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ΟΧΙ 

Στόχοι 

Μαθήματος 

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες  

- Να εμβαθύνουν στην κατανόηση της προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. 

- Να εμβαθύνουν επίσης στη σχέση ανάμεσα στα δύο επίπεδα 

προστασίας. 

- Να προχωρήσουν στην αναλυτική και συγκριτική προσέγγιση 

των διαφορετικών επιπέδων προστασίας σε διεθνές επίπεδο. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

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

 
- Να κατανοούν, να αναλύουν και να εμβαθύνουν στο 

περιεχόμενο, τις διακρίσεις και τους περιορισμούς των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

- Να εντρυφήσουν σε ειδικά θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
- Να αντιμετωπίζουν με επιτυχία πολυσύνθετα πρακτικά 

ζητήματα, που αφορούν στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
- Να εφαρμόζουν με επιτυχία αρχές ή θεωρίες της νομικής 

επιστήμης αναφορικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου. 
- Να μπορούν να αναλύουν την προστασία των δικαιωμάτων σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο συγκριτικά.  
- Να αναλύουν την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

σε σχέση με την ποιότητα της Δημοκρατίας και τη 
Λειτουργικότητα του Κράτους Δικαίου. 

 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 



Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

 Το μάθημα  περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες :  

1. Η επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στην προστασία των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

2. Έννοια, σημασία και ιστορική ανασκόπηση των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

3. Φορείς, δεσμευτικότητα και περιορισμοί των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

4. Δικαιώματα γενικής ελευθερίας Ι ( δικαίωμα ζωής, σωματικής και 

ψυχικής ακεραιότητας, προσωπική ελευθερία, προσωπική 

ασφάλεια, ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης, ιδιωτική 

σφαίρα, άσυλο κατοικίας και απόρρητο επικοινωνίας) 

5. Δικαιώματα γενικής ελευθερίας ΙΙ (θρησκευτική ελευθερία και 

ελευθερία πεποιθήσεων, ελευθερία γνώμης και ελευθερία 

πληροφορίας) 

6. Δικαιώματα γενικής ελευθερίας ΙΙΙ (ελευθερία τύπου, ελευθερία 

κινηματογράφου και φωτογραφίας, ραδιοτηλεόραση) 

7. Δικαιώματα γενικής ελευθερίας ΙV (δικαιώματα της τέχνης, 

ελευθερία της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας και 

ακαδημαϊκή ελευθερία, ελευθερία και δικαίωμα παιδείας, 

συλλογικές ελευθερίες) 

8. Οικονομική Ελευθερία (εργασία, επαγγελματική και 

συνδικαλιστική ελευθερία, ιδιοκτησία, γενική οικονομική 

ελευθερία) 

9. Ισότητα και αξία του Ανθρώπου 

10. Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε εθνικό επίπεδο 

(διοικητική, δικαστική και πολιτική προστασία) 

11.  Διεθνής και ευρωπαϊκή προστασία I 

12.  Διεθνής και ευρωπαϊκή προστασία II 

13. Ελληνικό Μοντέλο Προστασίας των Μειονοτικών Δικαιωμάτων 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία  
1.Π. Δαγτόγλου: Συνταγματικό Δίκαιο, Ανθρώπινα Δικαιώματα, εκδ. 
Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012 
 
2.Τζ. Ηλιοπούλου- Στράγγα: Γενική θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων 
– Όψεις της πολυεπίπεδης προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο, εκδ. 
Σάκκουλας, Αθήνα -Θεσσαλονίκη και Nomos Verlag, 2018. 
 
3. Ε. Στυλιανίδης, Θράκη: το επόμενο βήμα, εκδ. Μίνωας, 2016. 
 
4. Στ. Περράκης : Διαστάσεις της διεθνούς προστασίας των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, εκδ. Σιδέρης 2013. 
 
5. Αλεξ. Σισιλιάνος: Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017. 



 
6. Λ. Κοτσαλής(επιμέλεια): ΕΣΔΑ και Ποινικό Δίκαιο, εκδ. Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2014. 
 
7. Β. Τζέμος (επιμέλεια): Ο χάρτης Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ , 
εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2015. 
 
8. Ε. Stylianidis, Thrace: The Greek Model of an Open Democratic 
Society, Minoas, 2018.  
 

Αξιολόγηση  

Τελική εξέταση  50% 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
αξιολόγησης  

50% 

Σύνολο 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά , Αγγλικά 

 

 

 


