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ΟΧΙ 

Στόχοι 

Μαθήματος 

 
Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να εμβαθύνουν 

σε ειδικότερα ζητήματα του Συνταγματικού δικαίου  με σκοπό την 

απόκτηση βαθύτερης και πιο εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα 

συνταγματικού δικαίου, ενίσχυση της συγκριτικής προσέγγισης καθώς 

και την περαιτέρω προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες 
θα είναι σε θέση να: 
 

 Εμβαθύνουν στον κλάδο του Συνταγματικού Δικαίου 

 Εμβαθύνουν στην έννοια του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 
Δικαίου και στην σχέση του με τα εθνικά συντάγματα 

 Ασχοληθούν με ειδικά θέματα Συνταγματικού Δικαίου όπως 
ο έλεγχος αντισυνταγματικότητας, Σύνταγμα και οικονομικό 
σύστημα, σύνταγμα και ευρωπαϊκή ενοποίηση 

 Αντιμετωπίζουν με επιτυχία πολυσύνθετα πρακτικά 
ζητήματα στην οργάνωση και λειτουργία του Κράτους 

 Ανακαλούν και εφαρμόζουν ζητήματα της Επιστήμης του 
Συνταγματικού Δικαίου 

 Εμβαθύνουν στο συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο 
 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 



Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας οι φοιτητές θα κληθούν να 

εμβαθύνουν σε διάφορες θεματικές του Συνταγματικού δικαίου όχι 

μόνο στο πλαίσιο της κλασσικής νομικής προσέγγισης αλλά και με την 

χρήση διεπιστημονικών εργαλείων. Ειδικότερα θα εξετασθούν: 

1.Ειδικά θέματα αντισυνταγματικότητας των νόμων,  

2. Συγκριτική προσέγγιση του αμερικανικού και του ευρωπαϊκού 

μοντέλου αντισυνταγματικότητας, κοινό δίκαιο και έλεγχος 

αντισυνταγματικότητας 

3.Σύνταγμα και οικονομικό σύστημα, η «οικονομική ουδετερότητα» του 

Συντάγματος 

4.Σύνταγμα και οικονομική ανάλυση του συντάγματος προσέγγιση από 

την πλευρά της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, 

5.Ευρωπαϊκό συνταγματικό δίκαιο και εθνικά συντάγματα, σύνταγμα 

και ευρωπαϊκή ενοποίηση, 

6.Τα όρια  αναθεώρησης του Συντάγματος, 

7.Σύνταγμα , οικονομική κρίση και κρίση του κοινωνικού κράτους, 

8. Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στον σύγχρονο συνταγματισμό. 

9. Συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο και διακυβέρνηση 

10. Θεωρίες περί δημοκρατίας, σύγχρονες προσεγγίσεις. 

11. Προστασία δικαιωμάτων, σύνταγμα , ΕΣΔΑ και ΧΘΔ 

12.Νομοθετική διαδικασία, χρηστή διοίκηση και καλή νομοθέτηση 

13. Συνταγματικό δίκαιο, νέες τεχνολογίες, e-democracy. 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία Αντ. Παντελής: Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, 4η εκδ, Εκδ Λιβάνης 

Κων. Μαυριάς: Συνταγματικό Δίκαιο, 5η εκδ, Εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας 

Φιλ. Σπυρόπουλος: Συνταγματικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλας Αθήνα- 

Θεσσαλονίκη εκδ. 2018,  

Ευαγ. Βενιζέλος: Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, Αναθεωρημένη 

έκδοση, εκδ. Σάκκουλας Αθήνα- Θεσσαλονίκη 

Σπ. Βλαχόπουλος: Το δίκαιο της ανάγκης, εκδ. Ευρασία, 2017 

Γ. Γεραπετρίτης και άλλοι: Ένα καινοτόμο Σύνταγμα για την Ελλάδα, 

εκδ. Μεταίχμιο, 2017 

Γ. Δελλής: Δήμος και Αγορά, εκδ. Ευρασία, 2018 



Samantha Besson: Droit constitutionnel européen, ed. Stampflei, 2012 

Αξιολόγηση  

Τελική εξέταση  50% 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
αξιολόγησης 

50% 

Σύνολο 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά, Αγγλικά 

 

 

 

 

 


