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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Θέμα: Κατατάξεις πτυχιούχων για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015  
 
Σύμφωνα με την από 20/03/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και το 
άρθρο 2, παρ. 3 της ΥΑ Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16.12.2013), οι κατατάξεις των 
πτυχιούχων το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα γίνουν με εξετάσεις στα τρία (3) 
παρακάτω μαθήματα: 
 
1. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 
2. Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί 
3. Οικονομική Ανάλυση 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
 

• Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 

Σκοπός είναι να καταδειχθεί ότι ο εξεταζόμενος κατανοεί τον βασικό προβληματισμό 
πάνω στον οποίο αναπτύσσεται ο θεωρητικός προβληματισμός και να συνδέσει τα 
κεντρικά ζητήματα της πολιτικής σκέψης με τα τρία επίπεδα ανάλυσης της διεθνούς 
πολιτικής: Τον Άνθρωπο, το Κράτος και το Διεθνές Σύστημα. Αυτό προϋποθέτει, μεταξύ 
άλλων, περιγραφή των δυναμικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των τριών 
επιπέδων και των εναλλακτικών απόψεων για την συγκρότηση των κρατών και του 
διεθνούς συστήματος. Προϋποθέτει επίσης γνώση των αμφίπλευρων ερμηνειών για την 
ειρήνη και τον πόλεμο στην διεθνή πολιτική και τις παθογένειες που προκαλούν τα αίτια 
πολέμου ή τις προϋποθέσεις σταθερότητας και ειρήνης. Οι κύριες θεματικές ενότητες 
αυτών των εισαγωγικών γνώσεων αφορούν, πιο συγκεκριμένα, τα εξής.  

Τις εναλλακτικές και συχνά συγκρουόμενες θεωρήσεις για την φύση του 
ανθρώπου και τον τρόπο που αφορά τις διεθνείς συγκρούσεις. Τις θεωρήσεις για την 
εσωτερική δομή των κρατών και το είδος των καθεστώτων στην διεθνή συμπεριφορά 
των κρατών. Μεταξύ άλλων, των φιλελεύθερων και μαρξιστικών θεωρήσεων.  

Το γεγονός της ύπαρξης κυρίαρχων κρατών και τις συνεπαγόμενες συνέπειες της 
διεθνούς αναρχίας (δηλαδή της απουσίας παγκόσμιας ρυθμιστικής εξουσίας, παγκόσμιας 
κυβέρνησης ή μιας «κυβέρνησης των κυβερνήσεων»).  

Ανάλυση ιστορικών παραδειγμάτων στους τομείς της οικονομίας, της πολιτικής 
και της ιστορίας και πιο συγκεκριμένα του διεθνούς εμπορίου και της ιστορροπίας 



ισχύος. Τι επίδραση έχει στην πολιτική και στην συμπεριφορά των κρατών η κατάσταση 
διεθνούς αναρχίας, πως τι προκαλεί αίτια πολέμου; Ποια η σημασία της κατανομής 
ισχύος και πως τα κράτη λειτουργούν και αποφασίζουν ανάλογα με τον τρόπο που 
αντιλαμβάνονται την ισχύ των άλλων κρατών. Πότε και γιατί συγκροτούν ή αλλάζουν 
συμμαχίες και πως αυτές οι αποφάσεις επηρεάζονται από την δομή του διεθνούς 
συστήματος ή το εσωτερικό πολιτικό καθεστώς.  

• Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί 
 
Το μάθημα διαρθρώνεται σε δύο σκέλη: 
Το πρώτο σκέλος αφορά στους Διεθνείς θεσμούς. Το δεύτερο σκέλος αφορά στους 
Ευρωπαϊκούς θεσμούς. 
Α. Στο πρώτο σκέλος καλύπτεται η ακόλουθη ύλη του μαθήματος: 
Ειδικότερα εξετάζεται το σύστημα του ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και 
ο ΟΑΣΕ.  
Οι θεματικές της ύλης του μαθήματος προσδιορίζονται ως ακολούθως:  
Α. Εισαγωγή στη διεθνή οργάνωση και στους διεθνείς οργανισμούς 
Β. Το Σύστημα του ΟΗΕ  
Γ. Το Συμβούλιο της Ευρώπης  
Δ. Το Βόρειο-Ατλαντικό Σύμφωνο 
Ε. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.  (Εισαγωγή στη 
διεθνή οργάνωση: Ιστορική επισκόπηση, Εισαγωγή στη διεθνή οργάνωση: 
Χαρακτηριστικά των διεθνών οργανισμών  
Η διεθνής νομική προσωπικότητα των διεθνών οργανισμών, Το σύστημα του ΟΗΕ: 
Ιστορική εξέταση. Ίδρυση, σκοποί, αρχές, Το σύστημα του ΟΗΕ: τα μέλη: απόκτηση 
ιδιότητας, υποχρεώσεις, αποχώρηση, Το σύστημα του ΟΗΕ: Τα όργανα του ΟΗΕ: Η 
Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, Το σύστημα του ΟΗΕ: τα όργανα του 
ΟΗΕ: Το Διεθνές Δικαστήριο, η Γραμματεία, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, 
το Συμβούλιο της Ευρώπης: ίδρυση, σκοποί, αρχές, μέλη: απόκτηση και απώλεια 
ιδιότητας μέλους, τα όργανα, Το Συμβούλιο της Ευρώπης: Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο διεθνής δικαστικός μηχανισμός προστασίας, το 
Βόρειο-Ατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ): ίδρυση, σκοποί, αρχές, το αμυντικό δόγμα και η 
μετεξέλιξή του, τα πολιτικά και τα στρατιωτικά όργανα της συμμαχίας, οι ζώνες ευθύνης 
και η οργάνωση της συμμαχικής διοίκησης, Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ): ιστορικό, εξέλιξη από την τελική πράξη του Ελσίνκι 
του 1975, στη ΔΑΣΕ και στον ΟΑΣΕ, σκοποί, αρχές, μέλη, τομείς δράσης, η ανθρώπινη 
διάσταση, ο ύπατος αρμοστής για τις μειονότητες, η πρόληψη συγκρούσεων, Σύνοψη και 
επιλογή θεμάτων σχετικά με τους εξετασθέντες διεθνείς οργανισμούς). 
 
Β. Στο μέρος που αφορά τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, κύριος στόχος είναι η εξοικείωση 
των πρωτοετών φοιτητών με το θεσμικό σύστημα της Ε.Ε. και τις αρμοδιότητες των 
κυριότερων θεσμικών οργάνων καθώς και τις αλλαγές που έφερε η Συνθήκη της 
Λισαβόνας και η κατανόηση του τρόπου λήψης αποφάσεων. Κατ’ αρχήν γίνεται μια 
εισαγωγή για το ρόλο των θεσμών στο διεθνές σύστημα και σ΄ επιμέρους ‘τάξεις’ και 
αναφορά στη συζήτηση για το ρόλο των θεσμών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (Grieco, 
1988, Mearsheimer, 1994, Keohane, 1984, Keohane and Martin, 1995, Martin & 
Simmons, 1998, March and Olsen, 1998). Κατόπιν,  εξετάζεται η εξελικτική πορεία 
διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού θεσμικού συστήματος από τις ιδρυτικές συνθήκες έως 
σήμερα, η διάκριση μεταξύ διακυβερνητικών και υπερεθνικών οργάνων καθώς και η 
κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων. 



Η έμφαση δίνεται στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. Αναλύεται επίσης ο ρόλος των επικουρικών οργάνων, όπως η Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή Περιφερειών. 
 
 

• Οικονομική ανάλυση 
 

Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα παρουσιάζονται σε απλουστευμένη μορφή οι βασικές 
έννοιες της οικονομικής επιστήμης, ο τρόπος προσέγγισής τους και οι μέθοδοι ανάλυσής 
τους. Ειδικότερα αναλύονται οι βασικές έννοιες, οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και 
ο τρόπος προσέγγισης της επικρατούσας σήμερα οικονομικής θεωρίας τόσο στο 
μικροοικονομικό όσο και στο μακροοικονομικό επίπεδο. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται 
οι ακόλουθες ενότητες: 
 
1. Η οικονομική επιστήμη, θεωρίες και υποδείγματα  
2. Οικονομικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη  
3. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, αποτελεσματικότητα, κόστος ευκαιρίας  
4. Ζήτηση και προσφορά  
5. Ελαστικότητα  
6. Επιλογές καταναλωτή και ζήτηση  
7. Κόστος και οι αποφάσεις προσφοράς των επιχειρήσεων  
8. Μορφές Αγοράς  
9. Οικονομικά της ευημερίας  
10. Εισαγωγή στη μακροοικονομική θεωρία και τα μακροοικονομικά μεγέθη 
11. Η πραγματική οικονομία στη μακροχρόνια περίοδο 
12. Τιμές και χρήμα στη μακροχρόνια περίοδο 
13. Οικονομική μεγέθυνση και οικονομικοί κύκλοι  
14. Μακροοικονομική πολιτική 
 
Κατηγορίες κατατασσόμενων: 
 
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. η ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή 
του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων 
πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. 
 
Yποβολή Δικαιολογητικών: 
 
H αίτηση και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία του 
Τμήματος, από 1-15 Νοεμβρίου 2014 (ώρες: 11.30π.μ – 14.00μ.μ , γραφείο 109 Α΄ 
όροφος). 
 
Δικαιολογητικά: 
 
1) Aίτηση του ενδιαφερομένου 
2) Aντίγραφο πτυχίου με γενικό βαθμό. Προκειμένου για πτυχιούχους A.E.I., ή ισότιμων 
προς αυτά του εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία 
του τίτλου σπουδών. 



 
Xρόνος εξετάσεων 
 
Η κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν από 1 
έως 20 Δεκεμβρίου 2014. 
 
 
       Από τη Γραμματεία του Τμήματος 


