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Διάγραμμα  Μαθήματος 
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-296 Διεθνείς Οργανισμοί και Διεθνείς 

Σχέσεις 6 
Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 
Κανένα Νομικής Εαρινό 
Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Επιλογής Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 

Διεθνείς Σχέσεις Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος Δρ. Μιχάλης Κοντός 2ο  
Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 
Συμβατικός Όχι Κανένα 

 
Στόχοι του Μαθήματος: 
 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της ίδρυσης, της λειτουργίας και της αναγκαιότητας 
των διεθνών οργανισμών. Αναλύεται ο τρόπος σύστασή τους, ήτοι οι προϋποθέσεις σύστασης, 
η νομική τους προσωπικότητα, οι ιδιότητές τους, τα μέλη που δύνανται να τους απαρτίζουν και 
οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που κατέχουν αυτά, οι τρόποι λήψης αποφάσεων, όπως και η 
νομική φύση και η δεσμευτικότητα αυτών και τα διοικητικά τους όργανα. Τέλος εκτίθενται οι 
διάφοροι τρόποι διάλυσης των διεθνών οργανισμών. 
Παράλληλα το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τις 
Διεθνείς Σχέσεις από θεωρητική και πρακτική σκοπιά. Περιλαμβάνει προσεγγίσεις στα είδη της 
πολιτικής, στις διάφορες σχολές σκέψεις των διεθνών σχέσεων, στις μέθοδους ανάλυσης της 
διεθνούς πολιτικής, στις διαφορές μεταξύ κράτους, έθνους, εθνοτικού πλουραρισμού και 
εθνών-κρατών, στις έννοιες του εθνικισμού, της εθνικής κυριαρχίας, στις σχέσεις εθνών-
κρατών, στην έννοια της ισορροπίας ισχύος και στην διαδρομή αυτής έως την σύγχρονη εποχή. 
Επιπλέον αναλύονται τα εθνικά και άλλα συμφέροντα, η λήψη αποφάσεων εξωτερικής 
πολιτικής, οι διεθνείς πολιτικές διαδικασίες, η συλλογή πληροφοριών, οι μυστικές 
δραστηριότητες και άλλα μη στρατιωτικά μέσα καταναγκασμού, ο πόλεμος και τα αίτιά του, ο 
έλεγχος των συγκρούσεων στο διεθνές σύστημα και οι μη κρατικοί δρώντες στο διεθνές 
σύστημα. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:  

1. Κατανοούν τις έννοιες του Δικαίου των Διεθνών Οργανισμών και των Διεθνών Σχέσεων, 
2. Αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής του Δικαίου των Διεθνών Οργανισμών και των Διεθνών 

Σχέσεων, 
3. Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών και τις 

Διεθνείς Σχέσεις, 
4. Αναλύουν θεωρητικά ζητήματα του Δικαίου των Διεθνών Οργανισμών και των Διεθνών 

Σχέσεων και 
5. Επιλύουν πρακτικά ζητήματα του Δικαίου των Διεθνών Οργανισμών και των Διεθνών 

Σχέσεων. 
 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες και καταβολές της διεθνούς οργάνωσης 
2. Η διεθνής οργάνωση στον 20ο αιώνα: από την Κοινωνία των Εθνών στον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών  
3. Θεωρίες διεθνών σχέσεων και διεθνούς οργάνωσης  
4. Γενική θεωρία διεθνών οργανισμών Ι: ίδρυση και νομική προσωπικότητα  
5. Γενική θεωρία διεθνών οργανισμών ΙΙ: έννομες συνέπειες της νομικής προσωπικότητας, 

ιδιότητα μέλους και ζητήματα εκπροσώπησης  
6. Γενική θεωρία διεθνών οργανισμών ΙΙΙ: οργανωτικό διάρθρωση, πράξεις, διάκριση 

λειτουργιών, έδρα, χρηματοδότηση, τροποποίηση ιδρυτικής συνθήκης, διάλυση και 
διαδοχή 

7. Βασικές αρχές και θεσμικό πλαίσιο του ΟΗΕ 
8. Οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική δράση του ΟΗΕ  
9. Το σύστημα ΟΗΕ: ειδικευμένες οργανώσεις 
10. Περιφερειακοί οργανισμοί: η περίπτωση του ΝΑΤΟ 
11. Περιφερειακή ολοκλήρωση: η περίπτωση της ΕΕ  

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες  και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 
Διαλέξεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις, αλληλεπίδραση 
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Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 
Ενδιάμεση εξέταση, Προφορική Παρουσίαση, Ενεργός συμμετοχή, Τελική εξέταση 

 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
  

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 
Το Δίκαιο των Διεθνών 
Οργανισμών 

Π. Νάσκου – Περράκη, 
Κ. Αντωνόπουλος, Μ. 
Σαρηγιαννίδης 

Θέμις 2014 978-960-9664-60-8 

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:  

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 
Η σύμβαση για το 
δίκαιο των συνθηκών 
μεταξύ κρατών και 
διεθνών οργανισμών ή 
μεταξύ διεθνών 
οργανισμών 

Ζάικος, Νικόλαος Α. Σάκκουλα 1998 960-301-380-3 

Διεθνείς Σχέσεις: Ισχύς 
και Δικαιοσύνη 

Κουλουμπής Θεόδωρος Παπαζήση 2008 978-960-02-2203-6 

Διεθνείς οργανισμοί: 
Νομική θεωρία των 
διεθνών οργανισμών 

Βαρουξάκης, Σωτήριος Γ Παπαζήση 1987 960-02-0024-6 

Διεθνείς Οργανισμοί: 
Αρχές και προβλήματα 

Bennett A. LeRoy, 
Oliver James K. 

Gutenberg 2006 960-01-1125-1 

Κανόνες για τον 
κόσμο: Οι διεθνείς 
οργανισμοί στην 
παγκόσμια πολιτική 

Barnett, Michael Σιδέρης 2008 978-960-08-0446-1 

 


