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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΔΓ 504 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ελληνικά 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Αγγλικά  MIGRATION ISSUES IN MODERN GREECE  
 

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 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Παράδοση, Σεμινάριο, Άσκηση 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΙ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΑΓΓΛΙΚΗ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.fks.uoc.gr/greek/lessons/KDG504_XE_2014-

15.html 



 

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 Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Από μεθοδολογική άποψη, η προτεινόμενη προσέγγιση συνιστά ένα ενδιαφέρον 
παράδειγμα κατασκευής επιστημονικού αντικειμένου επί ενός θέματος εξαιρετικά 
ευαίσθητου και επίκαιρου. Αφετέρου, μέσα από την εκπόνηση της αναγκαίας 
εργασίας οι φοιτητές ασκούνται μεταξύ άλλων στην σύνταξη της περίληψης που 
προκύπτει από την ανασυγκρότηση του έργου του εκάστοτε συγγραφέα, με 
διαφοροποίηση απαιτήσεων αναλόγως της θεωρητικής ή όχι φύσης του εκάστοτε 
κειμένου. Επίσης στην διαδικασία σύστασης και παρουσίασης θεματικού φακέλου, 
σε συνάρτηση με το θέμα της συγκεκριμένης εργασίας που αναλαμβάνουν. 

 

 
From a methodological point of view, the proposed approach is an interesting 
example of building a scientific object on a subject that is extremely sensitive and 
modern. On the other hand, through the elaboration of the necessary work the 
students are exercised, inter alia, in drawing up the abstract resulting from the 
reconstruction of the work of the author, with different requirements according to 
the theoretical or not nature of the text. Also in the process of setting up and 
presenting a thematic dossier, in relation to the subject of the specific work they 
undertake. 
 
 
 
 
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;. 

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 



 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής. 
 
 
Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary 
technologies 
Adapt to new situations 
Make decisions 
Work autonomously 
Work in teams 
Appreciate diversity and multiculturality 
Be critical and self-critical 
Advance free, creative and causative thinking. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Παρουσίαση σεμιναρίου 

Η οικονομική μετανάστευση είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο στην Ελλάδα. 
Μετά την πτώση των λεγόμενων σοσιαλιστικών καθεστώτων, η χώρα γνώρισε 
σημαντικές μεταναστευτικές εισροές προερχόμενες από αυτές τις χώρες. Κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας ’90, οι ροές αυτές εντάθηκαν, οι υποψήφιοι μετανάστες 
εισήλθαν στην χώρα αρκετά συχνά με τουριστική βίζα. Ο σκοπός του παρόντος 
σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι βασικές θεωρίες μετανάστευσης, αφενός, 
και, αφετέρου, να διερευνηθούν οι συνθήκες ζωής και εργασίας των οικονομικών 
μεταναστών στην Ελλάδα, τα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του 
συγκεκριμένου πληθυσμού. Το ζητούμενο είναι επίσης να σκιαγραφηθούν οι 
επιπτώσεις της παρουσίας των οικονομικών μεταναστών στην χώρα, να δοθούν 
απαντήσεις σε μία σειρά σημαντικά ερωτήματα σχετικά με (ι) τις επιπτώσεις της 
μετανάστευσης σε κοινωνικό, δημογραφικό, πολιτισμικό επίπεδο και, (ιι) οι 
εξελίξεις και οι αλλαγές σχετικά με τη δομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 

Ενδεικτική Θεματολογία 
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεμιναρίου προτείνονται κείμενα που αφορούν 
στις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές ερμηνείες του φαινομένου, αλλά κυρίως 
κείμενα στα οποία παρουσιάζονται τα ευρήματα από έρευνες πεδίου σχετικές με 
το μεταναστευτικό φαινόμενο στην Ελλάδα (διεπιστημονική προσέγγιση). 
 



Presentation of the seminar 
Economic migration is a relatively recent phenomenon in Greece. After the fall of 
the so-called socialist regimes, the country experienced significant migratory flows 
from these countries. During the 1990s, these flows intensified, migrant candidates 
entered the country quite often with a tourist visa. The purpose of this seminar is to 
present the basic immigration theories on the one hand and to explore the living 
and working conditions of economic migrants in Greece, the economic and social 
characteristics of the particular population. It is also worthwhile to outline the 
implications of the presence of economic migrants in the country, to answer a 
number of important questions about (i) the impact of migration on social, 
demographic and cultural levels; and (ii) developments and changes On the 
structure of the economically active population. 
 
Indicative Issues 
In the context of this seminar, texts on classical and contemporary theoretical 
interpretations of the phenomenon are proposed, but mainly texts presenting the 
findings from field studies related to the migration phenomenon in Greece 
(interdisciplinary approach). 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 
 
 
 
 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Εισαγωγικές διαλέξεις 
θεωρητικού περιεχομένου 
επικεντρωμένες στην 
κοινωνιολογία και 
ανθρωπολογία της 
διατροφής, καθώς και στην 
θνησιμότητα/ νοσηρότητα 
κατά αιτία 

15 

Κυκλικές παρουσιάσεις 
από τους φοιτητές των 
θεωρητικών κειμένων, με 
στόχο την ανασυγκρότηση, 
ανάλυση και περίληψή 
τους. 

35 

Έρευνα για εμπλουτισμό 
της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας με νεότερη. 

35 

Συγγραφή εργασίας 40 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Ελληνικά:  
 

Αγγλικά:  
 



 
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. 

 
Οι φοιτητές 
αξιολογούνται 
αναλόγως της επίδοσής 
τους στις ανωτέρω 
δραστηριότητες  
 

 
Students are assessed 
according to their 
performance in the 
above activities 

 



5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Έμκε-Πουλοπούλου Ήρα, Η μεταναστευτική πρόκληση, Αθήνα: Παπαζήσης, 2007, 930 σ. 

 Μπάγκαβος Χρήστος, Δέσποινα Παπαδοπούλου (επιμ.), Μετανάστευση και Ένταξη των 

Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα: Gutenberg, 2006, σ.  

Κασιμάτη Κούλα (επιμ.), Πολιτικές Μετανάστευσης και Στρατηγικές Ένταξης. Η 

περίπτωση των Αλβανών και Πολωνών Μεταναστών,  Αθήνα: Gutenberg, 2003, σ.  

Μαρβάκης Αθ., Δ. Παρσάνογλου, Μ. Παύλου (επιμ.), Μετανάστες στην Ελλάδα,  Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα, 2001, σ.  

Περιοδικό Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2009, 4 (1) 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Αγγελάκη Μαρίνα, «Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: διστακτικός βηματισμός ή ένα 
(ακόμα) μετέωρο άλμα;», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2013 8 (2): 151-164 

Ιωάννου Νάσια (Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής 
Συνοχής), «Ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στη συνύπαρξη 
ετερόθρησκων πληθυσμών σε τοπικό επίπεδο: Το παράδειγμα του Ισλάμ στην 
Ελλάδα», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2013 8 (2): 177-185 

Κατριβέσης Νικόλαος & Προκοπάκης Μανώλης, «Ξένοι εργαζόμενοι, συλλογικές 
αναπαραστάσεις και ταυτότητες. Η περίπτωση των ξένων μεταναστών στη συνοικία 
της Αγίας Τριάδας του Ηρακλείου Κρήτης», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2010 5 (2): 
129-150 

Μητράκος Θεόδωρος, «Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Μετα-
ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2013, 8(2): 87-
106. 

Παπακωνσταντής Μάρκος,  «Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής 
ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2013 8 (2): 107-126. 

Σκαμνάκης Χριστόφορος, «Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ): Η ατελής λειτουργία 
ενός σημαντικού θεσμού για την αυτοδιοίκηση, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2013 8 
(2): 165-176 

Φούσκας Θεόδωρος, «Οι επιπτώσεις της χαμηλού κύρους εργασίας στην εργασιακή 
οργάνωση των μεταναστών: Η περίπτωση των Μπανγκλαντεσιανών στην Αθήνα»,  
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2010, 5(2): 113-127. 

Φούσκας Θεόδωρος, «“Κοινότητες” μεταναστών και εργασιακή αντιπροσώπευση: Οι 
επιπτώσεις της χαμηλού κύρους εργασίας πέντε μεταναστευτικών ομάδων,  Κοινωνική 
Συνοχή και Ανάπτυξη, 2012 7 (2): 119-132. 

Φούσκας Θεόδωρος, «Εκπροσωπώντας τους μη εκπροσωπημένους; Λειτουργία και 
αντιπροσωπευτικότητα των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στην Ελλάδα στη 
συμμετοχή στους εργασιακούς συλλόγους τους», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2013 8 
(2): 127-150  

 

 



 

6. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Ημέρα Διδασκαλίας Μαθήματος  Ώρα Διδασκαλίας Μαθήματος  

1η προτίμηση:  ΠΕΜΠΤΗ  11.30-14.30 

εναλλακτικά:   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14.30-17.30 
Προδιαγραφές 

Αίθουσας:    

Συγγράμματα  Στοιχεία Συγγράμματος Κωδικός Ευδόξου 

1     

2     

3     

4     

 

 


