημόσιες Οργανώσεις. Ο θεσμός του Χάρτη των δικαιωμάτων των
Πολιτών από τη Δημόσια Διοίκηση. Το φαινόμενο της διαφθοράς, εννοιολογικές οριοθετήσεις. Το τεκμήριο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων,
δεδικασμένο και ελεγκτική διαδικασία.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ, ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κωδικός Αριθμός:

700196

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΕ

Διδάσκουσες:

Μ. Βενετσανοπούλου, Αιμ. Παπάζογλου-

Μητροπούλου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η προσέγγιση του τρόπου οργάνωσης και
διοίκησης του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στο πλαίσιο του μαθήματος
εξετάζονται οι λειτουργίες της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, καθώς
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και ο ρόλος των δομών και των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης και η
διοικητική πρακτική. Συμπληρωματικά παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων (case studies) τυπικών χαρακτηριστικών προβλημάτων, τα οποία
σχετίζονται με διοικητική συμπεριφορά, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη γραφειοκρατικών δραστηριοτήτων
κ.τλ.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΝΑ ΧΡ.

ΣΑΪΤΗ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘ. ΣΑΪΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κωδικός Αριθμός:

700114

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΕ

Διδάσκοντες:

Α. Μπώλος, Χριστοπούλου Χριστίνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στα πλαίσια του τραπεζικού δικαίου εξετάζονται ζητήματα του δικαίου της
τραπεζικής εποπτείας, των συστημάτων πληρωμών και δίνεται έμφαση στο
δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων. Διδάσκονται θέματα που αφορούν το
σύνολο των τραπεζικών συμβάσεων (π.χ. τραπεζικό απόρρητο, υποχρεώσεις
πληροφόρησης, έλεγχος γενικών όρων συναλλαγής) καθώς και αναλυτικά
ειδικότερες μορφές τραπεζικών συμβάσεων (π.χ. καταναλωτική πίστη,
καταθετικές συμβάσεις, σύγχρονες μορφές πιστώσεων).
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ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Δ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
(Εισαγωγή στους Θεσμούς της Διεθνούς Κοινότητας)
Κωδικός Αριθμός:

700176

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΕ

Διδάσκουσα:

Μουκίου Χρυσούλα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ενότητες: Εννοια και κλάδοι του δημόσιου διεθνούς δικαίου. Ιστορική
εξέλιξη του δημόσιου διεθνούς δικαίου. Το ενωσιακό δίκαιο ως μετεξέλιξη
του διεθνούς δικαίου. Τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου: Τα Κράτη, οι
Διεθνείς Οργανισμοί, οι Ιδιώτες. Η ΕΕ ως υποκείμενο δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων του διεθνούς δικαίου. Οι πηγές του διεθνούς δικαίου: Οι
διεθνείς συνθήκες. Το διεθνές έθιμο. Η ένταξη των κανόνων του διεθνούς
δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο. Η σχέση των κανόνων του διεθνούς δικαίου
με τους κανόνες του εσωτερικού δικαίου: Μονισμός και Δυϊσμός. Η
ερμηνεία του άρθρ. 28 του Συντάγματος και η νομολογία των Ανώτατων
Εθνικών Δικαστηρίων, του ΑΕΔ και του ΔΕΕ. Ειδικά, η σχέση του διεθνούς δικαίου με το ενωσιακό δίκαιο: Υπόθεση CADI στο ΔΕΕ. Διεθνείς
Οργανισμοί: Έννοια και τυπολογία. Τα ΗΕ (UN), ο ΟΗΕ (OUN), η ΔΟΕ
(ILO), Ο ΠΟΕ (WTO), ο ΟΟΣΑ (OECD): Η δομή και η λειτουργία τους. Η
δεσμευτικότητα των αποφάσεών τους. Ο ρόλος τους στη διεθνή δικαιοπαραγωγική διαδικασία και η επίδρασή τους επί των εθνικών δικαίων.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΣΜΩΝ (ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
Κωδικός Αριθμός:

700210

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΕ

Διδάσκων:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών και της δημοκρατικότητάς τους από
το 1833 (περίοδος Απόλυτης Μοναρχίας) έως το 1915 (πρωθυπουργία Ελ.
Βενιζέλου). Το Σύνταγμα του 1844, το Σύνταγμα του 1864, το Σύνταγμα
του 1864/1911. Ο βαθμός δημοκρατικότητας των Συνταγμάτων, η δυνατότητα συμμετοχής-αντιπροσώπευσης των πολιτών, ο θεσμός της βασιλείας,
η πορεία και η στάση των ελληνικών κομμάτων, η λειτουργία του
κοινοβουλευτικού συστήματος και γενικότερα η λειτουργία των πολιτειακών θεσμών.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1821-1941, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Κωδικός Αριθμός:

700063

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΕ

Διδάσκουσα:

Σ. Περεντίδης, Αδάμ Σοφία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η μνηστεία και ο γάμος σε ειδωλολατρικό και εκχριστιανισμένο θεσμικό
περιβάλλον ▪ Η οικογένεια ▪ Δούλοι και δουλεία ▪ Σχέση προσώπου και
πράγματος: κατοχή, νομή, κυριότητα ▪ Οι τελετουργίες ως τύπος σύστασης
δικαιοπραξιών ▪ Νόμος, έθιμο, adagium ▪ Διάσταση μεταξύ επίσημου
δικαίου και πρακτικής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Αριθμός:

700216

Εξάμηνο Σπουδών:

Ζ΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Α. Τσάμης
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Η΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
Κωδικός Αριθμός:

700049

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΠ

Διδάσκων:

Ι. Βαβούρας

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.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΒΑΒΟΥΡΑΣ Ι.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700050

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΠ

Διδάσκων:

X. Οικονομίδης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κατ’ αρχάς 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 πώς από
τους πίνακες προσφοράς και χρήσεων προκύπτουν οι συμμετρικοί πίνακες
εισροών-εκροών.
Πραγματοποιείται παρουσίαση του δυναμικού υποδείγματος εισροώνεκροών.
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.
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ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-

ΕΚΡΟΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700087

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΠ.

Διδάσκων:

Αποστόλου Απόστολος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ανάλυση

βασικών

στοιχείων

λειτουργικής

αποδοτικότητας

και

αποτελεσματικής διαχείρισης των απασχολούμενων πόρων και κεφαλαίων
μιας οικονομικής μονάδας, με βάσει τα δημοσιευμένα στοιχεία των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Χρηματοοικονομικοί δείκτες ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας περιουσιακών στοιχείων, αποδοτικότητας,
χρηματοοικονομικής

μόχλευσης

κλπ.

Περιορισμοί

και

προβλήματα

αξιοπιστίας στη χρήση των λογιστικών μεγεθών
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


Η ΑΝΑΛΥΣΗ & ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Α.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κωδικός Αριθμός:

700189

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΠ

Διδάσκουσα:

Ε. Μπέσιλα - Μακρίδη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος εισάγεται ο φοιτητής στις βασικές
έννοιες και αρχές του ελληνικού και κοινοτικού φορολογικού δικαίου με
την αξιοποίηση και της νεώτερης νομολογίας του Δ.Ε.Κ. Ειδικότερα θα διδαχθούν: Η φορολογική δήλωση και οι σχετικές με αυτήν κυρώσεις. Τα είδη
των φορολογικών ελέγχων και τα όργανα ελέγχου, καθώς και οι εξουσίες
των Ελεγκτικών Αρχών. - Τα δικαιώματα του φορολογουμένου και οι
συνέπειες του ελέγχου, καθώς και το φορολογικό απόρρητο. - Οι κυρώσεις
για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων καθώς και οι ποινικές κυρώσεις. Η
λειτουργία των εφοριών στην Κοινωνία της Πληροφορίας, καθιέρωση
«θηρών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης», το πρόγραμμα TAXIS.
Εκθέσεις του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών για τις παθογένειες του φορολογικού συστήματος. Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την
απλοποίηση των διαδικασιών του φορολογικού συστήματος.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΠΕΣΙΛΑ - ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός:

700120

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΠ

Διδάσκων:

Καραβίτης Νικόλαος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η διδασκαλία των Χρηματοοικονομικών
Προϊόντων (ΧΠ), τα οποία αποτελούν βασικά περιουσιακά στοιχεία και
μορφές επενδύσεων, που με αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και των
επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα πραγματικών αποδόσεων, οι επενδυτές έχουν
δυνατότητες να τα συμπεριλάβουν στα χαρτοφυλάκιά τους, με προοπτικές
θετικών αναμενομένων αποδόσεων των αποταμιεύσεών τους παράλληλα με
ανάληψη σχετικών κινδύνων.
Τα ΧΠ παρέχουν νέες δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων επενδύσεων, μίσθωσης παραγωγικού εξοπλισμού, συμμετοχών στον
επιχειρηματικό κίνδυνο, είσπραξης χρεών, κλπ, με σκοπό τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση
της διαδικασίας της συσσώρευσης.
Η Διδασκαλία επικεντρώνεται

βασικά στα Τραπεζικά Προϊόντα,

Ομολογιακά και Μετοχικά Προϊόντα,

στα

στα Αμοιβαία Κεφάλαια, στις

Ασφάλειες, στις Εισπράξεις Απαιτήσεων, στη Χρηματοδοτική Μίσθωση και
Δικαιόχρηση, στα Συμμετοχικά Κεφάλαια, στα Παράγωγα Προϊόντα, κλπ.
Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση και αντιστοιχία των χρηματοοικονομικών εννοιών και θεωριών με την πράξη, επιχειρείται η ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων ( case studies) της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης..
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ,

ΣΥΓΧΡΟΝΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2002.


ΓΙΑΝΝΗΣ Τ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (CASE
STUDIES) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700191

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Θ. Μαριόλης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η παράδοση προαπαιτεί αρκετά καλή γνώση μακροοικονομικής, θεωρίας
μεγέθυνσης και οικονομικών μαθηματικών. Διερευνώνται, τόσο σε
οικονομικούς όσο και σε μαθηματικούς όρους, τα βασικά υποδείγματα
κυκλικών διακυμάνσεων, ήτοι Κεϋνσιανά (γραμμικά και μη), Κλασικά
(Ρικαρδιανά), Μαρξιστικά και Μετακεϋνσιανά, καθώς και οι δομικές
σχέσεις που υφίστανται μεταξύ τους.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ.

ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ

ΚΑΙ

ΜΗ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (3)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700205

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Χ. Οικονομίδης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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 εισροώνεκροών.
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.
Και στο τέλος, εξετάζονται οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ο ισολογισμός, η αλληλουχία των λογαριασμών για το σύνολο της οικονομίας, οι
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λογαριασμοί του υπόλοιπου κόσμου, οι τριμηνιαίοι και περιφερειακοί λογαριασμοί, το σύστημα εισροών-εκροών, οι αριθμοδείκτες τιμών και όγκων, ο
πληθυσμός και οι εισροές εργασίας.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Α., ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Κωδικός Αριθμός:

700111

Εξάμηνο Σπουδών:

Η', ΥΕ

Διδάσκων:

Πετράκος Γεώργιος – Γ. Ρηγόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, τα μεθοδολογικά εργαλεία της και την εφαρμογή τους. Αφορά στη χρήση
ποσοτικών μοντέλων και αλγόριθμων με σκοπό την κατανόηση της
εφαρμογής τους για την λήψη «ορθών» ή «βέλτιστων» αποφάσεων σε
προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στο περιβάλλον ενός οργανισμού ή
επιχείρησης σε ζητήματα οργάνωσης, κατανομής πόρων, διοίκησης και
στρατηγικής. Παρουσιάζονται και αναλύονται 3 κύριες κατηγορίες
μοντέλων: Γραμμικός και Ακέραιος Προγραμματισμός, Ανάλυση και
Δέντρα Αποφάσεων, και Λήψη Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια, οι
εφαρμογές στους σχετικούς τομείς και η σημασία τους στη λήψη απόφά-
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σεων. Έμφαση δίνεται σε προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων που άπτονται της δημόσιας διοίκησης. Εκτός από τις μεθοδολογίες παρουσιάζονται
σχετικές εφαρμογές λογισμικού και η χρήση τους σε Η/Υ και οι φοιτητές
έχει την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε ρεαλιστικά
προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΓΡ. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ –
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, 2000

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός:

700130

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Αποστόλου Απόστολος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων διατάξεων
σχετικά με τη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και των λοιπών
φόρων, άμεσων και έμμεσων, που σχετίζονται με τη Ανώνυμη Εταιρεία και
τη λειτουργία της.
Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες:
1.

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (ο φόρος εισοδήματος

νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο προσδιορισμός του
φορολογητέου εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
λογιστικός προσδιορισμός του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος, εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος).
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2.

Πηγές εισοδημάτων (εισόδημα από ακίνητα, εισόδημα από κινητές

αξίες, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από υπηρεσίες
ελευθέρων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή).
3.

Λοιπές φορολογίες (φόρος προστιθέμενης αξίας, φόρος στη συγκέν-

τρωση κεφαλαίων, η φορολογία των αμοιβών του ΔΣ της Ανώνυμης
Εταιρείας).
4.

Ο φόρος εισοδήματος της Ανώνυμης Εταιρείας (ο υπολογισμός του

φόρου εισοδήματος, εφαρμογή συγκεκριμένων άρθρων, φορολογική ζημιά
και μεταφορά της, ζημιές εμπορικών επιχειρήσεων, η καταβολή του φόρου
εισοδήματος, παρακρατήσεις φόρων).
5.

Φόροι επί ακινήτων και πραγματικών δικαιωμάτων επί αυτών

(φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ΦΠΑ επί ακινήτων, φόροι αυτομάτου
υπερτιμήματος, τέλος συναλλαγής ακινήτου, ενιαίο τέλος ακινήτων).
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝA ΣΥΓΓΡΑΜΜΑTA


Λ.ΚΟΝΤΟΣ

–

ΜΑΝΑΛΗΣ,

Η

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 2007

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός:

700055

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΕ

Διδάσκουσα:

Ολ. Κλήμη-Καμινάρη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο μάθημα αναπτύσσεται το περιεχόμενο του συνεταιριστικού θεσμού, της
ιδιαίτερης αυτής μορφής οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης. Αναλύ-
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ονται τα βασικά εννοιολογικά στοιχεία του θεσμού και οι Συνεταιριστικές
Αρχές και Αξίες που ακολουθεί, οι οποίες και τον διαφοροποιούν από τις
συμβατικές επιχειρήσεις και επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα της δραστηριοποίησης των ατόμων μέσω συνεταιρισμών.
Αναλύονται οι διάφορες μορφές συνεργασίας, η ιστορική πορεία των
σύγχρονων αγροτικών και αστικών συνεταιρισμών, η δομή και οι κύριες
δραστηριότητές τους. Τέλος αναφέρεται η αναγνώριση της σπουδαιότητας
του θεσμού από την Ε.Ε. και η εκεί εκπροσώπηση του θεσμού και γίνεται
επιλεκτική αναφορά στη συνεταιριστική νομοθεσία.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑ-

ΚΤΙΚΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, 2004

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός Αριθμός: 70092
Εξάμηνο Σπουδών: Η’, ΥΕ
Διδάσκων:

Β. Κέφης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι η πληρέστερη παροχή συγκεκριμένων και
εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν σύγχρονες και καινοτόμες θεματικές
ενότητες του μάνατζμεντ και του μάρκετινγκ. Ενδεικτικά οι φοιτητές θα
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έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν επιστημονικά πεδία που αφορούν τα
εξής:
-Επιχείρηση και περιβάλλον
-Επιστημονική διοίκηση (Taylor, Fayol, Weber, Gantt, Ford, Mayo,
Barnard)
-Λειτουργίες του μάνατζμεντ
-Προγραμματισμός-Λήψη αποφάσεων-Προϋπολογισμός
-Οργάνωση-Συντονισμός
-Ηγεσία
-Ηγεσία και καινοτομία
-Στελέχωση
-Έλεγχος
-Σύγχρονα εργαλεία του μάνατζμεντ
-Περιορισμοί στην άσκηση του μάνατζμεντ
-Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)
-Διαχείριση Φήμης (Reputation Management)
-Διαχείριση της Γνώσης (Knowledge Management)
-Διαχείριση πληροφοριών
-Θεωρίες παρακίνησης
-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)
-Marketing plan
-Συμπεριφορά καταναλωτή και στρατηγικό μάρκετινγκ
-Εκπόνηση περιπτωσιακών μελετών (case studies)
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Β. ΚΕΦΗΣ,
ΕΚΔ. ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ, 2005.


ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΣΕ BUSINESS PLAN, ΚΕΦΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.,ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός:

700215

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΕ

Διδάσκουσα:

Β. Αρακελιάν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΕΝΙΑΙΟ, ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΤΟΜΟΣ Α΄, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Κωδικός Αριθμός:

700142

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΠ

Υπεύθυνος:

Σ. Περεντίδης
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Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου του
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Σπουδαστών».

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Κωδικός Αριθμός:

700217

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Α. Τσάμης

Η΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700170

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΠ

Διδάσκουσες:

Ε. Μπέσιλα-Μακρίδη, Αγλ.Ρομπόκου-Καραγιάννη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η θεωρία των Ανεξάρτητων Αρχών και η αποτελεσματικότητά τους στην
προστασία των πολιτών. Οργάνωση, Διοίκηση και Συνταγματική κατοχύρω-
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ση. Εξετάζονται αναλυτικά οι σημαντικότερες Ανεξάρτητες Διοικητικές
Αρχές στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτίμηση του έργου
τους ως προς την βελτίωση των σχέσεων κράτους- πολίτη, μέσα από τις
ετήσιες εκθέσεις που καταθέτουν οι Ανεξάρτητές Αρχές. Η προστασία του
πολίτη από την Ηλεκτρονική Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΤΟΜΟΣ Β΄) - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΜΠΕ-

ΣΙΛΑ-ΜΑΚΡΙΔΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2006

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΙΙ)
Κωδικός Αριθμός:

700083

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΠ

Διδάσκουσα:

Μ-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Προϋποθέσεις του κατ’ ουσία βάσιμου της αιτήσεως ακυρώσεως. Ακύρωση
διοικητικής πράξεως για νομικά ελαττώματα περί την άσκηση της διακριτικής εξουσίας. Διαδικασία της ακυρωτικής δίκης. Αναστολή εκτελέσεως
των διοικητικών πράξεων. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Δικαιοδοσία του
Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Η άρση της αμφισβητήσεως περί την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα νόμου ή περί της εννοίας διατάξεως
τυπικού νόμου.
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ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜ.

Β΄ ΤΕΥΧ. Α΄-Β΄ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δ.ΚΟΡΣΟΣ

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΤ.

ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 1986


Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ –ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

Μ.-Ε.ΚΟΡΣΟΥ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ,
1991

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔIΚΑΙΟ (ΕΝΩΣΙΑKEΣ ΠΟΛΙΤΙΚEΣ )
Κωδικός Αριθμός:

700113

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΠ

Διδάσκων:

Δ. Παπαγιάννης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Οι κοινοτικές πολιτικές (έννοια και διακρίσεις).
Η προσέγγιση (εναρμόνιση) των νομοθεσιών).
Η γεωργία (στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής, το κεκτημένο της ΚΑΠ,
η κοινή οργάνωση των αγορών, η γεωργική διαρθρωτική πολιτική, η
χρηματοδότηση της ΚΑΠΑ, η εξέλιξη της ΚΑΠ).
Κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης ( η κοινωνική πολιτική μετά
τις συνθήκες του ΄Αμστερνταμ και της Νίκαιας, μέτρα κοινωνικής
πολιτικής, ισότητα ανδρών και γυναικών, καταπολέμηση των διακρίσεων).
Η πολιτική απασχόλησης.
Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση και νεολαία, πολιτισμός.
Προστασία των καταναλωτών.
Προστασία του περιβάλλοντος.
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Οι εξωτερικές σχέσεις. Κοινή εμπορική πολιτική (αυτόνομη εμπορική
πολιτική, συμβατική εμπορική πολιτική) και αναπτυξιακή πολιτική
Οικονομική και νομισματική πολιτική.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΟΝ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,

ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2007.


Ν. ΜΟΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΄ΕΝΩΣΗ-ΔΙΚΑΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2007.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Αριθμός:

700159

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ’ (για τη κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής) και Η’
(για τη κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών), ΥΠ
Διδάσκων:

Β. Κέφης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το μάθημα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εντάσσεται στο είδος των διοικητικών μαθημάτων με ιδιαίτερη θεμελιακή και διεπιστημονική βάση. Θέτει
ως

άμεση προτεραιότητα

τη

προσφορά γνώσεων και

υπεύθυνης

πληροφόρησης για τις αρχές, τις ιδέες και τις τεχνικές της Ολικής Ποιοτητας, στοιχεία που κάνουν τις σύγχρονες επιχειρηματικές μονάδες τόσο του
ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα περισσότερο ευέλικτες και καινοτόμες (καινοτομία: όρος ο οποίος προσεγγίζεται διεξοδικά κατά τη διάρκεια των παραδόσεων).
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Σκοπός του μαθήματος είναι η πληρέστερη προσφορά γνώσεων για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:
-Τα βασικά χαρακτηριστικά, οι αντικειμενικοί σκοποί και οι συνέπειες της
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
-Οι κύκλοι ποιότητας
-Ποιότητα και ανθρώπινος παράγοντας
-Ποιότητα και καινοτομία
-Οι σημαντικότερες τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας και η διαδικασία του
στατιστικού ελέγχου (SPC)
-Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας
-Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, ISO 14000, EMAS
-Το σύστημα HACCP
-Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διοίκησης Ποιότητας (European Foundation
for Quality Management-EFQM)
-Η ποιότητα των υπηρεσιών (The SERVQUAL model)
-Η ποιότητα στην ελληνική πραγματικότητα
-Η ποιότητα στο Δημόσιο Τομέα
-Ο ποιοτικός ηγέτης
-Διαχείριση Αλλαγών (Change Management)
-Ανασχεδιασμός

Επιχειρησιακών

Διαδικασιών

(Business

Process

Reengineering)
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ-

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Β. ΚΕΦΗΣ, ΕΚΔ. ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ, 2005.
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΗΓΕΤΗΣ. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ-ΣΥΓΓΡΑ-

ΦΕΑΣ: Σ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ, ΕΚΔ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ, 1999.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Κωδικός Αριθμός:

700202

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΠ

Διδάσκοντες:

Ηλ. Νικολόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η συνέλευση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η συνταγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη. Η ιεραρχική θέση της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης στην ελληνική έννομη τάξη. Το μέλλον
της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης και η πορεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – ΕΠΙ-

ΜΕΛΕΙΑ: Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ

ΠΑΝ/ΜΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

–

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Ε.Ε., 2003

ΔΟΜΗ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗ
ΚΑΙ

ΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΈΝΩΣΗΣ
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–

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Γ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2005

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κωδικός Αριθμός:

700206

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΠ

Διδάσκουσα:

Αναγνώστου Διαμάντω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο περιγράφεται η αναφορά τόσο σε
εθνικούς κανόνες δημοσίου δικαίου των κρατών μελών, όσο και σε
κανόνες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (που αφορούν στη δικαιοθετική
διαδικασία, στη δικαιοδοτική λειτουργία και στην εν γένει λειτουργία
των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης καθώς και στη
διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης). Οι κανόνες αυτοί συνάγονται:
α) μέσω της συγκριτικής επισκόπησης των κανόνων των εθνικών
δικαίων των κρατών μελών από την οποία αναδύονται οι κοινοί
κανόνες δημοσίου δικαίου για όλα τα κράτη μέλη

β) μέσω της

επίδρασης που ασκεί επ΄αυτών το πρωτογενές και το παράγωγο
κοινοτικό δίκαιο, ούτως ώστε να σχηματίζονται κοινοί κανόνες
δημοσίου δικαίου για την ΕΕ και για τα κράτη μέλη ως αποτέλεσμα
της μεταξύ τους αλληλοδιάδρασης. Αυτή είναι και η σύγχρονη τάση
της επιστήμης (βλ. Fausto de Quadros, Droit de l’ Union europeenne,
Droit constitutionel et administratif de l’ Union europeenne, Bruylant,
2008 – Damian Chalmers – Adam Tomkins, European Union Public
Law, Cambridge, 2007).
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Τρία (3) υποχρεωτικά κατ' επιλογή
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (Διεθνείς Οργανισμοί)
Κωδικός Αριθμός:

700078

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΕ

Διδάσκουσα:

Μουκίου Χρυσούλα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών ως κλάδος του δημόσιου διεθνούς
δικαίου. Οι Διεθνείς Οργανισμοί ως Υποκείμενα δικαιωμάτων και
υποχρεώσων του δημόσιου διεθνούς δικαίου. Έννοια και τυπολογία Διεθνών Οργανισμών. Διεθνείς και Περιφερειακοί Διεθνείς Οργανισμοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Διεθνής Οργανισμός. Ο ιδιαίτερος ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι Διεθνείς Οργανισμοί ως όργανα επιβλέποντα την τηρηση διεθνών συνθηκών. Οι Διεθνείς Οργανισμοί ως οιονεί δικαιοδοτικά
όργανα. Οι διεθνείς Οργανισμοί ως (οιονεί) δικαιοπαραγωγικά όργανα. ΗΕ
(UN), ΟΗΕ (OUN), ΔΟΕ (ILO), ΟΟΣΑ(OECD), ΠΟΕ(WTO), ΠΟΥ
(WHO): Δομή, λειτουργία, αρμοδιότητες και ρόλος.Δεσμευτικός χαρακτήρας των αποφάσεών τους. Ένταξή τους de jure ή de facto στις εσωτερικές
έννομες τάξεις και στο ενωσιακό δίκαιο.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Η ΘΕΣΜΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΛΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός:

700088

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Α. Χάνος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Γενική Θεματολογική Έρευνα: Η περί Δικαίου Οντολογία και Μεθοδολογία
των σύγχρονων Νομικών Επιστημών σε διαλεκτική αντιπαράθεση με την
Αρχαιοελληνική και ειδικότερα την Αριστοτελική περί Δικαίου Θεωρία.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1.ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΑΛ. ΧΟΥΓΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ΑΝΤ.ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 2000


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

Π. ΣΟΥΡΛΑΣ – ΦΑΚΕΛΛΟΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 1993


Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Κ.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 2003


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ

ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
ΑΛ. ΧΟΥΓΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ,
2007.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κωδικός Αριθμός:

700025

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΕ

Διδάσκουσα:

Ε. Μπέσιλα-Μακρίδη

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1789-2000- ΣΥΓΓΡΑ-

ΦΕΑΣ: DENIS RICHARDS – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, 2001

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κωδικός Αριθμός:

700190

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΕ

Διδάσκουσα:

Αιμ. Παπάζογλου-Μητροπούλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η ανάπτυξη του κράτους Πρόνοιας και των υπηρεσιών υγείας. Βασικά
χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των συστημάτων υγείας. Το ιδιωτικό,
δημόσιο και μικτό σύστημα υγείας. Η δομή, οργάνωση και λειτουργία του
συστήματος. Τα τρία επίπεδα περίθαλψης. Οι πόροι του συστήματος και το
παραγόμενο προϊόν. (Η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού συστήματος υγείας.
Τα συστήματα υγείας άλλων χωρών). Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης
στην υγεία. Οι υπηρεσίες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική υγείας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
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ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝA ΣΥΓΓΡΑΜΜΑTA


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΜΑΣ,ΣΑΡΡΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ, ΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ( ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ)
Κωδικός Αριθμός:

700218

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Βόγκλης Ελευθέριος, Χρ. Χριστοπούλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Τυπολογική κατάταξη συμβάσεων – Μικτές Συμβάσεις – Δάνειο - Δωρεά –
Πώληση – Μίσθωση – Σύμβαση έργου – Σύμβαση εργασίας – Σύμβαση
Παρακαταθήκης – Εντολή - Καταναλωτική Πίστη – Συμβάσεις Πληρωμών
– Factoring – Leasing.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΦΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, 2011

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Κωδικός Αριθμός:

700172

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΕ

Διδάσκουσα:

Ι. Κριάρη
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αναφέρεται στις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες και τα
άτομα λόγω των εξελίξεων στους τομείς της βιολογίας και της ιατρικής,
εξαιτίας των οποίων καθίσταται αναγκαίος ο επανακαθορισμός κοινωνικών
και ηθικών-φιλοσοφικών αξιών. Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού εξετάζονται οι βασικές αρχές: 1. Της Eυρωπαϊκής Συμβάσεως περι Bιοιατρικής
του Συμβουλίου της Ευρώπης, 2. Της Οικουμενικής Διακήρυξης περι
Βιοηθικής της UNESCO, 3. Της Οικουμενικής Διακήρυξης περι προστασίας
του ανθρωπίνου γονιδιόματος της UNESCO, 4. Θέματα σχετικά με την
προστασία των γενετικών δεδομένων, 5. Η Προβληματική σχετικά με τις
απόφάσεις στο τέλος της ζωής, 6. Ευθανασία, 7. Μεταμοσχεύσεις, 8. Παρηγορητική αγωγή, 9. Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ψυχικώς
ασθενών, 10. Κλωνοποίηση.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΙΣΜ.ΚΡΙΑΡΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
Ο.Ε., 1994.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Κωδικός Αριθμός:

700142

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΠ

Υπεύθυνος:

Σ. Περεντίδης

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου έργου του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/ Σπουδαστών».
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Κωδικός Αριθμός:

700217

Εξάμηνο Σπουδών:

Η΄, ΥΕ

Διδάσκων:

Α. Τσάμης
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8. Πρακτική Άσκηση
Με απόφαση του του ΥΠΕΠΘ εγκρίθηκε η Πρακτική Άσκηση για τους
φοιτητές του Παντείου για το διάστημα 2005-07. Το εν λόγω πρόγραμμα
προέβλεπε αρχικά για το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης την πρακτική άσκηση
180 φοιτητών του για το ως άνω χρονικό διάστημα σε φορείς του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Ανεξάρτητες
Αρχές, Δικαστήρια, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Νομαρχίες, Δήμοι, Τράπεζα της
Ελλάδος, ΕΚΚΕ, ΚΕΠΕ, ΕΡΤ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ κ.λπ). Στόχος του
Προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές του Τμήματος τη
δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη και άμεση πρακτική εμπειρία,
αξιοποιώντας έτσι τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο ευελπιστείται ότι θα διευκολυνθεί η
επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών και θα συνδεθεί γενικότερα το
Τμήμα με την αγορά εργασίας.
Ήδη έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 200 φοιτητές, που ασκήθηκαν
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και
στη Νομαρχία Αθηνών. Το πρόγραμμα παρατάθηκε και για την διετία 20132015, και αναμένεται η άσκηση μέχρι το τέλος του 2015 ακόμη τεσσάρων
σειρών των 45 ατόμων, σε φορείς που έχουν ήδη επιλεγεί. Η άσκηση διαρκεί δύο μήνες.
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ΙΙΙ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΑΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση»
Διευθυντής Καθηγητής Αν. Τσάμης
1.1 Περιγραφή του Π.Μ.Σ.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 λειτουργεί στο Τμήμα Π.Μ.Σ. με τίτλο
«Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 324/11.02.04/τ.Β΄) με τις εξής κατευθύνσεις:
Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση, Νομικός Πολιτισμός, Οικονομική Επιστήμη, Φορολογία και Ελεγκτική, Σύγχρονων Μεθόδων Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης (Δημόσιο Management). Το Π.Μ.Σ. Δημόσιας Διοίκησης απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη
«Δημόσια Διοίκηση».
Το Πρόγραμμα με τις επιμέρους κατευθύνσεις του φιλοδοξεί να
συμβάλλει:


Στην εξειδίκευση και υψηλή κατάρτιση πτυχιούχων σε αντικείμενα,

θεματικές ενότητες ή επιστημονικούς κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης και
ειδικότερα στα θέματα των κατευθύνσεών του καθώς και στην εξοικείωσή
τους με τις σύγχρονες έρευνες στα αντίστοιχα αντικείμενα, στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας.


Στην υποστήριξη των σπουδών και της έρευνας των μεταπτυχιακών

φοιτητών που αποβλέπουν στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
συναφούς με γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται σε διδακτικούς και
ερευνητικούς προσανατολισμούς του Τμήματος καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων ή Ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτά.
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Στα πλαίσια των κατευθύνσεων που λειτουργούν διδάσκονται τα εξής
μαθήματα:


Εθνικής και Κοινοτικής (Ενωσιακής) Διοίκησης
Συντονιστική Επιτροπή
Καθηγητής Δ. Παπαγιάννης, Πρόεδρος
Καθηγητής Η. Νικολόπουλος, Μέλος
Καθηγήτρια Μ.-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου, Μέλος

Διδάσκονται:
Προβληματική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Ερευνητική Μεθοδολογία –
Θεσμικός Λόγος, Ευρωπαϊκά συστήματα διακυβέρνησης (Κλασικά πρότυπα
και ηλεκτρονική διακυβέρνηση), ο ρόλος της ελληνικής Διοίκησης στη
διαμόρφωση των κοινοτικών επιλογών, Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου
στο ελληνικό διοικητικό δίκαιο, Δικαιώματα του ανθρώπου και ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, Δημόσια Διοίκηση και Σύστημα Διαχείρισης των Κ.Π.Σ., Τα
διαρθρωτικά ταμεία – οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και η ελληνική
συμμετοχή, Τεχνολογία και ανθρώπινα δικαιώματα, Περιφερειακή πολιτική
και τοπική αυτοδιοίκηση, Οριζόντιες και Κάθετες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,Η συλλειτουργία Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης σε θέματα
ανταγωνισμού.


Νομικού Πολιτισμού
Συντονιστική Επιτροπή
Καθηγήτρια Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Πρόεδρος
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Καθηγήτρια. Σ. Αδάμ, Μέλος
Καθηγητής Σ. Περεντίδης, Μέλος
Διδάσκονται:
Φιλοσοφία και μεθοδολογία της σύγχρονης νομικής επιστήμης, Ιστορική
εισαγωγή στην έννοια του ελληνικού νομικού πολιτισμού: το εξουσιαστικό
φαινόμενο από τον Όμηρο ως την ρωμαιοκρατία, Θεσμοί λαϊκής συμμετοχής,
Κοινωνιολογία του Δικαίου και των Θεσμών: το φαινόμενο του «εμβολιασμού» της ημεδαπής έννομης τάξης με αλλότριες πολιτισμικές αξίες,
Δίκαιο, ηθική και τεχνολογία: νομοθετική διαδικασία και τεχνολογική πρόκληση, Πολιτισμικές αξίες του Ιδιωτικού Δικαίου, Περί των αρχών του δικαιϊκού φαινομένου, Ο κοινοβουλευτισμός χθες, σήμερα, αύριο, Δικαιώματα του
ανθρώπου και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Δίκαιο Πολιτισμικών Θεσμών με
έμφαση στο Δημόσιο Δίκαιο, Ποινή ή αποζημίωση; Το πολιτιστικό υπόβαθρο
της έννομης τάξης, Διαχρονική σύνθεση των πολιτισμικών στοιχείων του
Ελληνικού Δικαίου, Ερευνητική Μεθοδολογία.


Οικονομικής Επιστήμης
Συντονιστική Επιτροπή
Αν. Καθηγητής Θ. Μαριόλης, Πρόεδρος
Επ. Καθηγητής Χ. Οικονομίδης, Μέλος
Επ. Καθηγητής Γ. Πετράκος, Μέλος

Διδάσκονται:
Α' Εξάμηνο: Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Μακροοικονομική Θεωρία Ι,
Μικροοικονομική Θεωρία, Ποσοτικές Μέθοδοι.
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Β' Εξάμηνο: Δημόσια Οικονομική, Διεθνής Οικονομική, Οικονομετρία,
Κοινωνική Οικονομία.
Γ' Εξάμηνο: Ερευνητική Μεθοδολογία, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ,
Οικονομική Πολιτική.
Δ' Εξάμηνο: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.


Φορολογίας και Ελεγκτικής
Συντονιστική Επιτροπή
Καθηγητής Α. Τσάμης, Πρόεδρος
Καθηγητής Α. Αποστόλου, Μέλος
Επ. Καθηγητής Ι. Φίλος, Μέλος

Διδάσκονται:
Χρηματοοικονομική & Διοικητική Λογιστική, Λογιστική Ομίλων, Τραπεζών & Συγχωνεύσεων – Εξαγορών, Εφαρμοσμένη Δημόσια Ελεγκτική,
Μεθοδολογία Στατιστικών Ερευνών, Φορολογική Νομοθεσία & Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Θεσμικά Πλαίσια Λειτουργίας & Ελέγχου Οργανισμών & Επιχειρήσεων, Ειδικά Θέματα Συμβάσεων & Συναλλαγών, Ειδικά
θέματα Ελέγχου & Φορολογίας Οργανισμών & Επιχειρήσεων, Διεθνή Λογιστικά
& Ελεγκτικά Πρότυπα, Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διοίκηση επιχειρήσεων, Μεθοδολογία Ερευνητικών Εργασιών.


Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης

(ΔΗΜΟΣΙΟ MANAGEMENT
Συντονιστική Επιτροπή
Αν. Καθηγητής Β. Κέφης, Πρόεδρος
Αν. Καθηγήτρια Μ. Βενετσανοπούλου, Μέλος
Αν. Καθηγήτρια Α. Ρομπόκου-Καραγιάννη, Μέλος
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Διδάσκονται:
Εφαρμοσμένη Διοίκηση, Οικονομικά για Στελέχη Δημοσίων Οργανισμών
και Υπηρεσιών, Η Διοίκηση Ποιότητας στη Νέα Δημόσια Διαχείριση, Ειδικά Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση και Διαχείριση
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης, Νέες Τεχνολογίες και Δημόσια Διοίκηση, Περιβαλλοντική Διοίκηση,
Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Διαχείριση Έργου, Τουριστική και Πολιτιστική Διαχείριση, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ανθρώπινα Δικαιώματα,
Ερευνητική Μεθοδολογία.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται: α) παρακολούθηση και επιτυχής
εξέταση σε όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης και β) εκπόνηση Διπλωματική Εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.
Κάθε χρόνο εγγράφονται στο Πρόγραμμα κάθε κατεύθυνσης 12 (δώδεκα)
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Καθ’ υπέρβαση του αριθμού αυτού και σε ποσοστό
μέχρι 40% γίνονται δεκτοί υπότροφοι του ΙΚΥ που πληρούν τους όρους και
τις προϋποθέσεις εγγραφής των άλλων μεταπτυχιακών φοιτητών, εφόσον το
γνωστικό αντικείμενο για το οποίο τους έχει δοθεί η υποτροφία, ανταποκρίνεται σε αυτό του Προγράμματος.
Υπεύθυνη για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη λειτουργία του
Προγράμματος είναι η Συντονιστική Επιτροπή της κάθε Κατεύθυνσης.
Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος της κατεύθυνσης Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης και
εναλλάξ για τα επόμενα έτη οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των κατευθύνσεων
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Νομικού Πολιτισμού, Οικονομικής Επιστήμης και Φορολογίας και
Ελεγκτικής.
(Πληροφορίες: 210-9201436)
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1.2

Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Διοίκησης
(ΦΕΚ 324/Β΄/11.02.2004)

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Το Πρόγραμμα με τις επιμέρους κατευθύνσεις του αποσκοπεί να συμβάλλει:
1. στην εξειδίκευση και υψηλή κατάρτιση πτυχιούχων σε αντικείμενα,
θεματικές ενότητες ή επιστημονικούς κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης και
ειδικότερα σε θέματα Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης, Νομικού Πολιτισμού,
Οικονομικής Επιστήμης, Παραγωγής και Διαχείρισης Στατιστικής Πληροφορίας, Σύγχρονων Μεθόδων Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης και Φορολογίας και Ελεγκτικής, καθώς και στην εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες
έρευνες στα αντίστοιχα αντικείμενα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και
διεθνούς κοινότητας και
2. στην υποστήριξη των σπουδών και της έρευνας των μεταπτυχιακών
φοιτητών που αποβλέπουν στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής συναφούς
με γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται σε διδακτικούς και ερευνητικούς
προσανατολισμούς του Τμήματος καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων ή
Ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτά.
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Άρθρο 2
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Το Πρόγραμμα απονέμει:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Δημόσια Διοίκηση» στις εξής
κατευθύνσεις:
1.

Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης

2.

Νομικού Πολιτισμού

3.

Οικονομικής Επιστήμης

4.

Φορολογίας και Ελεγκτικής

5.

Σύγχρονων Μεθόδων Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης (Δημόσιο

Management)
Και οδηγεί σε:
β) Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 3
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Συντονιστική Επιτροπή κάθε κατεύθυνσης (Σ.Ε.Κ.) είναι αρμόδια για
την παρακολούθηση, το συντονισμό και τη λειτουργία του προγράμματος
κάθε κατεύθυνσης, την αναμόρφωση του Προγράμματος Μαθημάτων και τον
ορισμό των διδασκόντων και των επιβλεπόντων των διπλωματικών εργασιών.
2. Κάθε Σ.Ε.Κ. αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που ορίζονται
με διετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κατόπιν προ-
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τάσεως της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του πλέον αρμόδιου
Τομέα. Ο Τομέας Οικονομίας είναι αρμόδιος για την κατεύθυνση «Οικονομική Επιστήμη». Ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου για τις κατευθύνσεις «Εθνικής
και Κοινοτικής Διοίκησης» και «Νομικού Πολιτισμού». Ο Τομέας Φορολογίας και Ελεγκτικής για την κατεύθυνση «Φορολογίας και Ελεγκτικής». Ο
Τομέας Διοικητικής Επιστήμης για την κατεύθυνση «Σύγχρονων Μεθόδων
Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης (Δημόσιο Management)». Τα μέλη ΔΕΠ
της κάθε Σ.Ε.Κ. εκλέγουν τον Πρόεδρό της. Η θητεία των μελών της Σ.Ε.Κ.
μπορεί να ανανεώνεται χωρίς περιορισμό.
3. Την εποπτεία του Προγράμματος έχει η Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος, την οποία σχηματίζουν συλλογικά οι Πρόεδροι των Σ.Ε.Κ. οι οποίοι
εναλλάσσονται με κλήρωση ανά έτος στη θέση του Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
Άρθρο 4
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και προκειμένου για την:
Α) Κατεύθυνση «Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης»: Πτυχιούχοι των
Τμημάτων Νομικής, Δημόσιας Διοίκησης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισοτίμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Β) Κατεύθυνση «Νομικού Πολιτισμού»: Πτυχιούχοι των άλλων Τμημάτων
του Παντείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων και Τμη-
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μάτων Νομικής άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και ομοταγών
αναγνωρισμένων ως ισοτίμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής γίνονται δεκτοί
και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών κλάδων.
Γ) Κατεύθυνση «Οικονομικής Επιστήμης»: Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών
Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και συναφών Τμημάτων,
Τμημάτων Μαθηματικών, Τμημάτων Φυσικής και Τμημάτων των Μηχανικών
Επιστημών, εσωτερικού και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της
αλλοδαπής.
Ε) Κατεύθυνση «Φορολογίας και Ελεγκτικής»: Πτυχιούχοι Τμημάτων του
Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής
καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισοτίμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο: Λογιστική, Χρηματοοικονομική και
Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και όσοι άλλοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών
μπορούν να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
Στ) Κατεύθυνση «Σύγχρονων Μεθόδων Δημόσιας Διοίκησης και
Διαχείρισης (Δημόσιο Management)»: Κάθε πτυχιούχος ελληνικού Πανεπιστημίου ή κάτοχος ισότιμου πανεπιστημιακού τίτλου του εξωτερικού γίνεται
δεκτός στην κατεύθυνση υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. Κάθε
σπουδαστής του μεταπτυχιακού αυτού κύκλου σπουδών εντάσσεται στο
πρόγραμμα διδασκαλίας του και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, οι οποίες ορίζονται από τους διδάσκοντες των μεταπτυχιακών διδασκαλιών και από τον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
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Επίσης, σύμφωνα με το νόμο 2916/2001 αρ.5 παρ.12 γίνονται δεκτοί
απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. συναφών επιστημονικών κατά κατεύθυνση κλάδων.
2. Κάθε χρόνο εγγράφονται στο πρόγραμμα κάθε κατεύθυνσης μέχρι δώδεκα
(12) μεταπτυχιακοί φοιτητές μόνο εφόσον πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις. Καθ’ υπέρβαση του αριθμού αυτού και σε ποσοστό μέχρι 40%
γίνονται δεκτοί υπότροφοι εσωτερικού του ΙΚΥ που πληρούν τους όρους και
τις προϋποθέσεις εγγραφής των άλλων μεταπτυχιακών φοιτητών, εφ’ όσον το
γνωστικό αντικείμενο για το οποίο τους έχει δοθεί η υποτροφία,
ανταποκρίνεται σε αυτό του Προγράμματος.
3. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την κάθε Σ.Ε.Κ., η οποία ορίζει τα
δικαιολογητικά και τις προθεσμίες για την υποβολή αίτησης εισαγωγής,
καθώς και τα κριτήρια επιλογής, όπως ο βαθμός του πτυχίου, οι συστατικές
επιστολές, επιτυχίας σε εξετάσεις, γνώση ξένων γλωσσών, συνέντευξη,
επαγγελματική εμπειρία κ.α.
4. Η κάθε Σ.Ε.Κ. προκηρύσσει εγκαίρως τις θέσεις με όποιους τρόπους
θεωρεί πρόσφορους, οπωσδήποτε όμως και δια του ημερήσιου Τύπου. Όσοι
ενδιαφέρονται να εγγραφούν και να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Προγράμματος και, μέχρι να
συσταθεί αυτή, στη Γραμματεία του Τμήματος.
Άρθρο 5
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και δεν μπορεί να
υπερβαίνει συνολικά τα τρία έτη (2 προβλεπόμενα συν 1 επιπλέον). Οι κάτο-
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χοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι οποίοι γίνονται δεκτοί
στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
δύνανται να ολοκληρώσουν τη διατριβή τους σε τουλάχιστον δύο (2) έτη.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
Συντονιστικής Επιτροπής της Κατεύθυνσης δύναται να επιτραπεί η διακοπή
των σπουδών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία
ακαδημαϊκά έτη.
Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές
ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 2 τίτλων ορίζονται ως εξής:
Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
(Για κάθε μάθημα προβλέπεται υποχρεωτική διδασκαλία-παρακολούθηση 3
ωρών εβδομαδιαίως)
Α΄ Εξάμηνο
Προβληματική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Δ.Μ. 3)
Ερευνητική Μεθοδολογία – Θεσμικός Λόγος (Δ.Μ. 3)
Ευρωπαϊκά συστήματα διακυβέρνησης (Κλασικά πρότυπα και ηλεκτρονική
διακυβέρνηση) (Δ.Μ. 3)
Ο ρόλος της ελληνικής Διοίκησης στη διαμόρφωση των κοινοτικών επιλογών
(Δ.Μ. 3)
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Β΄ Εξάμηνο
Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό διοικητικό δίκαιο (Δ.Μ. 3)
Δικαιώματα του ανθρώπου και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (Δ.Μ. 3)
Δημόσια Διοίκηση και Σύστημα Διαχείρισης των Κ.Π.Σ. (Δ.Μ. 3)
Τα διαρθρωτικά ταμεία – οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και η ελληνική
συμμετοχή (Δ.Μ. 3)
Γ΄ Εξάμηνο
Τεχνολογία και ανθρώπινα δικαιώματα (Δ.Μ. 3)
Περιφερειακή πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση (Δ.Μ. 3)
Οριζόντιες και Κάθετες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Μ. 3)
Η συλλειτουργία Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης σε θέματα ανταγωνισμού
Δ΄ Εξάμηνο
Πρακτική Άσκηση
Διπλωματική Εργασία.
Β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
(Για κάθε μάθημα προβλέπεται υποχρεωτική διδασκαλία-παρακολούθηση 3
ωρών εβδομαδιαίως)
Α΄ Εξάμηνο
Φιλοσοφία και μεθοδολογία της σύγχρονης νομικής επιστήμης / ECTS 7,50
Ιστορική εισαγωγή στην έννοια του ελληνικού νομικού πολιτισμού: το
εξουσιαστικό φαινόμενο από τον Όμηρο ως την ρωμαιοκρατία / ECTS 7,50
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Θεσμοί λαϊκής συμμετοχής / ECTS 7,50
Κοινωνιολογία του Δικαίου και των Θεσμών: το φαινόμενο του
«εμβολιασμού» της ημεδαπής έννομης τάξης με αλλότριες πολιτισμικές αξίες
/ ECTS 7,50
Β΄ Εξάμηνο
Δίκαιο, ηθική και τεχνολογία: νομοθετική διαδικασία και τεχνολογική
πρόκληση / ECTS 7,50
Πολιτισμικές αξίες του Ιδιωτικού Δικαίου/ ECTS 7,50
Περί των αρχών του δικαιϊκού φαινομένου/ ECTS 7,50
Ο κοινοβουλευτισμός χθες, σήμερα, αύριο/ ECTS 7,50
Γ΄ Εξάμηνο
Δικαιώματα του ανθρώπου και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση/ ECTS 7,50
Δίκαιο Πολιτισμικών Θεσμών με έμφαση στο Δημόσιο Δίκαιο / ECTS 7,5
Ποινή ή αποζημίωση; Το πολιτιστικό υπόβαθρο της έννομης τάξης /
ECTS 7,50
Διαχρονική σύνθεση των πολιτισμικών στοιχείων του Ελληνικού Δικαίου /
ECTS 7,50
Δ΄ Εξάμηνο
Ερευνητική Μεθοδολογία / ECTS 5
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ / ECTS 25
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Γ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»
(Για κάθε μάθημα προβλέπεται υποχρεωτική διδασκαλία-παρακολούθηση 4
ωρών εβδομαδιαίως)
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Ανάλυση Εισροών-Εκροών (Δ.Μ. 4)
Μακροοικονομική Θεωρία Ι (Δ.Μ. 4)
Μικροοικονομική Θεωρία (Δ.Μ. 4)
Ποσοτικές Μέθοδοι (Δ.Μ. 4)
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Δημόσια Οικονομική (Δ.Μ. 4)
Διεθνής Οικονομική (Δ.Μ. 4)
Κοινωνική Οικονομία (Δ.Μ. 4)
Οικονομετρία (Δ.Μ. 4)
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Ερευνητική Μεθοδολογία (υποχρεωτικό σεμινάριο) (Δ.Μ. 4)
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ (Δ.Μ. 4)
Οικονομική Πολιτική (Δ.Μ. 4)
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική Εργασία (Δ.Μ. 12)
Δ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ»
(Για κάθε μάθημα προβλέπεται υποχρεωτική διδασκαλία-παρακολούθηση 3
ωρών εβδομαδιαίως)
Α' Ε ξ ά μ η ν ο
Χρηματοοικονομική & Διοικητική Λογιστική
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Λογιστική Ομίλων, Τραπεζών & Συγχωνεύσεων – Εξαγορών
Εφαρμοσμένη Δημόσια Ελεγκτική
Μεθοδολογία Στατιστικών Ερευνών
Β' Ε ξ ά μ η ν ο
Φορολογική Νομοθεσία & Επιχειρηματικές Αποφάσεις
Θεσμικά Πλαίσια Λειτουργίας & Ελέγχου Οργανισμών & Επιχειρήσεων
Ειδικά Θέματα Συμβάσεων & Συναλλαγών
Γ' Ε ξ ά μ η ν ο
Ειδικά θέματα Ελέγχου & Φορολογίας Οργανισμών & Επιχειρήσεων
Διεθνή Λογιστικά & Ελεγκτικά Πρότυπα
Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διοίκηση επιχειρήσεων
Δ' Ε ξ ά μ η ν ο
Μεθοδολογία Ερευνητικών Εργασιών
Ε)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

«ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ

ΜΕΘΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟ MANAGEMENT)»
(Για κάθε μάθημα προβλέπεται υποχρεωτική διδασκαλία-παρακολούθηση 3
ωρών εβδομαδιαίως)
Α’ Εξάμηνο
Εφαρμοσμένη Διοίκηση
Οικονομικά για Στελέχη Δημοσίων Οργανισμών και Υπηρεσιών
Η Διοίκηση Ποιότητας στη Νέα Δημόσια Διαχείριση
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Ειδικά Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Β’ Εξάμηνο
Διοίκηση και Διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης
Νέες Τεχνολογίες και Δημόσια Διοίκηση
Περιβαλλοντική Διοίκηση
Γ’ Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διαχείριση Έργου
Τουριστική και Πολιτιστική Διαχείριση
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Δ’ Εξάμηνο
Ερευνητική Μεθοδολογία
Διπλωματική Εργασία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η κάθε Σ.Ε.Κ. ορίζει ανά εξάμηνο έναν ή περισσότερους διδάσκοντες για
κάθε μάθημα. Σε κάθε μάθημα σύνθεσης (όπου υπάρχει) ορίζονται
τουλάχιστον δύο διδάσκοντες. Διδάσκοντες ορίζονται όλα τα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ή άλλων Τμημάτων του Παντείου
Πανεπιστημίου ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ομότιμοι
καθηγητές, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος ή αναγνωρισμένοι επιστήμονες με εξειδικευμένες
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γνώσεις στα αντικείμενα του Προγράμματος. Οι υπεύθυνοι διδάσκοντες κάθε
μαθήματος καταθέτουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., το αργότερο μια
εβδομάδα πριν την έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου, αναλυτικό διάγραμμα
του μαθήματος, ενδεικτική βιβλιογραφία και συνιστώμενα βιβλία, προκειμένου, μέσω της Γραμματείας, να λάβουν εγκαίρως γνώση οι φοιτητές.
Άρθρο 8
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και βεβαιώνεται με την υπογραφή των
διδασκόντων. Στο τέλος κάθε εξαμήνου όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές διαθέτουν βεβαιώσεις παρακολούθησης προσέρχονται σε προφορικές ή γραπτές
εξετάσεις. Οι προφορικές εξετάσεις είναι δημόσιες. Μεταπτυχιακοί φοιτητές
που δεν παρακολούθησαν κανονικά ή που απέτυχαν σε δύο (2), το πολύ,
μαθήματα του εξαμήνου οφείλουν να παρακολουθήσουν ή αντίστοιχα να
παρακολουθήσουν ξανά τα μαθήματα αυτά και να προσέλθουν στις εξετάσεις
τους επόμενου αντίστοιχου (χειμερινού ή εαρινού) εξαμήνου. Αν και πάλι δεν
προσέλθουν ή αν αποτύχουν σε ένα από τα μαθήματα αυτά δικαιούνται να
λάβουν βεβαίωση για όσα μαθήματα εξετάστηκαν με επιτυχία και οι σπουδές
τους τερματίζονται. Δεν προβλέπεται επανεξέταση για μεταπτυχιακούς
φοιτητές που δεν προσήλθαν ή απέτυχαν σε τρία μαθήματα του ίδιου εξαμήνου. Δικαιούνται βεβαίωση για όσα μαθήματα εξετάστηκαν με επιτυχία και οι
σπουδές τους τερματίζονται. Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων
γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών
γίνεται με βαθμολογική κλίμακα από το 0 (μηδέν) μέχρι το 10 (δέκα) με βάση
το 5 (πέντε).
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Άρθρο 9
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Οι διπλωματικές εργασίες σε όλες τις κατευθύνσεις:
α) ανατίθενται στην αρχή του Δ΄ εξαμήνου σπουδών από τη Συντονιστική
Επιτροπή της Κατεύθυνσης, η οποία ορίζει και τον επιβλέποντα,
β) κατατίθενται στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου. Η ημερομηνία της κατάθεσης
μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο σπουδών με απόφαση της
Συντονιστικής Επιτροπής κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος και
γ) υποστηρίζονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής που ορίζεται από τη
Συντονιστική Επιτροπή της Κατεύθυνσης και περιλαμβάνει τον επιβλέποντα.
Η υποστήριξη γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα με την κατάθεσή της και
εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα
μαθήματα.
2. Η τριμελής επιτροπή αποφασίζει τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας
με ελάχιστο αποδεκτό βαθμό το έξι (6). Σε περίπτωση μη κατάθεσης εντός
του προβλεπόμενου χρόνου ή απόρριψης της διπλωματικής εργασίας από την
τριμελή επιτροπή, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να λάβουν
βεβαίωση για όσα μαθήματα εξετάστηκαν με επιτυχία και οι σπουδές τους
τερματίζονται. Η διπλωματική εργασία συμμετέχει στον τελικό βαθμό με
τρεις (3) Διδακτικές Μονάδες.
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Άρθρο 10
ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και της διπλωματικής
εργασίας σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Κατεύθυνσης απονέμεται ο Μεταπτυχιακός τίτλος.
2. Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως μέσος όρος της βαθμολογίας του συνόλου
των Διδακτικών Μονάδων και ο τίτλος απονέμεται με το βαθμό και τη
διάκριση «Καλώς», «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα» σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Άρθρο 11
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Για

τη

διεξαγωγή

των

μαθημάτων

του

παρόντος

Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών το Πάντειο Πανεπιστήμιο παρέχει τις απαραίτητες
αίθουσες διδασκαλίας και εποπτικά μέσα. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο παρέχει
επίσης πρόσβαση στην κεντρική βιβλιοθήκη.
Άρθρο 12
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
1. Το κόστος της λειτουργίας του Προγράμματος χρηματοδοτείται από τον
Προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου, από χορηγίες φυσικών ή
νομικών προσώπων και επικουρικά από τον προϋπολογισμό του Τμήματος
όταν αυτός προβλέπεται, κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων αυτού.
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2. Οι χρηματοδοτικοί πόροι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
μπορούν να χρησιμοποιούνται, μεταξύ των άλλων, για ταξίδια και λοιπά
έξοδα

μετακινήσεων

διδασκόντων

και

τη

στήριξη

της

αναγκαίας

υλικοτεχνικής υποδομής του Προγράμματος.

2. Ερευνητικά Προγράμματα του Τμήματος
2.1 Πρόγραμμα TEMPUS (IB_JEP-17018-2002) με τίτλο «Δημόσια
Διοίκηση και Διαχείριση στη Σκόδρα Αλβανίας»
Το Τμήμα συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα μαζί με το
Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, το Πανεπιστήμιο Karl-Franzens του Graz
Αυστρίας, τη Νομική Σχολή «Luigi Gurakuqi» Σκόδρα και τον Δήμο
Σκόδρα. Σκοπός του προγράμματος είναι η αναδιοργάνωση και ο
εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης στην Αλβανία και της τοπικής
διοίκησης στη Σκόδρα.Η διάρκεια του προγράμματος είναι η τριετία 20032006.
2.2 Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μονάδα Καινοτομίας και Εππιχειρηματικότητας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και δια Βίου
Μάθηση”
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Στο εν λόγω πρόγραμμα το Τμήμα συμμετέχει με τον καθηγητή κ.
Αν. Τσάμη ο οποίος είναι επιστημονικός υπεύθυνος και συντοντιστής
3. Ερευνητικά Κέντρα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
3.1 Κέντρο Νομικού Πολιτισμού
Το Κέντρο Νομικού Πολιτισμού λειτουργεί στα πλαίσια του Τομέα
Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης. Το Κέντρο έχει
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.
Το Κέντρο αποσκοπεί στη διαχείριση του νομικού πολιτισμού και
ειδικότερα:
α) στη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση του πηγαίου υλικού,
β) στη συγγραφή, μετάφραση και δημοσίευση βιβλιοκρισιών, μελετών και
διατριβών,
γ) στην κατάρτιση και προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων,
δ) στην οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και μαθημάτων,
ε) στη διαπανεπιστημιακή συνεργασία με Ιδρύματα που επιδιώκουν
συναφείς σκοπούς,
στ) στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο χώρο της αρμοδιότητάς
του και
ζ) στην ανάληψη κάθε επιστημονικής δραστηριότητας που θα διευκολύνει
το διδακτικό και
ερευνητικό έργο στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Νομικού
Πολιτισμού.
Το Κέντρο διοικείται από 7μελή Διοικούσα Επιτροπή.
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3.2 Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Ελληνιστικού Δικαίου
Η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου την 26η/10/1988 ενέκρινε την
ίδρυση του Κέντρου και επικύρωσε τον Κανονισμό Λειτουργίας του.
Σκοποί
α) Η έρευνα των θεσμών τόσο του Αρχαίου Ελληνικού όσο και του
ελληνιστικού δικαίου και η συστηματική και επιστημονική κατάταξη και
μελέτη όλων των σχετικών με αυτά γνώσεων και πληροφοριών. Επίσης, η
προώθηση της έρευνας και μελέτης των αντίστοιχων προς τα παραπάνω
οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών θεσμών.
β) Η κατάρτιση και προώθηση βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων
ερευνητικών προγραμμάτων, οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και
μαθημάτων. Η μέριμνα επίσης για την έκδοση επιστημονικών έργων, διδακτορικών διατριβών ή μικρότερων εργασιών αναφερομένων σε θέματα περιλαμβανόμενα στην ευθύς προηγούμενη παράγραφο.
γ) Η μέριμνα για τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους επιστήμονες προτιθέμενους να μελετήσουν το αρχαίο ελληνικό ή ελληνιστικό δίκαιο και τους
άλλους συναφείς τους κλάδους ως αναφέρονται παραπάνω.
δ) Η συνεργασία με αλλοδαπά Πανεπιστήμια και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
και Κέντρα Ερευνών που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς και γενικά ανάπτυξη κάθε σχετικής με το γνωστικό του αντικείμενο επιστημονικής δραστηριότητας. Η παροχή επίσης συμβουλευτικών υπηρεσιών και οργάνωση μεταπτυχιακών μαθημάτων.
Το Κέντρο διοικείται από 5μελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει ως εξής:
1. Kαθηγήτρια Σ. Αδάμ (Διευθύντρια)
2. Καθηγήτρια Φ. Στεφανοπούλου
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3. Ομότιμος Καθηγητής Χ. Γκούτος
4. Αν. Καθηγήτρια Μαρία Βενετσανοπούλου
5. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών
3.3 Kέντρο Ερευνών και Διαχείρισης Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Αποκέντρωσης (Κ.Ε.ΔΙ.Τ.Α.Α.)
Το Κέντρο Ερευνών και Διαχείρισης Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΚΕ.ΔΙ.Τ.Α.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου,
ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και λειτουργεί διατομεακά στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.
Το Κέντρο αποσκοπεί στην έρευνα του θεσμού της Τοπικής Αυτόδιοίκησης και στη συστηματική και επιστημονική κατάταξη και μελέτη
όλων των σχετικών γνώσεων και πληροφοριών καθώς και στην επίλυση
των προβλημάτων που αναφύονται στις σχέσεις μεταξύ Τοπικής Αυτόδιοίκησης και Κρατικής Εξουσίας.
Ειδικότερα αποβλέπει: Στην ανάπτυξη των ακόλουθων ερευνητικών
τομέων: Θεσμικό – οργανωτικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκή διάσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μορφές ελέγχου Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νέες τεχνολογίες
και Κοινωνία της Πληροφορίας,

Διαχείριση (management) Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, Ολική Ποιότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οικονομικά
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λογιστική διαχείριση Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Επιχειρηματική δράση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Στην επιμόρφωση αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων, Στην
οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, Στην έκδοση επιστημονικών έργων και
παραγωγή εποπτικού υλικού, Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και
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γνωμοδοτήσεων, Στη συνεργασία με Πανεπιστήμια και Κέντρα Ερευνών
της ημεδαπής και αλλοδαπής.
Το Κέντρο διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή.
3.4 Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕ.ΔΙ.Β.Α.)
GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT CENTER
(GO.S.DE.C.)
Ιδρύεται Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕ.ΔΙ.Β.Α.-στο
εξής: το Κέντρο) στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (στο εξής: το Τμήμα) του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (στο εξής:
το Πανεπιστήμιο).
Το Κέντρο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με διοικητική, διαχειριστική και οικονομική αυτοτέλεια. Εποπτεύον όργανο είναι η Γενική
Συνέλευση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.
Η οργάνωση και η λειτουργία του Κέντρου διέπονται από τον Γενικό
Κανονισμό του Πανεπιστημίου, όπως αυτός συμπληρώνεται από τον
παρόντα Ειδικό Κανονισμό.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Οι αντικειμενικοί σκοποί του Κέντρου είναι:
-η ενδελεχής μελέτη και η διερεύνηση των μεταβολών του πολιτικού,
κοινωνικού, πολιτιστικού, θεσμικού, οικονομικού και τεχνολογικού
περιβάλλοντος,
-η παρακολούθηση και η επεξεργασία πολιτικών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα,
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-η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους λήπτες αποφάσεων (φορείς
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικούς εταίρους κ.ά.) για την
πληρέστερη κατανόηση των μεταβολών του διεθνούς οικονομικού και
κοινωνικού περιβάλλοντος,
-η διατύπωση προτάσεων και παρεμβάσεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων,
-η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών
διοίκησης,
-η προαγωγή συστηματικής μεθοδολογικής διερεύνησης των προβλημάτων
που απασχολούν τη Δημόσια Διοίκηση και τους πολίτες,
-οι ασφαλείς προβλέψεις και η παροχή λύσεων που ικανοποιούν τις ανάγκες
των εργαζόμενων στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς,
-η μελέτη θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης σε
διεθνές, κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο,
-η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η εξάλειψη των χρονικών
υστερήσεων στις συναλλαγές κράτους-πολίτη με την εφαρμογή της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
-η παρακολούθηση και η εξέλιξη της νομολογίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη
σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο,
-η υιοθέτηση νέων πολιτικών διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης
βασισμένων στην εμπειρία και στα δεδομένα των προηγμένων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
-η συμβολή στην ανάδειξη της αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης και της
περιβαλλοντικής εταιρικής υπευθυνότητας,
-η αναδιάρθρωση των λειτουργιών του δημόσιου τομέα,
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-η διατύπωση δυναμικών κριτηρίων παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών,
-ο σχεδιασμός νέων και καινοτόμων πολιτικών που αφορούν τη προστασία
του περιβάλλοντος, τη διαχείριση φυσικών και ενεργειακών πόρων, τη
συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την υγεία, την απασχόληση, την
κοινωνική συνοχή, την έρευνα κ.ά.,
-η εφαρμογή του benchmarking (συγκριτικής προτυποποίησης-αξιολόγησης) για την εκπόνηση μοντέλων ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας στα
πρότυπα των Scandinavian (Σουηδία, Φινλανδία), Continental (Γερμανία)
και South-European (Ιταλία, Πορτογαλία),
-η ανάδειξη της εταιρικής διακυβέρνησης,
-η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αποφυγή κρίσεων (crisis
management),
-η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αποφυγή των
συγκρούσεων και τη διατάραξη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των
εργαζομένων

στις

επιχειρήσεις

και

τους

οργανισμούς

(conflict

management),
-η έκδοση επιστημονικού περιοδικού (journal) στα πρότυπα αντίστοιχων
του εξωτερικού.
_____________________________________
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