
Το έργο της της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης (Εκλογόαπολογιστική 

συνέλευση) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής  επιστήμης ως υπεύθυνη παράταξη και  ως πρώτη δύναμη 

στο τμήμα είναι  εδώ και φέτος για να καταθέσει  τις προτάσεις της για το σύλλογο  

φοιτητών και το τμήμα. Ως πρώτη παράταξη τα τρία τελευταία χρόνια έχει αναδείξει 

τον σύλλογο φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης ως τον πιο ενεργητικό και κατά κοινή 

ομολογία των φοιτητών  τον πιο δραστήριο σύλλογο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με 

έμπρακτη συμμετοχή στα δρώμενα του Πανεπιστημίου, με δράσεις όπως η έκδοση 

εφημερίδας(πρόταση ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 17/09/2003), με ημερίδες για φλέγοντα θέματα  

της καθημερινότητας, με την δημιουργία ιστοσελίδας του συλλόγου 

φοιτητών(πρόταση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 05/10/06) και με τοποθετήσεις για ότι αφορά την 

Πανεπιστημιακή κοινότητα προσπαθούμε να σταθούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης 

των φοιτητών όλα αυτά τα χρόνια. 

Ως πρώτη παράταξη στο τμήμα οραματιζόμαστε και  φιλοδοξούμε να 

κάνουμε τον σύλλογο  φοιτητών ακόμα καλύτερο. Για το λόγο αυτό 

καταθέτουμε τις προτάσεις  μας για το πρόγραμμα δράσης συλλόγου: 

1. Έκδοση 8ου και 9ου φύλλου της εφημερίδας του συλλόγου φοιτητών πολιτικής 

επιστήμης  « ΠΟΛΙΤΕΊΑ » 

2. Αναβάθμιση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του συλλόγου φοιτητών 

για την περαιτέρω προβολή του συλλόγου. 

3. Πραγματοποίηση εκδήλωσης καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών σε 

συνεργασία με το τμήμα. 

4. Πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα « Προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες στην Πανεπιστημιακή κοινότητα και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο 

Κρήτης». 

5. Οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών του τμήματος να 

πραγματοποιούνται όχι μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο αλλά και στη 

γραμματεία του τμήματος για διευκόλυνση των φοιτητών. 

6. Διεξαγωγή εκπαιδευτικής εκδρομής σε τόπους όπου εδρεύουν οι υπερεθνικοί 

πολιτικοί φορείς(ΔΕΚ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΟΗΕ) σε συνεργασία με το τμήμα. 

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής  Επιστήμης είναι η παράταξη που  τόσα χρόνια αγωνίζεται 

και δραστηριοποιείτε με γνώμονα πάντα τον φοιτητή. Αγωνιζόμαστε 

και δραστηριοποιούμαστε  για να κάνουμε τον σύλλογο  φοιτητών ακόμα καλύτερο 

και λειτουργικό. Η δύναμη μας είναι οι προτάσεις μας. Προτάσεις οι οποίες πάντα 

στοχεύουν στην λύση των προβλημάτων που απασχολούν τους συμφοιτητές μας. 

Όργανα διοίκησης  – συνδιοίκησης  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 



Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης  πιστή στο συνδικαλιστικό της έργο που 

την ανακηρύσσει πρώτη παράταξη στο τμήμα και 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. 

Αναλυτικότερα: 

1. Προτείναμε με αφορμή την 3
η
 Δεκεμβρίου ημέρα αφιερωμένη στα άτομα με 

ειδικές ανάγκες  την διεξαγωγή μιας συζήτησης-ημερίδας από τον σύλλογο 

φοιτητών με θέμα « Η προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην 

Πανεπιστημιακή κοινότητα και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Με 

αυτήν την πρόταση φιλοδοξούμε να φέρουμε στην επιφάνεια όλες τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα στην πρόσβαση αλλά και στην 

προσαρμογή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

2. Προτείναμε να συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή για να απευθυνθεί στην 

πρυτανεία για να λάβει ο σύλλογος ενημέρωση για την δημιουργία της 

φοιτητικής οργάνωσης AIESEC στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

3. Ζητάμε ο σύλλογος φοιτητών να απευθυνθεί στην επιτροπή ιστοσελίδας του 

τμήματος ζητώντας οδηγίες και βοήθεια ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η 

ιστοσελίδα του συλλόγου φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης.(πρόταση της ΔΑΠ-

ΝΔΦΚ) 

Επίσης ζητάμε να βγει ανακοίνωση από τον σύλλογο η οποία να ζητάει την 

βοήθεια των φοιτητών οι οποίοι θα έχουν γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε την βοήθεια της επιτροπής 

ιστοσελίδας τμήματος. 

4. Προτείναμε  με κάθε σεβασμό στα γεγονότα του 1973 να βγει ενημερωτική 

ανακοίνωση του συλλόγου φοιτητών για την επέτειο Πολυτεχνείου. 

Θεωρούμε ότι το Πολυτεχνείο αποτελεί μια κίνηση φοιτητών και πολιτών 

ενάντια σε ένα καθεστώς ανελευθερίας η οποία άνοιξε τον δρόμο για την 

διάλυση αυτού του καθεστώτος ένα χρόνο μετά 

5. Πιέσαμε ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα που προέκυψε με την 

ηλεκτρονική δήλωση του υποχρεωτικού μαθήματος Αγγλικά για πολιτικούς 

επιστήμονες Α’. 

6. Προτείναμε οι καθηγητές οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό να μπορούν να 

διδάξουν μαθήματα ΥΕΠ ως διδάσκοντες Π.Δ. 407 .Με την πρόταση μας  

αυτή δώσαμε λύση στο πρόβλημα που υπήρχε με τον περιορισμένο αριθμό 

μαθημάτων που μπορούσαν να δηλώσουν οι φοιτητές . 

7. Προτείναμε στην γραμματεία να αναρτήσει στο διαδίκτυο λίστα με τα 

μαθήματα ελεύθερης επιλογής που μπορεί να επιλέξουν  οι φοιτητές. 

8. Ζητήσαμε να δοθεί παράταση της προθεσμίας για τις δηλώσεις μαθημάτων 

και συγγραμμάτων καθώς πολλοί συμφοιτητές μας δεν είχαν να καταθέσουν 

έγκαιρα την δήλωση τους. 



9. Ζητήσαμε παράταση για τις δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 

καθώς και την προσφορά νέων μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο.(04/03/2010) 

10. Ζητήσαμε αλλαγή στις καρτέλες των φοιτητών του μαθήματος Μειονότητες 

και ελληνική πολιτική από ΥΕΠ σε ΥΕΣ καθώς είχε προκύψει μπέρδεμα με 

την καταχώρηση του. 

11. Λόγω της αλλαγής του προγράμματος, από τα νέα μαθήματα που 

προστέθηκαν στο πρόγραμμα σπουδών, ζητήσαμε παράταση των δηλώσεων 

μαθημάτων και συγγραμμάτων καθώς επίσης και την αλλαγή της ώρας 

μαθήματος ΥΕΣ του Παπαδάκη διότι έπεφτε ίδια ώρα με το ΥΕΣ της 

Βλαχάδη. (16/03/2010) 

12. Ζητήσαμε να καταγγείλει ο Σύλλογος τα περιστατικά βίας απέναντι στον 

Πρύτανη του Καποδιστριακού. Θεωρούμε πως τέτοιου είδους περιστατικά το 

μόνο που καταφέρνουν είναι να πλήττουν τη φήμη του ελληνικού 

πανεπιστημίου.(07/12/2009) 

13. Προτείναμε να βγει καταγγελία στην ΠΚΣ για το γεγονός ότι δεν προσήλθε 

στο ΔΣ και δεν δέχθηκε να δώσει τα πρακτικά και τη σφραγίδα του 

Συλλόγου.(22/04/2010) 

14. Ζητήσαμε την ανανέωση της δέσμευσης της Πρυτανείας σε επίπεδο τμήματος 

για την παροχή κονδυλίου ετησίως, με σκοπό την έκδοση της Εφημερίδας του 

Συλλόγου Φοιτητών «Πολιτεία».(29/04/2010) 

15. Προτείναμε να καθιερώσει ο Σύλλογος μια σειρά διαλέξεων σε συνεργασία με 

καθηγητές του τμήματος 1 ή 2 φορές το μήνα.(19/04/2010) 

16. Για την επίλυση του προβλήματος με τις φοιτητικές κατοικίες, δηλαδή την 

παραλαβή των εστιών στις αρχές του Σεπτέμβρη αρκετές μέρες μετά από την 

έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, προτείναμε την 

παραχώρηση της φοιτητικής κατοικίας στους δικαιούχους πέρα των 

πρωτοετών τουλάχιστον μία μέρα πρίν την έναρξη της εξεταστικής του 

Σεπτεμβρίου. Θεωρούμε πώς το παρών καθεστώς αντιβαίνει στις αρχές τις 

δωρεάν παιδείας και στέγασης εφόσον οι φοιτητές αναγκάζονται να 

πληρώνουν ξενοδοχεία σε περιόδους αιχμής όπως το τέλος του Αυγούστου για 

να μπορέσουν να εξεταστούν. 

ΟΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 Ζητάμε ενημέρωση  για τα συγγράμματα, έτσι ώστε να παραληφθούν 

γρήγορα από τους φοιτητές. 

 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 χειμερινό 

εξάμηνο. 

 Έχει παρατηρηθεί  τεράστια έλλειψη σε προσφερόμενα  

μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο. Για αυτό το λόγο ζητάμε να συνεδριάσει 

άμεσα η επιτροπή προγράμματος σπουδών, έτσι ώστε να μπορέσει να 

αναδιαμορφωθεί ριζικά το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. 

 Ζητάμε να συγκληθεί  άμεσα η επιτροπή επαγγελματικών 

δικαιωμάτων του τμήματος. 

 Να δραστηριοποιηθούν  τα εργαστήρια του τμήματος 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. 

 Προτείνουμε να διεξαχθεί ανοιχτός διάλογος της  επιτροπής προγράμματος 

σπουδών  με τους φοιτητές του τμήματος για  να υπάρξει ενημέρωση για τις  

αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο πρόγραμμα σπουδών. 

 Ζητάμε  την σταθερή και οργανωμένη παρουσία των φοιτητών του τμήματος 

στα μοντέλα προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών (MUN) που διεξάγονται 

σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. 

 Ζητάμε  την όσο δυνατόν καλύτερη συνεργασία του τμήματος με το 

Γραφείο Διασύνδεσης, σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και με την 

αγορά εργασίας που αφορούν τους φοιτητές του τμήματος Πολιτικής 

Επιστήμης. 

 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. 

 Έχει παρατηρηθεί  τεράστια έλλειψη σε προσφερόμενα μαθήματα 

στο χειμερινό εξάμηνο (YEΠ).Έτσι ζητάμε την προσθήκη και άλλων 

επιλεγόμενων μαθημάτων στο τελικό πρόγραμμα (αφού το παρών πρόγραμμα 

είναι προσωρινό)  του χειμερινού εξαμήνου. 

 Όπως γίνεται  σαφές από τα παραπάνω οι φοιτητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

με τα προσφερόμενα μαθήματα. Έτσι, εξαιτίας και της μεγάλης ζήτησης για 

ΥΕΣ προτείνουμε τη διεύρυνση του αριθμού των συμμετεχόντων στα 

σεμινάρια. Με αυτό το τρόπο πιστεύουμε ότι οι φοιτητές θα διευκολυνθούν 

αρκετά σε αυτό το εξάμηνο. 

 Μετά το πρόβλημα που υπήρξε το προηγούμενο  ακαδημαϊκό έτος με το 

πρόγραμμα  πρακτικής  άσκησης και λόγω του αυξημένου  

ενδιαφέροντος από τους φοιτητές για πρακτική άσκηση ζητάμε να 

ενημερωθούμε για το τι θα ισχύσει στο φετινό ακαδημαϊκό έτος. 

 Εξαιτίας και της συζήτησης που έχει ανοίξει στη Σύγκλητο 

του Πανεπιστημίου Κρήτης για την  διανομή χώρων στο Κέντρο 

Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ) για τη στέγαση των εργαστηρίων 

των τμημάτων, ζητάμε να ενημερωθούμε  για το τι πρόκειται να γίνει  

με τα δυο εργαστήρια του τμήματος. 

 Έχει παρατηρηθεί  ότι στη καρτέλα βαθμολογιών  στο students web δεν έχουν 

περαστεί τα ECTS στο διατμηματικό μάθημα «Επιστήμων Πολίτης». Όπως 

γνωρίζουμε οι υπεύθυνοι για το μάθημα  τη προηγούμενη αλλά και τη φετινή 

ακαδημαϊκή χρονιά προέρχονται από το τμήμα μας. Έτσι, ζητάμε να λυθεί το 

συντομότερο δυνατόν το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

 15.Εισαγωγή μαθήματος στον οδηγό σπουδών  με τίτλο: 

DISABILITY STUDIES (Ελ. Επιλογής) , ειδικότερα : 

1. Μοντέλα και θεωρίες που εξετάζουν κοινωνικούς, πολιτικούς και 

οικονομικούς παράγοντες ορισμού του «disability». 

2. Παράγοντες διαμόρφωσης προσωπικών και συλλογικών αντιδράσεων στη 

διαφορετικότητα. 



3. Ειδικές περιπτώσεις μη μετρήσιμων ή εξηγήσιμων disabilities από τη 

βιολογική επιστήμη. 

 16.Προτείνουμε να προβλέπετε απαλλαγή από την ξένη γλώσσα για τα ΑμΕΑ. 

Είναι εύκολο κανείς να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι αυτοί οι φοιτητές να 

προσπαθούν να μάθουν και δεύτερη γλώσσα. 

 17.Προτείνουμε όλες οι διαφάνειες που προβάλλονται στις παραδόσεις να 

εκτυπώνονται και να μοιράζονται στους φοιτητές οι οποίοι έχουν προβλήματα 

όρασης καθώς και σε όποιον φοιτητή επιθυμεί. 

ΟΙ  ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟ 

1. Αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα που προέκυψε με την λειτουργίας της 

Γραμματείας, οι οποία υπολειτουργεί με μόνο ένα άτομο, προτείναμε να 

κατατεθεί στην Σύγκλητο αίτημα από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

για την τροποποίηση του προϋπολογισμού του τμήματος για να συμπεριλάβει 

μια πίστωση ΠΔ 407/80 με καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου. Η πρόταση 

μας αυτή αποσκοπούσε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών και την 

αρτιότερη λειτουργία της γραμματείας. 

2. Διεκδικήσαμε χώρους για τα εργαστήρια του τμήματος στο ΚΕΜΕ. 

Θεωρούμε σημαντικό και αυτονόητο την στέγαση των εργαστηρίων για να 

μπορέσουν επιτέλους να λειτουργήσουν ομαλά και να αποκτήσουν νόημα για 

το τμήμα. 

3. Για την επίλυση του προβλήματος με τις φοιτητικές κατοικίες, δηλαδή την 

παραλαβή των εστιών στις αρχές του Σεπτέμβρη αρκετές μέρες μετά από την 

έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, προτείναμε την 

παραχώρηση της φοιτητικής κατοικίας στους δικαιούχους πέρα των 

πρωτοετών τουλάχιστον μία μέρα πριν την έναρξη της εξεταστικής του 

Σεπτεμβρίου. Θεωρούμε πώς το παρών καθεστώς αντιβαίνει στις αρχές τις 

δωρεάν παιδείας και στέγασης εφόσον οι φοιτητές αναγκάζονται να 

πληρώνουν ξενοδοχεία σε περιόδους αιχμής όπως το τέλος του Αυγούστου για 

να μπορέσουν να εξεταστούν. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

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 



Διεθνές χρηματοοικονομικό  σύστημα 

Νομισματική πολιτική (Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, IMF) 

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 

Δημόσιες Επενδύσεις και μοντέλα αναδιανομής 

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 

13. DISABILITY STUDIES (Ελ. Επιλογής) 

Μοντέλα και  θεωρίες που εξετάζουν κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς 

παράγοντες ορισμού του «disability».. 

Παράγοντες  διαμόρφωσης προσωπικών και συλλογικών 

αντιδράσεων στη διαφορετικότητα. 

Ειδικές περιπτώσεις  μη μετρήσιμων ή εξηγήσιμων disabilities από τη βιολογική 

επιστήμη. 

14. ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΥΕΠ) 

Η φιλοσοφία των δημοσίων επενδύσεων 

ΔΕΚΟ – Μεικτά κεφάλαια 

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 και κοινωνικής πολιτικής(1,5,6,8,13,14) 

ε) Δεύτερη ξένη γλώσσα (7) 

Η άποψη μας για τον οδηγό σπουδών είναι ξεκάθαρη. Ο οδηγός σπουδών 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 

διευρυμένο θεματικό πεδίο. 

Αποσκοπώντας στην  εδραίωση και βελτίωση του συγκεκριμένου μοντέλου, 

προτείνουμε την εισαγωγή των ανωτέρω μαθημάτων ( 1 μάθημα ΥΠΟ , 6 

μαθήματα ΥΕΠ,5 μαθήματα ΥΕΣ και 1 μάθημα Ελεύθερης επιλογής) 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 έτος 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. 

ΤΟ  ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ 

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης είναι η παράταξη που τόσα χρόνια 

δραστηριοποιείτε με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του φοιτητή. 

Είναι η παράταξη που δίνει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των φοιτητών μέσα 

από τις προτάσεις της στα όργανα διοίκησης-συνδιοίκησης. 

Είναι η παράταξη που διεκδικεί, αγωνίζεται και πρωταγωνιστεί. 

Η παράταξη που προσπαθεί να δικαιώνει καθημερινά όσους την στήριξαν και την 

στηρίζουν τόσα χρόνια. 

Για όλα αυτά στις 19 Μάιου στηρίζουμε την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης, την 

μοναδική παράταξη που δικαιώνει τις προσδοκίες μας. 

Με τιμή, 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Το  όραμα μας έχει όνομα… 

 


