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ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ» 

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε΄ 

Διεξαγωγή μαθημάτων: Κάθε Τρίτη 16:30-18:30 

Ώρες ακρόασης: Κάθε Τρίτη 15:30-16:30 

ΔΙΔ.: Καθηγητής Ξενοφών Κοντιάδης 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

1. Περιεχόμενο του μαθήματος  

Στο μάθημα εξετάζεται η συγκρότηση, τα μοντέλα και η εξέλιξη του κράτους 

πρόνοιας, τα μεταρρυθμιστικά διλήμματα των τελευταίων ετών και οι 

ιδιαιτερότητες της κοινωνικής διοίκησης στην Ελλάδα. Αναλύονται οι αρχές 

οργάνωσης και διοίκησης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και 

πρόνοιας, με αφετηρία την αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

ελληνικής κοινωνικής διοίκησης. Επίσης παρουσιάζονται τα δικαιώματα των 

ασθενών και ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. 

 

2. Διανεμόμενο σύγγραμμα  
- Ξ. Κοντιάδης, Εισαγωγή στην κοινωνική διοίκηση και τους θεσμούς 

κοινωνικής προστασίας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008. 

2.1.Για περαιτέρω εμβάθυνση  
- Ξ. Κοντιάδης/Θ. Τσέκος, Η αναδιάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης σε 

τοπικό επίπεδο., εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008. 

- Ξ. Κοντιάδης, Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλας, Αθήνα-

Κομοτηνή 2004. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικό 
εκπαιδευτικό υλικό από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 

3. Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών   
Γραπτές εξετάσεις (συντελεστής 90%) και ενεργός συμμετοχή στα μαθήματα 
(συντελεστής 10%). Θα πραγματοποιηθεί μια προαιρετική πρόοδος, σε μη 

ανακοινωθείσα ημερομηνία, με θέμα που θα βασίζεται στα 
πραγματοποιηθέντα μαθήματα και συντελεστή βαρύτητας 50% για τον τελικό 

βαθμό όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν. 
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4. Κύριες θεματικές ενότητες  
1)  

• Εισαγωγή στην κοινωνική Διοίκηση κα Πολιτική 

• Εξέλιξη και μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας και της Κοινωνική 
Διοίκησης 

• Η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος: δημογραφικές εξελίξεις, 
δημοσιονομικά δεδομένα, ύψος ανεργίας κ.λπ. 

 
2)  

• Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις: Κράτος πρόνοιας, κοινωνικό κράτος, 
κοινωνική πολιτική, κοινωνική διοίκηση 

• Οι τρεις κόσμοι του κράτους πρόνοιας 

• Κοινωνική διοίκηση, κοινωνικό δίκαιο, πολιτικές απασχόλησης,   
θεσμοί κοινωνικής προστασίας 

• Μηχανισμοί κοινωνικής προστασίας 

• Η συζήτηση για το νέο κοινωνικό κράτος 
 

3)  

• Εθνικοί και διεθνείς θεσμοί κοινωνικής προστασίας  

• Η συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς και η επίπτωσή της 
στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής 

• Η επίδραση των εκθέσεων διεθνών οργανισμών στο σχεδιασμό των θεσμών 
κοινωνικής προστασίας 

• Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο 
 

4)  

• Κριτήρια διάκρισης μεταξύ κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής 
πρόνοιας 

• Η αρχή του κοινωνικού κράτους 

• Η σημασία των κοινωνικών δικαιωμάτων για την οργάνωση της κοινωνικής 
διοίκησης 

• Οι επιπτώσεις της νομολογίας για τα κοινωνικά δικαιώματα στο πεδίο της 
κοινωνικής διοίκησης 

• Οργανωτική διάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης 
 

5)  

• Το μοντέλο της αυτοδιοίκησης στην κοινωνική ασφάλιση 

• Κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση: ομοιότητες και διαφορές 

• Συμπληρωματικά ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα 

• Παροχές – εισφορές – σύνθετες παροχές κοινωνικής ασφάλειας 
 
6) 

• Ανάλυση-συζήτηση για το νέο νόμο περί κοινωνικής ασφάλισης και τις 
επιπτώσεις του στην αναδιοργάνωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 

 

7)  

• Η κρίση του κράτους πρόνοιας 

• Νέες μορφές οργάνωσης της κοινωνικής διοίκησης 
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• Διλήμματα για τη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας 

• Ευέλικτες μορφές απασχόλησης 

• Ο συνδυασμός ευελιξίας στην αγορά εργασίας και κοινωνικής προστασίας 

• Πολιτικές στέγασης 
 
8)  

• Η εξέλιξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

• Διοικητική διάρθρωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

• Οργανισμοί κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

• Οργανισμοί επαγγελματικής ασφάλισης 

• Το αίτημα για αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

• Ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
 
9)  

• Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Διεθνείς μηχανισμοί κοινωνικής προστασίας 

• Οι πρωτοβουλίες της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πεδίο της κοινωνικής 
προστασίας 

• Ο ρόλος του ΟΟΣΑ στη θεσμική οργάνωση της κοινωνικής προστασίας 
 
10)  

• Η διοικητική οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

• Στάδια εξέλιξης του ΕΣΥ 

• Διοικητική οργάνωση του ΕΣΥ 

• Ο ιδιωτικός τομέας υγείας 

• Η χρηματοδότηση του συστήματος υγείας 
 

11) 

• Τα δικαιώματα των ασθενών – ενημέρωση, συναίνεση, ιατρικό απόρρητο 

• Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας 
 
12)  

• Ανάλυση πρακτικών παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων 
 

5. Σε ορισμένα μαθήματα θα προσκληθούν ειδικοί επιστήμονες για 

πραγματοποίηση σύντομων διαλέξεων στο πλαίσιο της διδακτέας ύλης.  

Μετά το πέρας κάθε μαθήματος θα δίνονται ερωτήσεις από τη διδαχθείσα ύλη 
για διευκόλυνση της μελέτης των φοιτητών. 

 

6. Για διευκόλυνση των φοιτητών οι ώρες ακροάσεως θα προσαρμόζονται με 

σχετικό αίτημά τους, είτε μετά το πέρας των μαθημάτων είτε μετά από 
επικοινωνία στο e-mail: xcontiades@panteion.gr 

mailto:xcontiades@panteion.gr

