
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 648 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Z’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΡΑ JEAN MONNET 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 03 06 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου- ειδίκευσης γενικών περί το διεθνές και 
ευρωπαϊκό δίκαιο γνώσεων (σεμινάριο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί- Διεθνές Δίκαιο 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.soc.aegean.gr/ext-files/pm/pps/2022-648-

gr.pdf 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

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

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος, συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος :  

1. Εισαγωγικές σκέψεις περί της δικαιικής κληρονομιάς της Μεταφυσικής των Ηθών 

του Kant στο σύγχρονο ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο 

2. Γεωοικονομική και γεωπολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

3. Συνταγματικότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

4. Ο πολίτης στην ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία 

5. Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση 

6. Ευρωπαϊκό Εργατικό (Κοινωνικό) Δίκαιο 



7. Κοινωνιολογία του διεθνούς δικαίου 

8. Τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου : καινοτόμες εξελίξεις 

9. Η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού του ορισμού του διεθνούς δικαίου 

10. . Εθνική Κυριαρχία στο διεθνές δίκαιο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών επί της αξιακής 
διάστασης και των αρχών του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών 
σπουδών προσαρμοσμένων στο ευρύτερο περιβάλλον των κοινωνικών επιστημών 
Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής νομικής σκέψης 
Προαγωγή ικανότητας λήψης αποφάσεων με βάση την διεθνή και ευρωπαϊκή 
νομολογία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεματικές ενότητες :  

1. Εισαγωγικές σκέψεις περί της δικαιικής κληρονομιάς της Μεταφυσικής των Ηθών του Kant 

στο σύγχρονο ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο 

Α. Το νομικό langage : η ανοχή των νομικών και θεσμικών νεολογισμών : υπερεθνικό δίκαιο- 

άσκηση οιονεί εκτελεστικής εξουσίας  

Β. Σχέση δικαίου- αδίκου 

Γ. Η σημασία της δικαιικής λογικής 

Δ. Η σχέση δικαίου και νόμου 

Ε. Η προοπτική του εξευρωπαϊσμού : οι αδυναμίες των δημοσίων πολιτικών των κρατών 

μελών στο ενωσιακό θεσμικό, νομικό και πολιτικό περιβάλλον 

    

2. Γεωοικονομική και γεωπολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Α. Διευρύνσεις 

Β. Ο μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου προσανατολισμός της ευρωπαϊκής ενοποίησης 

Γ. Η μεταβλητή γεωμετρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης : ΟΝΕ, κοινωνική ερμηνεία, ένταξη- 

αποχώρηση 

Δ. Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας ως θεμελιώδης αρχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

Ε. Η έννοια των συνόρων στην ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία  

 

3. Συνταγματικότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

Α. Θεμελιώδη Δικαιώματα του ανθρώπου και ελευθερίες 

Β. Το δημοκρατικό έλλειμμα στην ΕΕ 

Γ. Οι θεσμικές αναδιαρθρώσεις της ΕΕ 

Δ. Οι πολιτικές προσδοκίες του κοινοτικού φαινομένου 

 

 

4. Ο πολίτης στην ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία 

Α. Ευρωπαϊκή ιθαγένεια- ευρωπαϊκή ταυτότητα 

Β. Ο πολίτης στην ενωσιακή νομοπαραγωγική διαδικασία : το δικαίωμα λαϊκής 

πρωτοβουλίας 



 

 

5. Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση  

Α. Ομάδες συμφερόντων 

Β. Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος  

 

6.  Ευρωπαϊκό Εργατικό (Κοινωνικό) Δίκαιο (Δρ Κατερίνα Αποστολίδου, Νομικός- 

Κοινωνιολόγος) 

Α. Ανάδειξη των δεσμών μεταξύ διεθνούς και ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου με βάση την  

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (προϋποθέσεις).   

Β. Ο ρόλος των εθνικές διοικήσεων και των  διεθνών οργανισμών.  

Γ. Η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εργατικού (κοινωνικού) δικαίου, βασισμένη σε διεθνώς 

αποδεκτές επαγγελματικές έννοιες και πρακτικές. 

Δ, Η περιφερειοποίηση και διεθνοποίηση της νομικής γνώσης και πρακτικής 

 

7. Κοινωνιολογία του διεθνούς δικαίου 

Α. Διαμόρφωση συνταγματικότητας πέραν του κράτους 

Β. Η δι-εθνική αντίληψη και ερμηνεία του κανόνα δικαίου και η προοπτική οργάνωσης 

οικουμενικής κοινωνίας 

Γ. Η ανάπτυξη λογικής ομοκέντρων κύκλων και α-κεντρης συγκρότησης δικαιικής τάξης : 

σκέψεις περί ιεραρχικής ισορροπίας και της αρχής της υπεροχής 

 

8. Τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου : καινοτόμες εξελίξεις 

Α. Το άτομο ως υποκείμενο του διεθνούς δικαίου ( η εξέλιξη του διεθνούς δικαίου των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου- το δικαίωμα του ατόμου να παρίσταται σε διεθνή δικαστήρια) 

Β. Το νομικό πρόσωπο (πολυεθνική επιχείρηση) ως υποκείμενο του διεθνούς δικαίου 

 

9. Η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού του ορισμού του διεθνούς δικαίου 

Το δημόσιο διεθνές δίκαιο ορίζεται παραδοσιακά ως το δίκαιο των διεθνών σχέσεων, οι 

οποίες θεωρούνται ότι ταυτίζονται με τις διακρατικές σχέσεις, ή εκείνες της διεθνούς 

κοινωνίας, η οποία θεωρείται ότι δεν διακρίνεται από την κοινωνία (κοινότητα) των κρατών : 

Από τον Hans Kelsen στον Paul Reuter και στον Michel Virally 

10. Εθνική Κυριαρχία στο διεθνές δίκαιο 

Α. Εθνική κυριαρχία και εξουσία  



Β. Υπερ-εθνική κυριαρχία (ΕΕ) 

Γ. Η νομιμότητα λειτουργίας του κράτους στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας (αναγνώριση) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Τρόπος παράδοσης : πρόσωπο με πρόσωπο 

 

Πρόκειται για σεμινάριο που θα αντικαταστήσει 

το σημερινό σεμινάριο Πολιτικές Ιδεολογίες και 

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, που διδάσκεται στο ΣΤ’ 

εξάμηνο. Το νέο σεμινάριο θα μεταφερθεί στο Ζ’ 

Εξάμηνο ενώ το τωρινό σεμινάριο του Ζ’ 

εξαμήνου περί Διεθνούς Δικαίου θα μεταφερθεί 

στο ΣΤ’ εξάμηνο. 

Διδάσκοντες : Καθηγητής Π. Γρηγορίου- Δρ 

Κατερίνα Αποστολίδου 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 ώρες 

Πρακτικές Ασκήσεις 9 ώρες 

Προετοιμασία (μελέτη) 
και συγγραφή εργασίας 

141 ώρες 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  180 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
1. Ερωτήσεις, επιδεχόμενες συντόμων 

απαντήσεων 

2. Ερωτήσεις ανάπτυξης απαντήσεων με 

χαρακτήρα δοκιμίου 

3. Γραπτή εργασία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

1. Αποστολίδου Κατερίνα (2022), Θεσμοί και Πολιτικές 

Απασχόλησης. Νομοθετικό πλαίσιο και διερεύνηση της 

περίπτωσης της συνεισφοράς του Ανθρώπινου Κεφαλαίου στην 

ένταξη στο Δημόσιο Τομέα και στην πρωτεύουσα αγορά 

εργασίας, Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Κοινωνιολογίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

2. Γρηγορίου Παναγιώτης (2020), Η εξέλιξη των αρχών και των 

αξιών του διεθνούς δικαίου. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα 

3. Γρηγορίου Παναγιώτης (2022), To διεθνές δίκαιο μέσα από τις 

θεσμικές εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Κάλλιπος 

4. Ferry Jean Marc (2006), Το ζήτημα του ευρωπαϊκού κράτους, 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

5. Ρεθυμιωτάκη Ελένη (2012), Πηγές του δικαίου και νομικός 

πλουραλισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 

Αθήνα- Θεσσαλονίκη 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  
 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 3μηνιαία έκδοση, Νομική βιβλιοθήκη 
Tετράδια Διεθνούς Δικαίου, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη 
 

 
 

 

 


