
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1

Ευρωπαϊκό δίκαιο κοινωνικής 

ασφάλισης (Droit européen de la 

sécurité sociale)

Κοινωνική ασφάλιση των Ευρωπαίων πολιτών

(La sécurité sociale des citoyens européens). ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00-14:00 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

2
Ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκαιο (Droit 

social européen)

1. Παρουσίαση της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας για την κοινωνική πολιτική και 

των επίκαιρων ζητημάτων  του κοινωνικού δικαίου και της κοινωνικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Présentation de la législation européenne et internationale en matière 

de la politique sociale et des questions d'actualité du droit social et de la politique sociale de 

l'Union européenne).  2. Η  νομολογία του ΔΕΕ, το πρωτογενές και το παράγωγο ενωσιακό 

δίκαιο στους τομείς των δικαιωμάτων των εργαζομένων, της οργάνωσης της εργασίας, του 

δικαίου της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

των  ελευθεριών, του κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχής των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις (La jurisprudence de la CJUE et les sources  du droit de l'UE primaires et 

secondaires dans les domaines des droits des employés  et de l'organisation du travail, du 

droit d'égalité entre les sexes et de la non-discrimination, des droits et libertés 

fondamentaux, du dialogue social, et de la participation des travailleurs dans les entreprises).

ΔΕΥΤΕΡΑ 16:00-18:00 109 ΚΩΝΣΤΑ

3
Συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Droit 

comparé du travail) 

1. Θεμελίωδεις έννοιες του Συγκριτικού δικαίου και του δικαίου ισότητας και μη διάκρισης 

(Notions fondamentales du droit comparé et du droit de l'égalité et de la non-

discrimination). 2.  Μορφές και λόγοι διάκρισης από συγκριτική σκοπιά (Approches 

comparatives des formes et des causes de la discrimination).

ΤΡΙΤΗ 12:00-14:00 109
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ

4
Θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα 

(Droits sociaux fondamentaux)

I.                  Οι κατηγορίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η συνάφειά τους.

(Les catégories des droits fondamentaux et leur pertinence).

II.              Κοινωνικά δικαιώματα: δικαιώματα των φτωχών, ή "φτωχά" δικαιώματα;  (Les 

droits sociaux : droits des pauvres, pauvres droits ?)

III.            Κοινωνικό κράτος και κοινωνικά δικαιώματα:  οικουμενική διάσταση του ειδικού 

και ουσιαστική διάσταση της δημοκρατίας. ( État social et droits sociaux : Universaliser le 

particulier, substantialiser la démocratie).

VI.             Τα κοινωνικά δικαιώματα στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη: Μια ασαφής και 

εύθραυστη κατάσταση. (Les droits sociaux dans l’ordre juridique européen : Une situation 

ambigüe et fragile).

ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-12:00 109 ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ

5

Σεμινάρια ευρωπαϊκού συγκριτικού 

δικαίου (Séminaires du droit européen 

et comparé)

Διαθεματικά σεμινάρια ευρωπαϊκού συγκριτικού δικαίου (Séminaires interdisciplinaires du 

droit européen et comparé)
ΠΕΜΠΤΗ 12:00-14:00 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΝΣΤΑ 
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