ΑΠΟΦΑΗ 854/2-7-2018
Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του Σμιματοσ Πολιτικισ
Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου
Ακθνϊν με τίτλο «Δθμόςιο Δίκαιο και Δθμόςια Πολιτικι»

Η ΤΓΚΛΗΣΟ
ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4485/17 «Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ,
ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 114), και ειδικότερα τα άρκρα 30
ζωσ και 37, 45 και 85
2. τθν υπ’ αρικμ. 163204/Η1/29-9-2017 Εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων
3. Σθν υπ’ αρικμ. 216772/Z1/8-12-2017 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Βϋ)
με τίτλο «Σρόποσ κατάρτιςθσ του αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ λειτουργίασ και τθσ
ζκκεςθσ βιωςιμότθτασ των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν πουδϊν»
4. τισ παραγράφουσ 7 και 8 του άρκρου 19 και τθν παρ. 3α του άρκρου 42 του Ν.4521
«Κδρυςθ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ και άλλεσ διατάξεισ»
5. τισ παραγράφουσ 1 και 5 του άρκρου 101 του Ν. 4547/18 (ΦΕΚ Αϋ102)
6. τισ διατάξεισ του Ν.4009/2011 «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των
ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων (ΦΕΚ Αϋ195), όπωσ
τροποποιικθκαν και ιςχφουν
7. τισ διατάξεισ του Ν.4386/2016 «Ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ
Αϋ83), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν
8. το Π.Δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Αϋ124) «Κδρυςθ, μετονομαςία, αναςυγκρότθςθ χολϊν και
ίδρυςθ Σμιματοσ ςτο Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν»
9. Σισ διατάξεισ του Ν. 3374/2005 και ιδίωσ τα άρκρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Αϋ, 02-08-2005)
«Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. φςτθμα μεταφοράσ και
ςυςςϊρευςθσ πιςτωτικϊν μονάδων - Παράρτθμα διπλϊματοσ» όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει
10. Σο απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ Πολιτικισ Επιςτιμθσ και
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του ΕΚΠΑ (ςυνεδρίαςθ 27θσ Μαρτίου 2018)
11. Σο απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του ΕΚΠΑ
(ςυνεδρίαςθ 30-4-2018)
12. Σο απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ υγκλιτου του ΕΚΠΑ (ςυνεδρία 30-4-2018)
13. το γεγονόσ ότι με τθν παροφςα δεν προκαλείται δαπάνθ εισ βάρουσ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ
αποφαςίηουμε:
τθν ζγκριςθ του Κανονιςμοφ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του Σμιματοσ
Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Δθμόςιο Δίκαιο και
Δθμόςια Πολιτικι», από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019, ωσ ακολοφκωσ:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΚΟΠΟ
Αντικείμενο του Προγράμματοσ είναι θ εμβάκυνςθ ςτισ ςυμπλθρωματικζσ γνωςτικζσ
περιοχζσ του δθμόςιου δικαίου και τθσ δθμόςιασ πολιτικισ, με ςτόχο τθν ανάλυςθ και
κατανόθςθ, μζςα από μία διεπιςτθμονικι κεϊρθςθ, των βαςικϊν αλλαγϊν που
ςυντελοφνται ςτο ρόλο, ςτα νομικά κεμζλια και τουσ κεςμοφσ κακϊσ και ςτθν οργάνωςθ
και τθ λειτουργία του ςφγχρονου κράτουσ.
κοπόσ του Προγράμματοσ είναι θ μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ ςτα γνωςτικά αντικείμενα του
Προγράμματοσ κακϊσ και θ εξειδίκευςθ επιςτθμόνων που κα ςτελεχϊςουν οργανιςμοφσ
του ευρφτερου δθμοςίου τομζα, ϊςτε να μποροφν να υποςτθρίξουν ενεργά τθν προϊκθςθ
και υλοποίθςθ αποτελεςματικϊν δθμοςίων πολιτικϊν. Σο πρόγραμμα απευκφνεται επίςθσ
ςε ςτελζχθ του ιδιωτικοφ τομζα που επικυμοφν να εξοικειωκοφν με τθν νομικοπολιτικι
πολλαπλότθτα του ςφγχρονου κράτουσ και να ςυμβάλουν, από τθ κζςθ τουσ, ωσ
ςφμβουλοι, εξωτερικοί ςυνεργάτεσ ι εμπειρογνϊμονεσ, ςτθν αντιμετϊπιςθ ςφνκετων
προβλθμάτων δθμόςιασ πολιτικισ και ςτθν προαγωγι ςφγχρονων μεκόδων και τεχνικϊν
διακυβζρνθςθσ.
Σο ΠΜ οδθγεί ςτθν απονομι Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτο Δθμόςιο Δίκαιο
και Δθμόςια Πολιτικι μετά τθν πλιρθ και επιτυχι ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν με βάςθ το
πρόγραμμα ςπουδϊν.
Οι τίτλοι απονζμονται από το Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του
Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΠΜ
Αρμόδια όργανα για τθ λειτουργία του ΠΜ ςφμφωνα με τον Ν. 4485/2017 είναι:
1. Η υνζλευςθ του Σμιματοσ.
2. Η υντονιςτικι Επιτροπι (Ε) του ΠΜ: απαρτίηεται από πζντε (5) μζλθ ΔΕΠ του
Σμιματοσ, που ζχουν αναλάβει μεταπτυχιακό ζργο και εκλζγονται από τθ υνζλευςθ
του Σμιματοσ για διετι κθτεία. Σα μζλθ τθσ Ε δεν δικαιοφνται επιπλζον αμοιβι ι
αποηθμίωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν επιτροπι. Πρόεδροσ τθσ Ε είναι ο
Διευκυντισ του ΠΜ, ο οποίοσ ορίηεται από τθ υνζλευςθ μεταξφ των μελϊν τθσ Ε. Θ
κθτεία του Προζδρου τθσ Ε μπορεί να ανανεωκεί μία φορά. Θ Ε είναι αρμόδια για
τθν παρακολοφκθςθ και τον ςυντονιςμό τθσ λειτουργίασ του προγράμματοσ και:
- Ειςθγείται ςτθ υνζλευςθ τθν κατανομι του διδακτικοφ ζργου μεταξφ των
διδαςκόντων του ΠΜ.
- Ορίηει τον επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ εξζταςθσ διπλωματικϊν
εργαςιϊν, ο οριςμόσ τθσ οποίασ επικυρϊνεται από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ.
- Εξετάηει φοιτθτικά κζματα όπωσ αιτιςεισ αναςτολισ φοίτθςθσ, παράταςθσ ςπουδϊν,
διαγραφισ φοιτθτϊν/τριϊν, αναγνϊριςθσ μακθμάτων από προθγοφμενθ
μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ, αντικατάςταςθσ μακθμάτων του παρόντοσ Προγράμματοσ
με μακιματα άλλων Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων, και ειςθγείται ςχετικά ςτθ
υνζλευςθ του Σμιματοσ.
- Ορίηει τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ υποψιφιων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, θ οποία
αποτελείται από διδάςκοντεσ του ΠΜ, μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ Πολιτικισ Επιςτιμθσ
και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
- Αποφαςίηει, με εξουςιοδότθςθ τθσ υνζλευςθσ, κάκε κζμα που αφορά τθν οικονομικι
διαχείριςθ του Προγράμματοσ και ειδικότερα τθν ζγκριςθ των δαπανϊν του

Προγράμματοσ, πιςτοποιϊντασ τθ ςχζςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν με τισ εκάςτοτε
αιτοφμενεσ δαπάνεσ.
3. Ο Διευκυντισ του ΠΜ και ο Αναπλθρωτισ του: Ο Διευκυντισ του ΠΜ είναι μζλοσ
ΔΕΠ πρϊτθσ βακμίδασ ι τθσ βακμίδασ του αναπλθρωτι, του ιδίου ι ςυναφοφσ
γνωςτικοφ αντικειμζνου με το γνωςτικό αντικείμενο του ΠΜ Επιπλζον, είναι μζλοσ και
Πρόεδροσ τθσ Ε. Ορίηεται μαηί με τον Αναπλθρωτι του, με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ
του Σμιματοσ.
Ο Διευκυντισ του ΠΜ ειςθγείται ςτα αρμόδια όργανα του Ιδρφματοσ για κάκε κζμα
που αφορά τθν αποτελεςματικι λειτουργία του Προγράμματοσ. Ο Διευκυντισ δεν
μπορεί να ζχει περιςςότερεσ από δφο (2) ςυνεχόμενεσ κθτείεσ και δεν δικαιοφται
επιπλζον αμοιβι για το διοικθτικό του ζργο ωσ Διευκυντι. Ζχει τισ ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:
α) υγκαλεί ςε ςυνεδρίαςθ τθ Ε.
β) Καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ των εν λόγω ςυνεδριάςεων, λαμβάνοντασ
υπόψθ ειςθγιςεισ των μελϊν και οργάνων του ΠΜ.
γ) Ορίηει εκλογζσ για τθν αναπλιρωςθ μελϊν επιτροπϊν λόγω κζνωςθσ κζςθσ.
δ) Ζχει τθν ευκφνθ ςφνταξθσ του προχπολογιςμοφ και απολογιςμοφ του
Προγράμματοσ, τουσ οποίουσ υποβάλλει ςτθ υνζλευςθ για ζγκριςθ.
ε) Είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και
για τθν ζκδοςθ των εντολϊν πλθρωμισ των ςχετικϊν δαπανϊν.
ςτ) Κατά τθ λιξθ τθσ κθτείασ του, κακϊσ και τθσ Ε, ςυντάςςει αναλυτικό
απολογιςμό του ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου του ΠΜ, κακϊσ και των
λοιπϊν δραςτθριοτιτων του, με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των ςπουδϊν, τθν καλφτερθ
αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθ βελτιςτοποίθςθ των υφιςτάμενων
υποδομϊν και τθν κοινωνικά επωφελι χριςθ των διακζςιμων πόρων του ΠΜ.
Ο Αναπλθρωτισ Διευκυντισ του ΠΜ είναι Κακθγθτισ ι Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ και
εκπλθρϊνει τα κακικοντα του Διευκυντι ςε περίπτωςθ απουςίασ του.
Σο ΠΜ «Δθμόςιο Δίκαιο και Δθμόςια Πολιτικι» υποςτθρίηεται από τθ Γραμματεία του
Προγράμματοσ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ του ΕΚΠΑ και βρίςκεται υπό τθν εποπτεία τθσ Γραμματείασ του Σμιματοσ
Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του ΕΚΠΑ. Θ Γραμματεία του ΠΜ ζχει ωσ
κακικον τθ γραμματειακι υποςτιριξθ του ΠΜ, ςτθν οποία κατ’ εξοχιν περιλαμβάνεται θ
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ επιλογισ υποψθφίων, θ τιρθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων
του Προγράμματοσ, θ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ Ε κλπ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ
το ΠΜ γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι των Σμθμάτων Πολιτικϊν, Οικονομικϊν, Διοικθτικϊν,
και Νομικϊν Επιςτθμϊν, πτυχιοφχοι των Σμθμάτων Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν
κακϊσ και πτυχιοφχοι χολϊν Κοινωνικϊν και ςυναφϊν Επιςτθμϊν Πανεπιςτθμίων τθσ
θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. Γίνονται επίςθσ δεκτοί
πτυχιοφχοι Σμθμάτων ΑΣΕΙ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου. Επίςθσ γίνονται δεκτοί
φοιτθτζσ που οφείλουν ζωσ δφο (2) μακιματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα καταςτοφν
πτυχιοφχοι ςτθν αμζςωσ επόμενθ εξεταςτικι περίοδο.
Ο ανϊτατοσ αρικμόσ των ειςακτζων φοιτθτϊν ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν
ορίηεται ςε τριάντα (30) ςυνολικά.
Σο ΠΜ «Δθμόςιο Δίκαιο και Δθμόςια Πολιτικι» δζχεται μζχρι τριάντα (30) φοιτθτζσ ανά
ακαδθμαϊκό ζτοσ και προγραμματίηεται να απαςχολεί μζχρι δεκαπζντε (15) ςυνολικά
διδάςκοντεσ, 80% από το Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του ΕΚΠΑ

και 20% από Πανεπιςτιμια και Ερευνθτικά Κζντρα τθσ θμεδαπισ και τθσ Αλλοδαπισ. Αυτό
αντιςτοιχεί ςε ζναν διδάςκοντα ανά δφο φοιτθτζσ.
θμειϊνεται ότι ο μζγιςτοσ αρικμόσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτα ΠΜ του Σμιματοσ
Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ είναι περίπου εκατόν είκοςι πζντε (125) ανά
ζτοσ ςε ςχζςθ και με τον αρικμό των περίπου τριακοςίων πενιντα (350) προπτυχιακϊν
φοιτθτϊν ανά ζτοσ και των τριάντα οκτϊ (38) διδαςκόντων του Σμιματοσ Πολιτικισ
Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του ΕΚΠΑ.
Σα ανωτζρω ςτοιχεία δίνονται κατά προςζγγιςθ και ανταποκρίνονται ςτα δεδομζνα του
ζτουσ ςφνταξθσ του Κανονιςμοφ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΡΟΠΟ ΕΙΑΓΩΓΗ
Θ επιλογι των φοιτθτϊν γίνεται ςφμφωνα με τον Ν. 4485/2017 και τισ προβλζψεισ του
παρόντοσ Κανονιςμοφ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν.
Κάκε χρόνο κατά τουσ μινεσ Απρίλιο ι Μάιο, με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ
Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του ΕΚΠΑ, δθμοςιεφεται και αναρτάται ςτθν
ιςτοςελίδα του Σμιματοσ και του Ιδρφματοσ προκιρυξθ για τθν ειςαγωγι μεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν ςτο ΠΜ. Οι ςχετικζσ αιτιςεισ μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά
κατατίκενται ςτθ Γραμματεία του ΠΜ, εντόσ προκεςμίασ που ορίηεται με τθν προκιρυξθ
και μπορεί να παρατακεί με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ.
Απαραίτθτα δικαιολογθτικά είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αίτθςθ υμμετοχισ
Βιογραφικό ςθμείωμα
Επικυρωμζνο Αντίγραφο πτυχίου ι βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν
Δθμοςιεφςεισ ςε περιοδικά με κριτζσ, εάν υπάρχουν
Αποδεικτικά επαγγελματικισ ι ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, εάν υπάρχουν
Φωτοτυπία δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ
Δφο κλειςτζσ εμπιςτευτικζσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ, τουλάχιςτον θ μία εκ των οποίων
από μζλοσ ΔΕΠ.
8. Πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ Αγγλικισ γλϊςςασ, επιπζδου Γ2.
Οι φοιτθτζσ από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό
αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ από τον ΔΟΑΣΑΠ, ςφμφωνα με το άρκρ.34 παρ. 7 του Ν.
4485/2017.
Θ επιλογι των ειςακτζων γίνεται βάςει των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ που ορίηει θ
ετιςια προκιρυξθ ειςαγωγισ νζων φοιτθτϊν.
Με βάςθ τα ςυνολικά κριτιρια, θ Ε καταρτίηει τον Πίνακα αξιολόγθςθσ των υποψθφίων
και τον κατακζτει προσ ζγκριςθ ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ.
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ γίνονται δεκτοί όλοι οι ιςοβακμιςαντεσ.
Οι επιτυχόντεσ κα πρζπει να εγγραφοφν ςφμφωνα με όςα προβλζπει ςχετικϊσ εκδιδόμενθ
ανακοίνωςθ του Σμιματοσ, θ οποία αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του.
Θ υντονιςτικι Επιτροπι μπορεί, εφόςον κρικεί απαραίτθτο, να αποφαςίςει τθν
υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ, εκ μζρουσ εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν, μζχρι δφο (2)
μακθμάτων του Προπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν .
ε περίπτωςθ μθ εγγραφισ ενόσ ι περιςςοτζρων φοιτθτϊν κατά τθν ανακοινωκείςα
θμερομθνία εγγραφισ, καλοφνται, αν υπάρχουν, οι επιλαχόντεσ, με βάςθ τθ ςειρά τουσ
ςτον εγκεκριμζνο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφοφν ςτο Πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΣΗΗ
Θ χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ ςτο ΠΜ που οδθγεί ςτθ λιψθ Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν
πουδϊν (ΔΜ) ορίηεται ςε τρία (3) ακαδθμαϊκά εξάμθνα, ςτα οποία περιλαμβάνεται και ο
χρόνοσ εκπόνθςθσ διπλωματικισ εργαςίασ.
Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ με αίτθςι του μπορεί να ηθτιςει αιτιολογθμζνα αναςτολι
φοίτθςθσ. Σο αίτθμα για αναςτολι φοίτθςθσ εξετάηεται από τθ Ε, θ οποία ακολοφκωσ
ειςθγείται ςτθ υνζλευςθ.
Θ αναςτολι τθσ φοιτθτικισ ιδιότθτασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δφο (2) ςυνεχόμενα
εξάμθνα.
Σα εξάμθνα αναςτολισ τθσ φοιτθτικισ ιδιότθτασ δεν προςμετρϊνται ςτθν προβλεπόμενθ
ανϊτατθ διάρκεια κανονικισ φοίτθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
Σο ενδεικτικό πρόγραμμα των μακθμάτων διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
Τποχρεωτικά μακιματα
Ιςτορικι
Διαμόρφωςθ
φγχρονθ
Εξζλιξθ
υνταγματικοφ Κράτουσ
Α’ Εξάμθνο

Μακιματα επιλογισ
και
του

----------

Ευρωπαϊκό Δθμόςιο Δίκαιο και
Ευρωπαϊκι Ενοποίθςθ

-----------

χεδιαςμόσ
και
Δθμόςιασ Πολιτικισ

-----------

Πιςτωτικζσ
μονάδεσ
7,5 ECTS

7,5 ECTS

Ανάλυςθ

7,5 ECTS

Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

7,5 ECTS
----------ΤΝΟΛΟ
Θεςμοί
και
Πολιτικζσ
Προςταςίασ των Δικαιωμάτων
του Ανκρϊπου (ςε εκνικό,
ευρωπαϊκό
και
διεκνζσ
επίπεδο)

30 ECTS
7,5 ECTS

Ρυκμιςτικζσ Πολιτικζσ

7,5 ECTS

Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ

7,5 ECTS

Β’ Εξάμθνο
Θεςμοί
και
Προςταςίασ
Περιβάλλοντοσ

Πολιτικζσ
του

7,5 ECTS

Επίκαιρα Θζματα
Διοίκθςθσ

Δθμόςιασ

7,5 ECTS

Επίκαιρα
Δικαίου

Θζματα

Δθμοςίου

7,5 ECTS

Επίκαιρα Θζματα
Πολιτικισ

Δθμόςιασ

7,5 ECTS

Γ’ Εξάμθνο

ΤΝΟΛΟ
Εκπόνθςθ και υποςτιριξθ διπλωματικισ εργαςίασ

30 ECTS
30 ECTS

ΤΝΟΛΟ

90 ECTS

Από τον πιο πάνω κατάλογο μακθμάτων, τα μακιματα του Α` εξαμινου είναι υποχρεωτικά,
ενϊ από αυτά του Β` εξαμινου κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ οφείλει να επιλζγει τζςςερα
(4) μακιματα. Οι πιςτωτικζσ μονάδεσ για κάκε μάκθμα είναι 7,5 ECTS, δθλαδι ςφνολο 30
ECTS ανά εξάμθνο.
Με απόφαςθ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ ενόσ από τα
μακιματα επιλογισ, με μάκθμα άλλου ΠΜ του Σμιματοσ. το μάκθμα αυτό
αναγνωρίηονται 7,5 ECTS.
Θ διδαςκαλία των μακθμάτων γίνεται διά ηϊςθσ ςτθν ελλθνικι ι/και, για οριςμζνα από
αυτά, ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Θ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων και ςεμιναρίων είναι
υποχρεωτικι. Φοιτθτζσ των οποίων οι απουςίεσ υπερβαίνουν το 20% του ςυνόλου των
διδαχκειςϊν ωρϊν κάκε μακιματοσ δεν δικαιοφνται να εξεταςτοφν και υποχρεοφνται ςε
επανεγγραφι, ωσ υπεράρικμοι (επανακαταβάλλοντασ τθν ειςφορά φοίτθςθσ), και ςε εκ
νζου παρακολοφκθςθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ (των δφο εξαμινων). Φοιτθτζσ οι οποίοι,
λόγω απουςιϊν, ζχουν επανεγγραφεί ςτο Α’ ζτοσ ςπουδϊν και εκ νζου υπερβαίνουν το
ανϊτατο όριο απουςιϊν (20% ενόσ μακιματοσ), διαγράφονται.
το Γ` εξάμθνο προβλζπεται θ ςυγγραφι και υποςτιριξθ διπλωματικισ εργαςίασ, θ
επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ οποίασ είναι προχπόκεςθ για τθν απόκτθςθ του ΜΔΕ. τθ
διπλωματικι εργαςία αντιςτοιχοφν 30 ECTS.
Απόρριψθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ι αποτυχία ςτθν εξζταςθ ενόσ μακιματοσ, κατά τα
προβλεπόμενα ςτο επόμενο άρκρο, ςυνεπάγεται οριςτικι αποτυχία ςτο πρόγραμμα
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και διαγραφι του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι.
Β. Περιεχόμενο/Περιγραφι μακθμάτων
(βλ. Παράρτθμα Α ςτο τζλοσ του παρόντοσ)
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΞΕΣΑΕΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Σο εκπαιδευτικό ζργο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ διαρκρϊνεται ςε δφο εξάμθνα ςπουδϊν,
το χειμερινό και το εαρινό, ζκαςτο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιςτον 13 εβδομάδεσ
διδαςκαλίασ και τρεισ εβδομάδεσ εξετάςεων.
Θ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι υποχρεωτικι. Φοιτθτζσ των οποίων οι απουςίεσ
υπερβαίνουν το 20% του ςυνόλου των διδαχκειςϊν ωρϊν κάκε μακιματοσ δεν
δικαιοφνται να εξεταςτοφν και υποχρεοφνται ςτθν εκ νζου παρακολοφκθςθ του
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ (των δφο εξαμινων).
ε περίπτωςθ κωλφματοσ διεξαγωγισ μακιματοσ προβλζπεται θ αναπλιρωςι του. Θ
θμερομθνία και θ ϊρα αναπλιρωςθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜ.
Θ αξιολόγθςθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και θ επίδοςι τουσ ςτα μακιματα που
υποχρεοφνται να παρακολουκιςουν ςτο πλαίςιο του ΠΜ πραγματοποιείται ςτο τζλοσ
κάκε εξαμινου με γραπτζσ ι προφορικζσ εξετάςεισ ι με εκπόνθςθ εργαςιϊν κακ’ όλθ τθ
διάρκεια του εξαμινου. Ο τρόποσ αξιολόγθςθσ ορίηεται από τον διδάςκοντα του κάκε
μακιματοσ. Θ βακμολόγθςθ γίνεται ςτθν κλίμακα 1-10. Θ βακμολογία των μακθμάτων

κατατίκεται ςτθ Γραμματεία του ΠΜ εντόσ 20 θμερϊν από τθ λιξθ τθσ εξεταςτικισ
περιόδου.
Για τθν απόκτθςθ ΔΜ κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ οφείλει να παρακολουκιςει και να
εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε τζςςερα (4) υποχρεωτικά μακιματα και τζςςερα (4) μακιματα
επιλογισ και να εκπονιςει μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία, ςυγκεντρϊνοντασ ζτςι
ενενιντα (90) ECTS.
το τρίτο εξάμθνο προβλζπεται θ εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ. Θ
υντονιςτικι Επιτροπι, φςτερα από αίτθςθ του/ υποψθφίου, ςτθν οποία αναγράφεται ο
προτεινόμενοσ τίτλοσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, ο προτεινόμενοσ επιβλζπων και
επιςυνάπτεται περίλθψθ τθσ προτεινόμενθσ εργαςίασ, ορίηει τον επιβλζποντα αυτισ και
ςυγκροτεί τθν τριμελι εξεταςτικι επιτροπι για τθν ζγκριςθ τθσ εργαςίασ, ζνα από τα μζλθ
τθσ οποίασ είναι και ο επιβλζπων (άρκρ. 34 παρ. 4 Ν. 4485/2017).
Ο φοιτθτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν ζγκαιρθ υποβολι τθσ παραπάνω αίτθςθσ προσ τθ Ε
με τελικι προκεςμία, ςφμφωνα με ςχετικι απόφαςθ τθσ Ε.
Ο Επιβλζπων τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ είναι μζλοσ ΔΕΠ του Σμιματοσ
Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
Σα μζλθ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ είναι μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ Πολιτικισ
Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Ζνα εκ των μελϊν τθσ τριμελοφσ επιτροπισ μπορεί να
είναι μζλοσ ΔΕΠ άλλου Σμιματοσ του ΕΚΠΑ ι άλλου ΑΕΙ βάςει ςυνάφειασ του ερευνθτικοφ
αντικειμζνου.
Θ γλϊςςα ςυγγραφισ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ ελλθνικι. Κατόπιν
αιτιματοσ του φοιτθτι, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του επιβλζποντοσ, των μελϊν τθσ τριμελοφσ
επιτροπισ και τθν ζγκριςθ τθσ Ε θ γλϊςςα μπορεί να είναι διάφορθ τθσ ελλθνικισ.
Θ εργαςία αξιολογείται από τθν εξεταςτικι επιτροπι.
Οι μεταπτυχιακζσ διπλωματικζσ εργαςίεσ, εφόςον εγκρικοφν από τθν εξεταςτικι επιτροπι,
αναρτϊνται ςτον διαδικτυακό τόπο του Σμιματοσ Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ ι ςτον διαδικτυακό τόπο του ΠΜ (άρκρ. 34 παρ. 5 Ν. 4485/2017).
Επίςθσ, γίνεται θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ςτο Ψθφιακό
Αποκετιριο "ΠΕΡΓΑΜΟ", ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ υγκλιτου του ΕΚΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ζχουν τα δικαιϊματα και τισ παροχζσ που προβλζπονται για
τουσ φοιτθτζσ του Αϋ κφκλου ςπουδϊν, πλθν του δικαιϊματοσ παροχισ δωρεάν διδακτικϊν
ςυγγραμμάτων. Σο Κδρυμα υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ςτουσ φοιτθτζσ με αναπθρία ι/και
ειδικζσ ανάγκεσ προςβαςιμότθτα ςτα προτεινόμενα ςυγγράμματα και τθ διδαςκαλία
(αρκρ.34 παρ. 3 Ν. 4485/2017).
2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ καλοφνται να ςυμμετζχουν και να παρακολουκοφν ςεμινάρια
ερευνθτικϊν ομάδων, ςυηθτιςεισ βιβλιογραφικισ ενθμζρωςθσ, επιςκζψεισ εργαςτθρίων,
ςυνζδρια/θμερίδεσ με γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό του ΠΜ, διαλζξεισ ι άλλεσ
επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ του ΠΜ κ.ά.
3. Θ υνζλευςθ του Σμιματοσ Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, μετά τθν
ειςιγθςθ τθσ Ε, προβαίνει ςτθ διαγραφι μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν εάν:
- υπερβοφν το ανϊτατο όριο απουςιϊν (20% τουλάχιςτον ενόσ μακιματοσ) κατά το ζτοσ
επανεγγραφισ και υποχρεωτικισ παρακολοφκθςθσ όλων των μακθμάτων του Α’ και Β’
εξαμινου.
- αποτφχουν ςτθν εξζταςθ είτε μακιματοσ είτε τθσ διπλωματικισ εργαςίασ,
- παραβιάςουν τισ κείμενεσ διατάξεισ περί πεικαρχικϊν παραπτωμάτων,
- αυτοδικαίωσ κατόπιν αιτιςεωσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν,

- υποπζςουν ςε παράπτωμα που εμπίπτει ςτο δίκαιο περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (Ν.
2121/1993) κατά τθ ςυγγραφι των προβλεπομζνων εργαςιϊν τουσ και
- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τζλοσ φοίτθςθσ.
4. Απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ οι φοιτθτζσ του ΠΜ οι οποίοι είναι πολίτεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των οποίων το ατομικό ειςόδθμα, εφόςον διακζτουν ίδιο ειςόδθμα,
και το οικογενειακό διακζςιμο ιςοδφναμο ειςόδθμα δεν υπερβαίνουν αυτοτελϊσ, το μεν
ατομικό το εκατό τοισ εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομιντα τοισ εκατό (70%) του
εκνικοφ διάμεςου διακζςιμου ιςοδφναμου ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα πλζον πρόςφατα
κάκε φορά δθμοςιευμζνα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ (ΕΛ.ΣΑΣ.). Θ απαλλαγι
αυτι παρζχεται για τθ ςυμμετοχι ςε ζνα μόνο ΠΜ ε κάκε περίπτωςθ, οι
απαλλαςςόμενοι φοιτθτζσ δεν ξεπερνοφν το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) του
ςυνολικοφ αρικμοφ των φοιτθτϊν που ειςάγονται ςτο ΠΜ Αν οι δικαιοφχοι υπερβαίνουν
το ποςοςτό του προθγοφμενου εδαφίου, επιλζγονται με ςειρά κατάταξθσ ξεκινϊντασ από
αυτοφσ που ζχουν το μικρότερο ειςόδθμα (άρκρ. 35 παρ. 2 Ν. 4485/2017).
5. το τζλοσ κάκε εξαμινου πραγματοποιείται αξιολόγθςθ κάκε μακιματοσ και κάκε
διδάςκοντοσ από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ (άρκρ. 44 παρ. 1 Ν. 4485/2017), μζςω
ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίου.
6. Θ κακομολόγθςθ γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ Πολιτικισ Επιςτιμθσ
και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και ςε χϊρο του Σμιματοσ ι τθσ χολισ, παρουςία του Διευκυντι
του ΠΜ ι του Αναπλθρωτι του, του Προζδρου του Σμιματοσ ι του Αναπλθρωτι του και,
κατά τισ δυνατότθτεσ, ενδεχομζνωσ εκπροςϊπου του Πρυτάνεωσ.
7. Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν δεν απονζμεται ςε φοιτθτι, του οποίου ο τίτλοσ
ςπουδϊν πρϊτου κφκλου από ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ δεν ζχει αναγνωριςτεί από το
Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ
(Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ςφμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Αϋ 80).
8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ μποροφν να αιτθκοφν τθν ζκδοςθ παραρτιματοσ διπλϊματοσ.
9. Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ΠΜ «Δθμόςιο Δίκαιο και Δθμόςια Πολιτικι» οι
μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ καταβάλλουν ανταποδοτικι ειςφορά φοίτθςθσ που ανζρχεται ςτο
ποςό των 700,00 ευρϊ ςυνολικά για όλθ τθ διάρκεια ςπουδϊν, θ οποία καταβάλλεται
εφάπαξ κατά τθν εγγραφι τουσ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΜ
1. Για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ΠΜ διατίκενται αίκουςεσ διδαςκαλίασ και
ςεμιναρίων, αμφικζατρα εξοπλιςμζνα με οπτικοακουςτικά μζςα και εργαςτιρια του
Σμιματοσ Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
2. Θ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ του ΠΜ γίνεται από τθ Γραμματεία
μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων του Σμιματοσ Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ κακϊσ και από τθ Γραμματεία του ΠΜ.
3. Θ χρθματοδότθςθ του ΠΜ μπορεί να προζρχεται από:
α) τον προχπολογιςμό του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και
των ςυνεργαηόμενων για τθν οργάνωςι του φορζων,
β) τον προχπολογιςμό του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων,
γ) δωρεζσ, παροχζσ, κλθροδοτιματα και κάκε είδουσ χορθγίεσ φορζων του δθμόςιου
τομζα, όπωσ οριοκετείται ςτθν περίπτωςθ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του Ν.
4270/2014 (Αϋ 143), ι του ιδιωτικοφ τομζα,

δ) πόρουσ από ερευνθτικά προγράμματα,
ε) πόρουσ από προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν,
ςτ) μζροσ των εςόδων των Ειδικϊν Λογαριαςμϊν Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.)
η) κάκε άλλθ νόμιμθ πθγι.
Επειδι τα λειτουργικά ζξοδα του ΠΜ δεν καλφπτονται εξ ολοκλιρου από τισ ανωτζρω
πθγζσ χρθματοδότθςθσ, μζροσ από αυτά καλφπτεται από τθν ανταποδοτικι ειςφορά
φοίτθςθσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, θ οποία κατατίκεται κατά τθν εγγραφι τουσ
και θ οποία ανζρχεται ςε επτακόςια ευρϊ (700,00€) ςυνολικά.
4. Κατά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τθσ Ε, με ευκφνθ του απερχόμενου Διευκυντι, ςυντάςςεται
αναλυτικόσ απολογιςμόσ του ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου και των λοιπϊν
δραςτθριοτιτων του ΠΜ, ο οποίοσ κατατίκεται ςτο Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του ΕΚΠΑ (άρκρ. 44 παρ. 2, Ν. 4485/2017). Ο εν λόγω απολογιςμόσ
με ευκφνθ τθσ Κοςμθτείασ αποςτζλλεται αμελλθτί ςτα μζλθ τθσ ΕΕ (άρκρ. 44 παρ. 5 Ν.
4485/2017).
5. Θ εςωτερικι και εξωτερικι αξιολόγθςθ του ΠΜ γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 44 του Ν. 4485/2017.
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΘΕΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ ΣΟ ΠΜ
Οι διδάςκοντεσ του ΠΜ, προζρχονται, κατά 60%, από:
- μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ,
- μζλθ ΕΕΠ, ΕΔιΠ και ΕΣΕΠ του Σμιματοσ, κατόχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ εκτόσ και αν
το γνωςτικό αντικείμενό τουσ είναι εξαιρετικισ και αδιαμφιςβιτθτθσ ιδιαιτερότθτασ, για το
οποίο δεν είναι δυνατι ι ςυνικθσ θ εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ,
- ομότιμουσ κακθγθτζσ (άρκρ. 69 Ν. 4386/2016) και αφυπθρετιςαντα μζλθ ΔΕΠ του
Σμιματοσ,
Επιπλζον, κατά 20%, οι διδάςκοντεσ του ΠΜ προζρχονται από:
- διδάςκοντεσ ςφμφωνα με το ΠΔ 407/1980 (Α' 112) και το αρκρ. 36 παρ. 1,2,5 και 6 Ν.
4485/2017,
- επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου κφρουσ είτε κάτοχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ είτε
υποψιφιουσ διδάκτορεσ είτε εξαιρετικισ τεχνικισ εμπειρίασ, οι οποίοι μπορεί να
απαςχολοφνται ωσ ακαδθμαϊκοί υπότροφοι με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ και πράξθ του
Προζδρου του οικείου Σμιματοσ για τθ διεξαγωγι διδακτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου,
κακοριηόμενου με τθ ςφμβαςθ που υπογράφεται μεταξφ του ακαδθμαϊκοφ υποτρόφου και
του Πρφτανθ του οικείου ΑΕΙ (άρκρ. 29 παρ. 7 Ν. 4009/2011).
- Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ ανατίκεται διδαςκαλία ςε:
Α. μζλθ ΔΕΠ άλλων Σμθμάτων του ίδιου ι άλλου ΑΕΙ,
Β. ερευνθτζσ από ερευνθτικά κζντρα του αρκρ. 13Α Ν. 4310/2014 και τθσ Ακαδθμίασ
Ακθνϊν,
Γ. επιςκζπτεσ καταξιωμζνουσ επιςτιμονεσ από τθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, που ζχουν
κζςθ ι προςόντα κακθγθτι ι ερευνθτι ςε ερευνθτικό κζντρο, επιςτιμονεσ
αναγνωριςμζνου κφρουσ με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ι ςχετικι εμπειρία ςτο γνωςτικό
αντικείμενο του ΠΜ,
Δ. επιςκζπτεσ μεταδιδακτορικοφσ ερευνθτζσ, Ζλλθνεσ ι αλλοδαποφσ νζουσ επιςτιμονεσ,
κάτοχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ (άρκρ. 16 παρ. 7 Ν. 4009/2011)

Θ ανάκεςθ διδαςκαλίασ μακθμάτων, ςεμιναρίων και αςκιςεων του ΠΜ γίνεται φςτερα
από ειςιγθςθ τθσ Ε και ζγκριςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ.

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Ο Πρφτανθσ
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Παράρτθμα Α
Περιεχόμενο/Περιγραφι μακθμάτων
Τποχρεωτικά Μακιματα (Α’ εξαμινου)
Ιςτορική Διαμόρφωςη και φγχρονη Εξζλιξη του υνταγματικοφ Κράτουσ
Περιγραφή μαθήματοσ
Ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι γενικά θ εξοικείωςθ με τθν ςφγχρονθ κεματικι για τον
διαρκϊσ μεταλλαςςόμενο νομικοπολιτικό ρόλο του ςυνταγματικοφ κράτουσ, υπό το
πρίςμα των ραγδαίων αλλαγϊν που ςυντελοφνται τόςο ςε παγκόςμιο επίπεδο
(παγκοςμιοποίθςθ) όςο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο (ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ). Μετά από
οριςμζνα βαςικά ειςαγωγικά μακιματα, ςτα οποία αναλφονται, ιδίωσ, οι ιςτορικζσ
καταβολζσ και θ εξελικτικι πορεία των κεμελιωδϊν αρχϊν και των οργανωτικϊν βάςεων
του ευρωπαϊκοφ ςυνταγματιςμοφ, με αφετθρία τον ευρωπαϊκό διαφωτιςμό και με
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον ςυμβολικό και ουςιαςτικό ρόλο τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ (1789), θ
διδαςκαλία επικεντρϊνεται αφ' ενόσ μεν ςτθν παρουςίαςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν
του μεταπολεμικοφ ςυνταγματικοφ κράτουσ αφ' ετζρου δε ςτισ πρόςφατεσ, με ςυμβολικι
αφετθρία τθν πτϊςθ του τείχουσ του Βερολίνου (1989), διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ εξελίξεισ,
που επθρεάηουν αποφαςιςτικά τθ δομι και τθν λειτουργία του. Ιδιαίτερα εξετάηονται οι
κρίςιμεσ υπερεκνικζσ προκλιςεισ για το ςυνταγματικό κράτοσ, λόγω του φαινομζνου τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ και των επιπτϊςεϊν του, κακϊσ και οι ςυνακόλουκεσ μεταλλάξεισ του
εξουςιαςτικοφ φαινομζνου, που οδθγοφν ςε νζεσ μορφζσ οργανωτικισ και νομικοπολιτικισ
μετεξζλιξθσ κρίςιμων ςυνταγματικϊν κεςμϊν, ςε ςθμαντικζσ ανακατατάξεισ ςτο πεδίο των
κεμελιωδϊν δικαιωμάτων αλλά και ςε αναςτοχαςτικι προςζγγιςθ του ίδιου του ςφγχρονου
ςυνταγματιςμοφ. Σο μάκθμα διδάςκεται με τθ μορφι ςεμιναρίου.
Ειδικότερα το μάθημα αποςκοπεί:
ςτθν εξοικείωςθ με τθν ςφγχρονθ κεματικι για τον διαρκϊσ μεταλλαςςόμενο
νομικοπολιτικό ρόλο του ςυνταγματικοφ κράτουσ
ςτθν επιςιμανςθ των ραγδαίων αλλαγϊν που ςυντελοφνται τόςο ςε παγκόςμιο
επίπεδο (παγκοςμιοποίθςθ) όςο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο (ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ)
ςτον κριτικό αναςτοχαςμό του ςφγχρονου ςυνταγματιςμοφ
ςτθ εξζταςθ των πρόςφατων αναδιατάξεων τθσ κρατικισ εξουςίασ ςε
ομοςπονδιακό και κεντρικό επίπεδο
ςτθ μελζτθ αλλά και τθν αποτίμθςθ των ςυντελοφμενων ι προτεινόμενων
πολιτικοδιοικθτικϊν μεταρρυκμίςεων
ςτθν επιςκόπθςθ των ςφγχρονων τάςεων ςτο πεδίο τθσ αποκζντρωςθσ, τθσ
αυτοδιοίκθςθσ και των ανεξάρτθτων διοικθτικϊν αρχϊν.
Μαθηςιακά αποτελζςματα
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να:
γνωρίηουν τθν ιςτορικι εξζλιξθ του ςυνταγματικοφ κράτουσ
κατανοοφν τισ ραγδαίεσ εξελίξεισ του ςυνταγματιςμοφ ςτθν εποχι τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ
εςτιάηουν ςτθν επιρροι των ανωτζρω εξελίξεων ςε κρίςιμουσ τομείσ του
ςφγχρονου ςυνταγματικοφ κράτουσ.

Ευρωπαϊκό Δημόςιο Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηςη
Περιγραφή μαθήματοσ
Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ διεξοδικι περιγραφι και ανάλυςθ των τυπολογιϊν
διείςδυςθσ του κανονιςτικοφ ςυςτιματοσ του Δικαίου τθσ ΕΕ ςτθ διαδικαςία τθσ
ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ αλλά και ςτθ ρφκμιςθ πτυχϊν τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και
πολιτικισ ηωισ ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Ζμφαςθ δίδεται όχι μόνο ςτθν παροχι «τεχνικισ»
γνϊςθσ όςον αφορά το περιεχόμενο επιμζρουσ ρυκμίςεων του ενωςιακοφ δικαίου, αλλά
και ςτθ διερεφνθςθ των επιςτθμολογικϊν διαςυνδζςεων του ενωςιακοφ δθμοςίου δικαίου
με όμορουσ κλάδουσ τόςο δικαιικοφσ όςο και με αυτόν τθσ πολιτικισ επιςτιμθσ.
Το μάθημα αποςκοπεί ςτθ ςυγκρότθςθ μιασ κριτικισ κατανόθςθσ για:
τουσ τρόπουσ δογματικισ ςυγκρότθςθσ και εξζλιξθσ του κανονιςτικοφ ςυςτιματοσ
τθσ ΕΕ
τον ιδιαίτερο ρόλο και επίδραςθ τθσ ςταδιακισ διαμόρφωςθσ τθσ ενωςιακισ
ζννομθσ τάξθσ ςτθ διαδικαςία εξζλιξθσ και ωρίμανςθσ τθσ ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ.
Περιεχόμενο μαθήματοσ
Θ κφρια μεκοδολογικι ςτόχευςθ που διζπει τθ διδαςκαλία του εν λόγω μακιματοσ
ςυνίςταται ςτθν προςπάκεια ανάδειξθσ τθσ δογματικισ ςυνάρκρωςθσ των βαςικϊν αρχϊν
του δικαίου τθσ ΕΕ μεταξφ τουσ αλλά και με τισ δομζσ των εκνικϊν εννόμων τάξεων:
υςτθμικζσ διειςδφςεισ, επικαλφψεισ, αλλθλεπιδράςεισ του «νομικοφ» με το «πολιτικό»
ςτοιχείο κακίςτανται ζτςι πιο διακριτζσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςτοιχειοκζτθςθ
αυτισ τθσ ςυνάρκρωςθσ με αναλυτικζσ αναφορζσ ςε διαφόρουσ τομείσ του ευρωπαϊκοφ
ςυνταγματικοφ, αλλά και του ουςιαςτικοφ ενωςιακοφ δικαίου (ευρωπαϊκό δίκαιο
ανταγωνιςμοφ και ευρωπαϊκό δίκαιο κρατικϊν ενιςχφςεων) και ςτθν κριτικι ανάλυςθ τθσ
ςχετικισ νομολογίασ του ΔΕΕ.
Μαθηςιακά αποτελζςματα
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο/θ φοιτθτισ/ιτρια προςδοκάται να περιζλκει
ςε κζςθ να:
κατανοιςει κριτικά τισ ςυνεκτικζσ παραμζτρουσ τθσ δογματικισ ςυγκρότθςθσ του
ενωςιακοφ δικαίου
αναγνωρίηει και κριτικά να επεξεργάηεται τουσ τρόπουσ διείςδυςθσ του
ευρωπαϊκοφ δθμοςίου δικαίου ςτισ εκνικζσ ζννομεσ τάξεισ.
Κφρια μακθςιακι επιδίωξθ είναι θ κτιςθ των απαραίτθτων γνωςτικϊν εργαλείων για τθν
κατανόθςθ και ανάλυςθ των ποικίλων περιςτάςεων επθρεαςμοφ ςθμαντικϊν τομζων
πολιτικισ και οικονομικισ δράςθσ των κρατϊν μελϊν από το ενωςιακό δίκαιο μζςα από τθν
διεξοδικι κριτικι ανάλυςθ τθσ νομολογίασ του ΔΕΕ. Σοφτο αποτυπϊνεται και ςτθ
μεκοδολογία αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν, θ οποία ςυνίςταται ςτθν
αξιολόγθςθ τθσ δυνατότθτασ επιςτθμονικισ κριτικισ επεξεργαςίασ πρακτικϊν κεμάτων.

χεδιαςμόσ και Ανάλυςη Δημόςιασ Πολιτικήσ
Περιγραφή μαθήματοσ
Σο μάκθμα εμβακφνει ςτα κζματα που τίκενται κατά τθν ανάπτυξθ τθσ δθμόςιασ δράςθσ
ςε ποικίλα πεδία. Εξετάηει διάφορεσ όψεισ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ μζςα από τθ διεκνι
βιβλιογραφία, κλαςικι και πρόςφατθ. Αναδεικνφεται ότι οι δθμόςιεσ πολιτικζσ ωσ
παράγωγο του πολιτικο-διοικθτικοφ ςυςτιματοσ βρίςκονται ςε άμεςθ αλλθλεπίδραςθ με

τθν κοινωνία, με ιδζεσ, αξίεσ και πεποικιςεισ ενϊ υπόκεινται ςε ανάγκεσ νομιμοποίθςθσ. Θ
ςυγκρότθςθ τθσ πολιτικισ ατηζντασ, οι διαδικαςίεσ λιψθσ τθσ απόφαςθσ και ο ρόλοσ του
κεςμικοφ και κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ, των ομάδων ςυμφερόντων κλπ. εξετάηονται από
διαφορετικζσ κεωρθτικζσ οπτικζσ, ςε μια προςπάκεια ολοκλθρωμζνθσ αντίλθψθσ των
επιςτθμονικϊν προβλθματιςμϊν γφρω από τουσ παράγοντεσ που δυνθτικά επθρεάηουν τον
κφκλο τθσ δθμόςιασ πολιτικισ.
To μάθημα αποςκοπεί:
ςτθν εμβάκυνςθ ςτισ διαδικαςίεσ παραγωγισ των δθμοςίων πολιτικϊν
ςτθν αντίλθψθ των διακυβευμάτων τουσ ςτο πλαίςιο των ςχζςεων κράτουσκοινωνίασ
ςτθν κατανόθςθ και κριτικι αντίλθψθ των διαδικαςιϊν διαμόρφωςθσ των
αποφάςεων, πζραν τθσ τυπικισ-νομικισ τουσ ζκφραςθσ
ςτθν καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ εμπειρικισ διερεφνθςθσ δθμοςίων πολιτικϊν και
κζςθσ κεωρθτικϊν ερωτθμάτων γφρω από αυτζσ
ςτθν εξοικείωςθ με τθ ςχετικι διεκνι βιβλιογραφία
Περιεχόμενο μαθήματοσ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ειςαγωγι. Σι είναι θ δθμόςια πολιτικι; Σο πλαίςιο ανάλυςθσ
Ανάδυςθ δθμόςια πολιτικισ. Διαδικαςίεσ εγγραφισ ςτθν πολιτικι ατηζντα
Νομιμοποίθςθ, Ρθτορικι, ‘Πλαιςίωςθ’ δθμοςίων πολιτικϊν
Απόφαςθ – μθ απόφαςθ. Ορκολογιςμόσ και Αυξθτιςμόσ
Τλοποίθςθ δθμόςιασ πολιτικισ
Παράγοντεσ επιτυχίασ και αποτυχίασ
Κανονιςτικά, νοθτικά και γνωςτικά πλαίςια
Εργαλεία πολιτικισ
Αλλαγι, μεταφορά και διάχυςθ πολιτικισ
Δθμόςια πολιτικι και κοινωνικζσ ομάδεσ
Κράτοσ, δίκτυα και διακυβζρνθςθ
Είδθ δθμοςίων πολιτικϊν. Συπολογίεσ, ‘Υφοσ’ πολιτικισ
Νζο-κεςμικι προςζγγιςθ των δθμοςίων πολιτικϊν

Μαθηςιακά αποτελζςματα
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να:
Κατανοεί ςε βάκοσ τουσ μθχανιςμοφσ διαμόρφωςθσ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ ςτο
πλαίςιο των ςχζςεων κράτουσ και κοινωνίασ
Εντοπίηει τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν υλοποίθςθ, τθν επιτυχία και
αποτυχία ι τθν αλλαγι τθσ δθμόςιασ πολιτικισ
Αναπτφςςει προβλθματικι για τθ διερεφνθςθ επιμζρουσ δθμοςίων πολιτικϊν με τθ
διατφπωςθ ερευνθτικϊν ερωτθμάτων
Χειρίηεται ςθμαντικό εφροσ ξενόγλωςςθσ βιβλιογραφίασ ςτα ςχετικά κζματα
Οργάνωςη και Λειτουργία τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ
Περιγραφή μαθήματοσ
Πρωταρχικι επιδίωξθ τθσ ςειράσ των μακθμάτων είναι να εκκζςει κριτικά και να ςυηθτιςει
με τισ φοιτιτριεσ και τουσ φοιτθτζσ οριςμζνεσ από τισ βαςικότερεσ κεςμικζσ δομζσ και
πρακτικζσ ςτο πεδίο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Αντικείμενο των ειςθγιςεων είναι θ
ςυςτθματικι ανάλυςθ του ρόλου τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτθν οικονομικι και κοινωνικι
ςυγκυρία, οι κφριεσ δράςεισ και λειτουργίεσ που αναλαμβάνονται και διεκπεραιϊνονται
ςτθ δθμόςια ςφαίρα, θ ςυμβολι τθσ Διοίκθςθσ ςτα ςυςτιματα διακυβζρνθςθσ, τα

αποτελζςματα και τισ πολιτικζσ που αυτά παράγουν και εφαρμόηουν, όπωσ επίςθσ θ νζα
μεκοδολογία διοίκθςθσ δθμόςιων οργανιςμϊν και υπθρεςιϊν, θ οποία προςιδιάηει ςτθ
φφςθ και τθν αποςτολι τουσ. υναφϊσ, διερευνϊνται οι προχποκζςεισ για τθν
αποτελεςματικι, αλλά και τθν ποιοτικι (περιλαμβανομζνθσ τθσ θκικισ και τθσ
νομιμότθτασ) διοικθτικι δράςθ ςτθν παροφςα φάςθ τθσ ιςτορικισ δυναμικισ, κακϊσ και
τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ.
Το μάθημα αποςκοπεί:
ςτθν ανάδειξθ των κυριότερων παραμζτρων τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του
διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ
ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν και των φοιτθτϊν με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτον
χϊρο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.
Περιεχόμενο μαθήματοσ
1.
Κυβερνιςεισ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμόσ του κυβερνθτικοφ ζργου
2.
Δθμόςια πολιτικι τθσ καλφτερθσ νομοκζτθςθσ
3.
Εποπτεία επί των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ: νομοκετικζσ προβλζψεισ και
διοικθτικι πρακτικι
4.
Διαμεςολαβθτικοί κεςμοί ςε επίπεδο αυτοδιοίκθςθσ
5.
Αρχι τθσ αξιοκρατίασ και ςυγκρότθςθ του προςωπικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ
6.
Επιλογι διοικιςεων ςτο Δθμόςιο: επαγγελματιςμόσ vs. κομματικοποίθςθσ
7.
φγχρονο υπόδειγμα διοίκθςθσ για τον δθμόςιο τομζα
8.
Διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και ςυμμόρφωςθ
9.
Θ οριοκζτθςθ του δθμόςιου τομζα υπό ςυνκικεσ δθμοςιονομικισ ςτενότθτασ αλλά
και κοινωνικισ δικαιοςφνθσ
10.
Διοικθτικι ςφγκλιςθ και ευρωπαϊκόσ διοικθτικόσ χϊροσ
Μαθηςιακά αποτελζςματα
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται να:
ζχουν αφομοιϊςει τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του ελλθνικοφ
πολιτικοδιοικθτικοφ ςυςτιματοσ
ζχουν κατανοιςει τθ ςθμαςία του κζντρου διακυβζρνθςθσ για τθ ςυνοχι τθσ
κυβζρνθςθσ
ζχουν αντιλθφκεί τον ρόλο τθσ Διοίκθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ρυκμιςτικισ
διακυβζρνθςθσ, ςτον προγραμματιςμό και τθν εφαρμογι τθσ δθμόςιασ πολιτικισ
είναι ςε κζςθ να εξετάηουν ςφαιρικά τισ πακογζνειεσ που παρατθροφνται ςτθ
ςτελζχωςθ και λειτουργία του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ τθσ χϊρασ, να τισ αξιολογοφν, να
ερμθνεφουν τα ελλείμματα υλοποίθςθσ ςτθν άςκθςθ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ και να
αναπτφςςουν εναλλακτικζσ, τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ προκειμζνου για τθν αντιμετϊπιςι
τουσ.

Μακιματα Επιλογισ (Β’ εξαμινου)
Θεςμοί και Πολιτικζσ Προςταςίασ των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ςε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνζσ επίπεδο)
Περιγραφή μαθήματοσ
το πλαίςιο του μακιματοσ εξετάηονται οι βαςικζσ ζννοιεσ κακϊσ και θ γζνεςθ και εξζλιξθ
του δικαίου τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων του Ανκρϊπου.

Μετά τθν προαναφερκείςα ειςαγωγικι προςζγγιςθ εξετάηεται θ Ευρωπαϊκι φμβαςθ των
Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (ΕΔΑ), θ οποία ερμθνεφεται κατ’ άρκρον υπό το φωσ τθσ
πλοφςιασ νομολογίασ του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (ΕΔΔΑ).
Θ διδαςκαλία του μακιματοσ αποςκοπεί ςτθν κατανόθςθ:
τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ ΕΔΑ
του νομικοφ κακεςτϊτοσ που διζπει τα επιμζρουσ δικαιϊματα, τα οποία
προςτατεφει θ ΕΔΑ και τα πρόςκετα πρωτόκολλά τθσ.
Μαθηςιακά αποτελζςματα
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ:
κατανοεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ και ρυκμίςεισ τθσ ΕΔΑ
αποκτά εξοικείωςθ με τθ νομολογία του ΕΔΔΑ
αναπτφςςει δεξιότθτεσ ατομικισ ι και ςυλλογικισ ζρευνασ ςτο οικείο πεδίο.
Ρυθμιςτικζσ Πολιτικζσ
Περιγραφή μαθήματοσ
Θ ρφκμιςθ αποτελεί κεντρικι λειτουργία του κράτουσ και εκφράηεται μζςα από τθν
ανάπτυξθ των ρυκμιςτικϊν πολιτικϊν. Σο εφροσ και οι μορφζσ τθσ κζτουν κρίςιμα
ερωτιματα που αφοροφν τισ ςχζςεισ κράτουσ-αγοράσ-κοινωνίασ και τα οποία εμφανίηουν
ςθμαντικζσ φιλοςοφικζσ και ιδεολογικο-πολιτικζσ προεκτάςεισ.
το μάκθμα εξετάηονται οι διάφορεσ μορφζσ ρυκμιςτικισ παρζμβαςθσ του κράτουσ.
υμπεριλαμβάνεται θ ςυγκριτικι τουσ διάςταςθ μζςα από τθν εξζταςθ των ιςτορικϊν
καταβολϊν του φαινομζνου ςτισ ΘΠΑ, των εργαλείων αλλά και των οργανωτικϊν
διευκετιςεων ςε εκνικό και υπζρ-εκνικό επίπεδο (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ). Εξετάηεται επίςθσ θ
αμφιςβιτθςθ τθσ κρατικισ παρζμβαςθσ και οι πολιτικζσ τθσ από-ρφκμιςθσ και κανονιςτικισ
απορρφκμιςθσ.
To μάθημα αποςκοπεί:
ςτθν κατανόθςθ τθσ κεντρικισ ρυκμιςτικισ λειτουργίασ των ςφγχρονων κρατϊν,
των διακυβευμάτων τθσ,
ςτθν αντίλθψθ των κεωρθτικϊν προβλθματιςμϊν γφρω από τθν ςκοπιμότθτα και
τθν ζκταςθ τθσ κρατικισ παρζμβαςθσ ςτθν οικονομία και τθν κοινωνία
ςτθν διερεφνθςθ των ιδιαιτεροτιτων που ερμθνεφουν τθν ποικιλία των εκφράςεϊν
τθσ ςε διαφορετικό χρόνο και τόπο
ςτθν κριτικι αντίλθψθ των διαδικαςιϊν διαμόρφωςθσ των ρυκμιςτικϊν αρχϊν και
των εναλλακτικϊν εργαλείων ρφκμιςθσ
ςτθν καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ εμπειρικισ διερεφνθςθσ ρυκμιςτικϊν πολιτικϊν
και κζςθσ κεωρθτικϊν ερωτθμάτων γφρω από αυτζσ
ςτθν εξοικείωςθ με τθ ςχετικι διεκνι βιβλιογραφία
Περιεχόμενο μαθήματοσ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Θ ζννοια τθσ ρφκμιςθσ: ευρεία και ςτενι προςζγγιςθ
Κράτοσ και ρφκμιςθ: ιςτορικό, αιτίεσ, νομιμοποίθςθ
Απαρχζσ τθσ Ρυκμιςτικισ παρζμβαςθσ ςτισ ΘΠΑ
Μορφζσ ρφκμιςθσ (Οικονομικι – κοινωνικι)
Εργαλεία ρφκμιςθσ και εναλλακτικζσ
Παράμετροι ςυγκριτικισ προςζγγιςθσ τθσ ρυκμιςτικισ παρζμβαςθσ
Ρυκμιςτικό κακεςτϊσ και ρυκμιςτικόσ χϊροσ
χζςθ ‘ρυκμιςτϊν’ με κοινωνικά & οικονομικά ςυμφζροντα: κεωρία αιχμαλωςίασ

9.
10.
11.
12.

Θεςμικόσ ςχεδιαςμόσ και Οργανωτικζσ διαςτάςεισ τθσ ρυκμιςτικισ παρζμβαςθσ
Ρυκμιςτικζσ αρχζσ
Σο υπερ-εκνικό επίπεδο: Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ωσ ‘ρυκμιςτικό κράτοσ’
Πολιτικζσ Από-ρφκμιςθσ.

Μαθηςιακά αποτελζςματα
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να:
Κατανοεί ςε βάκοσ τουσ μθχανιςμοφσ τθσ ρυκμιςτικισ παρζμβαςθσ του κράτουσ
Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που δυνθτικά διαμορφϊνουν διαφορετικζσ προςεγγίςεισ
ςτο χρόνο και τον χϊρο
Αντιλαμβάνεται τα διακυβεφματα τθσ ρυκμιςτικισ παρζμβαςθσ και τουσ
παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν επιτυχία τθσ
Αναπτφςςει προβλθματικι για τθ διερεφνθςθ επιμζρουσ ρυκμιςτικϊν πολιτικϊν
(προςταςία περιβάλλοντοσ, απελευκζρωςθ αγορϊν, ιδιωτικοποιιςεισ, προςταςία
καταναλωτϊν, ρφκμιςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ κλπ.) με τθ διατφπωςθ ερευνθτικϊν
ερωτθμάτων
Χειρίηεται ςθμαντικό εφροσ ξενόγλωςςθσ βιβλιογραφίασ ςτα ςχετικά κζματα
Σοπική Αυτοδιοίκηςη
Περιγραφή μαθήματοσ
Πρόκειται για μάκθμα εμβάκυνςθσ ςτουσ κεςμοφσ και τθν πολιτικι τθσ τοπικισ και
περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςυγκριτικι προςζγγιςθ των
κεςμϊν αυτϊν ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο.
Το μάθημα αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν προβλθματικι τθσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ και ιδίωσ με τισ μεταρρυκμιςτικζσ δυναμικζσ που ζχουν αναπτυχκεί τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, μζςα από τθν αξιοποίθςθ τθσ ελλθνικισ και
διεκνοφσ βιβλιογραφίασ, αλλά και μζςα από τθν εκπόνθςθ ςχετικϊν εργαςιϊν για επίκαιρα
κζματα. Θ κεματολογία των εργαςιϊν επιλζγεται με τρόπο που να ςυνδυάηει τθν
εμβάκυνςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ τθσ αυτοδιοίκθςθσ με κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και
τον γενικότερο επιςτθμονικό διάλογο για τουσ πολιτικοφσ και διοικθτικοφσ κεςμοφσ, τισ
ςχζςεισ τουσ με τουσ πολίτεσ και τθν κοινωνία, αλλά και το ρόλο τουσ ςτθ ςφγχρονθ
δθμοκρατία.
Μαθηςιακά αποτελζςματα
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο/θ φοιτθτισ/ιτρια κα είναι ςε κζςθ να:
κατανοιςει ςε μεγαλφτερο βάκοσ τουσ βαςικοφσ κεςμοφσ και τισ λειτουργίεσ τθσ
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και τα πολλαπλά ηθτιματα που, ςυχνά,
αναδεικνφει θ εφαρμογι τουσ ςτθν πράξθ
πραγματοποιεί με ςχετικι άνεςθ μια ςυγκριτικι προςζγγιςθ τθσ ιςτορίασ, των
κεςμϊν και των πολιτικϊν τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο
αποκτιςει μια ςφαιρικι εικόνα των μεταρρυκμίςεων και αλλαγϊν που ζχουν
ςυντελεςτεί ι βρίςκονται αυτι τθ ςτιγμι ςε εξζλιξθ ςτο πεδίο τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ
ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ
πραγματεφεται, ςτο πλαίςιο ατομικισ εργαςίασ, ειδικότερα πολιτικά και διοικθτικά,
νομικά και κεςμικά ηθτιματα ςχετικά με το αντικείμενο του μακιματοσ, με ςυνδυαςμό
πρωτογενϊν πθγϊν (νομοκεςία, νομολογία, επίςθμεσ εκκζςεισ, εμπειρικζσ ζρευνεσ, κ.λπ.)
και κεωρθτικισ βιβλιογραφίασ.

Θεςμοί και Πολιτικζσ Προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ
Περιγραφή μαθήματοσ
το πλαίςιο του μακιματοσ εξετάηονται θ γζνεςθ, θ εξζλιξθ και θ ςφγχρονθ ταυτότθτα τθσ
πολιτικισ περιβάλλοντοσ, κακϊσ και οι φορείσ και τα βαςικά μζςα άςκθςισ τθσ. υναφϊσ,
εξετάηεται και θ ςχζςθ, αλλθλεξάρτθςθ και όςμωςθ μεταξφ διεκνϊν, ευρωπαϊκϊν και
εκνικϊν κεςμϊν περιβαλλοντικισ προςταςίασ, ςτο πλαίςιο, ιδίωσ, τθσ ελλθνικισ
περίπτωςθσ.
Μζςα από τθν αξιοποίθςθ τθσ ελλθνικισ και διεκνοφσ βιβλιογραφίασ, αλλά και μζςα από
τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν για επίκαιρα κζματα του δικαίου και τθσ πολιτικισ περιβάλλοντοσ
που παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον από πλευράσ νομοκετικϊν ι και νομολογιακϊν
εξελίξεων και τα οποία προςφζρονται για τθν ανάπτυξθ ςχετικοφ επιςτθμονικοφ διαλόγου,
επιδιϊκεται θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με βαςικζσ ζννοιεσ, αρχζσ και εργαλεία του δικαίου
περιβάλλοντοσ κακϊσ και θ κριτικι αποτίμθςθ τθσ εφαρμογισ των ςχετικϊν πολιτικϊν ςτθν
Ελλάδα.
Μαθηςιακά αποτελζςματα
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο/θ φοιτθτισ/ιτρια κα είναι ςε κζςθ να:
κατανοιςει ςε μεγαλφτερο βάκοσ τουσ βαςικοφσ μθχανιςμοφσ και κεςμοφσ
περιβαλλοντικισ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και τα πολλαπλά ηθτιματα που, ςυχνά,
αναδεικνφει θ εφαρμογι τουσ ςτθν πράξθ
αποκτιςει μια ςφαιρικι εικόνα των αλλαγϊν που ζχουν ςυντελεςτεί ςτο πεδίο των
κανόνων και κεςμϊν περιβαλλοντικισ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα υπό τθν επιρροι του
ευρωπαϊκοφ και διεκνοφσ δικαίου περιβάλλοντοσ
αναπτφξει μια κριτικι προςζγγιςθ όςον αφορά τισ προχποκζςεισ επιτυχοφσ
διαμόρφωςθσ και εφαρμογισ κεςμϊν περιβαλλοντικισ προςταςίασ
πραγματεφεται, ςτο πλαίςιο ατομικισ εργαςίασ, ειδικότερα νομικά και κεςμικά
ηθτιματα περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ, με ςυνδυαςμό πρωτογενϊν πθγϊν (νομοκεςία,
νομολογία, επίςθμεσ εκκζςεισ, κ.λπ.) και κεωρθτικισ βιβλιογραφίασ.
Επίκαιρα Θζματα Δημόςιασ Διοίκηςησ
Θ δθμόςια διοίκθςθ ωσ ορατι ζκφραςθ των μετεξελίξεων του ςφγχρονου κράτουσ
βρίςκεται ςε διαδικαςία διαρκοφσ αναηιτθςθσ νζων μορφϊν και εργαλείων δράςθσ. Οι
ςχζςεισ τθσ με τθν πολιτικι, τθν κοινωνία, το ευρωπαϊκό και διεκνζσ περιβάλλον τθσ αλλά
και ςειρά προκλιςεων (οικονομικι ανάπτυξθ, μετανάςτευςθ, δθμογραφικό ηιτθμα,
κλιματικι αλλαγι κλπ.) απαιτοφν ευελιξία και αυξθμζνθ ικανότθτα προςαρμογισ και
ανταπόκριςθσ. Σο μάκθμα εξετάηει διάφορεσ όψεισ τθσ ικανότθτάσ τθσ να ανταποκρικεί
ςτισ προκλιςεισ με αναφορά ςε επίκαιρα ηθτιματα τθσ ελλθνικισ και ευρωπαϊκισ πολιτικισ

Επίκαιρα Θζματα Δημοςίου Δικαίου
Σο μάκθμα δίδει ζμφαςθ ςε επίκαιρα κζματα του ευρωπαϊκοφ και ελλθνικοφ δθμοςίου
δικαίου που παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον από πλευράσ νομοκετικϊν ι και
νομολογιακϊν εξελίξεων και τα οποία προςφζρονται για τθν ανάπτυξθ πρωτότυπου
επιςτθμονικοφ διαλόγου. Μπορεί να περιλαμβάνει δφο ι και περιςςότερεσ κεματικζσ
ενότθτεσ, ενϊ θ αιχμι του μπορεί να διαφοροποιείται ςε κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ ανάλογα
με τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτο πεδίο του δθμοςίου δικαίου. To μάκθμα μπορεί να
εμπλουτίηεται με τθ ςυμμετοχι προςκεκλθμζνων με εμπειρία ςε ειδικότερα ηθτιματα τθσ
εκάςτοτε κεματικισ.

Επίκαιρα Θζματα Δημόςιασ Πολιτικήσ
Περίληψη μαθήματοσ
Αντικείμενο του μακιματοσ ςυνιςτά θ διερεφνθςθ βαςικϊν ηθτθμάτων που ανακφπτουν
ςτθ ςφαίρα τθσ δθμόςιασ πολιτικισ. Για τον ςκοπό αυτόν ςε κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ
προγραμματίηεται, μεταξφ άλλων, θ πραγματοποίθςθ διαλζξεων από προςκεκλθμζνουσ
που ζχουν άμεςθ γνϊςθ και εμπειρία ςτα ςυγκεκριμζνα κζματα διοικθτικισ επιςτιμθσ που
πραγματεφεται το μάκθμα.
Ειδικότερα, κφρια επιδίωξθ είναι να αναδειχκοφν τα προβλιματα που απορρζουν από τθν
ιςτορία των μεταρρυκμίςεων ςτθν Ελλάδα κατά τισ διάφορεσ φάςεισ ςχθματιςμοφ του
κρατικοφ μθχανιςμοφ από τθν εκνικι απελευκζρωςθ και μετά, κακϊσ και τα κζματα
ςχεδίαςθσ και εφαρμογισ τθσ πρόςφορθσ ςτρατθγικισ για μια διοικθτικι και οργανωτικι
μεταρρφκμιςθ.
Το μάθημα αποςκοπεί:
ςτθν εξζταςθ τθσ δυναμικισ τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ και ςτθν εισ βάκοσ
αναηιτθςθ των λόγων, ςτουσ οποίουσ οφείλεται τυχόν αποτυχία των οργανωτικϊν αλλαγϊν
και μεταρρυκμίςεων
ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν και των φοιτθτϊν με ηθτιματα βελτιςτοποίθςθσ
τθσ μεκοδολογίασ περί των μεταρρυκμίςεων.

Περιεχόμενα μαθήματοσ
1.

Όψεισ τθσ νεοελλθνικισ διοικθτικισ κουλτοφρασ

2.

χεδίαςμα για ζνα ιςτορικό διάγραμμα τθσ ελλθνικισ Διοίκθςθσ

3.
Προεπαναςτατικοί και επαναςτατικοί κεςμοί. Θ καποδιςτριακι περίοδοσ ‘Capodistrias’ dilemma’: ςυνοχι ι διαφοροποίθςθ
4.

Σο οργανωτικό “big bang” του 1833: ςυγκεντρωτικό κράτοσ, γραμματείεσ και νομοί

5.

Σο πελατειακό ςφςτθμα και οι απαρχζσ τθσ αξιοκρατίασ

6.

Οι μεταρρυκμιςτικζσ απόπειρεσ του Σρικοφπθ

7.
Θ μονιμότθτα τθσ απαςχόλθςθσ των δθμόςιων υπαλλιλων και θ επιςτροφι των
κοινοτιτων
8.
Θ μεταπολεμικι περίοδοσ τθσ «αναςυγκρότθςθσ», οι πρϊτεσ εκκζςεισ των
εμπειρογνωμόνων για τθ δθμόςια διοίκθςθ
9.

Δικτατορία και μεταπολίτευςθ

10.

Γιατί οι μεταρρυκμίςεισ αςτοχοφν

11.

Προκλιςεισ και προοπτικζσ ςτον 21ο αιϊνα

12.

Μια αξιόπιςτθ μεκοδολογία διοικθτικϊν μεταρρυκμίςεων

13.

Επιτυχθμζνεσ και αποτυχθμζνεσ μεταρρυκμίςεισ: μελζτεσ περίπτωςθσ

Μαθηςιακά αποτελζςματα
Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ προςδοκάται να:

ζχουν μελετιςει διεξοδικά τισ προτάςεισ για τθν αναβάκμιςθ και τον
εκςυγχρονιςμό τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που αναφζρονται ςε εκκζςεισ εμπειρογνωμόνων,
κακϊσ επίςθσ διεκνϊν οργανιςμϊν, ϊςτε να αντιλθφκοφν τθ διαχρονικότθτα των
διοικθτικϊν πακολογιϊν
ζχουν κατανοιςει τα αίτια τθσ διαρκοφσ αναηιτθςθσ διοικθτικϊν αλλαγϊν που
αποςκοποφν ςτθν αντιμετϊπιςθ των δυςλειτουργιϊν τθσ διοίκθςθσ και τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ των παρεχόμενων δθμόςιων υπθρεςιϊν
ζχουν εμβακφνει ςτισ προχποκζςεισ που χρειάηεται να πλθροφνται προκειμζνου
μια μεταρρφκμιςθ να επιφζρει τα αναμενόμενα αποτελζςματα, όπωσ είναι θ επιλογι τθσ
κατάλλθλθσ χρονικισ ςυγκυρίασ και θ επίτευξθ ςυναίνεςθσ.

