
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας & Πολιτισμού 

ΤΜΗΜΑ Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6o 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 120315 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρία & Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά και Αγγλικά για τους φοιτητές Erasmus 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TME242/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του εξαμήνου οι συμμετέχοντες αναμένεται να:  
- κατανοούν το ρόλο και τη θέση των Διεθνών Οργανισμών στη διεθνή δικαιοταξία 
και να τους διαχωρίζουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, 
- αντιλαμβάνονται τα δομικά και λειτουργικά στοιχεία των Διεθνών Οργανισμών, 
- είναι σε θέση να εντοπίζουν τα στοιχεία που αποδίδουν νομική προσωπικότητα 
στους Διεθνείς Οργανισμούς και να εντοπίζουν τις απορρέουσες αυτής ιδιότητες, 
- γνωρίζουν τη βασική λειτουργική και διοικητική δομή και γραφειοκρατία των 
Διεθνών Οργανισμών, 
- είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες συμμετοχής των μελών σε Διεθνείς 
Οργανισμούς και να κατανοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, 
- ερμηνεύουν τις νομικές πράξεις των Διεθνών Οργανισμών και να εντοπίζουν τη 
θέση τους στην Ελληνική έννομη τάξη.  
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.  



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι Διεθνείς Οργανισμοί αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία κύριων υποκειμένων του 
διεθνούς δικαίου, καίτοι δευτερογενούς χαρακτήρα, και ως προς αυτό αποτελούν ένα 
ιδιαίτερο κλάδο μελέτης. Η περιορισμένη, αρχικά, σύστασή τους κατά το 19ο αιώνα 
μετουσιώθηκε στην συνέχεια σε διακυβερνητικούς θεσμούς με πολλαπλές νομοθετικές, 
εκτελεστικές αλλά και δικαιοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις 
υποκαθιστούν τις αντίστοιχες, άλλοτε αμιγώς, κρατικές λειτουργίες. Η δημιουργία του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως επίσης και των Ειδικευμένων Οργανισμών του 
Συστήματος ΟΗΕ, εισήγαγε πολλές καινοτομίες τόσο στο πεδίο του διεθνούς δικαίου όσο 
και των διεθνών σχέσεων, αποτελώντας πρότυπο συνύπαρξης, συνεργασίας και 
συνδιαλλαγής για τα μέλη της διεθνούς κοινότητας. Έτσι, μεταπολεμικά παρατηρήθηκε 
πληθώρα δημιουργίας Διεθνών Οργανισμών τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο, αποτελώντας μια σαφή έκφραση για την ανάγκη συνεργασίας επί του διεθνούς 
κοινού συμφέροντος. 
 Παράλληλα με την εξέλιξη του αριθμού των Διεθνών Οργανισμών κινήθηκε και η ανάπτυξη 
του θεωρητικού πλαισίου μελέτης αυτών στο πεδίο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Τα 
τελευταία όμως χρόνια έχει παρατηρηθεί μία κάμψη αναφορικά με την ένταση της μελέτης 
του πλαισίου αυτού, καθώς κατά μία άποψη το περιεχόμενο του είναι αρκετά 
περιχαρακωμένο και δεν παρουσιάζει εξελικτικό χαρακτήρα. Το ερώτημα που προκύπτει 
αυτομάτως είναι εάν το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών διατηρεί τόσο την αυτονομία, 
όσο και το σύγχρονο χαρακτήρα του, και περαιτέρω, εάν αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να 
αποτελεί αντικείμενο μελέτης και διδασκαλίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο. 
 Τα κλασσικά ζητήματα που απασχολούν τη θεωρία των Διεθνών Οργανισμών έχουν να 
κάνουν κυρίως με τη δομή και τη λειτουργία αυτών, όπως π.χ. σύσταση, ιδιότητα μέλους, 
αρμοδιότητες, νομική προσωπικότητα, λήψη αποφάσεων κ.ά. Πρόκειται δηλαδή για 
ζητήματα τα οποία εν πολλοίς έχουν μελετηθεί και αναλυθεί. Υπό το σύγχρονο πρίσμα 
θεώρησης όμως, μία νέα σειρά ζητημάτων έχει αναδυθεί, όπως, μεταξύ πολλών, η 
ιεράρχηση του νομοπαραγωγικού έργου, η διάσταση της διεθνούς νομικής προσωπικότητας 
αλλά και της διεθνούς ευθύνης. Έτσι η διαρκής μετεξέλιξη του χαρακτήρα των Διεθνών 
Οργανισμών κρατά ζωηρό, αντίστοιχα, και το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον.  
 Μέσα από το διαρθρωμένο Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας το παρόν μάθημα θα κινηθεί πάνω 
σε τρεις νοηματικούς άξονες: 1) την εξελικτική πορεία των Διεθνών Οργανισμών από το 
παρελθόν στο παρόν, αναδεικνύοντας τους τρόπους με τους οποίους αυτοί προσαρμόζονται 
στις ανάγκες της διεθνούς κοινοτητας, 2) την αποτύπωση των βασικών πτυχών της δομής και 
λειτουργίας των Διεθνών Οργανισμών, όπως επίσης και των εντός αυτών διαδικασιών, 3)  

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών 

- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Αυτόνομη εργασία 

- Ομαδική εργασία 

- Εξάσκηση της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας 

- Εξάσκηση προφορικών ικανοτήτων με τη χρήση πολυμέσων 



την ανάλυση του ρόλου και της επιρροής που ασκούν οι Διεθνείς Οργανισμοί, τόσο στη 
διεθνή όσο και τις εθνικές δικαιοταξίες. 
 Απώτερος στόχος του μαθήματος θα είναι η διασύνδεση των ιστορικών εξελίξεων και 
δεδομένων με την τρέχουσα επικαιρότητα, η αποσαφήνιση της σημασίας και του ρόλου των 
Διεθνών Οργανισμών στην παραγωγή και εφαρμογή κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και η 
ανάλυση των σύγχρονων εξελικτικών προκλήσεων του Δικαίου των Διεθνών Οργανισμών. 
 

 

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

- Διαμοιρασμός open access ψηφιακών πηγών 

μελέτης  

- Eνημέρωση και επικοινωνία με τους φοιτητές μέσα 

από: α) e-mails, β) website τμήματος, γ) social media 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 2*13= 26 

Μελέτη Βασικής 
Βιβλιογραφίας 

92Ω 

Προφορικές 
Παρουσιάσεις Φοιτητών 

1*13=13Ω 

Παρουσιάσεις 
Προσκεκλημένων 
Ομιλητών 

3Ω 

Παρακολούθηση 
Συναφών Επιστημονικών 
Εκδηλώσεων 

6Ω 

Μελέτη 
Συμπληρωματικής 
Βιβλιογραφίας 

20Ω 

Προετοιμασία για την 
Προφορική Παρουσίαση 

20Ω 

  

  

Σύνολο Μαθήματος  180Ω 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται υποχρεωτικά με 
γραπτές εξετάσεις, στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (για 
φοιτητές Erasmus), και προαιρετικά με δημόσιες 
παρουσιάσεις που έχουν ενισχυτικό χαρακτήρα. 
Λαμβάνεται υπόψη και η ενεργός συμμετοχή κατά τη 
διάρκεια των διαλέξεων. 
Για τους φοιτητές Erasmus προβλέπεται η εκπόνηση 
γραπτής ομαδικής ή ατομικής εργασίας (4.000-7.000 
λέξεων) σε συνδυασμό με εξετάσεις στην Αγγλική 
γλώσσα. Το θέμα ορίζεται από τον διδάσκοντα ο οποίος 
κατευθύνει τους φοιτητές και δίνει τη σχετική 
βιβλιογραφία. 
 
 
Oι εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις: 

- Δοκιμασίες Πολλαπλής Επιλογής 

- Ερωτήσεις Σύντομης Ανάπτυξης 

- Επίλυση Πρακτικών Ερωτημάτων. 

Οι δημόσιες παρουσιάσεις αφορούν σε συγκεκριμένα 

θεματικά case studies τα οποία προσφέρονται για 
εμβάθυνση στις θεματικές του μαθήματος. Οι 
υπεύθυνοι φοιτητές λαμβάνουν από τον διδάσκοντα το 



θέμα της παρουσίασης, κατευθυντήριες οδηγίες και 
πηγές. 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

Ξενόγλωσση 

- Alvarez, J. E., International organizations as law-makers, Oxford University Press, Oxford, 
2006 
- Hurd, I., International Organizations. Politics, Law, Practice, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2017 
- Pease, K. K., International Organizations: Perspectives on Global Governance, Routledge, 
2018 
- Weiss, Th., Wilkinson, R., International Organization and Global Governance, Routledge, 
2018 
- White, N., The law of international organisations, 3rd edition, Manchester University Press, 
Manchester, 2016 
 

Ελληνική  

- Barnett, M., Finnemore, M., Κανόνες για τον κόσμο, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2008 
- Green, R., A chronology of international organizations, Routledge, London, 2008 
- LeRoy Bennet, A., Oliver, J. K., Διεθνείς Οργανισμοί. Αρχές και Προβλήματα, εκδ. Gutenberg, 

Αθήνα, 2006 

- Δίπλα, Χαρ., Δούση Εμμ., (Επιμέλεια), Εξήντα Χρόνια από την Ίδρυση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2007 
- Μπρεδήμας, Αντ., Κυριακόπουλος, Γ., Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών, Νομική Βιβλιοθήκη, 

Αθήνα, 2016  

- Νάσκου – Περράκη, Π., Αντωνόπουλος, Κων., Σαρηγιαννίδης, Μ., Διεθνείς Οργανισμοί,  εκδ. 

Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2015 

- Περράκης. Στ., Μαρούδα, Μ. – Ντ., Διεθνής Δικαιοταξία. Θεωρία και εφαρμογή διεθνούς 

δικαίου, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2016 

- Περράκης. Στ., Μαρούδα, Μ. – Ντ., (Επιμέλεια), Ηνωμένα Έθνη. Θεσμικό πλαίσιο και 
δικαιοπολιτική δράση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2006  
- Σαρηγιαννίδης, Μ., Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ως νομικό θεμέλιο, εκδ. Σάκκουλα, 

Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2009 

- Τσάλτας, Γρ. Ι., (Επιμέλεια-Παρουσίαση), Η Γεωγραφία στις Διεθνείς Σπουδές, Μια 
Γεωγραφική Προσέγγιση της Σύγχρονης Διεθνούς Κοινότητας, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2011 
- Φραγκονικολόπουλος, Χ., Προέδρου, Φ., Παγκόσμια πολιτική – δρώντες, δομές & 
διαδικασίες, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 2015.  Διαθέσιμο 
στο: http://hdl.handle.net/11419/4044 
 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

- Harvard International Law Journal 
- Journal of International Organizations Studies 
- International Organization 



- International Organizations Law Review 
- Review of International Organizations 
- International Community Law Review, 
- Max Planck Yearbook of United Nations Law Online 

 
 

 

 


