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Το µάθηµα αυτό επικεντρώνεται στη µελέτη ενός από τους πλέον κρίσιµους και κοµβικούς 

παράγοντες της πολιτικής διαδικασίας στα σύγχρονα δηµοκρατικά πολιτικά συστήµατα: στη 

µελέτη των οµάδων συµφερόντων (ή «οργανωµένων συµφερόντων» ή «οµάδων πίεσης»). Στο 

πλαίσιο του µαθήµατος, εξετάζονται τα οργανωµένα συµφέροντα (εργατικά, εργοδοτικά, 

επιχειρηµατικά, αγροτικά,  επαγγελµατικά, άτυπα και άλλα) τόσο από ιστορική όσο και από 

συστηµατική – αναλυτική σκοπιά. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη σχέση µεταξύ θεωρητικών και 
εννοιολογικών εξελίξεων στη διεθνή βιβλιογραφία αφενός και εφαρµοσµένων εµπειρικών 

αναλύσεων αφετέρου. Εξετάζονται επίσης συγκριτικά οι περιπτώσεις συγκεκριµένων 

πολιτικών συστηµάτων, περιλαµβανοµένου του ελληνικού πολιτικού συστήµατος. 
 

ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ: 
• «Οµάδες συµφερόντων», «οργανωµένα συµφέροντα», «οµάδες πίεσης»: θεωρητικές και 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις 

• Η τυπολογία των οργανωµένων συµφερόντων 

• Προβλήµατα έρευνας και συγκριτικής ανάλυσης των οµάδων συµφερόντων 

• Ο πλουραλισµός, ο κορπορατισµός και οι ποικίλες εκδοχές τους   

• Συµφέροντα και δίκτυα πολιτικής  

• Σχέσεις των οµάδων συµφερόντων µε τα πολιτικά κόµµατα  

• Συµφέροντα και παγκοσµιοποίηση 

• Ο ρόλος των οµάδων συµφερόντων στην ΕΕ και τις ΗΠΑ 

• Οµάδες συµφερόντων στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
- Γραπτή εργασία και παρουσίαση της (50%) 

- Γραπτές εξετάσεις στο τέλος (50%) 
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