
Το Πρόγραμμα προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα 
διεπιστημονικής προσέγγισης του αποκαλούμενου «ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου»,
 με έμφαση την ανάπτυξή του στο πλαίσιο του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάρθρωση του προγράμματος ακολουθεί τρεις κατευθυντήριες γραμμές:

Πρώτον, η ποιοτική ενίσχυση των ενωσιακών αρμοδιοτήτων στο πεδίο του ποινικού δικαίου 
διασταυρώνεται με την «συνταγματοποίηση» της Ένωσης και με ουσιώδη ζητήματα δικαστικής 
προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο.

Δεύτερον, οι μετασχηματισμοί στην άσκηση και λειτουργία της δημόσιας εξουσίας συμπορεύονται με 
αλλαγές στους όρους παραγωγής, ισχύος, ερμηνείας και εφαρμογής κανόνων δικαίου στο ανωτέρω 
πεδίο.

Τρίτον, υπό τον όρο «ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο» νοείται πλέον όχι μόνον το stricto sensu ποινικό 
(ουσιαστικό και δικονομικό) δίκαιο, αλλά και οι κανόνες που αφορούν την αποτελεσματική εφαρμογή 
επιμέρους πολιτικών της ΕΕ μέσω κυρώσεων και διαδικασιών «ποινικού» χαρακτήρα, όπως λ.χ. 
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης έναντι «παρατυπιών» και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με την αναδιαμόρφωση του ΠΜΣ, η νέα ειδίκευση επικεντρώνεται 
στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική, 

ένα πεδίο ταχέως αναπτυσσόμενο,  με  σημαντικές προεκτάσεις σε θεωρία 
και πράξη.  Στο πεδίο αυτό φιλοδοξεί να παράσχει εξειδικευμένες 
διακλαδικές γνώσεις, δυνατότητες επιστημονικής έρευνας 

καθώς και ανάπτυξης πρακτικών δεξιοτήτων.

Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α  Μ Ε ΤΑ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν  Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  &  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ του Προγράμματος είναι η προαγωγή και εμβάθυνση της διεπιστημονικής μελέτης και 

έρευνας στους ανωτέρω σύνθετους τομείς και ακολούθως ο εμπλουτισμός των μεταπτυχιακών 

φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες, προκειμένου να ανταποκριθούν 

στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η ειδίκευση, απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, στελέχη οικονομικών 

υπηρεσιών του κράτους καθώς και της αστυνομίας που ασχολούνται με τη διερεύνηση της οικείας 

εγκληματικότητας ή/και συνεργάζονται με όργανα της ΕΕ, όπως με την Olaf και την Europol. Επίσης, 

απευθύνεται (και) σε κάθε νομικό και πολιτικό επιστήμονα που ασχολείται επαγγελματικά ή επιθυμεί 

να ασχοληθεί με το πεδίο του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Πολιτικής.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, φιλοδοξία μας είναι η οργάνωση εκπαιδευτικών 
επισκέψεων σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Γνώσεις και δεξιότητες:
Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου 
και της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Πολιτικής, που θα εφοδιάσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τα 
κατάλληλα εργαλεία, λ.χ. για την παρακολούθηση και ανάλυση της Ενωσιακής νομοπαραγωγικής 
διαδικασίας, την ανάπτυξη συνθετικής και κριτικής σκέψης, τις τεχνικές συνεργασίας με όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Συμβουλίου της Ευρώπης, την εδραίωση του θεσμικού «διαλόγου» 
μεταξύ Δικαστηρίου της Ένωσης και εθνικών δικαστηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση 
δίδεται στην ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται σήμερα για μια υπεύθυνη 
επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα στο εν λόγω σύνθετο πεδίο τόσο εντός 
όσο και εκτός της χώρας.

Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων 
https://deps.panteion.gr/images/PERIGRAFES-MATHIMATON-EBROPAIKO-POINIKO-

DIKAIO-POLITIKI-11-6-20.pdf
Μαθήματα των άλλων κατευθύνσεων 

https://deps.panteion.gr/index.php/el/metaptuxiako-menu-gr/mathimata-kateuthinsi-menu-3

Κανονισμός σπουδών 
https://deps.panteion.gr/images/KANONISMOS-PMS-DEDD-17-6-20.pdf 

Προκήρυξη 2020-2021 
https://deps.panteion.gr/images/PROKIRIKSI-DEDD-20-21-17-6-20.pdf

Διαδραστικές μέθοδοι διδασκαλίας, σε ολιγάριθμα τμήματα διασφαλίζουν την άμεση και διαπροσωπική 
επαφή μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων, συμμετέχουν με διαλέξεις μέλη 
ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, δικαστικοί λειτουργοί, έλληνες κρατικοί λειτουργοί καθώς και 
ανώτερα στελέχη οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, φιλοδοξία μας είναι η οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου και της 
Ευρωπαϊκής Δημόσιας Πολιτικής, που θα εφοδιάσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τα κατάλληλα εργαλεία, λ.χ. για 
την παρακολούθηση και ανάλυση της Ενωσιακής νομοπαραγωγικής διαδικασίας, την ανάπτυξη συνθετικής και κριτικής 
σκέψης, τις τεχνικές συνεργασίας με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Συμβουλίου της Ευρώπης, την εδραίωση 
του θεσμικού «διαλόγου» μεταξύ Δικαστηρίου της Ένωσης και εθνικών δικαστηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση 
δίδεται στην ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται σήμερα για μια υπεύθυνη επιστημονική, ερευνητική και 
επαγγελματική δραστηριότητα στο εν λόγω σύνθετο πεδίο τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας.


