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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2008 – 2009 
 
1.      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ΥΠΟ) 
Βασικές θεωρίες Δημόσιας Διοίκησης 
Weber – Γραφειοκρατία 
Κρατικές Δομές στη δημόσια διοίκηση – Οργανισμοί και φορείς 
Δομικά εργαλεία παραγωγής δημόσιων πολιτικών 
Παίγνια ορθολογικής επιλογής και προσαυξητισμού 
2.      Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΥΕΠ) 
Οι ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και οι εν δυνάμει 
Γεωπολιτική – Γεωοικονομική απεικόνιση του σημερινού τριτοκοσμικού 
συμπλέγματος 
Ανάλυση τρεχουσών εξελίξεων 
3.      ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΕΠ) 
Διεθνές οικονομικό σύστημα 
Νομισματική πολιτική (Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) 
Οι επιρροές του διεθνούς συστήματος στην κρατική πολιτική 
4.      ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ  ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΥΕΠ) 
Η φιλοσοφία διαχείρισης του δημόσιου τομέα και του κρατικού 
προϋπολογισμού σε συνάρτηση με τις εκάστοτε κυβερνητικές επιλογές - 
προτεραιότητες 
5.      ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ( ΥΕΠ ) 
Παρουσίαση των βασικών οικονομικών υποδειγμάτων διαχείρισης του 
περιβάλλοντος και των φυσικών (Ανανεώσιμων και μη) πόρων 
Οικονομία και φύση 
Η οικονομική της προστασίας του περιβάλλοντος (φόροι, επιδοτήσεις, πρότυπα) 
Η χρήση ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων (ενεργειακοί πόροι – 
μεταλλεύματα) 
Διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης 
6.      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΥΕΠ) 
Θεωρίες και μοντέλα για το κράτος πρόνοιας 
Διαμόρφωση κοινωνικής ατζέντας 
Θεσμικές δράσεις  ομάδων πίεσης και μη κυβερνητικών οργανώσεων 
Πολιτικές εκπαίδευσης, ανάπτυξης, μέριμνας και υγείας 

7.      Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΥΕΠ) 
Προτείνουμε να διδάσκεται ως Β’ ξένη γλώσσα η Γαλλική καθώς είναι η 1η  
ξένη γλώσσα του διπλωματικού σώματος αλλά και βασική στη βιβλιογραφία 
της πολιτικής επιστήμης. Ως 2η επιλογή προτείνουμε την εκμάθησης της 



Τουρκικής γλώσσας με θεματικούς άξονες την ορολογία της πολιτικής 
επιστήμης, των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών. Αναζήτηση 
προοπτικών σχετικών βεβαιώσεων από την Τουρκική Πρεσβεία. 
8.      ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΥΕΣ) 
Μοντέλα διοικητικής διάρθρωσης 
Προσέγγιση της τοπικής αυτοδιοίκησης ως πολιτικοοικονομικού θεσμού 
Ανάλυση του διττού χαρακτήρα των αποκεντρωμένων πολιτικών τόσο σε 
τοπικό, όσο και περιφερειακό επίπεδο 
Χάραξη της περιφερειακής πολιτικής 
Απορρόφηση κονδυλίων 
Προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας 
9.      ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΥΕΣ) 
Μελέτη και ανάλυση του πολέμου ως πολιτικού φαινομένου 
Εξέταση των ψυχοβιολογικών, πολιτικών, οικονομικών και γεωπολιτικών 
αιτιών και πολεμικών συγκρούσεων 
Εξέταση της σύγχρονης φύσης του πολέμου (πχ εθνοτικές συγκρούσεις, 
πόλεμοι μικρής έντασης, τρομοκρατία) 
Ανάλυση του τρόπου αντιμετώπισης από το διεθνές σύστημα (οργανισμοί 
και ενώσεις) παλαιότερων συγκρούσεων (περιπτωσιολογικές μελέτες) 
10.     ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΥΕΣ) 
Μεταπολεμικό διεθνές σύστημα (από τον ψυχρό πόλεμο στον πόλεμο της 
τρομοκρατίας) 
Το πρόβλημα των φιλελεύθερων δημοκρατιών στη διεθνή πολιτική 
Διεθνείς οργανισμοί 
Νεορεαλιστική προσέγγιση της διεθνούς πολιτικής (Balance of power and 
power politics) 
Θέματα παγκόσμιας ειρήνης 
11.     ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΥΕΣ)  
Παρουσίαση των πρωταγωνιστών της πολυδιάστατης αραβοϊσραηλινής διένεξης 
Αναζήτηση των κύριων αιτιών της 
Προσπάθειες για επίλυση της διαμάχης 
Διερεύνηση των διπλωματικών, ιστορικών, θρησκευτικών και άλλων 
πολιτιστικών πτυχών που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εξωτερική 
πολιτική των κρατών της μέσης ανατολής 
12.     ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΥΕΣ)  
Διακρατικές σχέσεις. Οικονομικές Σχέσεις. 
Διακρατικές συμφωνίες επενδυτικού – αναπτυξιακού χαρακτήρα. 
Προοπτικές για κοινή μεταναστευτική πολιτική. 
Συνεργασίες στους τομείς ασφάλειας – δικαιοσύνης, άμυνας, υγείας, 
παιδείας, ενέργειας και τεχνολογίας, διαχείριση υδάτινων πόρων.  
Ο ρόλος της ΕΕ στη διαμόρφωση των εξελίξεων 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : 

Η παραπάνω πρόταση γίνεται με στόχο την ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος 
οδηγού σπουδών του τμήματος πολιτικής επιστήμης καθώς επίσης και να 
συμπληρώσει τις απαιτήσεις των φοιτητών του τμήματος. Τα προτεινόμενα 



μαθήματα εντάσσονται κατά την άποψη μας στους εξής κεντρικούς 
θεματικούς άξονες : 

α) Διεθνείς σχέσεις ( 2,10,11 ) 
β) Οικονομικών ( 3,4) 
γ) Πολιτικής οργάνωσης και στρατηγικής ( 9,12) 
δ) Ανάπτυξης και διοίκησης (1,5,6,8) 
ε) Δεύτερη ξένη γλώσσα (7) 

Η άποψη μας για τον οδηγό σπουδών είναι πως πρέπει να περιλαμβάνει 
κάποια βασικά μαθήματα <<  κορμού  >> , στα οποία θα διδάσκονται 
βασικές έννοιες και αρχές της πολιτικής επιστήμης, ώστε μετέπειτα ο 
φοιτητής του τμήματός μας να έχει τη δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα 
διευρημένο θεματικό πεδίο. 

 
Αποσκοπώντας στην  εδραίωση και βελτίωση του συγκεκριμένου μοντέλου, 
προτείνουμε την εισαγωγή των ανωτέρω μαθημάτων ( 1 μάθημα ΥΠΟ , 6 
μαθήματα ΥΕΠ και 5 μαθήματα ΥΕΣ ) στον υπάρχοντα οδηγό σπουδών του 
τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. 

 
Επιπλέον, προτείνουμε η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας να παραμείνει 
προαιρετική και να αντιστοιχεί με δύο σεμινάρια, δηλαδή, ο φοιτητής να 
μπορεί να επιλέξει ή έξι σεμινάρια και πτυχιακή εργασία ή οκτώ 
σεμινάρια. 
Προτείναμε κατά το τελευταίο έτσι σπουδών οι φοιτητές να δύνανται να 
δηλώσουν ένα επιπλέον μάθημα ανά εξάμηνο, δηλαδή το μέγιστο όριο στη 
δήλωση μαθημάτων να είναι το 9, καθώς στο ισχύον σύστημα η πτυχιακή 
δηλώνεται εκτός των υπολοίπων μαθημάτων ενώ τα δύο ΥΕΣ με τα οποία 
αντιστοιχεί η πτυχιακή συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση. Ακόμη θεωρούμε 
σωστό οι 4 αναβαθμολογήσεις που δικαιούμαστε να γίνουν 6. 

Τέλος στο ζήτημα της πρακτικής άσκησης λόγω της λήξης του 
προγράμματος ζητάμε την εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης για να 
λειτουργήσει ένα καινούριο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. 

 
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ως υπεύθυνη παράταξη και με γνώμονα τις ανασφάλειες όλων 
των φοιτητών καταθέτει τις απόψεις της στο ζήτημα των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος πολιτικής επιστήμης. 
Σε όσους μας έχουν κατηγορήσει πολλάκις ότι εμπαίζουμε το φοιτητικό 
κοινό απαντάμε με τις προτάσεις μας. Το ζήτημα των επαγγελματικών 



δικαιωμάτων δεν χωράει μικροπολιτικές και θέλουμε όλους τους φοιτητές 
αρωγούς στην προσπάθεια που κάνουμε για την αντιμετώπιση του 
συγκεκριμένου προβλήματος 

 
Πιο συγκεκριμένα: 

 
*       Ζητάμε την εξαίρεση των νομικών από την κατηγορία Π013, έτσι ώστε 
μόνο οι απόφοιτοι τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης να μπορούν να διδάξουν 
τα μαθήματα του επιστημονικού αντικειμένου τους στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 
*       Προτείνουμε να ενταχθεί το μάθημα Πολιτική παιδεία ή Πολιτική 
κοινωνικοποίηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να 
διδάσκεται αποκλειστικά από πολιτικούς επιστήμονες. 
*       Με σύμπραξη του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
της επιτροπής επαγγελματικών δικαιωμάτων του τμήματος να ερευνηθούν τα 
νέα επαγγελματικά πεδία ώστε να καταγραφούν λεπτομερώς όλες οι 
δυνατότητες απασχόλησης των πολιτικών επιστημόνων  στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 
*       Να πιέσουν τα τμήματα της σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην έκδοση 
Προεδρικού Διατάγματος όπου να αποσαφηνίζονται όλες οι δυνατότητες 
απασχόλησης των αποφοίτων στις κοινωνικές υπηρεσίες. 
*       Έχει αναδυθεί ένα νέο πεδίο στο οποίο θα μπορούσαν να απασχοληθούν 
πολιτικοί επιστήμονες. Αυτό είναι το πεδίο των επιστημονικών συμβούλων 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου ο κάθε δήμαρχος, νομάρχης κτλ 
δικαιούται να προσλάβει επιστημονικούς συμβούλους, ανάλογα με το 
μέγεθος της εκλογικής του περιφέρειας. Θεωρούμε ότι πρέπει να ασκηθεί 
οργανωμένη πίεση ώστε να προκρίνονται πολιτικοί επιστήμονες σε αυτές 
τις θέσεις. 
*       Ζητάμε να γίνει άμεση κοινή συνεδρίαση όλων των διοικητικών 
συμβουλίων των τμημάτων πολιτικής επιστήμης ανά την Ελλάδα από την 
οποία να σχηματιστεί αρμόδια επιτροπή φοιτητών για την διεκδίκηση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των τμημάτων Πολιτικής 
Επιστήμης. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 
1)      Έκδοση 7ου φύλλου της εφημερίδας του συλλόγου φοιτητών πολιτικής 
επιστήμης  ΄΄ ΠΟΛΙΤΕΊΑ΄΄ 

2)      Διενέργεια εκπαιδευτικής εκδρομής 

3)      Έκδοση ερωτηματολογίων αξιολόγησης για τη σίτιση 

4)      Έκδοση ψηφίσματος συλλόγου που μεταβιβάστηκε στη σύγκλητο για τη 
διεκδίκηση κονδυλίου από το πανεπιστήμιο Κρήτης με το οποίο θα 



επιδοτείται μέρος του φοιτητικού εισιτηρίου ώστε οι φοιτητές να 
πληρώνουν τη μεταφορά τους σε τιμές Αθήνας (  0,25 λεπτά ) 

5)      Αναβάθμιση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του συλλόγου φοιτητών 
για την περαιτέρω προβολή του συλλόγου 

6)      Πραγματοποίηση εκδήλωσης καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών σε 
συνεργασία με καθηγητές του τμήματος και συζήτηση για τον οδηγό 
σπουδών και το τμήμα πολιτικής επιστήμης 

7)      Οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών του τμήματος να 
πραγματοποιούνται όχι μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο αλλά και στη 
γραμματεία του τμήματος για διευκόλυνση των φοιτητών 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Π.Δ. 407/80 
Καθώς βιώνουμε το πρόβλημα της έλλειψης διδακτικού προσωπικού το 
οποίο έχει επεκταθεί σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου του Ρεθύμνου, 
με αποτέλεσμα κάποια τμήματα να μην μπορούν να καλύψουν το πρόγραμμα 
σπουδών, ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης παίρνουμε ξεκάθαρη θέση, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. 

 
Μάλιστα στο τμήμα μας ήδη δημιουργήθηκε ένα σοβαρό πρόβλημα στο 
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-09, με το μάθημα Πολιτική 
Θεωρία Ι, το οποίο δεν υπήρχε καθηγητής να το διδάξει με αποτέλεσμα το 
μάθημα να μην διεξαχθεί 

 
Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ προτείνουμε τα εξής 

 

*       Απαιτούμε να δοθούν από την  πρυτανεία πιστώσεις για διδάσκοντες 
βάσει του Π.Δ. 407/80, επαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των 
τμημάτων . 
*       Επίσης ζητάμε την μονιμοποίηση των συμβασιούχων διδασκόντων, καθώς 
πιστεύουμε ότι με το συγκεκριμένο μέτρο, θα εξομαλυνθεί το διδακτικό 
έργο στο Ρέθυμνο. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης  πιστή στο συνδικαλιστικό της έργο που 
την ανακηρύσσει πρώτη παράταξη στο τμήμα και φέτος, όπως και κάθε 
χρόνο, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα του τμήματος, στο Δ.Σ. του 
συλλόγου φοιτητών καταθέτει προτάσεις και συνδιαλέγεται δημοκρατικά με  
τις υπόλοιπες παρατάξεις για να εξασφαλίσει σε όλους εμάς την καλύτερη 
δυνατή λύση. 



Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμφοιτητές μας παρότι είμαστε  
εκλογικά η ισχυρότερη παράταξη δεν αναλωνόμαστε όπως κάνουν άλλοι, 
κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., σε μικροπολιτικές επιθέσεις και 
κινήσεις εντυπωσιασμού- πυροτεχνήματα, αλλά υπερασπιζόμαστε (μετά από 
δικές μας προτάσεις) κεκτημένα του συλλόγου μας τόσο για την προβολή 
του τμήματος όσο και για την βελτίωση της φοιτητικής μας ζωής. 
Οι προτάσεις των εκπροσώπων της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Δ.Σ. και φέτος είναι 
προτάσεις σχεδιασμένες από τους εκπροσώπους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μόνο. 
Προσοχή στις απομιμήσεις!!! 

 
Αναλυτικότερα: 
*       Προτείναμε την έναρξη των διαδικασιών για τη σύσταση της επιτροπής 
εφημερίδας και την έκδοση του 7ου φύλλου της εφημερίδας του συλλόγου 
<<Πολιτεία>>. Θεωρούμε την εφημερίδα ένα από τα πιο σημαντικά 
επιτεύγματα του συλλόγου φοιτητών, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους 
φοιτητές να αρθρογραφούν και βοηθάει στη διαφήμιση του τμήματος. Να 
σημειωθεί  ότι  μετά από διεκδικήσεις ετών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είμαστε ο 
μοναδικός σύλλογος φοιτητών στο πανεπιστήμιο Κρήτης που εκδίδει 
ανάλογο έντυπο.(2-10-2008) 

 
*       Προτείναμε να διεξαχθεί καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών με 
συζήτηση για το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και τον Οδηγό Σπουδών, το 
καλωσόρισμα διεξήχθη επιτυχώς με καλεσμένους τον πρόεδρο του τμήματος, 
καθηγητές και εκπρόσωπο των πρυτανικών αρχών.(2-10-2008) 

 
*       Η ένδεια προσφερόμενων μαθημάτων του φετινού προγράμματος για κανένα 
λόγο δε θα μπορούσε να μας βρεί αδιάφορους. Προτείναμε άμεσα τη 
σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για τη διερεύνηση του θέματος και 
ζητήσαμε ως σύλλογος να συντάξει κείμενο το όποιο μεταβιβάστηκε στην 
Γενική Συνέλευση τμήματος και ζητούσε επεξήγηση για τον αριθμό και τις 
θεματικές των μαθημάτων. (2-10-2008) 

 
*       Στο ζήτημα των δηλώσεων μαθημάτων-εγγραφών, ζητήσαμε και φέτος οι 
δηλώσεις μαθημάτων να γίνονται και ηλεκτρονικά αλλά και στην 
Γραμματεία του τμήματος, καθώς κάποιοι από τους συμφοιτητές μας δεν 
έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή δεν είναι εξοικειωμένοι με  
το πρόγραμμα students web. ( 2/10/2008) 

 
*       Ζητήσαμε τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής η οποία απευθύνθηκε 
στη γραμματεία για να  διασφαλιστεί η έγκαιρη ανάρτηση των βαθμολογιών 
της εξεταστικής Σεπτεμβρίου ώστε οι φοιτητές να έχουν γνώση των βαθμών 



και των μαθημάτων που περάσανε προτού αρχίσουν οι δηλώσεις μαθημάτων. 
( 2/10/2008) 

 
*       Την ανανέωση της ιστοσελίδας του συλλόγου φοιτητών του τμήματος με 
links ακαδημαϊκού περιεχομένου καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων 
για την πολιτική επιστήμη. Επίσης την προσθήκη των φύλλων της 
εφημερίδας του συλλόγου << ΠΟΛΙΤΕΙΑ>>. Με αυτόν τον τρόπο η ιστοσελίδα 
μετατρέπεται σε όργανο προβολής του συλλόγου και του τμήματος μας, 
καθώς και σε data baseπληροφοριών για την πολιτική επιστήμη. 
(4/11/2008) 

 
*       Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο φοιτητής στο 
πανεπιστήμιο Κρήτης είναι το πρόβλημα της μεταφοράς. Η ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Π.Ε. 
πρότεινε να ενταχθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του  πανεπιστημίου 
Κρήτης κονδύλι το οποίο θα επιδοτεί ανάμεσα στην τιμή του εισιτηρίου  
σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο στην τιμή της Αθήνας. Μάλιστα προσφέροντας 
άμεση λύση στο πρόβλημα προτείναμε μέχρι να συνταχθεί ο νέος 
προϋπολογισμός , το ποσό να καλύπτεται από μέρος των εσόδων του 
κυλικείου. ( 24/11/2008) 

 
*       Προτείναμε για το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009 να διενεργηθεί 
εκπαιδευτική εκδρομή από το τμήμα πολιτικής επιστήμης στο ελληνικό 
κοινοβούλιο με κάλυψη 50% των εξόδων από το τμήμα. ( 24/11/2008 ) 

. 
*       Προτείναμε την έκδοση ερωτηματολογίων για τη σίτιση στο 
πανεπιστήμιο. Με αυτόν τον τρόπο ο σύλλογος μπορεί εξετάσει την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον νέο ανάδοχο της σίτισης και 
να διαβιβάσει τα αποτελέσματα στις υπηρεσίες μέριμνας του 
πανεπιστημίου ώστε να ληφθούν μέτρα από το πανεπιστήμιο για το 
συγκεκριμένο θέμα. ( 24/11/2008) 

. 
*       Προτείναμε να δοθεί παράταση για τις δηλώσεις συγγραμμάτων για τους  
συμφοιτητές μας που δεν πρόλαβαν η δεν μπόρεσαν για κάποιο λόγο να 
δηλώσουν συγγράμματα, τόσο με τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής 
που απευθύνθηκε στη γραμματεία και στον πρόεδρο όσο και με την έκδοση 
ψηφίσματος για τον πρόεδρο και την Γενική Συνέλευση τμήματος το οποίο 
εκθέτει το πρόβλημα και ζητά την άμεση εξεύρεση λύσης. ( 28/11/2008 και 
1/12/2008). 

 
*       Να εντοπιστούν τα σημεία στους χώρους της σχολής ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ στα οποία διατίθεται ασύρματο 



ΙΝΤΕΡΝΕΤ και να επισημανθούν για τη διευκόλυνση όλων των φοιτητών. (  
28/11/2008 ). 
*       Να ελεγχθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το γραφείο του 
συλλόγου, έτσι ώστε να ξαναγίνει λειτουργικό για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των φοιτητών του τμήματός μας. (15-10-2008) 

 
*       Την παραμονή των καθηγητών που δεν ζουν στο Ρέθυμνο για τρεις μέρες 
την εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο όσο και αν δυσαρεστεί κάποιους που 
βρέθηκαν κάθετα αντίθετοι σε εμάς και σε αυτήν την πρόταση η οποία 
συνάδει καθ’ όλα με το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί 
το πανεπιστήμιο, θα εξυπηρετούνται πολύ καλύτερα οι φοιτητές με 
σεμιναριακές ή πτυχιακές εργασίες. (4-11-2008). 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
Οι εκπρόσωποι φοιτητών στη γενική συνέλευση τμήματος αποσκοπώντας 
στην εξυπηρέτηση των φοιτητικών συμφερόντων κατέθεσαν και υλοποίησαν 
προτάσεις , σεβόμενοι τις φοιτητικές ανάγκες και επιδιώκοντας την 
πρόοδο του τμήματος μας. 

Στη γενική συνέλευση τμήματος  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ: 
*       Λόγω της νέας κατάστασης που υπάρχει σχετικά με τα συγγράμματα, 
ζητήσαμε ενημέρωση αρχικά, για την έγκαιρη παραλαβή τους από τους  
φοιτητές και εν συνεχεία σχετικά με τον τρόπο παραλαβής τους. 

*       Επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την αναγνώριση του 
πτυχίου μας ζητήσαμε να γίνει ενημέρωση σχετικά με τα ECTS. 

*       Μετά την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος  
2007-2008 και επειδή πολλοί φοιτητές που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να κάνουν πρακτική άσκηση, ζητάμε να 
ενημερωθούμε για το τι θα ισχύσει στο φετινό ακαδημαϊκό έτος, καθώς το 
πρόγραμμα έχει λήξει. 

*       Την ανάρτηση των σημειώσεων παραδόσεων και του syllabus του κάθε 
μαθήματος από τους καθηγητές στην ιστοσελίδα του τμήματος για τη 
διευκόλυνση των φοιτητών που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις 
παραδόσεις. 

*       Προτείνουμε την αύξηση των αναβαθμολογήσεων από 4 σε 6. 



Στη γενική συνέλευση τμήματος ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ: 
*       Στα πλαίσια του προγράμματος ” προστατεύω τον εαυτό μου και τους 
άλλους” της Γενικής Γραμματείας δια Βίου Μάθησης και του δήμου 
Ρεθύμνης, να πραγματοποιηθούν  σε συνεργασία με το τμήμα κάποιες 
παρουσιάσεις που θα επικεντρώνονται σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και 
ανθρωπίνου δυναμικού. Μέσα από την παραπάνω διαδικασία να δοθούν 
βεβαιώσεις στους συμμετέχοντες. Προτείναμε δύο τρόπους διεκπεραίωσης: 
Α: Να συνεννοηθεί το τμήμα με τους υπευθύνους του προγράμματος ώστε να 
συμμετέχουν φοιτητές του τμήματος στο πρόγραμμα με χορήγηση βεβαίωσης 
Β: Να υπάρξει συνεννόηση με τους υπευθύνους του προγράμματος έτσι ώστε 
να γίνουν κάποιες χωριστές συνεδρίες στο πανεπιστήμιο με τη συμμετοχή  
και των καθηγητών του τμήματος. 

*       Να ενισχυθεί το ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της ιστοσελίδας του 
τμήματος με άρθρα και δημοσιεύσεις των καθηγητών. 

*       Να δημοσιεύονται οι πτυχιακές εργασίες στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο 
της ιστοσελίδας του τμήματος 

*       Να αποκτήσει το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης συνδρομή στην ηλεκτρονική 
βάση Νομικών δεδομένων NOMOS  της INTRASOFT με πρόσβαση από το 
εργαστήρι Η/Υ για όλους τους φοιτητές. Επίσης ζητάμε να διερευνηθεί η 
δυνατότητα πρόσβασης σε αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων και έγκυρα 
επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά του αντικειμένου μας. 

*       Να τεθούν άμεσα στη διάθεση των φοιτητών οι βαθμολογίες όλων των 
μαθημάτων έτσι ώστε να γνωρίζουν οι φοιτητές την βαθμολογία τους και  
να προχωρήσουν αναλόγως στις δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο.  

*       Προτείνουμε να καθιερωθεί ετήσια έκθεση ”πολιτικού” βιβλίου από το 
τμήμα σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους,ενημερώνοντας την τοπική 
κοινωνία και διασφαλίζοντας οικονομικές τιμές προς τους φοιτητές. 
Στόχος αυτής της πρότασης μας είναι να προαχθεί η γνώση για το χώρο 
της πολιτικής επιστήμης και της πολιτικής ευρύτερα, καθώς και να 
καλυφθεί η όποια ανεπάρκεια των τοπικών βιβλιοπωλείων σε βιβλία για 
τον κλάδο μας. 

*       Προτείνουμε να τοποθετηθούν έντυπα αιτήσεων που αφορούν την 
διεκπεραίωση των θεμάτων των φοιτητών έξω από τη γραμματεία με στόχο 
την καλύτερη εξυπηρέτηση. Οι αιτήσεις να τοποθετούνται στη θυρίδα της 
γραμματείας. 
*       Να διεκδικήσει το τμήμα τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής των 
Ελλήνων τα οποία να διατίθενται στους φοιτητές για την εξυπηρέτηση 
τους στα μαθήματα που είναι συναφή με την ελληνική πολιτική. 

*       Ζητάμε να συσταθεί άτυπα μια ομάδα από μέλη ΔΕΠ και 
φοιτητές του τμήματος ως ένα “παρατηρητήριο της ελληνικής πολιτικής 



σκηνής”.Η ομάδα να συναντιέται μια φορά το μήνα και να συζητά ένα 
μείζον πολιτικό θέμα της επικαιρότητας.Θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο 
μπορεί να συνδεθεί περισσότερο το τμήμα με την ελληνική πολιτική σκηνή 
και έτσι να προκύψει μια πιο ουσιαστική πρακτική γνώση πολιτικής 
ανάλυσης για όσους φοιτητές την επιθυμούν. 

*       Να αποσαφηνιστεί η κατάσταση με το ζήτημα της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών καθώς μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει σχετική πληροφόρηση.Ζητάμε 
ενημέρωση για το θέμα, διότι πολλοί φοιτητές επιθυμούν να κάνουν 
πρακτική άσκηση ως συμπλήρωμα των σπουδών τους στο τμήμα. 

*       Να επαναλειτουργήσουν τα εργαστήρια Βιοηθικής και Ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και να διευρυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτά.Πιο 
συγκεκριμένα προτείνουμε να οριστούν ομάδες από όσους φοιτητές το 
επιθυμούν σε κάθε εργαστήρι οι οποίοι υπό την εποπτεία ενός καθηγητή  
που θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή θα ερευνήσουν συγκεκριμένα 
επιστημονικά πεδία.Από την έρευνα αυτή να εκπονηθούν δημοσιεύσεις που 
να φέρουν την υπογραφή του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Με αυτό τον 
τρόπο οι φοιτητές θα μπορούν να έχουν εμπειρία ερευνητικού έργου για 
το βιογραφικό τους και τις ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες. 

*       Να συσταθεί ειδική επιτροπή από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος,η οποία 
θα διερευνήσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης διαφόρων workshops με  
ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και με κατοχυρωμένη βεβαίωση 
συμμετοχής.Θεωρούμε ότι μια τέτοιου είδους πρόταση μπορεί να εντείνει 
τη συνεργασία του τμήματος με ανεξάρτητες αρχές και μη κυβερνητικούς 
οργανισμούς, έτσι ώστε το πτυχίο μας να έχει μεγαλύτερο αντίκρισμα από 
ένα τμήμα πού είναι αποκομμένο από τους πολιτικούς φορείς της χώρας 
μας. 

*       Ζητάμε να διεξαχθεί MUN στο τμήμα,όπως γίνεται σε άλλα πανεπιστήμια 
της Ελλάδας έτσι ώστε να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση διεθνούς 
πολιτικής.Ακόμα, ζητάμε να ενταχθεί το τμήμα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
European Model United Nations Network (EMUNNET). 

*       Τη θεσμοθέτηση κονδυλίου για την διεξαγωγή εκπαιδευτικής εκδρομής 
στο τακτικό προϋπολογισμό του τμήματος για την ακαδημαϊκή χρονιά 
2009-2010.Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν από κοντά τα κέντρα συνεδρίασης και λήψης πολιτικών 
αποφάσεων. 

*       Προτείνουμε την αποστολή Οδηγού Σπουδών του τμήματος σε γραφεία 
επαγγελματικού προσανατολισμού και ΚΕΣΥΠ για την περαιτέρω προβολή του 
τμήματος. 

*       Να διεξαχθεί ημερίδα από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης για την 
παρουσίαση των ακαδημαϊκών συμβούλων και την ανακοίνωση των 



αρμοδιοτήτων τους στους φοιτητές,καθώς ελάχιστοι φοιτητές γνωρίζουν το 
θεσμό των ακαδημαϊκών συμβούλων. Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές θα 
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε άμεσα θέματα που αφορούν 
τη διεκπεραίωση των σπουδών τους. 

*       Ζητάμε να παραμένουν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος τουλάχιστον τρεις 
μέρες στο Ρέθυμνο,όπως υπαγορεύει το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το 
οποίο λειτουργεί το τμήμα.Με αυτό το τρόπο θα μπορούν να 
εξυπηρετούνται καλύτερα οι φοιτητές που έχουν αναλάβει σεμιναριακές 
και πτυχιακές εργασίες. 

*       Προτείνουμε την έκδοση των πτυχίων σε μορφή παπύρου, καθώς είμαστε 
ένα από τα λίγα τμήματα που εκδίδει πτυχίο σε μορφή Α4. 

*       Ζητάμε να συνεδριάσει άμεσα η επιτροπή προγράμματος σπουδών, καθώς 
παρατηρείται η ανάγκη για την αναδιαμόρφωση του. 

*       Βάση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την κ. Αρανιτου και τον κ. 
Δαφερμο σχετικά με την ζωή των μεταναστών στο Ρέθυμνο, ζητήσαμε να 
διευθετηθεί το θέμα για την βεβαίωση συμμετοχής και για την πληρωμή 
των φοιτητών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ερευνά. 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 
Ανώτατο όργανο συνδιοίκησης μιας σχολής ενός Πανεπιστημίου είναι η 
κοσμητεία στην οποία προΐσταται ο κοσμήτορας, ο οποίος είναι αιρετός 
και έχει τριετή θητεία. Στη συνεδρίαση της κοσμητείας συμμετέχει και 
ένας εκπρόσωπος φοιτητών από κάθε τμήμα που εντάσσεται στη σχολή καθώς 
και οι πρόεδροι των τμημάτων. 
Πιο συγκεκριμένα προτείναμε: 
*       Να πιέσουν τα τμήματα της σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην έκδοση 
Προεδρικού Διατάγματος όπου να αποσαφηνίζονται όλες οι δυνατότητες 
απασχόλησης των αποφοίτων στις κοινωνικές υπηρεσίες. 

*       Να βρεθεί χώρος προκειμένου να λειτουργήσει εκτυπωτικό κέντρο στο 
χώρο της σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Ωστόσο μας διαβεβαίωσαν ότι το 
εκτυπωτικό κέντρο που λειτουργεί στο χώρο κάτω από την λέσχη μπορεί να 
καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών όλων των σχολών 
. 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
 
*       Τα βιβλία που προτείνονται στις λίστες συγγραμμάτων για κάθε μάθημα, 
να διατίθενται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 
ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει 
δυνατότητα να επιλέγει το σύγγραμμά του έχοντας ελέγξει όλα τα 
προτεινόμενα. Προτείνουμε οι καθηγητές να αποστέλλουν στη βιβλιοθήκη 
την λίστα προτεινόμενων συγγραμμάτων στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού 



έτους και το προσωπικό της βιβλιοθήκης να προβαίνει σε απαραίτητες 
ενέργειες ώστε τα συγγράμματα να είναι στην διάθεση των φοιτητών. 
*       Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης να έρθει σε επαφή με την 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων- nomos και να επιδιώξει την δημιουργία 
λογαριασμών χρήσης οι οποίοι θα διατίθενται σε όλους τους φοιτητές. 
Θεωρούμε ότι η πρόσβαση σε μία νομική τράπεζα δεδομένων θα βοηθήσει 
όλους τους φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. 

*       Μετά από ψήφισμα του συλλόγου φοιτητών προτάθηκε να ενταχθεί στον 
κρατικό προϋπολογισμό του  πανεπιστημίου Κρήτης κονδύλι το οποίο θα 
επιδοτεί ανάμεσα στην τιμή του εισιτηρίου σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο στην 
τιμή της Αθήνας. Μάλιστα ως άμεση λύση στο πρόβλημα μέχρι να συνταχθεί 
ο νέος προϋπολογισμός , το ποσό να καλύπτεται από μέρος των εσόδων του 
κυλικείου. 

ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ 
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης είναι η μοναδική παράταξη στο τμήμα , η 
οποία όχι μόνο δικαιώνει αυτούς που την εμπιστεύονται, αλλά αποτελεί  
και σημαντικό παράγοντα στις εξελίξεις που διαδραματίζονται. 
Κάθε χρόνο, με όραμα και ευθύνη, καταθέτουμε προτάσεις ουσίας 
αποσκοπώντας στη διεκδίκηση της αναβάθμισης του πτυχίου μας αλλά και  
στην εξέλιξη του τμήματος. 
Με πρώτη δύναμη την |ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης έχουμε καταφέρει να 
κάνουμε το σύλλογο φοιτητών του τμήματος τον πιο λειτουργικό σε όλο το 
πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και να τον προβάλλουμε ακόμη περισσότερο 
προς τα έξω, για την δράση του, με πάγιες προτάσεις όπως η εφημερίδα 
και η ιστοσελίδα. 
Δυστυχώς, το πολυδιάστατο έργο της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης 
προσπαθούν να το μπλοκάρουν κάποιοι που εξυπηρετούν συμφέροντα άλλων, 
και όχι φοιτητών, και κάποιοι άλλοι που αρκούνται σε ένα ξερό όχι. Όσο  
όμως και να προσπαθούν κάποιοι, η εμπιστοσύνη και η δύναμη των 
φοιτητών πάντα θα ξεπερνάει τον σκοταδισμό και τις υποτιθέμενες 
΄΄δημοκρατικές΄΄ αντιλήψεις κάποιων. 
Κατά την φετινή ακαδημαική χρονιά το έργο της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής 
Επιστήμης είναι μεγάλο και σημαντικό, γι’ αυτό στις φοιτητικές εκλογές 
χρειαζόμαστε την στήριξη όλων σας. Η παράταξη μας θα συνεχίσει να 
είναι πιστή στις επιταγές του φοιτητικού συμφέροντος και με πρώτη 
δύναμη στο τμήμα την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ θα οδηγηθούμε όλοι μαζί στην κορυφή. 
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