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Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας 

Κωδικός Μαθήματος  Τύπος Μαθήματος ECTS   ΕCTS 

LAWG 341 Επιλογής  6  3 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνική 
Προαπαιτούμενα 

Κανένα 
Χώρος Διδασκαλίας 

Αίθουσες Διδασκαλίας του 

Πανεπιστημίου 

Σκοπός του Μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη, ανάλυση και ερμηνεία του συνόλου των κανόνων που 

ρυθμίζουν την κοινωνική ασφάλιση. Η κοινωνική ασφάλιση εξετάζεται υπό το πρίσμα τριών 

ειδικότερων τομέων, ήτοι το Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Δίκαιο της Υγείας και το Δίκαιο 

Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Στο Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναλύεται η έννομη σχέση κοινωνικής ασφάλισης, όπως και 

θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των διάφορων κοινωνικοασφαλιστικών καθεστώτων. 

Επιπλέον, εξετάζονται η υπαγωγή, η χρηματοδότηση, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις και η έκταση των 

παροχών κοινωνικής ασφάλισης. Το Δίκαιο της Υγείας καλύπτει την οργάνωση, διοίκηση και 

λειτουργία των κλάδων ασφάλισης ασθένειας και των λοιπών κοινωνικών υπηρεσιών υγείας. 

Ειδικότερα αναλύονται η εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από 

τις έννομες σχέσεις νοσοκομειακής ή εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, όπως και όλα τα συναφή θέματα. 

Επίκεντρο του Δικαίου Κοινωνικής Πρόνοιας είναι οι προνοιακοί φορείς. Εξετάζονται οι οργανωτικές, 

διοικητικές και λειτουργικές δομές των προνοιακών φορέων, όπως και οι μορφές κοινωνικής αρωγής 

και δράσης διαφόρων προνοιακών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις και την 

αγωγιμότητα αντίστοιχων δικαιωμάτων.  

Πέρα από την απαιτούμενη θεωρητική προσέγγιση γίνεται επίλυση υποθέσεων εργασίας και πρακτικών 

ζητημάτων, μελέτη και σχολιασμός δικαστικών αποφάσεων από την ελληνική νομολογία. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μέθοδοι Διδασκαλίας & Τρόποι Εκμάθησης: 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας, εργασίες, γραπτές εξετάσεις 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Κατανοούν τις έννοιες του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας,

2. Αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής του Ναυτικού Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας,

3. Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας,

4. Αναλύουν θεωρητικά ζητήματα του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας και

5. Επιλύουν πρακτικά ζητήματα του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας.
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Μέθοδος Αξιολόγησης: 
 

Εξετάσεις : 70%, Εργασίες: 20%, Παρακολούθηση/ Συμμετοχή:10% 

 
 

Εγχειρίδια Διδασκαλίας :  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Κρεμαλης Κ. Δίκαιο Κοινωνικής 

Ασφάλειας 

Νομική 

Βιβλιοθήκη 

2013  

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Παπαρρηγοπούλου – 

Πεχλιβανίδη Π. 

Η εξέλιξη στο Δίκαιο 

Κοινωνικής Ασφαλίσεως. 

Περισσότερη αγορά και 

περισσότερο κράτος  

Αντ. Ν. 

Σάκκουλα 

2004  

Στεργίου Α. Η συνταγματική κατοχύρωση 

της κοινωνικής ασφάλισης 

Σάκκουλα Ε.Ε. 1994  

Στεργίου Α., 

Σακελλαρόπουλος Θ. 

Η ασφαλιστική 

μεταρρύθμιση 

Μαρία 

Τσακουρίδου 

& Σία Ο.Ε. 

2010  

 


