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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το μάθημα συνιστά ειδικό εισαγωγικό επιστημονικό πεδίο  που εμπεριέχει τη βασική εννοιολογική προσέγγιση 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, και προσδιορίζει τις αρχές και τις μεθόδους ανάλυσης  των κοινωνικό 
–οικονομικών αναγκών και κοινωνικό-ασφαλιστικών κινδύνων. 
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει μέσω της αναλυτικής προσέγγισης να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο 
γνωσιακό πεδίο για τους φοιτητές ώστε να κατανοηθεί πλήρως η σχέση της οικονομικής ανάπτυξης, του κράτους 
πρόνοιας και του συστήματος κοινωνικής προστασίας  
Το εισαγωγικό εννοιολογικό πεδίο προσέγγισης, των κοινωνικό-οικονομικών αναγκών μέσω της εξελικτικής 
σχέσης των κοινωνικών σχέσεων, της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, του τρόπου παραγωγής  & 
της οικονομικής ανάπτυξης, της ιστορικής ανάλυσης του κράτους ευημερίας, της θεωρίας της κοινωνικής 
ασφάλειας, των ορίων παρέμβασής της, της αποτελεσματικότητας των τρεχουσών μεταβιβάσεων υπό τις 
εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες, του τρόπου επίτευξης απασχόλησης και ελάχιστου εισοδήματος, της 
άμβλυνσης των κοινωνικό-οικονομικών ανισοτήτων & των διακρίσεων, της μείωσης του φαινομένου της 
φτώχειας  και της κοινωνικής συνοχής, της σύγκλισης των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
της βελτίωσης των κοινωνικών συνθηκών, των μορφών των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και του 
τρόπου χρηματοδότησής τους διευκολύνουν τους φοιτητές να εντρυφήσουν, στην ιεράρχηση μεθόδων, 
προτεραιοτήτων και εναλλακτικών τρόπων αλλά και των ορίων ολιστικής προληπτικής και παρεμβατικής 
πολιτικής για, την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη του κοινωνικού πλούτου, την προστασία των κοινωνικών 
δικαιωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ευρωπαίου πολίτη. Το συνολικό μεθοδολογικό 
πλαίσιο του μαθήματος και η πρόσληψη γνώσεων από τους φοιτητές, στοχεύει  να διαμορφώσει την κοινωνικό-
οικονομική σκέψη των φοιτητών ώστε: 
Πρώτον, να έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης και εφαρμογής προγραμμάτων στους τρείς βασικούς πυλώνες 
κοινωνικής προστασίας σε μάκρο επίπεδο και δεύτερον, να κατανοούν την μεθοδολογία ανάλυσης των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση ολοκληρωμένης παρέμβασης στην 
κάλυψη των κοινωνικό-οικονομικών αναγκών στην κοινωνική ασφάλιση, την πρόνοια και την υγεία. Με την 
ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι εις θέση: 
▪ Να κατανοούν την αναγκαιότητα εφαρμογής τεχνικών ανάλυσης επιδοματικής πολιτικής,  
▪ Να κατανοούν τους αιτιολογικούς παράγοντες διαμόρφωσης των κοινωνικό-οικονομικών αναγκών 
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▪ Να διακρίνουν τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας ανάλογα με 
την οικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη  

▪ Να συνθέτουν μέσω σύγχρονων κοινωνικό-οικονομικών θεωρητικών αναλύσεων νέες  μεθόδους για τη 
διαμόρφωση μέτρων επιδοματικής πολιτικής μέσω μέτρησης της αποτελεσματικότητάς τους  

▪ Να αναλύουν τη συσχέτιση των δημοσιονομικών προβλημάτων, των δαπανών υγείας πρόνοιας και 
κοινωνικής ασφάλισης να  διακρίνουν τα όρια των  προτεινόμενων μέτρων και να προτείνουν νέα 
χρηματοδοτικά εργαλεία και τεχνικές. 

▪ Να προτείνουν και να σχεδιάζουν προγράμματα κοινωνικής προστασίας  άμβλυνσης των ανισοτήτων και 
να είναι εις θέση να τα αξιολογούν. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών 

εργαλείων  
▪ Αυτόνομη εργασία  
▪ Ομαδική εργασία  
▪ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
▪ Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
▪ Σχεδιασμός προγραμμάτων και έργων  
▪ Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
▪ Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
▪ Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
▪ Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
▪ Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
▪ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Προσδιορισμός του γνωστικού αντικειμένου ‘’Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας’’ (ιστορική εξέλιξη, 
αντικείμενο, σκοπός, επιστημολογική ταξινόμηση).  Κοινωνικές σχέσεις, οργάνωση του τρόπου παραγωγής 
και επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. 

2.  Εξελικτική και ολιστική προσέγγιση των κοινωνικό-οικονομικών αναγκών και των κοινωνικών                    
Δικαιωμάτων. Ιστορική ανάλυση του κράτους ευημερίας 

3.  Νέες τάσεις ολιστικής προσέγγισης των Συστημάτων Κοινωνικής Προστασίας 
4. Μορφές Συστημάτων Κοινωνικής Προστασίας 
5. Συγκριτική ανάλυση των βασικών πυλώνων του Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας ‘’Υγεία’’                    

‘’Πρόνοια’’ και Κοινωνική Ασφάλιση  
6.  Οργανισμοί Κοινωνικής Προστασίας 
7. Χρηματοδότηση των Συστημάτων Κοινωνικής Προστασίας 
8.  Σύγκλιση των Συστημάτων Κοινωνικής Προστασίας και ανάλυση της ανοικτής μεθόδου                      

συντονισμού 
9. Ανάλυση των Ασφαλιστικών κινδύνων και η σύγχρονη οριοθέτησή τους υπό τα νέα κοινωνικό-                  

οικονομικά δεδομένα. 
10. Επιδοματική πολιτική, κοινωνικό-δημογραφικές εξελίξεις, αποτελεσματικότητα και                                                 

δημοσιονομικοί περιορισμοί 
11. Φτώχεια, ανισότητες και κοινωνική συνοχή 
12. Ανάλυση των Ευρωπαϊκών πολιτικών & στόχων για την Απασχόληση και των μηχανισμών                       

ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου-εκπαίδευση & κατάρτιση 
13. Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας και ποιότητα ζωής 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη υπό μορφή διαλέξεων. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας.  
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Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία : Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση : Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, 
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 49 

Διαδραστική διδασκαλία,  
Παρουσίαση ειδικών θεμάτων 

μέσω της επαγωγικής και 
απαγωγικής προσέγγισης και 
αναλυτική συζήτηση πιθανών 

ζητημάτων εφαρμοσμένου 
χαρακτήρα 

36 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
150 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση, η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις 
κρίσης, Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον σχεδιασμό ενός 
προγράμματος ή συστήματος και Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων 
θεωρίας. 
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 

στοιχείων του μαθήματος. 
▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 

και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
Ελληνική 
 
▪ Σούλης Σ., (2015), Εφαρμοσμένη Κοινωνική Πολιτική και Σχεδιασμός Συστημάτων Υγείας, εκδόσεις, 

Παπαζήσης, Αθήνα 
▪ Σ. Ρομπόλης, Β. Μπέτσης (2013) Κοινωνική ασφάλιση και οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στο 

ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδος 2013 - 2050  Ινστιτούτο Εργασίας   INE 
▪ Π. Τήνιος (2010) Ασφαλιστικό, μια μέθοδος ανάγνωσης Εκ. Κριτική 
▪ Αμίτσης Γ., Αναγνώστου - Δεδούλη Α. και Κατρούγκαλος Γ.  (επ.) (2010): Το Ελληνικό σύστημα 

ασφαλιστικής προστασίας – Η Μεταρρύθμιση των πυλώνων της δημόσιας και της επαγγελματικής 
ασφάλισης υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου,  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010 

▪ Μ. Χλέτσος  (2008) Από την πρόνοια στην εργασία , Νέες τάσεις και προκλήσεις για την κοινωνική 
προστασία Εκ. Κριτική 

▪ Κοντιάδης Ξ., (2001): Μεταμορφώσεις του Κοινωνικού Κράτους στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, εκδ. 
Παπαζήση, Αθήνα 

▪ Αμίτσης Γ. (1999) επιμέλεια, Επιστημονική Επιτροπή ΚοντιάδηςΞ., Ρόμπολης Σ., Σισσούρας Δ, Σούλης Σ., 
«Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, το θεσμικό πλαίσιο», εκδόσεις Παπαζήση – Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Αθήνα. 

▪ Σούλης Σ, 1990, Βασικές κοινωνικό-οικονομικές ανάγκες και το φαινόμενο της κοινωνικής ασφάλειας, 
Αθήνα, ΤΕΙ-Α, Αθήνα.  

▪ Σούλης Σ., Σαρρής Μ. (2002), «Η αποτελεσματικότητα της κλασικής επιδοματικής πολιτικής», στο Μελέτες 
Κοινωνικού Δικαίου και Κοινωνικής Πολιτικής, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 
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