
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητές φοιτήτριες/Αγαπητοί φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. 
Σχετικά με τις δηλώσεις των μαθημάτων, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία θα 
ακολουθήσει τα εξής στάδια: 

 

Στάδιο 1ο: Υποβολή δηλώσεων.  

Οι υποβολές των δηλώσεων θα αρχίσουν τη Δευτέρα 12/10/2020 και θα 
ολοκληρωθούν την Δευτέρα 19/10/2020, ώρα 23:59.  

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες, μπορούν να ξεκινήσουν τις δηλώσεις τους μόλις 
παραλάβουν τους απαραίτητους κωδικούς. Εάν η παραλαβή των κωδικών 
καθυστερήσει, θα δοθεί παράταση της παραπάνω προθεσμίας μόνο για 
τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες. 

Κατά την περίοδο των δηλώσεων θα πρέπει οι φοιτήτριες/ητές να δηλώσουν όλα 
τα μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλογής, τόσο αυτά που οφείλουν από 
προηγούμενα εξάμηνα όσο και αυτά που αντιστοιχούν στο εξάμηνο που 
βρίσκονται. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη 
δήλωση ή όχι των μαθημάτων που επιθυμούν. 

 

Στάδιο 2ο: Έλεγχος δηλώσεων.  

Μετά την περίοδο υποβολής δηλώσεων, θα ακολουθήσει ο έλεγχός τους από τη 
Γραμματεία, μόνο ως προς τα μαθήματα επιλογής. Για τις δηλώσεις 
φοιτητριών/φοιτητών στις οποίες θα βρεθούν περισσότερα ή λιγότερα μαθήματα 
επιλογής από αυτά που θα έπρεπε να είχαν δηλωθεί, θα ακολουθήσει το 3ο στάδιο. 

 

Στάδιο 3ο: Διόρθωση δηλώσεων. 

Μετά τον έλεγχο των δηλώσεων από τη Γραμματεία, θα δοθεί μία σύντομη 
χρονική περίοδος, για να διορθωθούν από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές οι 
δηλώσεις με τον λανθασμένο αριθμό μαθημάτων επιλογής, αλλά και για να 
πραγματοποιήσουν δήλωση μαθημάτων όσες/οι το παραμέλησαν στο στάδιο 1. 
Αυτό σημαίνει ότι: (α) θα έχουν διαγραφεί όλα τα μαθήματα επιλογής από τις 
δηλώσεις με αριθμό μαθημάτων επιλογής μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο, ή 
(β) θα είναι διαθέσιμες οι δηλώσεις που έχουν λιγότερα μαθήματα επιλογής 
ώστε να συμπληρωθούν με τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων επιλογής. Σε 
περίπτωση που δεν διορθωθούν από τις φοιτήτριες/τους φοιτητές οι δηλώσεις 
των μαθημάτων επιλογής, τότε ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΣΕ ΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ από τη Γραμματεία, δηλαδή σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα επιλογής για 
αυτές/αυτούς που είχαν δηλώσει περισσότερα από τα επιτρεπόμενα  και σε 
όσα είχαν δηλώσει για αυτές/αυτούς που είχαν δηλώσει λιγότερα από τα 



επιτρεπόμενα. 

 

 

Η δήλωση των μαθημάτων πραγματοποιείται με είσοδο στη διεύθυνση 
https://student.duth.gr και ακολουθώντας τις οδηγίες στη συνέχεια. 

Για να αποδεικνύει (εάν χρειαστεί) κάθε φοιτήτρια/ητής ότι έχει πραγματοποιήσει 
σωστά τη δήλωση μαθημάτων, θα πρέπει να εκτυπώνει από τον λογαριασμό 
της/του το αποδεικτικό εγγραφής.  

 

Συγκεκριμένες οδηγίες ανά έτος σπουδών. 
 
Πρωτοετείς (εισαγωγής 2020-21). 
 
Θα πρέπει να δηλώσουν: 
 
■ Τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου. 
■ Μέχρι 1 μάθημα επιλογής από τη δεξαμενή επιλογών Α (Πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1 
ΚΜ ΕΠΙΛΟΓΗ Α. Μαθήματα Επιλογής 1ου και 3ου εξαμήνου Διδάσκων/ουσα 

30 Πολιτική Οικονομία Παπαναστασίου 

31 Τοπική Ανάπτυξη και Κοινωνική Πολιτική Αδάμ 

32 Πολιτική Κοινωνιολογία  Τάσσης 

33 Κοινωνιολογία  Ασημακόπουλος 

34 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Κορρέ 

35 Πολιτική Οικονομία των Κοινωνικών Θεσμών Κούγιας 

75 Φύλο και Νέες Τεχνολογίες Γεωργιάδου 

 
 
Τα παραπάνω μαθήματα φαίνονται στο πρόγραμμα σπουδών 1ου έτους, που είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος:  
https://sp.duth.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-

%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%ce%b1-

%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82/ 

 
 
Δευτεροετείς (εισαγωγής 2019-20). 
 
Θα πρέπει να δηλώσουν: 
 
■ Από τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου, μόνο αυτά που χρωστάνε. 
■ Τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα του 3ου εξαμήνου. 
■ 2 μαθήματα επιλογής από τη δεξαμενή επιλογών Α (Πίνακας 1). Εννοείται ότι δεν 
μπορούν να ξαναδηλώσουν μάθημα επιλογής που έχουν περάσει.  
■ Μέχρι 1 επιπλέον μάθημα επιλογής από τη δεξαμενή επιλογών Α (Πίνακας 1), 
μόνο εάν δεν έχουν περάσει το μάθημα επιλογής που είχαν δηλώσει στο 1ο εξάμηνο 
σπουδών τους, πέρσι. (Μπορούν να δηλώσουν είτε το ίδιο, είτε άλλο μάθημα 
επιλογής). 
 

https://student.duth.gr/
https://sp.duth.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%ce%b1-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82/
https://sp.duth.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%ce%b1-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82/
https://sp.duth.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%ce%b1-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82/


Πίνακας 1 
ΚΜ ΕΠΙΛΟΓΗ Α. Μαθήματα Επιλογής 1ου και 3ου εξαμήνου Διδάσκων/ουσα 

30 Πολιτική Οικονομία Παπαναστασίου 

31 Τοπική Ανάπτυξη και Κοινωνική Πολιτική Αδάμ 

32 Πολιτική Κοινωνιολογία  Τάσσης 

33 Κοινωνιολογία  Ασημακόπουλος 

34 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Κορρέ 

35 Πολιτική Οικονομία των Κοινωνικών Θεσμών Κούγιας 

75 Φύλο και Νέες Τεχνολογίες Γεωργιάδου 

 
 
Τα παραπάνω μαθήματα φαίνονται και στο πρόγραμμα σπουδών 2ου έτους, που 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος:  
https://sp.duth.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-

%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%ce%b1-

%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82/ 

 
 
Τριτοετείς (εισαγωγής 2018-19). 
 
Θα πρέπει να δηλώσουν: 
 
■ Από τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου και 3ου εξαμήνου, μόνο αυτά που 
χρωστάνε. 
■ Τα 2 υποχρεωτικά μαθήματα του 5ου εξαμήνου. 
■ 3 μαθήματα επιλογής από τη δεξαμενή επιλογών Γ (Πίνακας 2). 
 
Πίνακας 2 
ΚΜ ΕΠΙΛΟΓΗ Γ. Μαθήματα Επιλογής 5ου και 7ου εξαμήνου Διδάσκων/ουσα 

43 Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική Κουλούρης 

44 Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος Σταμούλη 

45 Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής Πεμπετζόγλου 

46 Κοινωνικό Μάρκετινγκ  Πολυζωίδης 

47 Οικονομικά της Υγείας Συνεργάτης/τρια 

48 Οικονομική της Εκπαίδευσης Συνεργάτης/τρια 

49 Οικονομική του Περιβάλλοντος Πεμπετζόγλου 

51 Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Συριάτου 

52 Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ  Γεωργιάδου 

53 Θυματολογία και Αποκαταστατική Δικαιοσύνη Κουλούρης 

55 Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση Ανισοτήτων Παπαναστασίου 

57 Πτυχιακή εργασία  

Σημείωση: λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας, το μάθημα της πρακτικής 
άσκησης θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο εαρινό εξάμηνο και κατά τους 
θερινούς μήνες του 2021. 
 

■ Μέχρι 2 επιπλέον μαθήματα επιλογής από τη δεξαμενή επιλογών Α (Πίνακας 1) για 
την επιβεβαίωση ή αντικατάσταση των μαθημάτων επιλογής που οφείλουν (και 
μόνο εάν οφείλουν) από το δεύτερο έτος σπουδών τους. 
 
Πίνακας 1 
ΚΜ ΕΠΙΛΟΓΗ Α. Μαθήματα Επιλογής 1ου και 3ου εξαμήνου Διδάσκων/ουσα 

30 Πολιτική Οικονομία Παπαναστασίου 

https://sp.duth.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%ce%b1-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82/
https://sp.duth.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%ce%b1-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82/
https://sp.duth.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%ce%b1-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82/


31 Τοπική Ανάπτυξη και Κοινωνική Πολιτική Αδάμ 

32 Πολιτική Κοινωνιολογία  Τάσσης 

33 Κοινωνιολογία  Ασημακόπουλος 

34 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Κορρέ 

35 Πολιτική Οικονομία των Κοινωνικών Θεσμών Κούγιας 

75 Φύλο και Νέες Τεχνολογίες Γεωργιάδου 

 
 
Σημείωση: Το μάθημα ‘Κοινωνική Δημογραφία’ θα εμφανίζεται στη δήλωση 
μαθημάτων με το όνομα ‘Δημογραφική ανάλυση. Η δημογραφία των χωρών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου’. 
 
Τα παραπάνω μαθήματα φαίνονται στο πρόγραμμα σπουδών 3ου έτους, που είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος:  
https://sp.duth.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%C

E%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%B1-

%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-2/ 

 
 
Τεταρτοετείς (εισαγωγής 2017-18). 
 
Θα πρέπει να δηλώσουν: 
 

■ Από τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου, 3ου και 5ου εξαμήνου, μόνο αυτά που 
χρωστάνε. 
■ Τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα του 7ου εξαμήνου. 
■ 2 έως 3 μαθήματα επιλογής του 7ου εξαμήνου από αυτά που φαίνονται στον 
παρακάτω Πίνακα 3. (Η δυνατότητα δήλωσης ενός επιπλέον μαθήματος επιλογής 
από τον αναγκαίο αριθμό για πτυχίο (που είναι 2) παρέχεται λόγω της μετάβασης 
στο νέο Τμήμα και προς διευκόλυνση των φοιτητριών/τών. Η δήλωση του 3ου 
μαθήματος επιλογής είναι φυσικά προαιρετική).   
 
Πίνακας 3 
 Μαθήματα επιλογής 7ου εξαμήνου (επιλογή 2 έως 3 μαθημάτων) 

1 Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών  Τσέργας 

2 Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πολυζωίδης  

3 Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής  Πεμπετζόγλου 

4 Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση Ανισοτήτων  Παπαναστασίου 

5 Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ  Γεωργιάδου 

6 Θυματολογία και Αποκαταστατική Δικαιοσύνη Κουλούρης 

7 Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος  Σταμούλη 

8 Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική Κουλούρης 

9 Πτυχιακή Εργασία  

Σημείωση: λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας, το μάθημα της πρακτικής 
άσκησης θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο εαρινό εξάμηνο και κατά τους 
θερινούς μήνες του 2021. 
 
■ Μέχρι 4 μαθήματα επιλογής από τον παρακάτω Πίνακα 4 για την επιβεβαίωση ή 
αντικατάσταση των μαθημάτων επιλογής που χρωστάνε (και μόνο εάν χρωστάνε) 
από τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους. 

Πίνακας 4 

https://sp.duth.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%B1-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-2/
https://sp.duth.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%B1-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-2/
https://sp.duth.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%B1-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-2/


Μαθήματα Επιλογής  για τεταρτοετείς  φοιτήτριες/τές που χρωστάνε 
μαθήματα επιλογής από προηγούμενα έτη (έως 4 μαθήματα) 

Διδάσκων/ουσ
α 

1 Πολιτική Οικονομία Παπαναστασίου 
2 Τοπική Ανάπτυξη και Κοινωνική Πολιτική Αδάμ 
3 Πολιτική Κοινωνιολογία  Τάσσης 
4 Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος  Σταμούλη 
5 Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική Κουλούρης 
6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Κορρέ 
7 Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Συριάτου 

 

Σημείωση 1: επειδή τα μαθήματα αυτά προσφέρονται σε παλιότερα έτη, είναι 
πιθανό για κάποια από αυτά να συμπίπτουν οι ώρες διδασκαλίας τους με άλλα 
μαθήματα. Ελέγξτε το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. 

 
Σημείωση 2: Το μάθημα ‘Κοινωνική Δημογραφία’ θα εμφανίζεται στη δήλωση 
μαθημάτων με το όνομα ‘Δημογραφική ανάλυση. Η δημογραφία των χωρών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου’. 

 

Τα παραπάνω μαθήματα φαίνονται στο πρόγραμμα σπουδών 4ου έτους, που είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος: 

https://sp.duth.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%C

E%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%B1-

%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-2-2/ 

 

Υπέρ-Τεταρτοετείς (εισαγωγής 2016-17 ή παλαιότερα). 

Οι «επί πτυχίω» φοιτήτριες/φοιτητές, που εισήχθησαν το ακ. έτος 2016-17 ή 
παλαιότερα, ακολουθούν για τα υποχρεωτικά μαθήματα το πρόγραμμα σπουδών 
που ίσχυε κατά το έτος εισαγωγής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιστοιχίσεις 
μαθημάτων, όπου αυτές είναι αναγκαίες. Για κάθε ερώτηση σχετικά με τις 
αντιστοιχίσεις θα πρέπει να απευθύνονται ηλεκτρονικά στον Αναπλ. Καθηγητή κ. 
Αλέξη Ιωαννίδη στη διεύθυνση: aioann@sp.duth.gr 

Θα πρέπει επομένως να δηλώσουν όσα υποχρεωτικά μαθήματα οφείλουν από όλα τα 
έτη και όλα τα εξάμηνα σπουδών, τόσο τα χειμερινά όσο και τα εαρινά.  

Μπορούν επιπλέον να επιλέξουν από τον παρακάτω Πίνακα 5 μαθημάτων επιλογής, 
αυτά που επιθυμούν για να καλύψουν τον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων επιλογής 
ώστε να λάβουν πτυχίο. Μπορούν να δηλώσουν μέχρι και δύο (2) επιπλέον 
μαθήματα επιλογής από αυτά που οφείλουν για να συμπληρώσουν τον 
απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων επιλογής για τη λήψη του πτυχίου τους. Δηλαδή, 
αν κάποια/ος χρειάζεται 1 μάθημα επιλογής μπορεί να δηλώσει από 1 έως 3 
μαθήματα επιλογής, αν κάποια/ος χρειάζεται 2 μαθήματα επιλογής μπορεί να 
δηλώσει από 2 έως 4 μαθήματα επιλογής και ούτω καθεξής. Τα παρακάτω 
μαθήματα μπορούν να επιλεγούν για να καλύψουν οφειλόμενα μαθήματα επιλογής 
από κάθε εξάμηνο σπουδών, είτε είναι χειμερινό είτε είναι εαρινό. Δηλαδή 
μπορείτε να αντικαταστήσετε μαθήματα επιλογής εαρινού εξαμήνου που χρωστάτε 
με μαθήματα επιλογής του χειμερινού εξαμήνου, ώστε να πάρετε πτυχίο σε αυτό το 
εξάμηνο.  

https://sp.duth.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%B1-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-2-2/
https://sp.duth.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%B1-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-2-2/
https://sp.duth.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%B1-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-2-2/
mailto:aioann@sp.duth.gr


Προσοχή: Εάν κάποια από αυτά τα μαθήματα, έχοντας τον ίδιο ή παραπλήσιο τίτλο, 
ήταν υποχρεωτικά για το Πρόγραμμα Σπουδών κάποιας φοιτήτριας/κάποιου 
φοιτητή, τότε δεν μπορεί να τα δηλώσει και σαν μαθήματα επιλογής. 

Πίνακας 5 
Μαθήματα επιλογής χειμερινού εξαμήνου για φοιτήτριες/τές επί 
πτυχίω  

Διδάσκων/ουσα 

1 Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών  Τσέργας 

2 Κοινωνικό Μάρκετινγκ  Πολυζωίδης 

3 Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής  Πεμπετζόγλου 

4 Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση Ανισοτήτων  Παπαναστασίου 

5 Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ Γεωργιάδου 

6 Πολιτική Οικονομία Παπαναστασίου 

7 Τοπική Ανάπτυξη και Κοινωνική Πολιτική Αδάμ 

8 Πολιτική Κοινωνιολογία  Τάσσης 

9 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Κορρέ 

10 Πολιτική Οικονομία των Κοινωνικών Θεσμών Κούγιας 

11 Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος  Σταμούλη 

12 Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική Κουλούρης 

13 Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Συριάτου 

14 Φύλο και Νέες Τεχνολογίες Γεωργιάδου 

 

Σημείωση: οι φοιτητές/τριες που κατά το περσινό έτος δήλωσαν το μάθημα της 
πρακτικής άσκησης και επιλέχτηκαν για να το πραγματοποιήσουν δεν χρειάζεται να 
το δηλώσουν ξανά, ακόμη και εάν η ολοκλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί κατά το 
τρέχον εξάμηνο. 

 

Πρόσθετες διευκρινήσεις για παλαιότερες φοιτήτριες/παλαιότερους φοιτητές  

 

 Όσες/όσοι φοιτήτριες/ητές χρωστάνε σαν υποχρεωτικά τα παρακάτω 
μαθήματα θα πρέπει να τα δηλώσουν, αλλά με το όνομα που έχουν στα Τμήματα 
που τα προσφέρουν στο Τμήμα μας. Συγκεκριμένα: 

1. Το μάθημα ‘Οικογένεια, φύλο και κοινωνική πολιτική’ θα εμφανίζεται στη 
δήλωση μαθημάτων με το όνομα ‘Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη από τον 18ο 
μέχρι και τον 20ο αιώνα’.  

2. Το μάθημα ‘Κοινωνική Δημογραφία’ θα εμφανίζεται στη δήλωση μαθημάτων με 
το όνομα ‘Δημογραφική ανάλυση. Η δημογραφία των χωρών της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου’.  

 

 Οι φοιτήτριες/ητές εισαγωγής 2003 και 2004 θα πρέπει να δηλώσουν ως 
υποχρεωτικά μαθήματα (εφόσον τα οφείλουν) τα Εισαγωγή στην Κοινωνική 
Πολιτική και Διοίκηση, Εισαγωγή στη Θεωρία και Πρακτική της Κοινωνικής 
Εργασίας και Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική Ι με τους νέους 
τίτλους τους που είναι Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική, Εισαγωγή στην 
Κοινωνική Εργασία και Οικονομική Ανάλυση 1, αντίστοιχα. 

 Οι φοιτήτριες/ητές εισαγωγής 2003 και 2004 που οφείλουν τα υποχρεωτικά 
μαθήματα Ιστορία των Μορφών Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής, 
και Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας, παρακαλούνται να 



απευθυνθούν στην Γραμματεία. 

 Οι φοιτήτριες/ητές εισαγωγής 2003, 2004, 2005 και 2006, πρέπει να δηλώσουν 
ως υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης (εφόσον το οφείλουν) το Διοικητικό Δίκαιο II 
— Έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης. Για τις υπόλοιπες φοιτήτριες/τους υπόλοιπους 
φοιτητές, υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης είναι το Δίκαιο Κοινωνικής 
Ασφάλειας (το οποίο και θα δηλώσουν, εφόσον το οφείλουν). Το μάθημα Δίκαιο 
Κοινωνικής Ασφάλειας δεν μπορεί να δηλωθεί ως μάθημα από τις φοιτήτριες και 
τους φοιτητές εισαγωγής 2003, 2004, 2005 και 2006. 

 Οι φοιτήτριες/ητές εισαγωγής 2008 και μόνο, θα πρέπει να δηλώσουν ως 
υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης (εφόσον το οφείλουν) το Οικονομικά της 
Κοινωνικής Ασφάλισης και όχι το Μέθοδοι Οικονομικής Αξιολόγησης. Για τις 
υπόλοιπες φοιτήτριες/τους υπόλοιπους φοιτητές, υποχρεωτικό μάθημα 
κατεύθυνσης είναι το Μέθοδοι Οικονομικής Αξιολόγησης.   

Εάν για τις παλαιότερες φοιτήτριες/τους παλαιότερους φοιτητές 
προκύψουν ερωτήσεις, που δεν απαντήθηκαν προηγουμένως, θα πρέπει να 
απευθυνθούν στη Γραμματεία και συγκεκριμένα στην κ. Αναστασία Φυγκά (τηλ. 
2531039421), για επεξηγήσεις - διευθέτηση. 

Παρακαλούνται όλες οι φοιτήτριες και όλοι οι φοιτητές να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικές/οί κατά τη διαδικασία των δηλώσεων μαθημάτων, γιατί οποιοδήποτε 
πιθανό λάθος δεν μπορεί να διορθωθεί μετά και το τελευταίο στάδιο της 
διαδικασίας. 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής  


