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   ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
 

 

I. ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

Σν ηκήκα ζα ιεηηνπξγήζεη γηα δεχηεξε θνξά θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 - 2008. 

Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο ζα ζηειερψζνπλ ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο θαη ησλ ΝΠΓΓ κε αληηθείκελν: 

 

 Σε Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ θαη Πφξσλ Πιεξνθνξηθήο 

 Σελ Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγψλ 

 Σε Γηαρείξηζε Σερλνινγηθψλ Τπνδνκψλ 

 Σε Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηψλ θαη ηελ Λήςε Απνθάζεσλ  

 

ηα πιαίζηα ηεο Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ, εμεηδηθεχνληαη νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο 

ησλ ζπνπδαζηψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζθαηξηθά ζηελ Γηαρείξηζε 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

 

 

 

II. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

 

Σα Τπνπξγεία θαη νη επνπηεπφκελνη απφ απηά θνξείο, έρνπλ αλάγθε απφ ζηειέρε πνπ 

λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο Σερλνινγίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). 

Καηά ζπλέπεηα ην Πξόγξακκα ηεο Δηδηθήο Φάζεο πνπδώλ,  

 

Λακβάλνληαο ππόςε:  

Σελ επηζηεκνληθή πξνέιεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο  

 Σηο απνθηεκέλεο ζηελ θνηλή θάζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

 Σελ αλάγθε ηνπνζέηεζεο ησλ απνθνίησλ ζε επηηειηθέο ζέζεηο Πιεξνθνξηθήο 

θαιχπηνληαο φιν ην θάζκα ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

 

Θεσξώληαο αλαγθαίν: 

 Να παίμνπλ νη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεία 

ειεθηξνληθήο αλαβάζκηζεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

 Να αλαπηχμνπλ νη ζπνπδαζηέο, δεμηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελνπ θαη εμειηζζφκελνπ πεξηβάιινληνο ηεο ΣΠΔ θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Γεκνζίνπ.   
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ηνρεύεη: 

Να δψζεη ζηα κειινληηθά ζηειέρε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηα αλαγθαία κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζηνπο ρψξνπο άζθεζεο 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

 

III.    ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

 

Ζ εηδηθή θάζε ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε εθπαίδεπζε, κε 

ζηφρν ηελ εκβάζπλζε θαη ελίζρπζε εηδηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

ησλ κειινληηθψλ ζηειερψλ Πιεξνθνξηθήο. Δηδηθφηεξα, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο απνζθνπεί: 

1. ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε θαη Γηνίθεζε Έξγσλ 

Πιεξνθνξηθήο. 

2. ηελ Γηαρείξηζε θαη ράξαμε ζηξαηεγηθήο Δμσηεξηθήο Αλάζεζεο Έξγσλ 

Πιεξνθνξηθήο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ψζηε 

λα δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ. 

3. ηε Γηαρείξηζε Αιιαγψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ θνξέσλ. 

4. ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε φηη αθνξά ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ, 

ζχληαμε πξνθεξχμεσλ θαη ζπκβάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ, φπσο 

επίζεο θαη αμηνιφγεζε απηψλ ησλ έξγσλ.  

5. ηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, κε ηελ ππνζηήξημε 

ππνινγηζηηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

6. ηελ εμέηαζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ ππνβνεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπο. 

7. ε ηξφπνπο νξγάλσζεο θαη παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

Μνλάδσλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. 

8. ηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε Λνγηζκηθνχ. 

9. ηελ εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ζέκαηα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.  

10. ηελ επαθή ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηηο επηθξαηνχζεο ηερλνινγίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ζχγρξνλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη 

ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε θάπνηνπ ζχγρξνλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ. 

11. ηε Γηαρείξηζε ζχγρξνλσλ Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ κε αλαιπηηθή παξνπζίαζε 

θάπνηνπ απφ απηά. 

12. ηελ θαηαλφεζε ηεο Γνκήο θαη Λεηηνπξγίαο ζχγρξνλνπ Γηθηχνπ Ζ/Τ. 

13. ηελ εμνηθείσζε κε ην πξσηφθνιιν TCP/IP πνπ είλαη ην θπξηφηεξν πξσηφθνιιν 

ηνπ Γηαδηθηχνπ. 
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14. ηελ εμαζθάιηζε γλψζεσλ ψζηε νη ζπνπδαζηέο λα αλαιχνπλ θαη λα 

επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε επίπεδν Λεηηνπξγηθνχ θαη 

Γηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. 

15. ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δηαπξαγκάηεπζεο κε θαηάιεμε ζε επξέσο 

απνδεθηέο ιχζεηο, κέζα απφ ηελ εμάζθεζε ζην πιαίζην ησλ επηκέξνπο 

εξγαζηεξίσλ. 

16. ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ αμηνιφγεζεο Γεκφζησλ Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ κε 

πιαίζην αλαθνξάο ην Πιαίζην Πηζηνπνίεζεο Γηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, δίλνληαο έκθαζε θπξίσο ζε ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο αιιά θαη on line 

ζπλαιιαγψλ ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

 

IV.   ΓΟΜΗ & ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 
 

Σν πξφγξακκα ηεο Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν θχθινπο: ηνλ 

Α΄ θχθιν εμεηδίθεπζεο θαη ηνλ Β΄ θχθιν εμεηδίθεπζεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ κεζνιαβεί 

ε πεξίνδνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ εθπφλεζε ησλ ηειηθψλ 

εξγαζηψλ. 

  

 Α΄ Κύθινο Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο, δηάξθεηαο 4κελψλ 

 Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε, δηάξθεηαο 4 κελψλ  

 Β΄ Κύθινο Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο, δηάξθεηαο 3 κελψλ θαη  

 Πεξίνδνο Δθπόλεζεο & Αμηνιόγεζεο Σειηθώλ Δξγαζηώλ, δηάξθεηαο 2 

κελψλ.  

 

Σν πξφγξακκα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο ζειίδεο. 

 

Α΄ Κύθινο Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο  

Ο θχθινο καζεκάησλ εμεηδίθεπζεο ζπγθξνηείηαη ζηε βάζε ηξηψλ (3) ζεκαηηθψλ 

αμφλσλ. Οη άμνλεο απηνί είλαη: 

 

Ο Α΄ Κχθινο Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο αληηζηνηρεί ζε 298 ζπλνιηθά καδί κε ηηο 

μέλεο γιώζζεο. 

Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε 

Μεηαμχ ηνπ θχθινπ καζεκάησλ θαη ηνπ θχθινπ ζεκηλαξίσλ κεζνιαβεί πεξίνδνο 4 

κελψλ πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε Τπνπξγεία, ΝΠΓΓ ή θαη ζε άιινπο θνξείο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.  

Β΄ Κύθινο Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Κχθινπ Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη:  

 εκηλάξηα 

 Μαζήκαηα  

01 ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

02 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΟΥΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

03 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 
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 Αλεμάξηεηα Δξγαζηήξηα 

 

Ο θχθινο ζεκηλαξίσλ, βξίζθεηαη ζε αιιεινπρία κε ηνλ θχθιν καζεκάησλ, θαζψο ηα 

ζεκηλάξηα δηαξζξψλνληαη ζηε βάζε ηξηψλ ζεκηλαξηαθψλ αμφλσλ ζεκαηνινγηθά ίδησλ 

κε ηνπο άμνλεο ηνπ θχθινπ καζεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηνλ Α΄ 

θχθιν.  

 

πγθεθξηκέλα ζε φηη αθνξά ζηα εκηλάξηα, ζπγθξνηνχληαη ζηε βάζε ησλ παξαθάησ 

ηξηψλ (3) ζεκαηηθψλ αμφλσλ: 

 

 

Δπίζεο ηα αλεμάξηεηα εξγαζηήξηα βξίζθνληαη ζε απφιπηε ζπλάθεηα κε ηα καζήκαηα 

θαη ζεκηλάξηα.  

 

Ο Β’ Κχθινο Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο αληηζηνηρεί ζε 180 ώξεο ζπλνιηθά. 

 

ην πιαίζην ηνπ Β’ Κχθινπ Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο θαη εηδηθφηεξα ζηα ζεκηλάξηα 

εθπνλνχληαη κηθξέο ζπιινγηθέο εξγαζίεο (case studies) απφ ηνπο ζπνπδαζηέο, πάλσ 

ζε επηιεγκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ. Καηά ηελ ίδηα 

πεξίνδν γίλνληαη θαη νη παξνπζηάζεηο ηεο Πξαθηηθήο.  

 

Πεξίνδνο Δθπόλεζεο & Αμηνιόγεζεο Σειηθώλ Δξγαζηώλ 

ηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ησλ ηειηθψλ εξγαζηψλ θάζε ζπνπδαζηήο ππνρξενχηαη λα 

εθπνλήζεη θαη λα θαηαζέζεη ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ κία ηειηθή εξγαζία. Ζ ηειηθή 

εξγαζία πεξηιακβάλεη  10.000 έσο 15.000 ιέμεηο.  

 

Άιιεο Δξαζηεξηόηεηεο 

Μία εκέξα ηεο εβδνκάδαο δχλαληαη λα νξγαλσζνχλ δηαιέμεηο ή εκεξίδεο, πάλσ ζε 

εηδηθά ζέκαηα κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ νκηιεηψλ. 

Γχλαληαη επίζεο λα νξγαλσζνχλ εθδειώζεηο ή επηζθέςεηο, κε πξσηνβνπιία ηεο 

ρνιήο ή θαη ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο, εθφζνλ θξίλεηαη, φηη απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 

 

 

V.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙA & ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 

Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ καζεκάησλ / εξγαζηεξίσλ ζα αμηνπνηεζνχλ επηιεθηηθά νη 

θάησζη κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο: 

 Γηαιέμεηο /Οκηιίεο 

 Δξγαζηήξην 

 Δθαξκνγή Γηδαθηέαο χιεο 

01: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

02: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ  

         ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ  

03: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 
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 Δθπφλεζε εξγαζηψλ 

 Τπνζηήξημε έξεπλαο δξάζεο 

 Δπίδεημε 

 Αζθήζεηο, Πξαθηηθή Δμάζθεζε 

 Αλάιπζε ζρεηηθψλ παξαδεηγκάησλ 

 Αλάιπζε εκπεηξηψλ 

 Μειέηεο πεξηπηψζεσλ 

 Βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

 Υξήζε άηππσλ επθαηξηψλ κάζεζεο(επηζθέςεηο ζε θνξείο, εθζέζεηο, ζπλέδξηα 

θιπ.) 

 Παίμηκν Ρφισλ 

θιπ. 

 

Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεζνδνινγηψλ θαη ηερληθψλ ζα θαζνξηζζεί κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα φπσο: 

- Σνπο εηδηθνχο ζηφρνπο θάζε καζήκαηνο. Ζ εμεηδίθεπζε θαη πξνζαξκνγή ησλ 

κεζνδνινγηψλ θαη ηερληθψλ ζα γίλεη αλαιπηηθά θαηά κάζεκα / ζεκαηηθή ή θαη 

δηδαθηηθή ελφηεηα ψζηε λα ππνζηεξηρζεί θαιχηεξα ην ζπλνιηθφ επηδησθφκελν 

απνηέιεζκα. 

- Σν πξνθίι ησλ ζπνπδαζηψλ θάζε ηκήκαηνο  

- Σα δηαζέζηκα κέζα θαη ηνπο δπλαηνχο πφξνπο.  

- Γπλαηφηεηα ελαιιαγήο θαη εμαζθάιηζε ελδηαθέξνληνο ζπνπδαζηψλ 

- Δμαζθάιηζε ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζπνπδαζηψλ 

- Δμαζθάιηζε ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο  

- Γεκηνπξγία πλεχκαηνο νκαδηθφηεηαο 

- Γπλαηφηεηα απφθηεζεο γλψζεο κέζα απφ εκπεηξία  

- Απνηειεζκαηηθφηεηα κεζνδνινγίαο βάζε αμηνινγήζεσλ 

 

 

VI. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ 

 

Οη ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

παξαθνινπζνχλ εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα μέλσλ γισζζψλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο,, 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ κειινληηθνχ ηνπο επαγγέικαηνο. Σν 

πξφγξακκα πεξηιακβάλεη αγγιηθά θαη γαιιηθά ή γεξκαληθά ή ηηαιηθά ή ηζπαληθά. 

Σν πξφγξακκα μέλσλ γισζζψλ αληηζηνηρεί ζηηο 24 ψξεο αλά γιψζζα ζηνλ Α΄ θχθιν 

θαη 27 ψξεο αλά γιψζζα ζηνλ Β΄ θχθιν.  
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VII.    ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΟΤΓΑΣΩΝ 
 

A΄ & Β΄ Κύθινο Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο: Με ην πέξαο ηνπ θχθινπ καζεκάησλ, 

νη ζπνπδαζηέο ππνβάιινληαη γηα θάζε κάζεκα ή εξγαζηήξην μερσξηζηά ζε γξαπηέο 

εμεηάζεηο ή ζε άιιεο κνξθέο αμηνιφγεζεο. Γηα έλαλ κηθξφ αξηζκφ καζεκάησλ ή 

εξγαζηεξίσλ επηηξέπεηαη ε επάξθεηα σο κνξθή αμηνιφγεζεο. 

Δπηπξνζζέησο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο απνηεινχλ νη αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο 

εξγαζίεο . Οη εξγαζίεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα νξγαλσκέλσλ 

ζεκηλαξίσλ ηνπ Β΄ Κχθινπ Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο θαη πνιιέο θνξέο αλαθέξνληαη 

σο ζεκηλαξηαθέο εξγαζίεο.  

 

Πεξίνδνο Δθπόλεζεο & Αμηνιόγεζεο Σειηθώλ Δξγαζηώλ: Οη ζπνπδαζηέο 

αμηνινγνχληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία παξνπζηάδνπλ ηελ 

ηειηθή ηνπο εξγαζία, 

 

 

Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε: 

 

Καηά ηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε νη ζπνπδαζηέο ηνπνζεηνχληαη ζε Φνξείο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΔΓΓ, φπνπ νη ζπνπδαζηέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαζνδεγνχκελνη απφ Τπεχζπλν ηνπ Φνξέα, 

πνπ νλνκάδεηαη Δθπαηδεπηήο Πξαθηηθήο. 

Παξάιιεια νη ζπνπδαζηέο εθπνλνχλ εξγαζία πξαθηηθήο ζε επίθαηξν δήηεκα ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ ΔΓΓ πξηλ ηεο έλαξμε ηεο 

πξαθηηθήο. 

Γηα ηελ άξηζηε πξνεηνηκαζία θαη θαζνδήγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλσηέξνπ εξγαζία πξαθηηθήο ζπγθξνηείηαη απφ ηελ ΔΓΓ 

νκάδα Δπηζηεκνληθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο εξγαζίαο ηεο πξαθηηθήο, κέιε 

ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο 

Δμεηδίθεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο. 

 

Ζ πξαθηηθή εθπαίδεπζε αμηνινγείηαη κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηή, ηελ 

έθζεζε θαη εξγαζία πξαθηηθήο ηνπ ζπνπδαζηή . 

 

Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο νξίδεηαη απφ έλα κέρξη δέθα (1-10), ελψ ν βαζκφο κπνξεί λα 

είλαη αθέξαηνο ή θαη δεθαδηθφο. Ζ ζεηξά απνθνίηεζεο αλά ηκήκα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

ηειηθφ βαζκφ απνθνίηεζεο θαη θιηκαθψλεηαη ζε ηξεηο βαζκίδεο: (α) Αξηζηνύρνο 

απνθνηηήζαο (κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 8,5), (β) Δπηηπρώο Απνθνηηήζαο (κεγαιχηεξνο 

ή ίζνο ηνπ 5 θαη κηθξφηεξνο ηνπ 8,5) θαη (γ) Φνηηήζαο (κηθξφηεξνο ηνπ 5). 
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ΠΙΝΑΚΑ Α’ ΚΤΚΛΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ 

 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΑΞΟΝΑ / ΜΑΘΗΜΑ / ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

 

ΤΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

ΓΠ-01   
ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ & ΠΟΡΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
60 

ΓΠ-Μ01     

ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ, ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ, ΤΜΒΑΔΙ, 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

40 

ΓΠ-Δ01 
ΓΙΟΙΚΗΗ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ EΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

(PROJECT MANAGEMENT) 
20 

ΓΠ-02 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΠΑΡΟΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ  
140 

ΓΠ-Μ02      ΓΛΩΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - JAVA 30 

ΓΠ-Μ03   
ΑΝΑΛΤΗ & ΥΔΓΙΑΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ 
30 

ΓΠ-Δ02 
ΑΝΑΛΤΗ-ΥΔΓΙΑΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 
40 

     ΓΠ-Δ03 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΔ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ 

ΑΝΑΓΙΟΡΓΑΝΩΗ  ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

20 

ΓΠ-Δ04 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  -ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΩΝ ΣΟΠΩΝ  
20 

ΓΠ-03 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 50 

ΓΠ-Μ04 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 20 

ΓΠ-Δ05 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
30 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ  250 

 ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 48 

ΓΠ-Γ01 ΑΓΓΛΙΚΑ 24 

ΓΠ-Γ02 ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ ή ΙΣΑΛΙΚΑ ή ΙΠΑΝΙΚΑ 24 

 

                                                                   ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Α΄ ΚΤΚΛΟΤ 298 
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      ΠΙΝΑΚΑ Β’ ΚΤΚΛΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ 

 ΜΑΘΗΜΑΣΑ /ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ 66 

ΓΠ-Μ05      
ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 
20 

ΓΠ-Δ06 ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΩΝ & ΔΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ 16 

ΓΠ-Δ07 ΠΟΟΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ 30 

 

 ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 54 

ΓΠ-ΞΓ01 ΑΓΓΛΙΚΑ 27 

ΓΠ-ΞΓ02 ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ ή ΙΣΑΛΙΚΑ ή ΙΠΑΝΙΚΑ 27 

 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Β΄ ΚΤΚΛΟΤ 180 

 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Α΄+ Β΄ ΚΤΚΛΟΤ 478 

 

 

 

 

 

 

 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ / ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

 
ΤΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

 ΔΜΙΝΑΡΙΑ  50 

ΓΠ-Μ1 ΔΜΙΝΑΡΙΟ 1 ζηα πιαίζηα ησλ αμόλσλ ΓΠ-01, ΓΠ-02, ΓΠ-03 25 

ΓΠ-Μ2 ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2 ζηα πιαίζηα ησλ αμόλσλ ΓΠ-01, ΓΠ-02, ΓΠ-03 25 

 ΠΑΡΟΤΙΑΗ /ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ  10 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ /ΠΑΡΟΤΙΑΔΩΝ 60 
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Σεκεηώζεηο:  

 

1. Σην γεληθό ζύλνιν σξώλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ώξεο γηα ηηο 

ζπλαληήζεηο επηβιέπνληνο – ζπνπδαζηώλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ηειηθώλ εξγαζηώλ θαζώο θαη ώξεο ππνζηήξημεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ 

ηειηθώλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο δηακνξθώλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο.  

      Γηα ηηο ηειηθέο εξγαζίεο πξνβιέπνληαη ζπλαληήζεηο ζπνπδαζηή- 

επηβιέπνληα ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έμη ( 6 ) σξώλ. Επίζεο πξνβιέπνληαη 

ηξεηο (3) ώξεο αμηνιόγεζεο ηεο ηειηθήο εξγαζίαο από θάζε κέινο ηεο 3-

κεινύο επηηξνπήο, από ηηο νπνίεο ε κηα (1) ώξα είλαη ώξα παξνπζίαζεο – 

ππνζηήξημεο ηεο ηειηθήο εξγαζίαο ελώπηνλ ηεο 3-κεινύο επηηξνπήο. 

 

2. Πέξαλ ησλ αλαγξαθνκέλσλ σξώλ ζηηο ζεκηλαξηαθέο εξγαζίεο  

πξνζηίζεληαη δέθα (10) ώξεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη αμηνιόγεζε απηώλ 

αληίζηνηρα. 

 

3. Πέξαλ ησλ αλαγξαθόκελσλ σξώλ πξνζηίζεληαη νη ώξεο ηεο πξνεηνηκαζίαο, 

επηηήξεζεο / εμέηαζεο θαη ηεο δηόξζσζεο / βαζκνιόγεζεο ησλ 

καζεκάησλ-εξγαζηεξίσλ θαη ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ.  

 

4. Πέξαλ ησλ αλαγξαθνκέλσλ σξώλ ζηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε πξνζηίζεληαη 

δέθα (10) ώξεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη αμηνιόγεζε απηήο. Επίζεο, γηα 

ηελ άξηζηε πξνεηνηκαζία θαη θαζνδήγεζε ησλ ζπνπδαζηώλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζία πξαθηηθήο πξνβιέπνληαη δέθα (10) δίσξεο 

ζπλαληήζεηο ηνπ Τκήκαηνο κε κέιε ηεο νκάδαο Επηζηεκνληθήο θαη 

Τερληθήο Υπνζηήξημεο ηεο εξγαζίαο πξαθηηθήο. 

 

5. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ νη ζπνπδαζηέο  

ελεκεξώλνληαη από ηνλ / ηελ  Υπεύζπλν / ε Σπνπδώλ θαη Έξεπλαο ή από ην 

Τκήκα Δηνηθεηηθήο θαη Εθπαηδεπηηθήο Υπνζηήξημεο.  

 

6. Σε εμαηξεηηθέο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ππάξμεη 

ζπλδηδαζθαιία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο καζήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ 

ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δηεπζπληή ηεο ΕΣΔΔ. 

 

7. Σην γεληθό ζύλνιν σξώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ δελ πεξηιακβάλνληαη 

άιιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο δηαιέμεηο, επηζθέςεηο, 

ζηξνγγπιά ηξαπέδηα, θ.η.ι 
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ΑΝΗΚΟΤΛΑ, 2001 

4. «Σρεδηαζκόο - Αλάπηπμε - Λεηηνπξγία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ», 
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Science)», RUDY HIRSCHHEIM, HEINZ K. KLEIN, KALLE LYYTINEN, 

Cambridge University Press, 1995 

7. Μειέηε ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Public key Infrastructure Services in the Public Sector 

of the European Union Member States» 

8. «Decision Support Systems and Intelligent Systems (7th Edition)», EFRAIM 

TURBAN, JAY E. ARONSON, TING-PENG LIANG, Prentice Hall, 2004 

9. «Decision Support Systems and Megaputer (2nd Edition)», GEORGE M. 

MARAKAS, Prentice Hall, 2002 

10. «Decision Support and Data Warehouse Systems», EFREM G MALLACH, 

MCGRAW- HILL 

 

 

 

 

http://www.mathisis.com/title/title.htx?ANIKD027850
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ΓΠ-01: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ & ΠΟΡΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

 

ΓΠ-Μ01:  ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ, ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ, ΤΜΒΑΔΙ  

& ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

 

Ι. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ θαηαλφεζε φισλ ησλ θάζεσλ ελφο έξγνπ θαη ηελ 

αλάπηπμε ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ. Θα αλαιπζνχλ ηα ζηάδηα απφ ην 

ζρεδηαζκφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ, ηελ πξνθήξπμε, ηε θαηάξηηζε ζχκβαζεο, ηελ 

παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ.  

 

ΙΙ. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Σν κάζεκα είλαη ρσξηζκέλν ζε ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

Ζ πξψηε ελφηεηα έρεη ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε ζχληαμε 

Σερληθψλ Γειηίσλ Έξγνπ θαη ππνέξγσλ. Θα παξνπζηαζζνχλ νη δηαδηθαζίεο ππνβνιήο 

θαη έληαμεο έξγσλ θαζψο θαη νη εκπιεθφκελνη θνξείο. 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα έρεη ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηελ δηαηχπσζε 

πξνηάζεσλ θαη ηε ζχληαμε πξνθεξχμεσλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζα αλαπηπρζεί ην εζληθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη νη θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη ζα αλαιπζνχλ νη βαζηθνί παξάκεηξνη, νη 

ελφηεηεο, νη φξνη θαη γεληθφηεξα ην πεξηερφκελν ησλ πξνθεξχμεσλ φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ (π.ρ. Δ, Μειέηεο, ΟΠ, 

εθαξκνγέο, εμνπιηζκφο, δίθηπα, έξγα outsourcing, SLA, ππεξεζίεο ζπληήξεζεο, 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, ζπλαθείο ππεξεζίεο, θ.ι.π). Δπίζεο, ζα αλαπηπρζνχλ θαη 

δνζνχλ ηεχρε νδεγηψλ ζχληαμεο πξνθεξχμεσλ αλά θαηεγνξίεο έξγσλ, ηξφπνη θαη 

κεζνδνινγίεο πξνζέγγηζεο ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηξφπνη 

πξνζέγγηζεο αλαγθψλ - απαηηήζεσλ ζπζηεκάησλ θ.ι.π. 

Ζ ηξίηε ελφηεηα έρεη ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε ζχληαμε 

ζπκβάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζα αλαπηπρζεί ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζα αλαιπζνχλ νη βαζηθνί 

παξάκεηξνη, νη ελφηεηεο, νη φξνη θιπ πνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ νη ζπκβάζεηο 

πινπνίεζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ (π.ρ. 

Δ, Μειεηψλ, ΟΠ, εθαξκνγψλ, εμνπιηζκνχ, δηθηχσλ, έξγσλ outsourcing, SLA, 

ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, ππεξεζηψλ 

εθπαίδεπζεο θ.ι.π.). Δπίζεο, ζα δνζνχλ θαη αλαπηπρζνχλ νδεγίεο ζχληαμεο ησλ 

ζπκβάζεσλ, αλά θαηεγνξία έξγσλ. 

Ζ ηέηαξηε ελφηεηα έρεη ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Δηδηθφηεξα, ζα αλαπηπρζνχλ ζέκαηα γηα ηε 

αμηνιφγεζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο (π.ρ. ΔΠ, Μειεηψλ, ΟΠ, 

εθαξκνγψλ, εμνπιηζκνχ, δηθηχσλ, outsourcing, SLA, ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο - ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, θ.ι.π.). Θα αλαπηπρζνχλ φια ηα 
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ζέκαηα ζρεηηθά κε κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο, 

ζχκθσλα θαη κε ην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αιιά θαη ησλ νδεγηψλ 

θαη απνθάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θ.ι.π.. 

 

 

ΙΙI. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

 

1
ε 

ελόηεηα 

o χληαμε Σερληθψλ Γειηίσλ Έξγνπ θαη ππνέξγσλ 

o Γηαδηθαζίεο ππνβνιήο έξγσλ 

o Γηαδηθαζίεο έληαμεο έξγσλ   

o Φνξείο Γηαρείξηζεο - εκπιεθφκελνη θνξείο. 

 

2
ε 

ελόηεηα 

o Παξνπζίαζε θαη Αλάπηπμε πξφηππσλ πξνθεξχμεσλ γηα θάζε θαηεγνξία 

έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 

o Παξνρή πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα θαη 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ ζχληαμε πξνθεξχμεσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ αλά θαηεγνξίεο έξγσλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί 

o Μεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο δηαζηαζηνιφγεζεο Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (sizing, function points θιπ) γηα φια ηα έξγα ΣΠΔ 

 

3
ε
 ελόηεηα  

o Παξνπζίαζε θαη αλάπηπμε πξνηχπσλ ζπκβάζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

θαηεγνξηψλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 

 

o Παξνρή πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα θαη 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ ζχληαμε ζπκβάζεσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ αλά θαηεγνξία έξγσλ 

4
ε
 ελόηεηα 

 

o Γηαδηθαζία – Έγγξαθα – Δηδηθνί Όξνη 

o Αλάπηπμε πξφηππσλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ππνςήθησλ 

αλαδφρσλ γηα ηα λνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηα απαηηνχκελα έγγξαθα, 

εμεηδηθεχζεηο, δηαθνξνπνηήζεηο θιπ αλά θαηεγνξία έξγσλ. Αλάπηπμε 

πξφηππσλ δηαδηθαζηψλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο ειέγρνπ ππνςήθησλ αλαδφρσλ 

γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο έξγσλ. 

o Αλάπηπμε πξφηππσλ δηαδηθαζηψλ Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ 

o Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ  
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Οη θαηεγνξίεο έξγσλ Πιεξνθνξηθήο πνπ ζα παξνπζηαζζνύλ ζηηο πξνεγνύκελεο 

ελόηεηεο πεξηιακβάλνπλ επηιεθηηθά: 

 Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα – Μειέηεο 

 Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο & Βαζηθνχ 

Λνγηζκηθνχ θαη Παξνρή ππεξεζηψλ πληήξεζεο 

 Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε Πεξηθεξεηαθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Παξνρή 

ππεξεζηψλ πληήξεζεο 

 Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε Τιηθνχ δηθηχσλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ θαη Παξνρή 

ππεξεζηψλ πληήξεζεο. 

 Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε Λνηπνχ Δμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη Παξνρή 

ππεξεζηψλ πληήξεζεο 

 Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε Λνγηζκηθνχ Κνηλήο ρξήζεο, Δηδηθνχ ινγηζκηθνχ 

θαη Παξνρή ππεξεζηψλ πληήξεζεο 

 Παξνρή ππεξεζηψλ Γεκηνπξγίαο Σξαπεδψλ Πιεξνθνξηψλ 

 Παξνρή ππεξεζηψλ Δηζαγσγήο ηνηρείσλ  

 Παξνρή ππεξεζηψλ Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ 

 Παξνρή Τπεξεζηψλ Μεηάπησζεο πζηεκάησλ 

 Παξνρή πκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ Έξγνπ Πιεξνθνξηθήο 

 Παξνρή ππεξεζηψλ Δθπαίδεπζεο 

 Παξνρή Σειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 

 Παξνρή Τπεξεζηψλ Γηθηχσλ VPN 
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ΓΠ-Δ01: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

(PROJECT MANAGEMENT) 

  

 

I. ΚΟΠΟ  ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε απφθηεζε δνκεκέλεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε έξγσλ. ήκεξα, παξαηεξείηαη κηα δηαξθήο ηάζε γηα αλαδηνξγάλσζε, 

αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη. 

ηα πιαίζηα απηά είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα δηελέξγεηα κεγάισλ έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επνκέλσο θαη ε παξνπζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζηειερψλ κε ηηο 

απαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ησλ έξγσλ απηψλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο αλαιχνληαη φιεο νη θάζεηο ελφο έξγνπ, επηκέξνπο κέζνδνη 

πξνγξακκαηηζκνχ, ην θφζηνο θαη νη πφξνη πνπ είλαη αλαγθαίνη αιιά θαη νη ηξφπνη 

δηελέξγεηαο ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ. Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε έλα έξγν πιεξνθνξηθήο 

πξννξηζκέλν γηα ην δεκφζην ηνκέα  

 

ΙΙ. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη θαηαλφεζε ησλ κεζνδνινγηψλ θαη ηερληθψλ δηνίθεζεο 

έξγνπ θαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ην ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε έξγνπ κέζσ ηνπ εξγαιείνπ MS- Project. 

 

Δηδηθόηεξνη ζηόρνη  

Οη ζπνπδαζηέο κεηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ ζα πξέπεη: 

  λα γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Έξγνπ, 

  λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο έξγσλ 

Πιεξνθνξηθήο, 

  λα επηκεξίδνπλ, λα αλαζέηνπλ θαη λα νξίδνπλ ρξνληθά ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ελφο έξγνπ 

Πιεξνθνξηθήο 

  λα παξαθνινπζνχλ, λα ειέγρνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο 

  λα εθπνλνχλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ Πιεξνθνξηθήο 

  λα γλσξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη λα ρεηξίδνληαη επαξθψο ην 

αλάινγν εξγαιείν Microsoft Project. 

 

ΙΙΙ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

1. Δηζαγσγή ζηε Γηαρείξηζε Έξγνπ 

 ρεηηθνί νξηζκνί θαη έλλνηεο, ραξαθηεξηζηηθά έξγνπ, θαηεγνξίεο 

απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε έξγσλ 

 ηφρνη θαη θαλφλεο δηαρείξηζεο έξγσλ 

 Έλαξμε, επηινγή θαη πξνζδηνξηζκφο ζηνηρείσλ έξγνπ 

 ηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο έξγνπ 

 Οξγάλσζε θαη αλάπηπμε έξγνπ 

 Παξαδείγκαηα δηαρείξηζεο έξγσλ ζηε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε 

 

2. Πξνγξακκαηηζκόο 

 ηφρνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ αλάπηπμε ελφο έξγνπ πιεξνθνξηθήο 

 Πξνζδηνξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ 
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 Δθηίκεζε δηάξθεηαο θαη απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ 

 Γεκφζηνο ηνκέαο θαη πξνγξακκαηηζκφο έξγσλ 

 

3. Μέζνδνη ρξνληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ έξγσλ 

 Αλάπηπμε δηθηχνπ έξγνπ 

 Μέζνδνο Κξίζηκνπ Γξφκνπ (Critical Path Method – CPM) 

 Μέζνδνο PERT (Project Evaluation Review Technique) 

 Γηάγξακκα GHANNT 

 Μέζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ πιεξνθνξηθήο 

 

4. Κόζηνο θαη ρξήζε Πόξσλ έξγνπ πιεξνθνξηθήο 

 Άκεζν, έκκεζν θαη ζπλνιηθφ θφζηνο έξγνπ 

 Υξνληθή θαηαλνκή θφζηνπο έξγνπ 

 πκπίεζε ρξνληθήο δηάξθεηαο δξαζηεξηνηήησλ 

 ρέζε θφζηνπο-ρξνληθήο δηάξθεηαο έξγνπ 

 Δμνκάιπλζε θαηαλνκήο πφξσλ 

 Γηαρείξηζε πνιιαπιψλ έξγσλ 

 

5. Δπηινγή θαη αμηνιόγεζε έξγνπ 

 Αλάιπζε θφζηνπο - νθέινπο,  

 Αλάιπζε θφζηνπο - απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 Πνιπθξηηεξηαθή αμηνιφγεζε 

 

6. Έιεγρνο Έξγνπ 

 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο έξγνπ (Project Management 

Information Systems) 

 Γηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο ζηε δηαρείξηζε έξγνπ 

 Μέζνδνη αμηνιφγεζεο έξγσλ 
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RORY BURKE (Πξφινγνο έξγηνο Λακπξφπνπινο), «Γηαρείξηζε Έξγνπ (Project 

Management – Τερληθέο Σρεδηαζκνύ θαη Διέγρνπ», Δθδ. ΚΡΗΣΗΚΖ, 1
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ΓΠ-02 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΠΑΡΟΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 

 

ΓΠ-Μ02      ΓΛΩΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ -JAVA 

  

 
 

I. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ JAVA.  

 

II. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

o Παξνπζίαζε ηεο δνκήο ελφο πξνγξάκκαηνο JAVA  

o Μεηαγιψηηηζε, εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο.  

o Οξγάλσζε θαη ρξήζε βηβιηνζεθψλ JAVA. 

o ρεδίαζε νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο ζηελ JAVA 

o Δμνηθείσζε κε ηελ JAVASCRIPT 

 

 

III. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

1
ε 

ελόηεηα 

 

Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JAVA - Γεληθή Παξνπζίαζε / Φηινζνθία. 

Δμέιημε - Σάζεηο. Παξνπζίαζε ηεο δνκήο ελφο πξνγξάκκαηνο JAVA κέζα απφ έλα 

πξψην απιφ παξάδεηγκα. Μεηαγιψηηηζε, εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οξηζκφο 

κεηαβιεηψλ Public θαη private.Κιάζεηο, αληηθείκελα θαη κέζνδνη.Βαζηθνί ηχπνη 

δεδνκέλσλ. 

 

2
ε 

ελόηεηα 

 

Δγθαηάζηαζε γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο. Υξήζε ηνπ γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Πσο νξγαλψλνληαη θαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη βηβιηνζήθεο ζηελ 

JAVA. Αξρεία Jar. Classpaths θ.ν.θ.-. Γεκηνπξγία πξνγξακκάησλ GUI κε ην Swing 

παθέην. 

 

3
ε 

ελόηεηα 

 

Μειέηε πεξίπησζεο. ρεδίαζε νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο γηα δηαρείξηζε ζηνηρείσλ 

ππαιιήισλ. Γεκηνπξγία ηάμεσλ θαη γξαθηθήο δηεπαθήο.Βαζηθέο ζπλαξηήζεηο 
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Ηnput/Output. ζηελ JAVA - Γηαρείξηζε αξρείσλ. Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε αξρείσλ 

ASCII/Binary. Δγγξαθή θαη αλάγλσζε αξρείσλ.. 

 

4
ε 

ελόηεηα 

 

Γεκηνπξγία νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο γηα αλάγλσζε ηηκψλ κέζσ γξαθηθήο δηεπαθήο 

θαη απνζήθεπζε ζε αξρεία. JAVA θαη Βάζεηο Γεδνκέλσλ  

 

5
ε 

ελόηεηα 

 

Οη ρξεζηκφηεξεο JDBC πλαξηήζεηο. Παξαδείγκαηα-Αζθήζεηο.χλδεζε ηεο 

νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο κε ΒΓ Access/Oracle 

 

6
ε 

ελόηεηα 

 

Γεληθή παξνπζίαζε ησλ πην ζεκαληηθψλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδσλ. Ση είλαη θαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ΖΣΜL, Javascript, 

JSP.Ση είλαη ηα Java Applets θαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ 

Intranet/Internet. Παξαδείγκαηα θαηαζθεπήο applets. Πσο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

Γηαδίθηπν θαη νη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο On-line πιεξνθφξεζεο γηα ηελ JAVA. 

 

 

7
ε 

ελόηεηα 

 

Δηζαγσγή ζηελ JAVASCRIPT.Ζ JSP ζαλ κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηερλνινγίεο γηα 

θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ κε ζπλδπαζκφ JAVA,ΖΣΜL,ΥΜL.Παξαδείγκαηα 

δεκηνπξγίαο ζειίδσλ κε JSP.Απφ ηα πην απιά ζηα πην ζχλζεηα. Παξαδείγκαηα 

δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ κε JSP. χλζεηα παξαδείγκαηα. πλεξγαζία JSP θαη βάζεο 

δεδνκέλσλ.8
ε 

ελφηεηα  

 

 

8
ε 

ελόηεηα 

 

Δηζαγσγή ζηελ XML. Γεληθνί ζπληαθηηθνί θαλφλεο. Σν κνληέιν DOM. Απιά 

παξαδείγκαηα. Δγθαηάζηαζε γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηε δηαρείξηζε XML 

εγγξάθσλ. Γνκή XML εγγξάθσλ. Σα πξφηππα DTD θαη XML-Schema. 

Παξαδείγκαηα.Έιεγρνο εγθπξφηεηαο εγγξάθσλ. Μειέηε πεξίπησζεο. Γεκηνπξγία 

ζρήκαηνο θαη XML αξρείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ππαιιήισλ.Γηαρείξηζε XML κέζσ 

Java.πλέρεηα θαη νινθιήξσζε εθαξκνγήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε αξρεία XML. 

Αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ηάμεσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάγλσζε XML εγγξάθσλ 

κέζσ Java. Μνξθνπνίεζε XML εγγξάθσλ. Ζ ρξήζε ηεο XSL.  
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IV. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

o Java Servlets Developer's Guide by Karl Moss © The McGraw-Hill Companies 

o Data Structures and Algorithms in Java Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia 

o Murach's Java Servlets and JSP by Andrea Steelman and Joel Murach 

o Γνπιέςηε κε ηε Java J++ ΚΛΕΙΔΑΡΥΘΜΟΣ  

o Free electronic book: Advanced Programming for the Java 2 Platform by Calvin 

Austin and Monica Pawlan. Published by Addison Wesley, Sept 2000 

o Free electronic book: Thinking in Java 3rd edition by Bruce Eckel. Published by 

Prentice-Hall, June 2000 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/007222262X/qid=1019249390/sr=1-3/ref=sr_1_3/104-9113344-6897536
http://www.cs.jhu.edu/~goodrich/
http://www.cs.brown.edu/people/rt/
http://developer.java.sun.com/developer/onlineTraining/Programming/JDCBook/index.html
http://www.mindview.net/Books/TIJ/
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ΓΠ- Μ03: ΑΝΑΛΤΗ & ΥΔΓΙΑΜΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ 

 

 

IV. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη θαηαγξαθή ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ψζηε λα θαζνδεγείηαη ε αλάπηπμε ή 

βειηίσζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ. 

 

V. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Σν κάζεκα απηφ είλαη ρσξηζκέλν ζε δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

ηφρνο πξψηεο ελφηεηαο είλαη ε αλάγθε αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφεζεο πξνβιεκάησλ 

πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ππνινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

(computer-based information systems) ζην δεκφζην ηνκέα. Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε 

θαη κνξθνπνίεζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ ψζηε λα θαζνδεγείηαη ε αλάπηπμε ή 

βειηίσζε ησλ ζρεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή απαηηήζεσλ 

απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο θαη θνξείο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί επίζεο έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο. ηα 

πιαίζηα ηεο ελφηεηαο παξνπζηάδνληαη αθελφο νη κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ 

ππνβνεζνχλ ην ζρεδηαζκφ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη αθεηέξνπ νη 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξεί λα επηιεγνχλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

 

ηφρνο ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο είλαη λα εηζάγεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζηηο έλλνηεο, ηηο 

δεμηφηεηεο, κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο, εξγαιεία θαη πξννπηηθέο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην Γεκφζην 

Σνκέα. Δμεηάδεηαη ν ινγηθφο ζρεδηαζκφο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη νη 

ηερληθέο πνπ ηνλ ππνζηεξίδνπλ θαζψο θαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε θαη έληαμε λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην δεκφζην ηνκέα. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ ιφγσλ πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

αλάπηπμε επηηπρεκέλσλ ζπζηεκάησλ ή αληίζηξνθα ζε πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

πινπνίεζε, κε βάζε ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή εκπεηξία ζην δεκφζην ηνκέα. 

 

II. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

1
ε 

ελόηεηα 

 

1. Σν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα σο «ύζηεκα Αλζξώπηλεο Γξαζηεξηόηεηαο» 

 Ρφινο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο 

 Ζ ζχλζεηε θαη ζπζηεκηθή θχζε ησλ πξνβιεκάησλ ζην δεκφζην ηνκέα 

 πζηήκαηα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο – ζεκαζία ηεο νιηζηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

 Πξνζδηνξηζκφο «πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο» θαη απνηχπσζή ηεο ζε 

«πινχζηα εηθφλα» 

 Αλαγλψξηζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ – ξφινη, απφςεηο, δηακάρεο 
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2. Φάζεηο ηεο αλάιπζεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

  Γηεξεπλεηηθή κειέηε – πξνζδηνξηζκφο ησλ επηζπκεηψλ ιχζεσλ 

 Μειέηε ζθνπηκφηεηαο – απνηίκεζε ησλ πξνηεηλνκέλσλ ιχζεσλ (ζε 

νξγαλσζηαθνχο, ηερλνινγηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο φξνπο) 

 Αλάιπζε απαηηήζεσλ 

 ηερληθέο ζπιινγήο απαηηήζεσλ – ζπλεληεχμεηο, εξσηεκαηνιφγηα, 

παξαηήξεζε 

 πξνβιήκαηα θαηά ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ 

 ηερληθέο αλάιπζεο θαη απεηθφληζεο απαηηήζεσλ – UML, δηαγξάκκαηα 

ξνήο δεδνκέλσλ 

 

3. Γηαδηθαζίεο ηεο αλάιπζεο 

 Απνηχπσζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ θάζεσλ ηεο αλάιπζεο 

 Ο ξφινο ηνπ αλαιπηή: πφηε πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο «εηδηθφο» θαη πφηε σο 

«ελδηάκεζνο» 

 πκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ αλάιπζε (ζεκαζία, 

πξνυπνζέζεηο, πξνζδνθίεο, δηακάρεο, ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα) 

 Γηεζλήο εκπεηξία απφ ηελ αλάιπζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην δεκφζην 

ηνκέα (κειέηεο πεξίπησζεο) 

 

2
ε
 ελόηεηα 

 

1. Λνγηθόο ζρεδηαζκόο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 Γηαηί δελ επαξθεί ε ηερλνινγία ινγηζκηθνχ – ε ζεκαζία ζεψξεζεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

 ρεδηαζκφο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη Αξρείσλ  

 ρεδηαζκφο Φνξκψλ, Αλαθνξψλ θαη Γηεπαθψλ 

 ρεδηαζκφο θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ Γηαδηθηχνπ 

 

1. Σερληθέο ζρεδηαζκνύ ζπζηεκάησλ  

 Αληηθεηκελνζηξαθήο ζρεδηαζκφο κε ρξήζε UML 

 πλνπηηθή παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ/ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

δηαγξακκαηηθψλ ηερληθψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ, 

φπσο δηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ (data flow diagrams), ιεμηθφ δεδνκέλσλ 

(data dictionary), δηαγξάκκαηα νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ (entity-relationship 

diagrams) 

 

3. Τινπνίεζε θαη έληαμε λέσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζην δεκόζην ηνκέα 

 Δπηινγή πξνζέγγηζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο: 

ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ θαη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζέγγηζε 

 Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ρξεζηψλ 

 Αλάπηπμε ή εμσηεξηθή αλάζεζε; 

 Σχπνη θαη θφζηνο ζπληήξεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

 Παξάγνληεο επηηπρίεο θαη ιφγνη απνηπρίαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ πξάμε 
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 Ζ δηεζλήο εκπεηξία αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα – ζπκπεξάζκαηα απφ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζε κειέηεο 

πεξίπησζεο 

 Ζ ειιεληθή εκπεηξία (κειέηεο πεξίπησζεο – κπνξεί λα γίλεη σο εξγαζία) 

 

4. Αμηνιόγεζε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζην δεκόζην ηνκέα 

 Καηεγνξίεο θαη πξνζεγγίζεηο αμηνιφγεζεο 

 Πψο θαη πφηε πξέπεη λα γίλεηαη ε απνηίκεζε ζπζηεκάησλ 

 πκκεηέρνληεο ζηελ απνηίκεζε ζπζηεκάησλ ζην δεκφζην ηνκέα – ξφινη θαη 

ππεπζπλφηεηεο 

 

5. Δλαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κεζνδνινγίεο γηα ηελ αλάπηπμε 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 Κχθινο δσήο ζπζηήκαηνο 

 Κξηηηθή ηνπ θχθινπ δσήο (γηαηί επηθξάηεζε, πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη γηα 

ηελ πινπνίεζε ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ) 

 Μεζνδνινγίεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ (π.ρ., αλάπηπμε αξρεηχπνπ, 

κεζνδνινγία επκεηάβιεησλ ζπζηεκάησλ, ζπκκεηνρηθή ζεψξεζε θαη 

ETHICS, Multiview) θαη θξηηήξηα επηινγήο κεζνδνινγίαο.  

 

 

IV. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΚΗΟΤΝΣΟΤΕΖ, Δ. (2000) «Μεζνδνινγίεο Αλάιπζεο θαη Σρεδηαζκνύ 

Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ». ΔΚΓ. ΜΠΔΝΟΤ (2ε έθδνζε) 

AVGEROU, C. AND CORNFORD T. (1998) “Developing Information Systems: 

Concepts, Issues and Practice”, 2
nd

 ed. Macmillan. 

CHECKLAND, P. & SCHOLES, J. (1999) “Soft systems methodology in action”, 2
nd

 

ed. Wiley 

CHECKLAND, P. (1981) “Systems thinking, systems practice”. Wiley 

FLYNN, D. (1998) “Information systems requirements: determination and analysis”, 

2
nd

 ed. McGraw-Hill 

MACIASZEK, L.A. (2001) “Requirements analysis and systems design”. Addison 

Wesley 

AVGEROU, C. AND CORNFORD T. (1998) “Developing Information Systems: 

Concepts, Issues and Practice”, 2
nd

 ed. Macmillan. 

AVISON, D. & FITZGERALD, G. (1995) “Information systems development”. 2
nd

 

ed. McGraw Hill 

HOFFER, JEFFREY A. GEORGE, JOEY F. VALACICH, JOSEPH S. (2005) 

“Modern Systems Analysis and Design: International Edition”, 4/E, Prentice Hall. 

VIDGEN, R., AVISON, D., WOOD, B. & WOOD-HARPER, T. (2002) “Developing 

Web Information Systems.” Butterworth-Heinemann.  

WALSHAM, G. (1993) “Interpreting information systems in organizations”. Wiley.  
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ΓΠ-Δ02: ΑΝΑΛΤΗ ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

 
 

I. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ, είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ κε ηηο επηθξαηνχζεο 

ηερλνινγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ζχγρξνλν χζηεκα ρεζηαθήο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ (ΓΒΓ). Μέζα απφ ην κάζεκα απηφ ν εθπαηδεπφκελνο θαηαλνεί ηελ 

αιιειεμάξηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αξεηψλ ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (φπσο ε 

ηαρχηεηα απφθξηζεο, ε αμηνπηζηία, ε αζθάιεηα, ε επεθηαζηκφηεηα θηι) κε ηηο 

ηερλνινγίεο  

 

II. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα γλσξίζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηηο βαζηθέο αξρέο 

ζρεδηαζκνχ θαη ηερληθέο αλάπηπμεο ελφο ζρεζηαθνχ ζπζηήκαηνο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

(ΓΒΓ) 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη 

 Να θαηαλνήζνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη 

εμαζθάιηζεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Να εηζαρζνχλ ζηελ επηθνηλσλία θαη άληιεζε ζηνηρείσλ απφ κία ζχγρξνλε 

ζρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ κε ρξήζε Structured Query Language (SQL) θαη 

κε ηε δηαδηθαζηαθή επέθηαζή ηεο (PLSQL), φπσο απηή πξνζθέξεηαη απφ ην 

επηθξαηέζηεξν ΓΒΓ ηεο επνρήο, ηελ Oracle. 

 Να έιζνπλ ζε πξψηε επαθή κε ηελ ρξήζε ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο 

ηαρείαο αλάπηπμεο (RapidApplicationDevelopment) νινθιεξσκέλσλ 

εθαξκνγψλ γηα Βάζεηο Γεδνκέλσλ (Φφξκεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ θαη 

Δθηππσηηθά) – φπσο ην Oracle Internet Developer’s Suite. 

  

III. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

1.     Δηζαγσγή ζηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

 ρεδίαζε, δεκηνπξγία κνληέινπ, Οληφηεηεο, Ηδηφηεηεο (θιεηδηά), πζρεηίζεηο 

 Δξγαιείν πξφζβαζεο ζηε Βάζε, γλσξηκία κε ηελ γιψζζα SQL  

 Πίλαθεο, Σχπνη δεδνκέλσλ θαη DDL, DML εληνιέο 

 Βαζηθέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη εμαζθάιηζεο ελφο ΓΒΓ 
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2.     Γηαδηθαζηαθή γιώζζα PL/SQL σο επέθηαζε ηεο SQL) 

 Παξνπζίαζε θαη επεμήγεζε ρξήζεο ηεο PL/SQL 

 Τπνζηεξηδφκελεο Γνκέο ηεο γιψζζαο 

 Πξνγξακκαηηζκφο ζε PL/SQL 

  

3.     Γεκηνπξγία Φνξκώλ Δηζαγσγήο Γεδνκέλσλ κε ην εξγαιείν Oracle Forms 

Builder ηεο πιαηθόξκαο Internet Developer’s Suite (IDS) 

 Γεληθά γηα ηελ πιαηθφξκα αλάπηπμεο IDS  

 Tν εξγαιείν Oracle Forms Builder 

 Γλσξηκία κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαιείνπ. 

 Γεκηνπξγία απιήο θφξκαο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ 

 Γεκηνπξγία ζχλζεηεο θφξκαο (master-detail). 

  

4.     Γεκηνπξγία απιώλ εθηππσηηθώλ κε ην εξγαιείν Oracle Reports Builder ηεο 

πιαηθόξκαο Internet Developer’s Suite (IDS) 

       Γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία 

ελφο απινχ εθηππσηηθνχ ζε κνξθή πίλαθα (tabular report) 

       Παξαγσγή εθηππσηηθψλ κε νκάδεο (groups) 

       Παξαγσγή εθηππσηηθψλ κε παξακέηξνπο. 

       Κιήζε εθηππσηηθνχ απφ θφξκα 
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ΓΠ- Δ03: MEΘΟΓΟΛΟΓΙΔ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ  

ΑΝΑΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Ι.  ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ε αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή έξγσλ 

απνηχπσζεο δηαδηθαζηψλ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε κε βάζε ηα πθηαζηάκελα 

πιάηζηα θαη νδεγίεο ηεο Δ.Δ. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε κεηά 

ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα αλαιχνπλ θαη λα απνηππψλνπλ δηαδηθαζίεο πνπ 

δηαηξέρνπλ νξηδφληηα κία Γεκφζηα Τπεξεζία, αμηνπνηψληαο θαηάιιεια 

κεζνδνινγίεο κνληεινπνίεζεο Δπίζεο, ζα κάζνπλ λα ρεηξίδνληαη θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπζηεκαηηθήο απνηχπσζεο επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Σέινο ζα γίλεηαη ζπζρέηηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

αλαιχνληαη αλαθνξηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

θνξέα (ζηνρνζεζία). 

 
 

 

ΙΙ.  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

1ε Δλόηεηα  

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

o Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο  

o Μνληέιν Σεθκεξίσζεο γηα ηελ απνηχπσζε ησλ Γηαδηθαζηψλ  

o Δθαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.  

o Πινήγεζε ζην ιεμηαξρείν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Δξκή 

 

2ε Δλόηεηα 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

o Mεζνδνινγίεο απνηχπσζεο δηαδηθαζηψλ, ράξηεο δηαδηθαζηψλ (Process 

map), δηαγξάκκαηα ξνήο δεδνκέλσλ Data Flow Diagrams. 

o Ζ ζεκεηνγξαθία ηεο κνληεινπνίεζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

(Business Process Modeling Notation/BPMN) 

o Παξνπζίαζε ινγηζκηθνχ κνληεινπνίεζεο θαη κεζνδνινγίαο BPMN. 
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3ε Δλόηεηα  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

o ηνρνζεζία Ν.3032. Γείθηεο παξαθνινχζεζεο επίηεπμεο ζηφρσλ. 

πλεηζθνξά επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

Γηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Δμαζθάιηζε 

πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ:  

o Αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη αξρηηεθηνληθή ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ 

ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ . Δηζαγσγή θαηάιιεισλ κεηξηθψλ γηα 

ηηο δηαδηθαζίεο  

o Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ αλαζρεδηαζκνχ θαη ε θαηαλφεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κε ηελ ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ. 

o Ζ θαηλνηνκηθή δηάζηαζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ 

ινγηζκηθνχ. 

4ε Δλόηεηα 

 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

o Γεκηνπξγία θαη επαλαθαζνξηζκφο ξφισλ ζηελ λέα θαηάζηαζε θαη ε 

ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα κε ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ. 

o Απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε θαηάιιεινπ 

ινγηζκηθνχ 

5ε ελόηεηα 

 
ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΝΑΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

o Οινθιεξσκέλε αλάιπζε κειέηεο πεξίπησζεο αλαζρεδηαζκνχ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε κε ηελ ρξήζε 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ. 

 

ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ 

 

www.e-gif.gov.gr: Πιαίζην Παξνρήο ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

http://www.e-gif.gov.gr/
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ΓΠ- Δ04: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ  

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΏΝ  ΣΟΠΩΝ 

 

 

Ι.  ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

Σν εξγαζηήξην απηφ έρεη ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ: ηελ  

νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο εθαξκνγήο γηα ηνλ 

παγθφζκην ηζηφ, ηελ ηεθκεξησκέλε επηινγή ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ηερληθψλ γηα 

ηελ αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο, ηα θξηηήξηα ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πινπνίεζε 

ησλ θξηηεξίσλ απηψλ ζε πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο. Δπηδηψθεη λα πξνζθέξεη ζηνλ 

ζπνπδαζηή δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο δηαδηθηπαθψλ ηνπνζεζηψλ αλαθνξηθά κε ηηο 

πεγέο πιεξνθνξίαο (αθξίβεηα, θπξηφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα, αλαλέσζε, θάιπςε 

ζεκάησλ), ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ απφδνζε (αηζζεηηθή, αλαγλσζηκφηεηα, 

ρξεζηηθφηεηα), ηηο ππεξεζίεο, ηελ πινπνίεζε, ηελ απφδνζε θαη ηελ αζθάιεηα. 

Έκθαζε δίλεηαη ζε παξνπζίαζε κνληέισλ θαη κεζνδνινγηψλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο θαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ κνληέισλ αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο 

δηαδηθηπαθψλ ηνπνζεζηψλ. Ζ φιε πξνζέγγηζε ζα βαζηζηεί ζην Πιαίζην 

Πηζηνπνίεζεο Γεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ έρεη εθδψζεη ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ. 

 

 

 

ΙΙ.  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

1
ε
 ελόηεηα: 

 

Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

1) Πιαίζην Πηζηνπνίεζεο Γεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 

2) Πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ 

3) Πιαίζην Φεθηαθήο απζεληηθνπνίεζεο 

 

2
ε
 ελόηεηα: 

 

Πιαίζην πηζηνπνίεζεο Γεκόζησλ δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ 

Θα παξνπζηαζηνχλ ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζην Πιαίζην Πηζηνπνίεζεο Γεκφζησλ 

Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ φπσο: 

 Γηαρείξηζε Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ: Οξγαλσηηθφ ζρήκα δηαρείξηζεο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, Ρφινη θαη αξκνδηφηεηεο 

 Γνκή θαη νξγάλσζε δεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 

 Ολνκαηνδνζία δεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ: νλνκαζία ρψξνπ, γιψζζα, 

ηξφπνο γξαθήο θαη κέγεζνο νλφκαηνο ρψξνπ 
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 Δηθαζηηθή παξνπζίαζε: Υξψκαηα θαη ρξσκαηηθνί ζπλδπαζκνί, 

Γξακκαηνζεηξέο, Δηθνλίδηα, χλδεζκνη, Σξφπνο θαη χθνο γξαθήο 

πεξηερνκέλνπ, Έθηαζε ηζηνζειίδσλ, Μέγεζνο ηζηνζειίδσλ, Μνξθνπνίεζε θαη 

παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ, Υξήζε εηδηθψλ κνξθψλ πεξηερνκέλνπ 

 Γνκή θαη πεξηερφκελν δεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ: Αξρηθή ζειίδα, 

Πεξηερφκελν ηζηνζειίδσλ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, Γνκή πεξηερνκέλνπ, 

Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, Οξζφηεηα – πιεξφηεηα – επηθαηξφηεηα - αλαλέσζε 

πεξηερνκέλνπ, Γιψζζα πεξηερνκέλνπ, Μεραλή αλαδήηεζεο, Υάξηεο ηνπ 

ηφπνπ, Πινήγεζε, Δπηθνηλσλία κε ην θνξέα 

 Πξνζβαζηκφηεηα: WAI, WCAG 

 Πνιιαπινί δηαδηθηπαθνί ηφπνη 

 Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

 Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο: Τπνζηήξημε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, 

Ζιεθηξνληθέο πιεξσκέο, Παξαθνινχζεζε πξνφδνπ δηεθπεξαίσζεο 

ππνζέζεσλ, Δθηχπσζε θαη ηνπηθή απνζήθεπζε πεξηερνκέλνπ 

 Τπεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο: Τπεξεζίεο παξνρήο ελεκέξσζεο ζηνπο 

ρξήζηεο, Υψξνη ζπδήηεζεο ησλ ρξεζηψλ 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ κε back-office ζπζηήκαηα θαη 

άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο 

 Αμηνιφγεζε πεξηερνκέλνπ, ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγίαο δεκφζησλ 

δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 

 Αζθάιεηα πζηεκάησλ & Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

 Πνιηηηθέο αζθάιεηαο 

 Πξφζβαζε – Απζεληηθνπνίεζε 

 Μεηάδνζε 

 Απνζήθεπζε 

 Αθεξαηφηεηα ζπλαιιαγψλ 

 Γηαζεζηκφηεηα & απφδνζε ζπζηεκάησλ 

 Φηινμελία ΓΓΣ ζε ππνδνκέο ηδησηηθψλ θνξέσλ 

 Υξήζηεο δεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ: Καηεγνξίεο ρξεζηψλ, Γηθαηψκαηα 

ρξεζηψλ, Δγγξαθή ρξεζηψλ 
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 Ννκηθά ζέκαηα: Πξνζσπηθά δεδνκέλα, Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, Όξνη ρξήζεο – 

Απνθεξχμεηο 

 Γηάδνζε δεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ: Καηαρψξεζε ζε κεραλέο αλαδήηεζεο, 

Καηαρψξεζε ζε ζπλαθείο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, Γξάζεηο πξνψζεζεο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 

 

3
ε
 ελόηεηα: 

 

Δξγαιεία γηα ηελ αμηνιόγεζε Γηαδηθηπαθώλ ηόπσλ. 

Σερλνινγηθά εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ην Πιαίζην 

Πηζηνπνίεζεο Γεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ π.ρ. W3C, WAI, κέηξεζε απφδνζεο, 

θαηαγεγξακκέλεο ζχλνδνη, θιπ. 

 Αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ κε δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο: Έξεπλα 

ζην πεξηερφκελν, πλεληεχμεηο απφ αξκφδηα ζηειέρε θνξέσλ, θαη νκάδεο 

ρξεζηψλ, δηεμαγσγή  έξεπλαο, εξσηεκαηνιφγηα  

 

 4
ε
 ελόηεηα: 

 

Αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ 

 

- πγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο αμηνιφγεζεο δεκφζηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηφπνπ. Σα παξαδείγκαηα απηά ζα επηιεγνχλ έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ ηελ 

θεληξηθή Γηνίθεζε, ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη αλεμάξηεηνπο θνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

 

5
ε
 ελόηεηα: 

 

Μειέηε Πεξηπηώζεσλ (Πξαγκαηηθέο Δθαξκνγέο) 

πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Μειέηεο 
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ΓΠ-03: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

 

 

ΓΠ-Μ04: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

 

 

 

I. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εθνδηάζεη ηνπο ζπνπδαζηέο κε ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ δνκή θαη ιεηηνπξγία ελφο 

ζχγρξνλνπ δηθηχνπ ππνινγηζηψλ.  

 

II. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πεξηγξάςεη κε πιεξφηεηα θαη ζπληνκία ηελ ξαγδαία 

εμειηζζφκελε ηερλνινγία ησλ ζχγρξνλσλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ κε έκθαζε ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο δηθηχσλ βαζηζκέλσλ ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. 

 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη: 

 Να παξνπζηάζεη κε πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζην πξσηφθνιιν TCP/IP ην νπνίν είλαη ην θχξην πξσηφθνιιν ηνπ 

Γηαδηθηχνπ.  

 Να εμνηθεηψζεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ηνπο ζπνπδαζηέο κε ηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ TCP/IP ζε ζχγρξνλα  ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 

 

 

 

III. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Δηζαγσγή 

  Xξήζεηο ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. 

  Hardware - Software 

  Μνληέια αλαθνξάο 

  Παξαδείγκαηα δηθηχσλ 

  Σππνπνίεζε δηθηχσλ 

2. Πξνεπηζθόπεζε ηνπ  TCP/IP  

  TCP/IP θαη Internet 

  Μνληέιν επηθνηλσλίαο 

  Αξρηηεθηνληθή πξσηνθφιινπTCP/IP  

  Δπίπεδν IP 

3. Παξάδνζε Γεδνκέλσλ 

   Απφδνζε δηεπζχλζεσλ, δξνκνιφγεζε θαη πνιππιεμία  

  Γηεπζχλζεηο πξσηνθφιινπ IP  

  Αξρηηεθηνληθή δξνκνιφγεζεο 

  Πίλαθεο δξνκνιφγεζεο 

  Δπίιπζε δηεχζπλζεο 
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  Πξσηφθνιια, ports θαη sockets 

4. Τπεξεζίεο Γηθηύνπ 

  Ολφκαηα θαη δηεπζχλζεηο 

  Ο πίλαθαο ησλ δηαθνκηζηψλ 

  χζηεκα νλνκάησλ πεξηνρήο (DNS) 

  Τπεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ 

  Τπεξεζίεο εμππεξέηεζεο αξρείσλ θαη εθηππσηψλ 

5. Αξρηθό ηάδην 

  πλδεδεκέλα θαη Με ζπλδεδεκέλα δίθηπα 

  Βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

  ρεδηαζκφο δξνκνιφγεζεο 

  ρεδηαζκφο ππεξεζηψλ νλνκαηνινγίαο 

  Άιιεο ππεξεζίεο 

6. Βαζηθή Γηακόξθσζε 

  Δγθαηάζηαζε δηθηχσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

  Ρχζκηζε ηνπ πξσηνθφιινπ TCP/IP 

  Δγθαηάζηαζε θαη ξχζκηζε ηνπ πξσηνθφιινπ απηφκαηεο ξχζκηζεο DHCP 

  Δγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ DHCP Relay Agent 

  Γηαρείξηζε ηνπ DHCP κε ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο DHCP 

7. Υξήζε ηεο ππεξεζίαο νλνκάησλ WINS 

  Δγθαηάζηαζε ηεο ππεξεζίαο δηαθνκηζηή WINS 

  Γηαρείξηζε WINS κε ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο WINS 

8. Γηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο DNS 

  ρεδηαζκφο θαη εγθαηάζηαζε ηνπ δηαθνκηζηή DNS 

  Σν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο DNS 

  Γεκηνπξγία δψλεο 

  Σα αξρεία δεδνκέλσλ DNS 

  Υξήζε ηνπ nslookup 

9. Τπεξεζίεο δξνκνιόγεζεο θαη απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο (RAS) 

  Δγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε δξνκνιφγεζεο θαη RAS 

  Υξήζε δηθηχσζεο γηα πξφζβαζε Dial Up 

10. Αζθάιεηα Γηθηύσλ 

  ρεδηαζκφο αζθάιεηαο 

  Αιγφξηζκνη Κξππηνγξάθεζεο 

  Φεθηαθέο ππνγξαθέο 

  Πξσηφθνιια ηαπηνπνίεζεο  

  Παξαθνινχζεζε αζθάιεηαο 

  Έιεγρνο πξφζβαζεο 

  Σείρνο πξνζηαζίαο (Firewall) 

  Αζθάιεηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  

  Αζθάιεηα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ 

11.Δπίιπζε πξνβιεκάησλ TCP/IP  

  Γηαγλσζηηθά εξγαιεία 

  Έιεγρνο βαζηθήο ζπλδεζηκφηεηαο 

  Έιεγρνο πξφζβαζεο ζην δίθηπν 

  Έιεγρνο δξνκνιφγεζεο 

  Έιεγρνο ππεξεζίαο νλνκαζίαο (DNS) 

12. Η εμέιημε ζηα δίθηπα (IPv6) 
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 Γηεπζπλζηνδφηεζε IPv6  

 Header ζην IPv6  

 Απηφκαηε Γηεπζπλζηνδφηεζε 

 Γξνκνιφγηζε ζην IPv6 
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«Δπηθνηλσλίεο Υπνινγηζηώλ θαη Γεδνκέλσλ» , WILLIAM STALLINGS: Eθδφζεηο 

Σδηφιαο, 2002. 

“Ethernet Networks: Design, Implementation, Operation, Management”, GILBERT 

HELD: John Wiley & Sons, 2003. 

“Network+ Study Guide”,- DAVID GROTH, SYBEX Inc., Alameda CA, 2002. 

“Windows NT TCP/IP Network Administration” - CRAIG HUNT: O'Reilly Press, 

1998 

“Microsoft Windows Server 2003 TCP/IP Protocols and Services Technical 

Reference”, JOSEPH DAVIES AND THOMAS LEE: Microsoft Press, 2003 

An Administrators Guide to Windows 2000 TCP/IP Networks - ED WILSON, Pearson 

Education, 2001 
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ΓΠ-Δ05: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 

 

 

I. ΚΟΠΟ  ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα εθνδηάζεη ηνπο ζπνπδαζηέο κε ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηνηρεηψδε δηαρείξηζε 

ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows 

Server. 

 

II. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

ηφρνο είλαη ε αλάπηπμε φισλ ησλ βαζηθψλ πηπρψλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ Δμππεξεηεηή ηεο Microsoft κε έκθαζε ζηελ ηξέρνπζα 

έθδνζε Windows 2003 Server. 

 

 

III.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

1. Δηζαγσγή ζηελ δηαρείξηζε ησλ Windows Server 

 Δξγαιεία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 

 Δξγαιεία Γηαρεηξηζηή (Παξαζπξηθά - Γξακκήο Δληνιψλ) 

 Γηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Environment) 

 Γηαρείξηζε ζπζθεπψλ θαη νδεγψλ 

  

2. Παξαθνινύζεζε ιεηηνπξγίαο θαη απόδνζεο ζπζηήκαηνο  

 Γηαρείξηζε εθαξκνγψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ ζπζηήκαηνο 

 Αλαζθφπεζε αξρείσλ θαηαγξαθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο 

 Μέηξεζε απφδνζεο ζπζηήκαηνο 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ζπζηήκαηνο 

 

3. Γηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο 

 Γεκηνπξγία πνιηηηθήο (policy) νκάδσλ ρξεζηψλ θαη ππνινγηζηψλ 

 Πξφηππα δηαρείξηζεο εθθίλεζεο - ηεξκαηηζκνχ ππνινγηζηή  

 Πξφηππα δηαρείξηζεο εηζφδνπ - εμφδνπ ρξεζηψλ 

 Πξνγξακκαηηζκφο εθηέιεζεο δηαδηθαζηψλ 

 Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο 

 Γηαρείξηζε ψξαο ζπζηήκαηνο 

  

4. Βαζηθή Γηαρείξηζε ηνπ Active Directory  

 Δηζαγσγή - Active Directory θαη DNS 

 Καηαλφεζε ησλ δνκψλ ιεηηνπξγίαο 

 Δξγαιεία δηαρείξηζεο ρξεζηψλ θαη ππνινγηζηψλ 

 Γηαρείξηζε ειεγθηψλ πεξηνρήο, ξφισλ, θαηαιφγσλ, νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ 
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5. Γηαρείξηζε Υξεζηώλ θαη νκάδσλ  

 Οξγάλσζε ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ θαη νκάδσλ 

 Αζθάιεηα ζπζηήκαηνο - δπλαηφηεηεο ρξεζηψλ 

 Local θαη Global ινγαξηαζκνί θαη νκάδεο - Πξνθίι ρξεζηψλ 

 

6. Γηαρείξηζε Γίζθσλ 

 Πξνζζήθε - δηακφξθσζε - θαηάηκεζε δίζθσλ 

 Γηαρείξηζε βαζηθψλ θαη δπλακηθψλ δίζθσλ  

 Υξήζε ηφκσλ (volumes) 

 Δθαξκνγή θαη δηαρείξηζε RAID 

 

7. Γηαρείξηζε Φαθέισλ θαη Αξρείσλ 

 Γνκέο ησλ Windows 

 Κνηλή ρξήζε θαθέισλ 

 Γηαρείξηζε δηθαησκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο θαθέινπο 

 Γηθαηψκαηα ζε αξρεία θαη θαθέινπο 

 χλδεζε ζε δίζθνπο δηθηχνπ 

 Auditing ελεξγεηψλ ρξεζηψλ 

 Γηαρείξηζε νξίσλ ρξήζεο (Disk Quotas) 

 

8. Αληίγξαθα αζθαιείαο 

 Πνιηηηθή ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

 Δπηινγή κέζσλ αληηγξαθήο 

 Λήςε αληηγξάθνπ θαη επαλαθνξά  

 

ΙV. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ 

 

“Alan Simpson's Windows XP Bible” - ALAN SIMPSON: Hungry Minds, 2001 

“Microsoft Windows Security Inside Out for Windows XP and Windows 2000” - Ed 

BOTT, CARL SIECHERT: Microsoft Press 2003 

“Windows Server 2003 in a Nutshell” - MITCH TULLOCH: O’Reilly Press, 2003 

“Active Directory” - ROBBIE ALLEN, ALISTAIR G. LOWE-NORRIS: O’Reilly 

Press, 2003 

“Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 

Environment”:www.testking.com 

 

 

http://www.testking.com/
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ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 

 

 

I. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟ 

Ζ εηδηθή θάζε ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ηφζν ζεσξεηηθή φζν θαη εθαξκνζκέλε 

εθπαίδεπζε, ε νπνία έρεη ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θαη ελίζρπζε ησλ γισζζηθψλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ κειινληηθψλ ζηειερψλ Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ ψζηε, λα αληεπεμέξρνληαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δπλακηζκφ ζηα 

θαζεκεξηλά ηνπο θαζήθνληα. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θάιπςε εηδηθψλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο άκηιιαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ. Κάηη ηέηνην 

γίλεηαη κέζσ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη νη ηερληθέο δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε 

επίιπζε ζπγθξνχζεσλ θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεδίνπ ησλ 

ζηειερψλ Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Οη επηθνηλσληαθέο αιιά θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν, θάηη γηα ην νπνίν δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο 

είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιίηεο.   

 

 

II. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Ζ πινπνίεζε δεκφζησλ πνιηηηθψλ, ε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

αιιά θαη ε δηαρείξηζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη νη δεκφζηεο 

ζρέζεηο είλαη θάπνηνη απφ ηνπο άμνλεο ηα ζέκαηα ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

δηδάζθνληεο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ζηνρεχνπλ ζε έλα δηηηφ ξφιν: 

 

1. ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γξαπηήο επηθνηλσλίαο: 

 κε κεηαθξαζηηθή άζθεζε (επζεία θαη αληίζηξνθε) θεηκέλσλ απφ πξσηφηππεο 

πεγέο. 

 κε ηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο 

επηθνηλσλίαο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ, φπσο ζχληαμε αίηεζεο, αλαθνίλσζεο, 

πεξίιεςεο, αλαθνξάο, πξαθηηθψλ, ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ. 

 κε ηελ εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε βαζηθέο έλλνηεο θαη φξνπο ηνπ ρψξνπ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ, ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ, ηνπ δηθαίνπ θαη ηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο δηνίθεζεο. 
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2. ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο: 

 κε δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο κέζα ζε κηθξέο ή κεγαιχηεξεο νκάδεο κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηεο έθθξαζεο. 

 κε πξνζνκνίσζε ζπλεληεχμεσλ κε ζηφρν ηε κνξθνπνίεζε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. 

 κε αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο ζηηο ηερληθέο δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. 

 κε παξνπζηάζεηο εηδηθψλ ζεκάησλ κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζεκαηηθά πεδία απφ ηα νπνία θαιιηεξγείηαη ηφζν ν γξαπηφο φζν 

θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο αληινχληαη απφ ηελ παξαθάησ ζεκαηνινγία: 

 

1. Γηνηθεηηθνί Θεζκνί θαη Οξνινγία 

2. Γεκνζηνυπαιιειηθφο Κψδηθαο 

3. Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 

4. Δπξσπατθή Γεκφζηα Γηνίθεζε 

5. Οηθνλνκηθφ χζηεκα ηεο Γηνίθεζεο 

6. Κξάηνο θαη νη Τπεξεζίεο ηνπ 

7. Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

8. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο σο Μέζν Δπηθνηλσλίαο 

9. Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη Κνηλνηηθέο Οδεγίεο 

10. Σερληθέο Γηαπξαγκαηεχζεσλ θαη Δπίιπζε πγθξνχζεσλ 

11. e-government 

 

 

 

III. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ 

 

Αμηνπνηείηαη ε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ βαζηθή νξνινγία γηα θάζε ζεκαηηθφ πεδίν 

απνδειηηψλεηαη απφ ηνλ Σχπν θαη ηηο Δπξσπατθέο θαη Γηεζλείο Δπίζεκεο Δθδφζεηο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο απζεληηθφ πιηθφ πξνο επεμεξγαζία. Σαπηφρξνλα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία Τπνπξγείσλ ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε 

κε ηα ζηειέρε Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαζψο θαη ηα ειεθηξνληθά 

αξρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Γηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ΟΟΑ. 

 

Μηα ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ εηδηθή θάζε ζπνπδψλ είλαη ε αθφινπζε: 
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ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 

  

Translation by A. DUFF, Oxford “Approaches to translation” , P. NEWMARK, 

Phoenix. 

“Test your Professional English: Management”, SIMON SWEENY, Penguin, 

Longman. 

“Business Assignments” , KEN CASLER and DAVID PALMER, Oxford University 

Press. 

“A Handbook of Commercial Correspondence” , A ASHLEY, Oxford University 

Press, Second Edition. 

“Professional presentations” , MALCOLM GOODALE, Cambridge University 

Press. 

“Office Administration” , EDNA TURNBULL, Cambridge University Press. 

“English for International Negotiations” , DREW ROGERS, Cambridge University 

Press. 

“Decisionmaker” , dAVID eVANS, Cambridge University Press. 

“It’s a deal: A Practical negotiation handbook”, London, McGraw Hill, 1989. 

“Public Management Strategies",San Franscisco, Jossey Bass, c1990. 

“International organizations”, New Jersey, Prentice Hall 1991. 

“Marketing channels”, STERN, LOUIS W, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1992. 

“Public Management Technology”, Chichester, Wiley, c1992. 

“Third framework programme for community research and technological 

development”, EK. E, Brussels :EK.(1990-1994). 

“The Communication of Politics”, , Negrine R. Polity Press, London, 1996. 

“OECD, Responsive Government”, OECD, Paris, 1996. 

“European approaches to crisis management”, JORGENSEN K, HAGUE : Kluwer 

Law Intern., c1997. 

CNN Broadcasts (economic, financial, commercial)Video Tapes 

Official Publications of the European Union, Organization for Economic Cooperation 

and Development. 

  

Δθεκεξίδεο 

Athens News, The Observer, New York Times, The Guardian, Herald Tribune, the 

Independent, the Washington Post. 

 

Πεξηνδηθά 

The Economist, Journal of European Public Policy, Foreign Affairs, Harvard 

International Review, European Law Journal, Newsweek, Common Market Law 

Review, European Union Review, Journal of Common Market Studies, Legal Issues of 

European Integration, OECD Economic Outlook, Parliamentary Affairs, the 

Spectator, Time, International Journal, World Politics, The World Today, Public 

Administration, Group and Organization Management, Journal of Public Economics. 
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Γηαδηθηπαθνί ηόπνη 

 

   http://europa.eu.int 

European Parliament http://www.europarl.eu.int/news/public/default_en.htm 

Council of the European Union   http://ue.eu.int/showPage.ASP?lang=en 

European Commission    http://europe.eu.int/comm/index_en.htm 

European Central Bank    http://www.ecb.int/home/html/index.en.html 

European Economic and Social Committee            

http://www.esc.eu.int/index_en.asp 

Office for Official Publications of the European 

Communities  

 

http://publications.eu.int/index_en.html 

EUR-LEX, the portal to European Union law     

http://europe.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm    

Summaries of legislation  http://europe.eu.int/scadplus/scad_en.htm 

EU Bookshop  http://bookshop.eu.int/eGetRecords?Template=Test_EU

B/en_index 

Historical Archives of the European Union   

http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml 

EU Glossary  http://europe.eu.int/scadplus/glossary/index_en.htm 

Opinion polls http://europe.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm 

World Health Organization http://www.who.int/en/ 

United Nations http://www.un.org/ 

World Trade Organization (WTO) www.wto.org/ 

American Society for Public Administration - 

Anonymous 

 

www.aspanet.org 

The National Academy of Public 

Administration  

 

www.napawash.org 

Institute of Public Administration  

www.theipa.org 

European Institute of Public Administration  

 

http://www.eipa.nl/default.htm 

United Nations Online Network in Public 

Administration and Finance 

 

 

http://www.unpan.org/ 

NASPAA - National Association of Schools of 

Public Affairs and Administration 

 

 

 

www.naspaa.org 

 http://www.europeanvoice.com/ 

http://www.willyoujoinus.com/discussion/about/ 

www.worldbank.org 

www.oecd.org 

www.imf.org 
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ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 

“Le français commercial”, M. DANILO, O. CHALLE, P. MOREL, Lire pour tous, 

Pocket. 

“Le français commercial”, Larousse et Textes d´Etudes. 

“La communication professionnelle”, M. DANILO. 

“La rédaction professionnelle”, ed. d´Organisations. 

“Les grands textes de l´économie et de la siologie”, C. D. ECHAUDEMAISON, 

NATHAN.
 

“Le français des affaires”+deux cassettes vidéo, Hatier-Didier. 

“Résumé- Compte Rendu- Synthèse- Exposé- Commentaire”, Kauffmann. 

“Le français des relations, internationales”, Hachette. 

“La correspondance”, CLE international. 

“Introduction aux sciences de la Communication”, La Découverte Paris, 2001 

“Droit et Politiques des Communautés Européennes”, Paris, P.U.F.,1999. 

“Les régimes de pension dans le secteur public européen”; Neyens P. θ.α., 

Maastricht: EIPA, c1992. 

“Instruments économiques pour la protection de l´ environnement”, OECD, Paris : 

OECD, 1991. 

“La négociation-Conduite, théorie, applications”, Paris, Dalloz, 1990. 

“La négociation internationale”, Paris, CNRS, 1980 

“émissions sur l´actualité (TV 5) ”Vidéo 

“Publications officielles de l´Union Européenne (Θεκαηνινγηθά δειηία γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε) 

“Dictionnaire d´économie et de science sociale”, Nathan. 

“Dictionnaire didactique de la langue française”, Armand Colin. 

“Lexique de sciences économiques et sociales”, J. P. Piriou. 

 

Δθεκεξίδεο 

Le Monde, Le Monde Diplomatique, Libération, Le Figaro, France soir, Expansion, 

Courrier International. 

 

Πεξηνδηθά 

Le français dans le monde, Revue des affaires européennes, Revue trimestrielle de 

droit européen, Revue française de science politique, Revue générale de droit 

international public, Revue trimestrielle de droit européen, L’Express, Le nouvel 

Observateur, Revue administrative, Revue française de gestion, Revue politique et 

management publique, Revue du Marché Commun. 
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ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 

«Kleines Komplett», Praxis. 

«Grundstufe-Grammatik», HUEBER. 

«em-Mittelstufe- Grammatik», HUEBER. 

«Lesen und Hoeren», fuer das ZDaf, Δθδφζεηο Καξακπάηνο. 

«Ganz Gross», Praxis. 

«Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch, Training WiDaF-Langescheidt. 

«Die Europaeische Union» (Politik – Recht – Wirtschaft), Fischer TBV. 

«Lehr-und uebungsbuch der Deutschen Grammatik», Dreyer/Schmitt, Hueber. 

«Kleines Deutschland Lexicon», C.H. Beck 

«Duden-Deutsches Universalwoerterbuch», Duden Derlag. 

«Λεμηθό Ννκηθήο Οξνινγίαο», Καΐζεο, Δθδφζεηο άθθνπιαο 

 

Δθεκεξίδεο 

Athener Zeitung 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Die Welt 

Frankfurter Rundschau 
 

Πεξηνδηθά 

Der Spiegel 

Stern 

Focus 

Willkommen(Ιλζηηηνύηνπ Goethe) 

Deutschland ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο 
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ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 

QUI ITALIA  

“Lingua e grammatica”, A. MAZZETTI- M. FALCINELLI-B. SERVADIO ed. Le 

Monnier, Firenze 2002. 

“Quaderno di esercitazioni”,A. MAZZETTI-M. FALCINELLI-B. SERVADIO ed.Le 

Monnier. Firenze 2002. 

“Dizionario Economico Commerciale, E. MANNO ed. La Certosa. 

“L’ italiano per gli affari”, Nicoletta Cherubini, ed. Bonacci, Roma. 

“Dizionario dei termini economici”, edizioni BUR  Dizionari Rizzoli 

 

Δθεκεξίδεο 

Corriere della sera, La stampa, Il giorno, La Repubblica, Il sole 24 ore di economia, 

Italia oggi, Milano Finanza, Mondo economico Micro-omega. 

 

Πεξηνδηθά 

Il panorama, L’ espresso, Gente. 

 

Γηαδηθηπαθνί Σόπνη 

www.poliziadistato.it/pds/informatica 

www.racine.ra.it/curba/rivoluzioni/informatica/la_rivoluzione_informatica.htm 

www.it.wikipedia.org/wiki/Informatica 

www.freeonline.org/dir/c-15/Computer 

www.esterni.unibg.it/siti_esterni/corsi/fondinfo98/storia.html 

www.newbie.it/glossario/default.asp 

www.web.tiscali.it/matteoavella/termini.htm 

www.giornali.it 

www.confesercenti.fi.it  

www.qui.uniud.it  

www.subweb.it 

www.zuccaweb.it  

www.poliziadistato.it  

www.racine.ra.it  

ww.it.wikipedia.org  

www.freeonline.org 

wwwesterni.unibg.it 

www.newbie.it  

web.tiscali.it  

 

 

 

 

http://www.poliziadistato.it/pds/informatica
http://www.racine.ra.it/curba/rivoluzioni/informatica/la_rivoluzione_informatica.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://www.freeonline.org/dir/c-15/Computer
http://www.esterni.unibg.it/siti_esterni/corsi/fondinfo98/storia.html
http://www.newbie.it/glossario/default.asp
http://www.web.tiscali.it/matteoavella/termini.htm
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ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 

“Guía hispánica de Internet”, incluye CD-ROM con enlace directo a Internet, 1999,  

Ed. Edelsa. 

“Conjugar es fácil en español”, 1997, Ed. Edelsa. 

“Uso de la gramática española”, nivel elemental, intermedio, avanzado (3 libros), 

2000, Ed. Edelsa. 

“Manual de gramática española”, Δγρεηξίδην Ηζπαληθήο Γξακκαηηθήο, Μνξθνινγία – 

πληαθηηθφ, 2005, Δθδ. Efstathiadis Group S.A.  

“Temas de gramática con ejercicios practices”, Nivel Superior, 2001, Ed. SGEL. 

“Manual práctico de puntuación”, 1992, Ed. Edinumen. 

“Hablar por los codos, frases para un español cotidiano”, 2005, Ed. Edelsa. 

“Correspondencia commercial en español”, 1999, Ed. SGEL. 

“El español por profesiones (Comercio Exterior, Lenguaje Jurídico, Servicios 

Financieros: bolsa y banca, Servicios de Salud, Servicios Turísticos), Ed. SGEL   

“Practica tu español, el léxico de los negocios”, 2005, Ed. SGEL. 

“Técnicas de correo commercial”, nivel Intermedio, Ed. Edelsa. 

“España siglo XXI”, 2004, Ed. Edelsa. 

“Diccionario español” – griego/ griego – español, 1994, Δθδ. ΜΔΓΟΤΑ. 

“Clave, diccionario de uso del español actual”, 2003, Ed. SM. 

“Diccionario de uso del español de María Moline”r, 2 volúmenes, 1998, Ed. Gredos. 

“Diccionario de la Real Academia Española”, 2 volúmenes, 2001. 

“Oxford Spanish Dictionary” español – inglés e inglés – español, 2003, Oxford 

University Press. 

“Gran Diccionario de Uso del español actual”. Ed. SGEL 

 

Δθεκεξίδεο  
El ABC,  El Mundo,  El País,  La Vanguardia. 

 

Γηαδηθηπαθνί ηόπνη 

www.abc.es 

www.elmundo.es 

www.elpais.es 

www.lavanguardia.es 

www.rae.es (página de la Real Academia Española) 

www.mae.es (página del Ministerio de Asuntos Exteriores de España) 

www.map.es  (página del Ministerio de Administraciones Públicas de España) 

www.mec.es (página del Ministerio de Educación y Ciencia de España) 

www.europa.eu.it (portal de la Unión Europea) 
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 Β’ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ 

 

 

I. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟ ΣΟΤ Β’ ΚΤΚΛΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΦΑΗ 

ΠΟΤΓΩΝ 
 

Ο β’ θχθινο ηεο Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ (δηάξθεηαο ηξηψλ κελψλ) πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηά ην πέξαο ηεο Πξαθηηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ /ζηξηψλ. 

 

Σηόρνο ηνπ β’ θύθινπ ηεο εηδηθήο θάζεο είλαη ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε επηκέξνπο 

ζεκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ α’ θύθινπ, κέζα από ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ 

ζπνπδαζηώλ ζε ζεκηλάξηα, κε ηελ εθπόλεζε εξγαζηώλ θαη ηελ πινπνίεζε 

καζεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ. 

 

Γηαξζξψλεηαη ζηε βάζε ησλ ηξηψλ ζεκηλαξηαθψλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ, ζηε βάζε ησλ 

νπνίσλ δηαξζξψζεθε θαη ην Πξφγξακκα ηνπ α’ θχθινπ ηεο εηδηθήο θάζεο θαη 

ζπκπιεξψλεηαη κε επηπιένλ καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα : 

 

II. ΔΚΠΟΝΗΗ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 

ην πιαίζην ηνπ Β’ θχθινπ  Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ εθπνλνχληαη ζπιινγηθέο 

εξγαζίεο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο θάζε ηκήκαηνο, πάλσ ζε επηιεγκέλα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζύκθσλα 

ηηο επξύηεξεο αλάγθεο θαη δεηήκαηα πνπ θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ, σο 

κειινληηθά ζηειέρε Πιεξνθνξηθήο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. 

 

Οη εξγαζίεο πνπ εθπνλνχλ νη ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο έρνπλ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά:  

 

 Αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε πεδία δξάζεο θαη αληηθείκελα ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη απαηηνχλ ηφζν επηζηεκνληθή επεμεξγαζία φζν θαη 

ηεθκεξίσζε.  

 Δληάζζνληαη ζε έλα νινθιεξσκέλν θαη απηφλνκν πιαίζην ζπγθξφηεζεο θαη 

παξνπζίαζεο, ζηελ θαηεχζπλζε κίαο κειέηεο ή εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. 

 Δθπνλνχληαη απφ νκάδεο 3-5ζπνπδαζηψλ/ζηξηψλ ε θάζε κία, θάησ απφ ηελ 

επίβιεςε θαη επζχλε ελφο ή δχν δηδαζθφλησλ. 

 Αμηνπνηνχλ ππάξρνπζεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο κε αθνξκή ηα ζεκαηηθά απηά αληηθείκελα, εληζρχεηαη ην πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ, φπσο επίζεο νη επηθνηλσληαθέο θαη ηερληθέο 

01: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

02 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ 

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ  

03: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 
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δεμηφηεηεο, κέζα απφ ηελ «απφ θνηλνχ» αλάιεςε γξαπηψλ εξγαζηψλ κε ηε ρξήζε 

εηδηθνχ ινγηζκηθνχ θαη πνιπκέζσλ. 

 

Ζ δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ ζπιινγηθψλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 

 

 Πξνζδηνξηζκφο επξχηεξσλ ζεκάησλ –θεληξηθψλ ηίηισλ εξγαζηψλ- ζηελ 

θαηεχζπλζε κηαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο ή εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, πνπ 

αθνξά ηνπο ζεκηλαξηαθνχο άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο, 

κε επζχλε ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δηδάζθνληεο. 

 ρεδηαζκφο ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ ηειηθή κειέηε θαη 

θαηακεξηζκφο ηνπο ζε ηίηινπο κηθξψλ εξγαζηψλ, απφ ηνπο δηδάζθνληεο. 

 Αλάζεζε απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηκήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δηδάζθνληεο, επί κέξνπο ζεκάησλ θαη ηίηισλ εξγαζηψλ ζε νκάδεο 

ζπνπδαζηψλ ησλ 3-5 αηφκσλ ε θάζε κία. 

 Παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ αμφλσλ θαη ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο 

 Δθπφλεζε ησλ ζπιινγηθψλ εξγαζηψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο, ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 Ζ εξγαζία ηεο νκάδαο ησλ 3-5 ζπνπδαζηψλ έρεη εληαία κνξθή θαη κε ηελ 

εηζαγσγή θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ελνπνηνχληαη νη επί κέξνπο πξνζεγγίζεηο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπνπδαζηψλ 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ζεκηλαξίσλ, ζηε βάζε  

πξνγξάκκαηνο παξνπζηάζεσλ, παξνπζία ηνπ δηδάζθνληνο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπνπδαζηψλ. 

 

 

III. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ 

 

 

Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ απηνχ πξαγκαηνπνηνχληαη επηπιένλ καζήκαηα 

θαη εξγαζηήξηα: 
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

 

ΓΠ-Μ05: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΓΩΝ 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

 

 

I. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ηε βέιηηζηε κνξθή νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Πιεξνθνξηθήο ζε 

ζρέζε κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ 

Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαζψο επίζεο θαη ε αλάδεημε ζηξαηεγηθψλ 

δηνίθεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο.  

 

II. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
o Ζ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ππεξεζηαθψλ δνκψλ, ηξφπνπο νξγάλσζεο 

αληίζηνηρσλ Τπεξεζηψλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. 

o Ζ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 

o Ζ αλάδεημε ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηα ζχγρξνλα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφζνπλ νη Μνλάδεο Πιεξνθνξηθήο, 

o Ζ θαηαλφεζε ζεκάησλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πεξηγξαθέο ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θιπ. 

 

 

III. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Α. Οξγάλσζε 

1. Αξρέο Οξγάλσζεο ησλ Μνλάδσλ Πιεξνθνξηθήο 

 Θέκαηα Αζθαιείαο Μνλάδσλ Πιεξνθνξηθήο 

 Απαηηήζεηο Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ 

 πλζήθεο Δξγαζίαο 

 

2. Οξγάλσζε ησλ Μνλάδσλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα  

 Ννκηθφ θαη Γηνηθεηηθφ Πεξηβάιινλ ησλ ΜΟ.ΠΛΖ. 

 Πξνβιήκαηα – Διιείςεηο 

 

3. Γηεζλείο Πξαθηηθέο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Πιεξνθνξηθήο 

(Μ. Βξεηαλία, Γαιιία, Βέιγην, Δ.Δ.) 

 Γηεζλήο Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο 

 Οη Μνλάδεο Πιεξνθνξηθήο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 

 Οη Μνλάδεο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γαιιία 

 Οη Μνλάδεο Πιεξνθνξηθήο ζην Βέιγην 

 Οη Μνλάδεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
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4. Μέζνδνη -Σερληθέο - Δξγαιεία 

 Μέζνδνη – Σερληθέο – Δξγαιεία γηα ηελ Αληηκεηψπηζε Έθηαθησλ 

Πεξηζηαηηθψλ 

 Μέζνδνη – Σερληθέο – Δξγαιεία γηα ηελ Γηαρείξηζε χλζεζεο Δμνπιηζκνχ 

 Μέζνδνη – Σερληθέο – Δξγαιεία γηα ηνλ ρεδηαζκφ Δγθαηάζηαζεο θαη 

Απνδνρήο Ζ/Τ 

 Μέζνδνη – Σερληθέο – Δξγαιεία γηα ηελ Γηαρείξηζε ηεο Αζθάιεηαο 

 Γνθηκψλ Λεηηνπξγηθφηεηαο 

 

Β. Γηνίθεζε 

5. Γηνίθεζε Ηγεζίαο 

 Ο ξφινο ηεο εγεζίαο γηα ηελ επίηεπμε ζηξαηεγηθήο αιιαγήο 

 Ζγεζία θαη δηαρείξηζε πνιηηηθήο θνπιηνχξαο 

 Ζγεζία θαη δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ 

 

6. Γηνίθεζε Πνηόηεηαο (mostly incremental change + occasionally radical 

 Ζ ζπλερήο βειηίσζε σο κεραληζκφο επειημίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ 

 πλερήο βειηίσζε θαη πξνζαξκνζηηθή θνπιηνχξα 

 πλερήο κάζεζε θαη εθπαίδεπζε 

IV. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Αξρείν Έξγσλ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. 
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ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ 

ΓΠ-Δ06: ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΩΝ ΚΑΙ  

ΔΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ 
  

 

 

I. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ απηνχ είλαη λα βειηηψζεη ηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο 

ησλ ζπνπδαζηψλ, νη νπνία νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο θαη κε ηελ αλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα:  

 

 Πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

 Αλαγλσξίζνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη λα 

ζπδεηήζνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο κεηαμχ ηνπο 

 Να αλαιχζνπλ ζεκαληηθέο ηερληθέο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

 Να εμαζθεζνχλ ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 

II. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 Σξφπνη πξνζέγγηζεο 

 Σέρλε ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο  

 Δμάζθεζε 

 

 

III. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

«Η Τερληθή ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ», Hindle Tim, Διιεληθά Γξάκκαηα, 2001 

“Harvard Business Review on Negotiation and Conflict Resolution”, Harvard 

Business School Press, 2000 

“The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner’s Guide”, Bernard Mayer, 

Jossey- Bass, 2000 

Αξρείν Έξγσλ- Μειέηεο ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. 
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ΓΠ-Δ07:ΠΟΟΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ 
 

 

 

 

I. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα παξάζρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηηο γλψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη ψζηε λα αλαιχνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα, λα παξάγνπλ θαη λα 

παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε επίπεδα 

ιεηηνπξγηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ζηελ ράξαμε ζηξαηεγηθψλ επί 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

II. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

ηφρνο είλαη ε εμνηθείσζε κε πνζνηηθέο κεζφδνπο θαη πξφηππα ιήςεο απνθάζεσλ. 

Δηδηθόηεξνη ζηόρνη  

 Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ  

 Δμνηθείσζε κε ηηο κεζνδνινγίεο ζηαηηζηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ  

 Δμνηθείσζε κε ηηο κεζνδνινγίεο πεξηγξαθηθήο παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ 

 Δμνηθείσζε κε ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο θαη 

ηνπ ηξφπνπ ζπκβνιήο ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

 Δμνηθείσζε κε ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο ηεο Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο  

 

II. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

Α΄ ΔΝΟΣΗΣΑ 

Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή Λήςε Απνθάζεσλ -ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία 

κε ρξήζε ηνπ SPSS 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

 Σερληθέο αλάιπζεο δεδνκέλσλ κέζσ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ. 

Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα. 

  Παξνπζηάζεηο δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα  πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ    

Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή.  

 Γηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο. Δθηηκεηέο. ηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Έιεγρνη 

ππνζέζεσλ. 

  Έιεγρνη Μέζσλ, έιεγρνο Αλεμαξηεζίαο 

 Παξακεηξηθέο θαη κε παξακεηξηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Αλάιπζε δηαθχκαλζεο πξνο έλαλ παξάγνληα.  
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 Αλάιπζε δηαθχκαλζεο πξνο δχν ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο. 

 Δηζαγσγή ζηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο. Πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο. 

 πζρέηηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Παξακεηξηθφο ζπληειεζηήο γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο. Με παξακεηξηθνί ζπληειεζηέο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο. 

 Οξηζκφο θαη δηεξεχλεζε αηηηνινγηθψλ ζρέζεσλ κε ηε βνήζεηα ππνδεηγκάησλ 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. 

 Πξνβιέςεηο . 

 Οξηζκφο θαη ρξήζε ηνπ ιφγνπ ησλ ζρεηηθψλ πηζαλνηήησλ (odds ratio).  

 Σν ππφδεηγκα ηεο ινγαξηζκηθήο παιηλδξφκεζεο (logistic regression).  

 Δθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο ελφο γεγνλφηνο κε ηε ρξήζε 

ππνδεηγκάησλ πνιιαπιήο ινγαξηζκηθήο παιηλδξφκεζεο. 

 

Β΄ ΔΝΟΣΗΣΑ 

Πεξηερόκελν θαη κεζνδνινγία ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο 

 

Ζ έλλνηα ηεο Απφθαζεο. 

Σα ζηνηρεία ηεο ιήςεο απφθαζεο. 

Δηζαγσγή ζηνλ Γξακκηθφ Πξνγξακκαηηζκφ  

 Μνληεινπνίεζε πξνβιήκαηνο  

 Γξαθηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

 Αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζζέηνπ Δπίιπζε (Solver) ηνπ EXCEL 

 

Μειέηεο Πεξίπησζεο απφ ηνλ κνλνθξηηήξην πξνγξακκαηηζκφ 

 Μειέηε πεξίπησζεο Καηαλνκήο Πφξσλ.  

 Μειέηε Πεξίπησζεο Αλάζεζεο Δξγαζηψλ. 

 Μειέηε Πεξίπησζεο Γξνκνιφγεζεο Αγαζψλ 

Δηζαγσγή ζηελ Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε 

 Γλσξηκία κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο Πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο. 

 Αλάιπζε ησλ βαζηθψλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ηεο Πνιπθξηηήξηαο 

Αλάιπζεο. 

 

Δθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο ζε κειέηεο πεξηπηψζεσλ 

 Μειέηε πεξίπησζεο πνπ επηιχεηαη κε ηε κεζνδνινγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

ηφρσλ. 

 Μειέηε πεξίπησζεο πνπ επηιχεηαη κε ηε κεζνδνινγία ηεο AHP. 

 Μειέηε πεξίπησζεο πνπ επηιχεηαη κε ηε κεζνδνινγία ησλ κνληέισλ 

επίδνζεο.  
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 Λήςε Απνθάζεσλ κε ελδερφκελα άγλσζηεο πηζαλφηεηαο. 

Λήςε Απνθάζεσλ Απφ Οκάδεο Απνθαζηδφλησλ (Group Decision Making) 

Ζ εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο ηερληθέο ηεο Λήςεο απνθάζεσλ ζε πεξηβάιινληα 

νκάδσλ (Group Decision Making) 

Δηζαγσγή ζηα πζηήκαηα Λήςεο Απνθάζεσλ (Decision Support Systems) 

 Αλάιπζε ηνπ ζθνπνχ ησλ πζηεκάησλ Λήςεο Απφθαζεο 

 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ΤΑ 

 Παξνπζίαζε ελφο απινχ ζπζηήκαηνο Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ 

Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγία πιεξνθνξίαο 

Θεσξεηηθή θάιπςε ησλ ηερληθψλ ηεο Δμφξπμεο Γλψζεο γηα ηε δεκηνπξγία  

 Καλφλσλ πζρέηηζεο. 

 Γέλδξσλ απνθάζεσλ. 

 Καηεγνξηνπνίεζεο θαη πζηαδνπνίεζεο Πεξηπηψζεσλ 

 

 

Γ΄ ΔΝΟΣΗΣΑ 

Δθαξκνγή ηνπ WEKA  ζε κειέηεο πεξίπησζεο*. 

 Παξνπζίαζε ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ WEKA 

 Μειέηε πεξίπησζεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαλφλσλ ζπζρέηηζεο. 

 Μειέηε πεξίπησζεο γηα ηε δεκηνπξγία δέλδξσλ απφθαζεο 

 Μειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνξά ζπζηαδνπνίεζε 

 

III. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ 
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Collett D.  (1991) Modelling Binary Data. Chapman and Hall, London. 
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ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ  
 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο ζηνλ β΄ θχθιν ηεο Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ είλαη ε πξαθηηθή 

πιένλ επαθή ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε γιψζζα θαη ε νινθιήξσζε ηεο θάιπςεο εηδηθψλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Ζ 

κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζεκαζηνινγηθή θαη δηεξεπλεηηθή δηάζηαζε ηεο 

γιψζζαο κέζσ κηθξψλ εξγαζηψλ θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο.  
 

  

II. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

Ζ επαθή κε ηελ μέλε γιψζζα γίλεηαη κε: 
 

1. ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηεο θαηαλφεζεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηδεψλ 

2. πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο 

επηθνηλσλίαο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ (παξνπζίαζε ζέκαηνο, αίηεζε, αλαθνίλσζε, 

πεξίιεςε, αλαθνξά, λφκνη, πξαθηηθά, ελεκεξσηηθά δειηία) 

3. εκβάζπλζε θαη αλάιπζε ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θχθινπ ζεκηλαξίσλ 

εμεηδίθεπζεο θαη εθπφλεζε εξγαζηψλ ησλ ζπνπδαζηψλ 

4. πξνζνκνίσζε παξνπζίαζεο ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηνπ 

ζηειέρνπο ηεο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

5. ηερληθέο θαη παξνπζίαζε νκηιίαο 

6. κειέηε μελφγισζζεο αξζξνγξαθίαο ζρεηηθή κε ηα ζέκαηα ελδηαθέξνληνο ηνπ 

ηκήκαηνο. 
 

 

III.  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 
 

Αμηνπνηείηαη ε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ βαζηθή νξνινγία γηα θάζε ζεκαηηθφ πεδίν 

απνδειηηψλεηαη απφ ηνλ Σχπν θαη ηηο Δπίζεκεο Δπξσπατθέο θαη Γηεζλείο Δθδφζεηο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο απζεληηθφ πιηθφ πξνο επεμεξγαζία. Σαπηφρξνλα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία Τπνπξγείσλ ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε 

κε ηα πξνο κειέηε ζέκαηα θαζψο θαη νη αληίζηνηρνη επξσπατθνί θαη δηεζλείο 

δηαδηθηπαθνί ηφπνη. 
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