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   ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
 

 

I. ΤΝΣΟΜΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 
 

Σν ηκάκα Γεληθάο Γηνέθεζεο ιεηηνπξγεέ αλειιηπψο απφ ην πξψην Ϋηνο Ϋλαξμεο 

ιεηηνπξγέαο ηεο ρνιάο θαη Ϋρνπλ εθπαηδεπηεέ ζε απηφ δεθαεπηΪ εθπαηδεπηηθΫο 

ζεηξΫο.  

Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο ζηειερψλνπλ ηηο ππεξεζηαθΫο κνλΪδεο ηεο Κεληξηθάο 

Γηνέθεζεο θαη ησλ ΝΠΓΓ, κε αληηθεέκελν: 

 ηελ Ϊζθεζε θαη πινπνέεζε δεκνζέσλ πνιηηηθψλ 

 ηε δηνέθεζε θαη δηαρεέξηζε αλζξψπηλσλ, νηθνλνκηθψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ 

 ηε δηνέθεζε θαη δηαρεέξηζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πξνγξακκΪησλ  

 ηελ εμππεξΫηεζε πνιηηψλ θαη ηΫινο, 

 ηε δηακφξθσζε κηαο ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθάο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, 

ηθαλάο λα αληαπνθξηζεέ ζηα θειεχζκαηα ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

 

 

II. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Οη ζπνπδαζηΫο ηεο ΗΘ΄ Δθπαηδεπηηθάο εηξΪο Ϋρνπλ νινθιεξψζεη ηελ Κνηλά ΦΪζε 

πνπδψλ (Κ.Φ..) θαη Ϋρνπλ πξνεηνηκαζηεέ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ ηκάκαηνο Γεληθάο 

Γηνέθεζεο, ην νπνέν θαη ζα ηνπο εληζρχζεη κε ηηο απαξαέηεηεο δεμηφηεηεο ψζηε λα 

απνηειΫζνπλ ζχγρξνλα δηνηθεηηθΪ ζηειΫρε. ηελ Δηδηθά ΦΪζε πνπδψλ 

εμεηδηθεχνληαη πεξαηηΫξσ νη γλψζεηο-δεμηφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ. 

 

 

IΗΗ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Σν Πξφγξακκα ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ,  

 

ιακβΪλνληαο ππφςε: 

 ην γεγνλφο ηεο πνιπεπηζηεκνληθάο πξνΫιεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ 

ηκάκαηνο 

 ηηο απνθηεζεέζεο ζηελ Κνηλά ΦΪζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

 ηελ αλΪγθε λα ηνπνζεηεζνχλ νη απφθνηηνη ζε πεξηζζφηεξα Τπνπξγεέα θαη 

θαηΪ ζπλΫπεηα λα θαιχςνπλ κέα επξχηεηα αληηθεηκΫλσλ 

 ηηο γεληθφηεξεο αλΪγθεο ηεο ζχγρξνλεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

 

ζεσξψληαο αλαγθαέν: 

 λα παέμνπλ νη ζπνπδαζηΫο θαη ζπνπδΪζηξηεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεέα 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, σο ηκάκα ηεο επξσπατθάο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

 λα ζπκβΪιιεη ζηελ θαηΪ ην δπλαηφλ «γλσζηηθά» νκνγελνπνέεζά ηνπο. 
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α. θνπεχεη: 

1. ζηελ ζθαηξηθά πξνζΫγγηζε ζεκΪησλ πνπ Ϊπηνληαη ηεο εξγαζέαο ελφο 

δηνηθεηηθνχ ζηειΫρνπο κε εμεηδέθεπζε ησλ γεληθψλ γλψζεσλ πνπ 

απνθηάζεθαλ ζηελ Κνηλά ΦΪζε πνπδψλ 

2. ζηελ θαιιηΫξγεηα δεμηνηάησλ απαξαέηεησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά εθηΫιεζε 

ηεο εξγαζέαο απηάο κΫζα ζην λΫν ζχλζεην πεξηβΪιινλ ηνπ «Δπξσπατθνχ 

Γεκφζηνπ Υψξνπ». 

 

β. ηνρεχεη: 

λα δψζεη ζηνπο ζπνπδαζηΫο - κειινληηθΪ ζηειΫρε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο - ηηο 

απαξαέηεηεο γλψζεηο θαη ηα αλαγθαέα κεζνδνινγηθΪ εξγαιεέα πνπ ρξεηΪδνληαη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθά Ϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, κΫζα απφ καζάκαηα, ηα νπνέα 

θαη απνβιΫπνπλ: 

 

1. ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ Ϊζθεζε δεκνζέσλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη ην ρεηξηζκφ 

δξΪζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, θπξέσο ζηα λΫα πεδέα πνιηηηθάο 

2. ζηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ην νξγαλσζηαθφ πεξηβΪιινλ ηεο 

ειιεληθάο δεκφζηαο δηνέθεζεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα πξνβιάκαηΪ ηνπ 

θαζψο θαη ηε κεζνδνινγέα θαη ηα ζχγρξνλα εξγαιεέα αλαζρεδηαζκνχ θαη 

εμνξζνινγηζκνχ ηεο δξΪζεο ησλ Γεκνζέσλ Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη ηερληθΫο 

δηαζθΪιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπο 

3. ζηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηελ ηερληθά Ϋθδνζεο λφκηκσλ 

δηνηθεηηθψλ πξΪμεσλ θαη κε δηαδηθαζέεο ειΫγρνπ ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο 

4. ζηελ απφθηεζε νινθιεξσκΫλεο εηθφλαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (εζληθνχ-

θνηλνηηθνχ), ησλ δεκνζέσλ επελδχζεσλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ 

ρξεκαηνδνηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ πνπ ηα ππνζηεξέδνπλ 

κε Ϋκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο νξγΪλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ 

Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο, φπσο θαη ζηελ εμνηθεέσζε κε ηελ πξαθηηθά 

ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, ζρεηηθΪ κε ηηο δηαδηθαζέεο πξνκεζεηψλ θαη ηε 

ζχλαςε ζπκβΪζεσλ 

5. ζηελ απφθηεζε ηεο εηθφλαο ησλ ηΪζεσλ δεκηνπξγέαο λΫσλ δνκψλ δηνέθεζεο 

θαη δηαρεέξηζεο ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ ζχγρξνλε 

ειιεληθά θνηλσλέα θαη εληζρχνπλ ην ξπζκηζηηθφ ξφιν ηνπ θξΪηνπο, 

δηαζθαιέδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θξέζηκσλ κνλΪδσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ 

6. ζηελ παξνρά ζηνπο ζπνπδαζηΫο γεληθφηεξεο γλψζεο γηα ηηο λΫεο ηερλνινγέεο 

κε ηελ εμνηθεέσζε κε ηηο Σερλνινγέεο ηεο Πιεξνθνξηθάο, ησλ Γηθηχσλ 

Τπνινγηζηηθψλ πζηεκΪησλ, ηηο ηερληθΫο θαη εθαξκνγΫο ειεθηξνληθάο 

δηαρεέξηζεο Ϋξγσλ θαη ησλ κεζφδσλ γηα ιάςε γξάγνξσλ θαη ηεθκεξησκΫλσλ 

απνθΪζεσλ 

7. ζην ρεηξηζκφ, ζε ηθαλνπνηεηηθφ επέπεδν, δχν μΫλσλ γισζζψλ ζηνλ πξνθνξηθφ 

θαη γξαπηφ ιφγν, κε δπλαηφηεηα αλΪπηπμεο επηρεηξεκΪησλ, θαζψο θαη ηελ 

θΪιπςε εηδηθψλ δεμηνηάησλ επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη 

ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ ηκάκαηoο 

8. ζηελ θαιιηΫξγεηα δεμηνηάησλ δηαπξαγκΪηεπζεο κε θαηΪιεμε ζε επξΫσο 

απνδεθηΫο ιχζεηο, κΫζα απφ ηελ εμΪζθεζε ζην πιαέζην ησλ επέ κΫξνπο 

εξγαζηεξέσλ 
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9. ζηελ θαιιηΫξγεηα δεμηνηάησλ γηα ηε δεκηνπξγέα ηφζν ειεθηξνληθψλ 

παξνπζηΪζεσλ πνιπκΫζσλ φζν θαη ζειέδσλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ 

10. ζηελ θαιιηΫξγεηα ζπκπεξηθνξψλ αθελφο ζπλεξγαζέαο (θπξέσο κΫζα απφ ηελ 

«απφ θνηλνχ» αλΪιεςε γξαπηψλ εξγαζηψλ) αθεηΫξνπ αλΪπηπμεο αηνκηθάο 

πξσηνβνπιέαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο 

 

 

IV. ΓΟΜΖ & ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Σν πξφγξακκα ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ πξαγκαηνπνηεέηαη ζε δχν θχθινπο: 

 

 Α΄ Κχθινο ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο, δηΪξθεηαο 4 κελψλ, 

 Πξαθηηθά Δθπαέδεπζε, δηΪξθεηαο 4 κελψλ  

 Β΄ Κχθινο ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο, δηΪξθεηαο 3 κελψλ θαη  

 Πεξένδνο Δθπφλεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Σειηθψλ Δξγαζηψλ, δηΪξθεηαο 2 

κελψλ.  

 

Μεηαμχ ηνπ Α΄ θχθινπ εηδηθάο θΪζεο θαη ηνπ Β΄ θχθινπ εηδηθάο θΪζεο κεζνιαβεέ 

πεξένδνο 4 κελψλ πξαθηηθάο εθπαέδεπζεο, ζε Τπνπξγεέα, ΝΠΓΓ ά θαη ζε ηνπο 

θνξεέο πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηε Γεκφζηα Γηνέθεζε.  

 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ εμαθνινπζεέ θαη ζπγθξνηεέηαη ζηε βΪζε ηξηψλ ζεκαηηθψλ 

αμφλσλ, αληαπνθξηλφκελν ζε ζεσξεηηθάο θαηΪξηηζεο θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ 

απαηηάζεηο, ζηηο νπνέεο πξνζαλαηνιέδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκΪησλ θαη 

εξγαζηεξέσλ. Οη Ϊμνλεο απηνέ εέλαη νη εμάο: 

 

01: χγρξνλεο ΜΫζνδνη Γηνέθεζεο Γεκνζέσλ Τπεξεζηψλ 

02: Γεκνζηνλνκηθά Πνιηηηθά θαη Υξεκαηνδφηεζε Γεκνζέσλ Πνιηηηθψλ 

03: Γεκφζηεο ΠνιηηηθΫο ζε Δζληθφ θαη Δλσζηαθφ επέπεδν 

 

Έηζη, ην πεξηερφκελν ησλ παξερνκΫλσλ, κε ηα καζάκαηα, γλψζεσλ πξνζαλαηνιέδεηαη 

ζηηο αλΪγθεο ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ θαη ππνζηεξέδεη ηηο απαηηάζεηο ζε ζεσξεηηθά 

θαηΪξηηζε θαη πξαθηηθΫο γλψζεηο. Ο Α΄ θχθινο ηεο εηδηθάο θΪζεο νδεγεέ ζηνλ Β΄ 

θχθιν θαηΪ ηνλ νπνέν νη ζπνπδαζηΫο εθπνλνχλ κηα (1) ζπιινγηθά εξγαζέα (3-6 

ζπνπδαζηΫο αλΪ εξγαζέα), ηελ  νπνέα θαη παξνπζηΪδνπλ. ΣΫινο, ηα ζΫκαηα πνπ 

επηιΫγνληαη γηα ηελ εθπφλεζε ηειηθψλ εξγαζηψλ, απνηεινχλ πξνΫθηαζε ησλ κηθξψλ 

εξγαζηψλ ηνπ Β΄ θχθινπ . 

Γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο Ϋγηλαλ νξηζκΫλεο αιιαγΫο πνπ 

θξέζεθαλ επηβεβιεκΫλεο. Οη αιιαγΫο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζην παξφλ πξφγξακκα 

ζε αληέζεζε κε ην πξφγξακκα ηνπο ΗΖ΄ Δθπαηδεπηηθάο εηξΪο εέλαη νη αθφινπζεο: 

 

 Σν κΪζεκα Μ03 ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΡΓΟΤ ελζσκαηψζεθε κε ην αληέζηνηρν 

εξγαζηάξην Δ03 θαη νλνκΪζηεθε ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΟΤ ΜΔ 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ. 

 Καηαξγεέηαη ην εξγαζηάξην Δ05 ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΜΔ ΥΡΖΖ Ζ/Τ ΚΑΗ 

ΠΟΛΤΜΔΑ. 

 Όια ηα εξγαζηάξηα ησλ ηξηψλ αμφλσλ κεηαθηλνχληαη ζηνλ Β‟ θχθιν ηεο 

Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ Σμήμα Γενικής Διοίκησης 

 

 12 

 ε φια ηα καζάκαηα θαη εξγαζηάξηα Ϋγηλε πξνζπΪζεηα ειαρηζηνπνέεζεο ησλ 

επηθαιχςεσλ πνπ ππάξραλ ζε ζρΫζε κε ηελ Κνηλά ΦΪζε πνπδψλ ηεο ΗΖ΄ 

Δθπαηδεπηηθάο εηξΪο. 

  

 

V. ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

01: χγρξνλεο ΜΫζνδνη Γηνέθεζεο Γεκνζέσλ Τπεξεζηψλ: 78 δηδαθηηθΫο ψξεο 

(α΄θχθινο) 

Σν ζεκηλΪξην εμεηδηθεχεηαη ζε ηξέα καζάκαηα . 

Μ01: ΟξγΪλσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Γηαρεέξηζε ΑπνηειεζκΪησλ ησλ 

Γεκνζέσλ Τπεξεζηψλ 

M02: Ζ Πνηφηεηα ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε 

Μ03: Ζ Γεκφζηα Γηνέθεζε ζηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο. ΘΫκαηα Γηθαένπ 

 

02: Γεκνζηνλνκηθά Πνιηηηθά θαη Υξεκαηνδφηεζε Γεκνζέσλ Πνιηηηθψλ:  80  

δηδαθηηθΫο ψξεο (α΄ θχθινο) 

Σν ζεκηλΪξην εμεηδηθεχεηαη ζε ηξέα καζάκαηα: 

Μ04: Γεκφζηεο επελδχζεηο θαη Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο 

M05: Κνηλνηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  

Μ06: ΚξαηηθΫο Πξνκάζεηεο 

 

03: Γεκφζηεο ΠνιηηηθΫο ζε Δζληθφ θαη Δλσζηαθφ Δπέπεδν: 74 δηδαθηηθΫο ψξεο 

(α΄θχθινο) 

Σν ζεκηλΪξην εμεηδηθεχεηαη ζε ηξέα καζάκαηα : 

Μ07: ΑλΪιπζε Γεκφζηαο Πνιηηηθάο. 

M08: Γηακφξθσζε θαη Τινπνέεζε Δπξσπατθάο Πνιηηηθάο. 

Μ09: Γεκφζηεο ΠνιηηηθΫο θαη Ρχζκηζε: Πξαθηηθά θαη ΔθαξκνγΫο. 

 

ΚαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ Β΄ θχθινπ πνπδψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 8 εξγαζηάξηα: 

Δ01: Ννκνπαξαζθεπαζηηθά δηαδηθαζέα θαη θαλνληζηηθά κεηαξξχζκηζε - ΜειΫηε 

πεξηπηψζεσλ. 

Δ02: Ννκηκφηεηα Γηνηθεηηθάο ΓξΪζεο. 

Δ06: Γηαρεέξηζε πξνυπνινγηζκνχ Ϋξγσλ Κ.Π.. 

Δ07: Διεγρνο ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο. ΜειΫηε πεξέπησζεο. 

Δ08: Πξνζνκνέσζε ηνπ ξφινπ ησλ Δζληθψλ Γηνηθάζεσλ ζην πιαέζην Κνηλνηηθψλ 

δηαβνπιεχζεσλ, δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη επηηξνπνινγέαο. 

Δ09: Οη κε θπβεξλεηηθΫο νξγαλψζεηο θαη νη εηαηξηθΫο ζρΫζεηο ηνπο κε ην ΚξΪηνο. 

Δ10: ΣερληθΫο Γηαπξαγκαηεχζεσλ θαη επέιπζε ζπγθξνχζεσλ. 

Δ11: ΑλΪπηπμε θαη ραξαθηεξηζηηθΪ αμηνιφγεζεο Ηζηνζειέδσλ. 

 

 

VI. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Γηα ηελ επέηεπμε ησλ αλσηΫξσ ζηφρσλ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαιΫμεηο, παξνπζηΪζεηο, 

κειΫηεο πεξηπηψζεσλ, ζχληαμε θαη αμηνιφγεζε εξσηεκαηνινγέσλ, εθπφλεζε 

εξγαζηψλ, εκεξέδεο, επηζθΫςεηο, role-playing. 
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ΣΫινο, κηα κΫξα ηελ εβδνκΪδα δχλαληαη λα νξγαλψλνληαη δηαιΫμεηο ά εκεξέδεο πΪλσ 

ζε εηδηθΪ ζΫκαηα κε ηελ ζπκκεηνρά εηδηθψλ νκηιεηψλ. Δπέζεο, δχλαληαη λα 

νξγαλψλνληαη εθδειψζεηο ά επηζθΫςεηο, κε πξσηνβνπιέα ηεο ρνιάο ά θαη ησλ 

ζπνπδαζηψλ ηνπ Σκάκαηνο, εθφζνλ θξέλεηαη, φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ. 

 

 

VII. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

θνπφο ησλ καζεκΪησλ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πιεξνθνξηθάο ζην Σκάκα Γεληθάο 

Γηνέθεζεο εέλαη: 

 

1. Ζ παξνπζέαζε κεζφδσλ, γηα ηελ ιάςε γξάγνξσλ θαη ηεθκεξησκΫλσλ 

απνθΪζεσλ  

2. Ζ παξνπζέαζε ηερληθψλ θαη εθαξκνγψλ ειεθηξνληθάο Γηαρεέξηζεο Δξγσλ 

3. Ζ εμνηθεέσζε κε ηηο κεζνδνινγέεο θαη ηερληθΫο δηαρεέξηζεο πξνυπνινγηζκνχ 

Ϋξγσλ ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο ζε φια ηα ζηΪδηα (ππνβνιά, 

Ϋληαμε, παξαθνινχζεζε πινπνέεζεο, απνινγηζκφο) 

4. Ζ αλΪπηπμε ηθαλνηάησλ αμηνιφγεζεο ελφο ηζηνηφπνπ ά κηαο ειεθηξνληθάο 

πχιεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ε αλΪπηπμε δεμηνηάησλ γηα ηελ δεκηνπξγέα 

ηζηνζειέδσλ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ. 

 

Οη ηέηινη καζεκΪησλ, ζεκηλαξέσλ ά εξγαζηεξέσλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην Σκάκα 

Γεληθάο Γηνέθεζεο εέλαη: 

 

 ηαηηζηηθά ιάςε απνθΪζεσλ 

 Γηνέθεζε θαη Γηαρεέξηζε Δξγνπ – ρξάζε MS PROJECT 

 Γηαρεέξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Δξγσλ Κνηλνηηθνχ Πιαέζηνπ ηάξημεο 

 ΑλΪπηπμε θαη ραξαθηεξηζηηθΪ αμηνιφγεζεο Ηζηνζειέδσλ.  

 

  

VIII. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 

 

Οη ζπνπδαζηΫο ηνπ ηκάκαηνο Γεληθάο Γηνέθεζεο παξαθνινπζνχλ εμεηδηθεπκΫλν 

πξφγξακκα μΫλσλ γισζζψλ, πξνζαξκνζκΫλν ζηηο εηδηθφηεξεο απαηηάζεηο ηνπ 

κειινληηθνχ ηνπο επαγγΫικαηνο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβΪλεη ά αγγιηθΪ ά γαιιηθΪ 

ά γεξκαληθΪ ά ηηαιηθΪ ά ηζπαληθΪ. Σν πξφγξακκα μΫλσλ γισζζψλ αληηζηνηρεέ ζε 

56 ψξεο αλΪ γιψζζα ζηνλ Α΄ θχθιν θαη 66 ψξεο αλΪ γιψζζα ζηνλ Β΄ θχθιν. 

 

 

IX. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΤΓΑΣΧΝ 
 

A΄ & Β΄ Κχθινο ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο:  

Με ην πΫξαο ηνπ θχθινπ καζεκΪησλ, νη ζπνπδαζηΫο ππνβΪιινληαη γηα θΪζε κΪζεκα 

ά εξγαζηάξην μερσξηζηΪ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ά ζε Ϊιιεο κνξθΫο εμΫηαζεο, φπσο 

πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ πνπδψλ ηεο ΔΓΓ. ΔπηπξνζζΫησο 

αληηθεέκελν αμηνιφγεζεο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηΪμεηο ηνπ 

ηζρχνληα Καλνληζκνχ πνπδψλ, νη νκαδηθΫο ζεκηλαξηαθΫο εξγαζέεο. Γηα Ϋλαλ κηθξφ 

αξηζκφ καζεκΪησλ ά εξγαζηεξέσλ επηηξΫπεηαη ε επΪξθεηα σο κνξθά αμηνιφγεζεο. 
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Πεξένδνο Δθπφλεζεο & Αμηνιφγεζεο Σειηθψλ Δξγαζηψλ:  

Οη ζπνπδαζηΫο αμηνινγνχληαη απφ ηξηκειά Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνέα 

παξνπζηΪδνπλ ηελ ηειηθά ηνπο εξγαζέα (απφ 15.000 κέρξη 20.000 ιΫμεηο).  

 

Πξαθηηθά Δθπαέδεπζε:  

Ζ πξαθηηθά εθπαέδεπζε αμηνινγεέηαη κε βΪζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηά, ηελ 

Ϋθζεζε πξαθηηθάο ηνπ ζπνπδαζηά θαη ηε ζρεηηθά παξνπζέαζε ηνπ ζπνπδαζηά. 

 

Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο νξέδεηαη απφ Ϋλα κΫρξη δΫθα (1-10), ελψ ν βαζκφο κπνξεέ λα 

εέλαη αθΫξαηνο ά θαη δεθαδηθφο. Ζ ζεηξά απνθνίηεζεο αλΪ ηκάκα θαζνξέδεηαη απφ ηνλ 

ηειηθφ βαζκφ απνθνέηεζεο θαη θιηκαθψλεηαη ζε ηξεηο βαζκέδεο: (α) Αξηζηνχρνο 

απνθνηηήζαο (κεγαιχηεξνο ά έζνο ηνπ 8,5), (β) Δπηηπρψο Απνθνηηήζαο (κεγαιχηεξνο 

ά έζνο ηνπ 5 θαη κηθξφηεξνο ηνπ 8,5) θαη (γ) Φνηηήζαο (κηθξφηεξνο ηνπ 5). 
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 ΠΗΝΑΚΑ Α΄ ΚΤΚΛΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

 

Α΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 
 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

 

ΑΞΟΝΑ / ΜΑΘΖΜΑ / ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΧΡΧΝ 

ΓΓ-01 ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 78 

ΓΓ-Μ01 
ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
30 

ΓΓ-Μ02 

 

Ζ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

 

24 

 

ΓΓ-Μ03 
Ζ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ. 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΚΑΗΟΤ 
24 

ΓΓ-02 
ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 
80 

ΓΓ-Μ04 ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ & ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖΡΗΞΖ 30 

ΓΓ-Μ05 ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ  20 

ΓΓ-Μ06 ΚΡΑΣΗΚΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ  30 

ΓΓ-03 ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ Δ ΔΘΝΗΚΟ & ΔΝΧΗΑΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 74 

ΓΓ-Μ07 ΑΝΑΛΤΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  28 

ΓΓ-Μ08 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ & ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 20 

ΓΓ-Μ09 ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ & ΡΤΘΜΗΖ: ΠΡΑΚΣΗΚΖ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ 26 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

 

232 
 

 

 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 48 

ΓΓ-Δ01 ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΟΤ - ΥΡΖΖ MS PROJECT 28 

ΓΓ-Δ02 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 20 

 ΞΔΝΔ  ΓΛΧΔ 56 

ΓΓ-ΞΓ01 ΑΓΓΛΗΚΑ 28 

ΓΓ-ΞΓ02 ΓΑΛΛΗΚΑ ά ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ά ΗΣΑΛΗΚΑ ά ΗΠΑΝΗΚΑ 28 
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Σεκεηώζεηο:  

 

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

ζπλαληήζεηο ηωλ ηειηθώλ εξγαζηώλ, ππνζηήξημεο ηωλ ηειηθώλ εξγαζηώλ, νη 

νπνίεο δηακνξθώλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

      Γηα ηηο ηειηθέο εξγαζίεο πξνβιέπνληαη ζπλαληήζεηο ζπνπδαζηή- 

επηβιέπνληα. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα νξίδεηαη ζηηο έμη ( 6 ) ώξεο. 

 

2. Πέξαλ ηωλ αλαγξαθόκελωλ ωξώλ πξνζηίζεληαη νη ώξεο ηεο πξνεηνηκαζίαο, 

επηηήξεζεο / εμέηαζεο θαη ηεο δηόξζωζεο / βαζκνιόγεζεο ηωλ 

καζεκάηωλ-εξγαζηεξίωλ θαη ηωλ γξαπηώλ εξγαζηώλ. 

 

3. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ νη ζπνπδαζηέο  

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

Τκήκα Εθαξκνγήο Πξνγξακκάηωλ.  

 

4. Σε εμαηξεηηθέο θαη πιήξωο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ππάξμεη 

ζπλδηδαζθαιία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο καζήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ 

ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δηεπζπληή ηεο ΕΣΔΔ. 
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ΓΓ-01: ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
 

ΓΓ-Μ01: ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

     ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπνέ ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε ζπλνπηηθά παξνπζέαζε θαη αλΪιπζε ηεο ιεηηνπξγέαο 

ηεο ειιεληθάο δεκφζηαο δηνέθεζεο, ε θξηηηθά πξνζΫγγηζε ησλ ζεσξηψλ πεξέ ησλ 

νξγαλψζεσλ θαη ηνπ λΫνπ δεκφζηνπ management θαη ε εθαξκνγά λΫσλ κνξθψλ 

δηαρεέξηζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ.  

ηε δηΪξθεηα ηνπ καζάκαηνο επηδηψθεηαη, θαηΪ πξψηνλ, λα επηηεπρζεέ ε δηαζχλδεζε 

ησλ επηηαγψλ ηεο ζχγρξνλεο νξγΪλσζεο θαη δηνέθεζεο κε ηε γλψζε θαη ηηο 

πξνυπΪξρνπζεο εκπεηξέεο ζην πιαέζην ηεο ειιεληθάο δεκφζηαο δηνέθεζεο, θαη θαηΪ 

δεχηεξνλ, ε κειΫηε ηεο δπλαηφηεηαο νξζάο εθαξκνγάο ησλ θαηλνηφκσλ-βΫιηηζησλ 

πξαθηηθψλ ζηελ ειιεληθά δεκφζηα δηνέθεζε ζην κΫιινλ.  

Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ καζάκαηνο, εέλαη ε αλΪπηπμε ηεο γλψζεο ησλ απνθνέησλ γχξσ 

απφ ηελ αλΪγθε γηα απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο 

θαη γχξσ απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ δπζρεξεηψλ θαη ηδηαηηεξνηάησλ πνπ ζα 

αληηκεησπέζνπλ σο ιεηηνπξγνέ ζην πιαέζην ηεο ειιεληθάο δεκφζηαο δηνέθεζεο.  

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Σν κΪζεκα δηεμΪγεηαη κε δηαιΫμεηο θαη κε επεμεξγαζέα δηνηθεηηθψλ αλαθνξψλ, 

πξνγξακκΪησλ ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο θαη βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ. 

Ζ αλΪπηπμε ηνπ καζάκαηνο πξνυπνζΫηεη θαη βαζέδεηαη ζηελ εμνηθεέσζε ησλ 

ζπνπδαζηψλ κε ηε δηαδνρά ησλ θΪζεσλ ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηπγρΪλεηαη ζην πιαέζην ηνπ καζάκαηνο «ΟξγΪλσζε θαη Γηνέθεζε 

Γεκφζηνπ ΣνκΫα» ηεο Κνηλάο ΦΪζεο πνπδψλ. 

 

1. Σν ειιεληθφ δηνηθεηηθφ πεξηβΪιινλ θαη ε ζηξαηεγηθά ηεο δηνηθεηηθάο 

κεηαξξχζκηζεο 

 Δηζαγσγά ζην ειιεληθφ δηνηθεηηθφ πεξηβΪιινλ 

 ηξαηεγηθά ηεο δηνηθεηηθάο θαη θαλνληζηηθάο κεηαξξχζκηζεο ζηελ ειιεληθά 

δεκφζηα Γηνέθεζε 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πνιηηεέα - Ζ επαλέδξπζε ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο 

2005-2007 

 Κψδηθαο Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο – Απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ – Παξνπζέαζε βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ 

 Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο θαη ειεθηξνληθά δηαθπβΫξλεζε  

 Γηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη δπζρεξεηψλ εηζαγσγάο λΫσλ 

δηνηθεηηθψλ εξγαιεέσλ ζηελ ειιεληθά Γηνέθεζε –κειΫηε πεξηπηψζεσλ θαζψο 

θαη απνζπαζκΪησλ ησλ εθζΫζεσλ πεπξαγκΫλσλ ηνπ «ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ 
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- ειεγθηψλ ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο» ζε ζΫκαηα ιεηηνπξγέαο ηεο δεκφζηαο 

δηνέθεζεο 

 

2. ΠαξΫκβαζε ησλ Γνκν-ιεηηνπξγηθψλ παξακΫηξσλ (hard aspect) θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξΪγνληα γηα ηελ νξγΪλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα (soft aspect)  

 ΣερληθΫο θαη εξγαιεέα νξγαλσηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 ΚαηΪξηηζε νξγαλνγξΪκκαηνο  

 ΜειΫηε πεξέπησζεο νξγαληζκνχ ελφο δεκφζηνπ θνξΫα 

 Ο αλζξψπηλνο παξΪγνληαο θαη ε εγεζέα γηα κηα ζχγρξνλε δεκφζηα δηνέθεζε 

πξνζαλαηνιηζκΫλε ζηα απνηειΫζκαηα  

 

3. Έλλνηεο θαη ηερληθΫο κΫηξεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο 

 Έλλνηεο θαη κΫζνδνη ηεο δηνέθεζεο βΪζεη ζηφρσλ, απφδνζεο θαη ζπληνληζκνχ 

 Γηνέθεζε νιηθάο πνηφηεηαο   

 Παξαθνινχζεζε ηεο αμηνιφγεζεο κΫζα απφ ην εξγαιεέν ηνπ Κνηλνχ 

Πιαηζένπ Αμηνιφγεζεο  

 Δθαξκνγά πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ εξγαιεέσλ ζπγθξηηηθάο αμηνιφγεζεο 

(benchmarking) 

 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΚΑΡΚΑΣΟΤΛΖ (Π.), Σν θξάηνο ζε κεηάβαζε – Απφ ηε «δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε» 

θαη ην «Νέν δεκφζην κάλαηδκελη» ζηε «δηαθπβέξλεζε», Δθδ. Η. ηδΫξεο, επηΫκβξηνο 

2004 

ΜΑΚΡΤΓΖΜΖΣΡΖ (Α.), Γηνίθεζε θαη Κνηλσλία, Η δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ 

Διιάδα,  ΔΗΓΔ, Δθδ. Αλη. Ν. Ϊθθνπια, Αζάλα – Κνκνηελά, 1999 

ΜΑΚΡΤΓΖΜΖΣΡΖ (Α.), Ν. Μηραιφπνπινο, Δθζέζεηο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε, 1950-1998,  Δθδ. Παπαδάζε, 2000  

ΠΑΝΟΤ (Κ.), Διιεληθή Γηνίθεζε θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, Δθδ. Παπαδάζε, 

2001  

BOZEMAN B, Public Management, Josey-Bass, 424 p. 

DRUCKER (P.F.), The practice of Management, London, Heinemann, 1955 

DEAL, (T.) and Kennedy, (A.), Corporate Cultures : The rights and Rituals of 

Corporate Life, Harmondsworth : Penguin, 1982 

HANDY, (Cb.), Understanding Organizations, 4th edition, Harmondsworth : 

Penguin, 1993 

LAWTON A., ROSE A., Organization & Management in the Public Sector, Pitmen, 

256p. 

PICQ (J.), dir. - L‟Etat en France, servir une nation ouverte sur le monde -, Rapport 

au Premier ministre - Paris : La documentation française, 1995 

ROBEY D, Designing Organizations, Irwin 

CAUDLE S.L., Reengineering for results: keys to Success from Government 

Experience,National Academy of Public Administration, Wash. D. C.  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ Σμήμα Γενικής Διοίκησης 

 

 23 

MALHOTRA Y, Business Process Redesign: An Overview, Engineering 

Management Review, vol. 26, no 3. 1998 

HOLZER M, Public Productivity Handbook, M. Dekker 

CAVE M, KOGAN M, SMITH R, Output & Performance Measurement in 

Government, Jessika Kingsley Publ. 

RUMMLER, G.A. Improving performance, Jossey-Bass 

FLOOD R.C, JACKSON M.C, Creative Problem Solving, Wiley 

MURPHY K.R, ClEVELAND J.N, Performance Appraisal, Ally & Bacon 

EUROPEAN COMMISSION, Benchmarking: Introduction and main principles 

applied to company benchmarking 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ Σμήμα Γενικής Διοίκησης 

 

 24 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ Σμήμα Γενικής Διοίκησης 

 

 25 

 

ΓΓ-Μ02: Ζ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε θαηαλφεζε ησλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ-κεζφδσλ ηνπ 

πζηάκαηνο Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο (Quality Management System-ISO 9001:2000) 

θαη ηνπ πζηάκαηνο Γηνέθεζεο Οιηθάο Πνηφηεηαο (Total Quality Management) κε 

εθαξκνγΫο ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε. Ηδηαέηεξε Ϋκθαζε δέλεηαη ζηελ παξνπζέαζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ ΜνληΫινπ Δπηρεηξεκαηηθάο Αξηζηεέαο (European Business Excellence 

Model) θαη ηνπ Κνηλνχ Πιαηζένπ Αμηνιφγεζεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (Common 

Assessment Framework) κε εθαξκνγά ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξάζεηο. Ζ 

ρξεζηκφηεηα φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπζηεκΪησλ εέλαη κεγΪιε δηφηη 

ζπκβΪιινπλ ζηε βειηέσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ 

νξγαληζκψλ. 

Οη κΫζνδνη δηδαζθαιέαο πεξηιακβΪλνπλ δηαιΫμεηο, ζπδάηεζε κε εθαξκνγά ηεο 

σθξαηηθάο κεζφδνπ, κειΫηεο πεξέπησζεο (case studies) θαη νκαδηθΫο εξγαζέεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Φηινζνθέα θαη βαζηθΫο αξρΫο γηα ηελ πνηφηεηα 

 Ζ Ϋλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο Γεκφζηεο Τπεξεζέεο 

 Βαζηθά Οξνινγέα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ελζσκΪησζά ηεο ζηηο 

ιεηηνπξγέεο ησλ Γεκνζέσλ Τπεξεζηψλ 

 ΑξρΫο ηεο Γηνέθεζεο Οιηθάο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο Θεσξέεο θαη 

πξαθηηθΫο ησλ κεγΪισλ ΓηδαζθΪισλ ηεο πνηφηεηαο θαη ε εθαξκνγά ηνπο ζην 

ΓηεζλΫο πεξηβΪιινλ 

 

2. ρεδηαζκφο θαη Δθαξκνγά ηνπ πζηάκαηνο Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο 

 Σν χζηεκα Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2000, ε θηινζνθέα θαη νη 

απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ 

 Παξαδεέγκαηα εθαξκνγψλ ηνπ πξνηχπνπ ζε ζπγθεθξηκΫλεο δηαδηθαζέεο ζην 

Γεκφζην ηνκΫα (ΜειΫηε Πεξέπησζεο) 

 

3. ρεδηαζκφο θαη Δθαξκνγά ηνπ πζηάκαηνο Γηνέθεζεο Οιηθάο Πνηφηεηαο 

 Ζ ελζσκΪησζε ηεο Γηνέθεζεο Οιηθάο Πνηφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο Γεκφζηεο 

Τπεξεζέεο 

 ΣερληθΫο θαη κΫζνδνη: θχθινη πνηφηεηαο, δηΪγξακκα ςαξνθφθθαιν, 

δηΪγξακκα Pareto 

 Ζ Ηαπσληθά θαη ε Ακεξηθαληθά πνιηηηθά γηα ηελ πνηφηεηα. Παξνπζέαζε ηνπ 

Deming Prize (Ηαπσλέα) θαη ηνπ Malcolm Baldrige National Quality Award 

(Ακεξηθά) 

 Παξαδεέγκαηα εθαξκνγψλ ηεο Γηνέθεζεο Οιηθάο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην 

ηνκΫα (ΜειΫηε Πεξέπησζεο) 
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4. Ζ Δπξσπατθά πνιηηηθά γηα ηελ πνηφηεηα ζην Γεκφζην ηνκΫα 

 Σν Δπξσπατθφ ΜνληΫιν Δπηρεηξεκαηηθάο Αξηζηεέαο κε εθαξκνγά ζην 

Γεκφζην ηνκΫα. Παξνπζέαζε ηεο θηινζνθέαο θαη ησλ θξηηεξέσλ ηνπ 

 Παξαδεέγκαηα εθαξκνγψλ ηνπ Δπξσπατθνχ ΜνληΫινπ Δπηρεηξεκαηηθάο 

Αξηζηεέαο ζε δεκφζηνπο Δπξσπατθνχο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξάζεηο (ΜειΫηε 

Πεξέπησζεο) 

 Σν Κνηλφ Πιαέζην Αμηνιφγεζεο (Common Assessment Framework) ηνπ 

Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο (European Institute of Public 

Administration) ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

BANK J., Μάλαηδκελη Οιηθήο Πνηφηεηαο, Αζάλα: Γθηνχξδαο Δθδνηηθά 2000 

ΓΔΡΒΗΣΗΧΣΖ Κ., Αληαγσληζηηθφηεηα κε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Αζάλα: 

Interbooks 2001 

DEMING W. E., Out of crisis, Cambridge, MA: MIT 1982 

DEMING W. E., The new Economics, Cambridge, MA: MIT 1993 

EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT, Self-assessment 

based on the EFQM Mod 1998 

JURAN J., M. Juran on leadership for quality: An Executive Handbook, New York: 

The Free Press (Macmillan). el for Business Excellence.  Brussels: EFQM 1989 

MALCOLM BALDRIGE, National Institute of Standards and Technology, USA, 

National Quality Award-1998 Criteria for Performance Excellence 1998 

OAKLAND J., Total organizational excellence, Oxford, UK: Butterworth Heinemann 

1999 
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ΓΓ-Μ03: Ζ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ. 

    ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΚΑΗΟΤ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

Σν εηζαγσγηθφ κΪζεκα αλαθΫξεηαη ζηα ζπληαγκαηηθΪ, θαλνληζηηθΪ θαη λνκηθΪ ζε 

ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο (εθεμάο ΚηΠ). ηφρνο ηνπ 

καζάκαηνο εέλαη ε αλΪδεημε ηδέσο ησλ δεηεκΪησλ πνπ Ϊπηνληαη ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ε αληέζηνηρε ελεκΫξσζε ησλ ζπνπδαζηψλ.  

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

1. Δηζαγσγά ζηα ζεζκηθΪ θαη λνκηθΪ δεηάκαηα πνπ ζΫηεη ε ΚηΠ ξπζκηζηηθΪ 

θαη εξκελεπηηθΪ πξνβιάκαηα) 

 Ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ΚηΠ σο πξνο ηελ παξαγσγά θαη εθαξκνγά ηνπ δηθαένπ 

 Γέθαην θαη Σερλνινγέα  

 Γέθαην πιεξνθνξηθάο ά/ θαη δέθαην ηεο πιεξνθνξέαο 

 

2. Σν ζπληαγκαηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαέζην ηεο Κνηλσλέαο ηεο Πιεξνθνξέαο 

 Γηθαέσκα ζηελ πιεξνθφξεζε 

 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο 

 Γηθαέσκα πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξέεο ηνπ Γεκφζηνπ ΣνκΫα 

 Ζ πξνζηαζέα ηνπ απνξξάηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ ΚηΠ 

 Ζ πξνζηαζέα ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ  ζηελ ΚηΠ 

 

3. Σν θαλνληζηηθφ πιαέζην γηα ηελ πξνζηαζέα πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ   

 Δπξσπατθφ θαη θνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαέζην 

 Ο λ. 2472/92 γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζέα 

πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ  

 

4. Εεηάκαηα πξνζηαζέαο δεδνκΫλσλ ζην πιαέζην ηεο ειεθηξνληθάο 

δηαθπβΫξλεζεο 

 Δπεμεξγαζέα πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ ζην πιαέζην ηεο ειεθηξνληθάο 

δηαθπβΫξλεζεο  

 Εεηάκαηα ειεθηξνληθάο ηαπηφηεηαο 

 Γηαρεέξηζε ηαπηφηεηαο ζε ππεξεζέεο ειεθηξνληθάο δηαθπβΫξλεζεο 

 
 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 
 

 

http://www.dpa.gr/ 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/ 

http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm  

http://www.dpa.gr/
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm
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http://www.epsigate.org/ 

www.ebusinessforum.gr 

www.egov.gr 

www.ekt.gr 

www.infosociety.gr 

www.cordis.europa.eu  

http://www.qlinks.net 
 

 

LINOS – ALEXANDER SICILIANOS AND GAVOUNELI MARIA (EDS.), 

MITROU L., “The Greek Law on the Protection of Personal Data” in “Scientific 

and Technological Developments and Human Rights”, Sakkoulas Publishers, 2001 

LINOS – ALEXANDER SICILIANOS AND GAVOUNELI MARIA (EDS.), 

ALIVIZATOS N. C., Privacy and Transparency: A difficult conciliation in 

“Scientific and Technological Developments and Human Rights”, Sakkoulas 

Publishers , 2001 

E-EUROPE, An Information Society for All. Communication on a Commission 

Initiative for the Special European Council of Lisbon, 23 and 24 March 2000. 

8/12/1999. Available at: http://europa.eu.int/comm/dg13/eeurope/home.htm 

OECD ECONOMIC STUDIES 16, “Infrastructure and Private sector Productivity”, 

Ford, R. and Poret P.,1991. 

GREEK PRIME MINISTER‟S OFFICE, Greece in the Information Society: Strategy 

and Actions, February 1999. Available at: www.primeminister.gr 

KUALA LUMPUR, KAUR H., Cyberlaws for Electronic Government – The 

Malaysian Experience. Proceedings of paper presentations at the International 

Symposium on Best Practice in Electronic Government at Shangri-la Hotel, 8-10 

December 1998. 

KILFOYLE P., A vision of the future, Public Sector IT insight, September 1999, 2:4, 

pp. 16-18. 

MALHOTRA Y., Role of Information Technology in Managing Organizational 

Change and Organizational Interdependence., Available at: 

http://www.brint.com/papers/change/, 1993 

MALHOTRA, Y. AL-SHEHRI A. AND JONES J.J., National Information 

Infrastructure: Myths, Metaphors And Realities., Available at: 

http://www.brint.com/papers/nii/, 1995 

MOHD T. H., KUALA LUMPUR, Global Network Centricity: Boon or Bane for 

developing countries. Proceedings of paper presentations at the International 

Symposium on Best Practice in Electronic Government at Shangri-la Hotel, 8-10 

December 1998. 

ΓΗΔΘΝΉ ΓΗΑΚΔΦΖ, POULLET Τ. “Basic concepts of Data Protection and New 

information Technologies” ζην «ΝνκνζεηηθΪ πξνβιάκαηα πξνζηαζέαο ησλ 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ» Αζάλα , 18-20 Ννεκβξένπ 1987,  Ϊθθνπιαο 1991 

LINOS – ALEXANDER SICILIANOS AND GAVOUNELI MARIA (EDS.), 

SICILIANOS L.- A., “International Protection of personal Data: Privacy,  Freedom 

of Information or both” in “Scientific and Technological Developments and Human 

Rights”, Sakkoulas Publishers , Athens 2001 

http://www.ebusinessforum.gr/
http://www.egov.gr/
http://www.ekt.gr/
http://www.infosociety.gr/
http://www.cordis.europa.eu/
http://www.qlinks.net/
http://europa.eu.int/comm/dg13/eeurope/home.htm
http://www.primeminister.gr/
http://www.brint.com/papers/change/
http://www.brint.com/papers/nii/
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S. SIMITIS, Reviewing Privacy in an Information Society, UPRL, 1987 

WAKEFIELD J., Government's digital plans unheard of – survey, 20 May 1999. 

Available at: http://www.zdnet.co.uk/news/1999/19/ns-8200.html , 1999 

WAKEFIELD J. , Electronic government could hamper privacy, Friday, 16 July 

1999. Available at: http://www.zdnet.co.uk/news/1999/28/ns-8916.html, 1999 

 COASE R.H. “The firm, the Market and the Law” The University of Chicago Press, 

Chicago and London, 1988  

 «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο δηαρείξηζεο ηεο Πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ξνψλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ», ΟΟΑ, 1980 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ, επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα «Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πιεξσκέο θαη άιιεο ζρεηηθέο εξγαζίεο», 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο:Πξφηαζε Νν  R (90) 19, 1995 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΔ., Πξφηαζε Οδεγίαο γηα ην Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην 

07/12/1999., http://www.gge.gr/08commerce/ekselikseis.htm 

πλζήθε έλγθελ ζην International Legal Materials 84 (1991) 

http://www.zdnet.co.uk/news/1999/19/ns-8200.html
http://www.zdnet.co.uk/news/1999/28/ns-8916.html
http://www.gge.gr/08commerce/ekselikseis.htm


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ Σμήμα Γενικής Διοίκησης 

 

 30 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ Σμήμα Γενικής Διοίκησης 

 

 31 

 

ΓΓ-02: ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

     ΓΖΜΟΗΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 
 

ΓΓ-Μ04: ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔ & ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖΡΗΞΖ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο απηνχ ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα παξνπζηΪζεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζέσλ 

Δπελδχζεσλ θαη ην Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο, λα ζρνιηΪζεη ηηο ιεηηνπξγηθΫο ηνπο 

ζρΫζεηο θαη λα αλαπηχμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ρξεκαηνδνηνχληαη νη δεκφζηεο 

επελδχζεηο θαη νη ππνδνκΫο ζηελ ΔιιΪδα. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΚαηΪ ελφηεηα ην κΪζεκα Ϋρεη ηελ θαησηΫξσ δηΪξζξσζε: 

 

1. Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ 

 Θεζκηθφ πιαέζην πξνυπνινγηζκνχ δεκνζέσλ επελδχζεσλ θαη ε ζρΫζε ηνπ κε 

ην ΚΠ 

 ΑλΪιπζε βαζηθψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκΪησλ, απνθΪζεσλ θαη 

εγθπθιέσλ δηαηαγψλ 

 χληαμε ΠξνγξΪκκαηνο Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), εθηΫιεζε απηνχ 

 Γηαδηθαζέα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Ϋξγσλ 

 Έιεγρνη ΠΓΔ, ΔιεγθηηθΫο ΑξρΫο 

 

2. Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο 

 Κνηλνηηθφ πιαέζην ζηάξημεο - ζχληαμε, Ϋγθξηζε, πινπνέεζε 

 ΓηαξζξσηηθΪ ηακεέα θαη Σακεέν πλνράο 

 ΚνηλνηηθΫο Πξσηνβνπιέεο 

 Έιεγρνη πξνγξακκΪησλ θαη δαπαλψλ 

 πκβνιά ηνπ ΚΠ ζηελ αλΪπηπμε ηεο Δζληθάο Οηθνλνκέαο 

 

3. Γεκνζηνλνκηθά ΑπνθΫληξσζε ζηελ ΔιιΪδα 

 Έλλνηεο θαη νξηζκνέ ηεο απνθΫληξσζεο 

 Ζ δεκνζηνλνκηθά απνθΫληξσζε 

 Ζ ζπκκεηνρά ησλ απνθεληξσκΫλσλ βαζκέδσλ θξαηηθάο δηνέθεζεο θαη ηεο 

ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο ζηελ δηαρεέξηζε ησλ πφξσλ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΓΔΡΟΝΣΑ Α., Γεκφζην Οηθνλνκηθφ Γίθαην, Αζάλα – Κνκνηελά: Ϊθθνπιαο 2002 
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ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ Θ., Δηζαγσγή ζηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, Αζάλα: Δθδφζεηο 

ΜπΫλνο 1997 

ΚΑΡΑΓΗΧΡΓΑ Γ., Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 2 – νη Γεκνζηνλνκηθνί Θεζκνί, Αζάλα: 

Παπαδάζεο 1981 

ΚΟΡΟ Γ., Γεκνζηνλνκηθφ Γίθαην, Αζάλα: Ϊθθνπιαο 1985 

ΜΠΑΡΜΠΑ Ν., ηνηρεία Γεκνζηνλνκηθνχ Γηθαίνπ, Αζάλα Θεζζαινλέθε: 

Ϊθθνπιαο 2002 

ΠΔΣΡΑΚΟ Γ., ΦΤΥΑΡΖ Γ., Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, Δθδφζεηο 

Κξηηηθά (2004 

ΟΛΓΑΣΟ Γ., Γεκφζην Λνγηζηηθφ, Θεζζαινλέθε: Δθδφζεηο Γεκφπνπινπ 2001 

Δγθχθιηνη θαηάξηηζεο ηνπ Π.Γ.Δ.  

Θεζκηθφ πιαίζην δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη Κ.Π..  

Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο- Δηζεγεηηθέο εθζέζεηο 

Γεκνζηνλνκηθφο Καλνληζκφο ηεο ΔΔ αξηζκ. 1605/2002 

Νφκνο 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θ.α.» 

Σα Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο γηα ηελ Διιάδα 2000-2006 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζκ. 1260/1999 «Πεξί Γεληθψλ Γηαηάμεσλ γηα ηα Γηαξζξσηηθά 

Σακεία» 

ρέδηα αλακφξθσζεο θαλνληζκψλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 

Νφκνο 2860/2000 «Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ ΚΠ θ.α.» 
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ΓΓ-Μ05: ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε παξνπζέαζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο 

ιεηηνπξγέαο ηνπ ζε φηη αθνξΪ ηα δεκνζηνλνκηθΪ ηνπ ζηνηρεέα, ηε λνκηθά ηνπ βΪζε, 

ηελ εθαξκνγά ηνπ θαη ηα πξνβιάκαηα πνπ παξνπζηΪδνληαη θαηΪ ηελ εθαξκνγά ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ απαηψλ θαη ησλ δηαξξνψλ θεθαιαένπ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. ΔηζαγσγηθΪ ηνηρεέα 

ΓεληθΪ πεξέ Δπξσπατθάο Οηθνλνκηθάο Οινθιάξσζεο. 

 

2. Γηαρξνληθά Πνξεέα Γηακφξθσζεο ηνπ πζηάκαηνο Υξεκαηνδφηεο ηεο ΔΔ 

ΔμΫιημε ηνπ Ύςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ Πεγψλ ρξεκαηνδφηεζάο ηνπ 

(Έζνδα ηεο Έλσζεο) δηαρξνληθΪ, απφ ηελ έδξπζε ησλ θνηλνηάησλ κΫρξη ζάκεξα. 

 

3. ΚαηΪξηηζε θαη Γηαρεέξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

 Ο ξφινο ησλ νξγΪλσλ ηεο ΔΔ 

- Δπξσπατθά Δπηηξνπά => Πξφηαζε θαη ΔθηΫιεζε /Γηαρεέξηζε 

- πκβνχιην ΔΔ => Έγθξηζε 

- Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην => Δπηθχξσζε 

- Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλΫδξην => Έιεγρνο 

 Ο Γεκνζηνλνκηθφο Καλνληζκφο θαη νη ΓεκνζηνλνκηθΫο ΑξρΫο 

- Δλφηεηα θαη Απζεληηθφηεηα 

- Δηάζηα ΓηΪξθεηα 

- Δληαέα Ννκηζκαηηθά ΜνλΪδα 

- Καζνιηθφηεηα 

- ΗζνζθΫιηζε 

- Δηδηθφηεηα 

- Υξεζηά Γεκνζηνλνκηθά Γηαρεέξηζε 

- ΓηαθΪλεηα 

 

4. Οη ΚνηλνηηθΫο ΓαπΪλεο (Έμνδα) 

 Ζ αλαδηαλεκεηηθά ιεηηνπξγέα  ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

 Δέδε Γαπαλψλ 

- ΓαπΪλεο Κνηλάο Αγξνηηθάο Πνιηηηθάο 

- ΓαπΪλεο Γηαξζξσηηθψλ Γξαζηεξηνηάησλ (ΓηαξζξσηηθΪ Σακεέα: ΔΣΠΑ, 

ΔΚΣ, ΔΓΣΠΔ, ΥΜΠΑ) 

- Άιιεο ΔζσηεξηθΫο ΠνιηηηθΫο 

- ΔμσηεξηθΫο Γξαζηεξηφηεηεο 

- ΓηνηθεηηθΫο ΓαπΪλεο 
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- Δγγπάζεηο 

- Πξν-εληαμηαθά Βνάζεηα 

 

5. Πξνβιάκαηα ζηελ ΚαηΪξηηζε / Γηαρεέξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

 ΓηαζθΪιηζε απΫλαληη ζε ΑπΪηεο θαη ΓηαξξνΫο Κεθαιαέσλ (Δπξσπατθά 

Τπεξεζέα γηα ηελ ΚαηαπνιΫκεζε ηεο ΑπΪηεο) 

 

6. Γηεχξπλζε, χληαγκα θαη Πξνυπνινγηζκφο 

 Σν λΫν Γεκνζηνλνκηθφ Πιαέζην 2007-2013 (ηφρνη θαη Πξνηεξαηφηεηεο) 

 

7. Οξηδφληηεο θαη ΣνκεαθΫο ΠνιηηηθΫο 

 ηφρνη ησλ πνιηηηθψλ, πνηνηηθνέ θαη πνζνηηθνέ 

 Απνηχπσζε ησλ ζηφρσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

 Γηαρεέξηζε κΫζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ. 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Θα δηαλεκεζνχλ ζεκεηψζεηο φπνπ ζα αλαθΫξνληαη κε ιεπηνκΫξεηα ηα ππνζηεξηθηηθΪ 

θεέκελα φπσο πλζάθεο, Καλνληζκνέ, Οδεγέεο θαη Ϋγγξαθα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 
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ΓΓ-Μ06: ΚΡΑΣΗΚΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εθπαέδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε ζΫκαηα ζρεηηθΪ κε ηηο 

πξνκάζεηεο ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα. Ζ εμνηθεέσζά ηνπο κε ην ζεζκηθφ πιαέζην, θαζψο 

θαη κε ηα εξγαιεέα ηεο ζεσξεηηθάο θαη εκπεηξηθάο αλΪιπζεο ηνπ ηνκΫα ησλ θξαηηθψλ 

πξνκεζεηψλ, ζα ηνπο επηηξΫςεη λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθΪ ηφζν ηνπο πφξνπο, 

φζν θαη ηηο πνιηηηθΫο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπγθεθξηκΫλεο δαπΪλεο. 

ΔπηπιΫνλ, κΫζσ ηεο κειΫηεο ζπγθεθξηκΫλσλ πεξηπηψζεσλ, επηδηψθεηαη ε εμνηθεέσζε 

ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηηο πξαθηηθΫο θαη ηηο δηαδηθαζέεο πνπ αθνινπζεέ ε Γεκφζηα 

Γηνέθεζε γηα ηελ πινπνέεζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηε ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβΪζεσλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ καζεκΪησλ αλαπηχζζνληαη ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θξαηηθΫο 

αγνξΫο θαη γέλεηαη αλαθνξΪ ζηελ πξαθηηθά ηεο Γηνέθεζεο ζηνλ ηνκΫα ησλ 

πξνκεζεηψλ. 
 

1. Σν ζεζκηθφ πιαέζην ησλ Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ 

 ΓεληθΫο αξρΫο θαη φξγαλα, ζχκθσλα κε ην εζληθφ θαη ην θνηλνηηθφ δέθαην 

 Γηεμαγσγά θαη θαηαθχξσζε ησλ δηαγσληζκψλ – πξνζηαζέα ησλ 

δηαγσληδνκΫλσλ απφ ηπρφλ απζαηξεζέεο ηνπ αλαζΫηνληνο θνξΫα 

 Ζ δηελΫξγεηα θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ ζε παγθφζκην επέπεδν: ην ζχζηεκα ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ 
 

2. Γεκφζηεο ΠνιηηηθΫο Πξνκεζεηψλ 

 Οη πξνκάζεηεο σο εξγαιεέα Ϊζθεζεο δεκνζέσλ πνιηηηθψλ (δεκνζηνλνκηθά, 

βηνκεραληθά, εκπνξηθά, ηερλνινγηθά) 

 Γηεζλεέο εμειέμεηο – εληαέα αγνξΪ 

 Ζ αμηνπνέεζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ / πξνκάζεηεο 

 Ζ ζπκβνιά ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα ζηελ αλΪπηπμε ησλ 

Οηθνλνκηψλ 
 

3. Γηνέθεζε Πξνκεζεηψλ 

 πζηάκαηα Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ 

 ηξαηεγηθά δηνέθεζε ησλ πξνκεζεηψλ 

 ΟξγΪλσζε νξγαληζκνχ θαη πξνκάζεηεο 

 Κξηηάξηα επηινγάο θαη αλΪζεζεο πξνκεζεηψλ 

 χγρξνλεο ΣερληθΫο ρεδηαζκνχ θαη Τινπνέεζεο ησλ Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ 
 

4. Πξαθηηθά ηεο Γηνέθεζεο ζηνλ ΣνκΫα ησλ Πξνκεζεηψλ 

 Γνκά πξνθάξπμεο – γεληθφ θαη εηδηθφ κΫξνο 

 Απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ – Δγγπάζεηο 

 ΓηελΫξγεηα δηαγσληζκνχ – Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 
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 Καηαθχξσζε – χλαςε ζχκβαζεο 

 ΔθηΫιεζε ζχκβαζεο 

 ΔλζηΪζεηο – ΠξνζθπγΫο 

 Δληαέν Πξφγξακκα Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ 

 ΔλδεηθηηθΪ παξαδεέγκαηα  

 χγρξνλα πζηάκαηα Πξνκεζεηψλ 

 

5. ΖιεθηξνληθΫο Γεκφζηεο Πξνκάζεηεο 

 Τπφ δηακφξθσζε Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ   

(ΔΖΓΠ) 

 Θεζκηθφ πιαέζην Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ 

 Δέδε Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεπηηθψλ Γηαδηθαζηψλ 

 Πξνβιάκαηα κεηΪβαζεο απφ ην ππΪξρνλ ζχζηεκα Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ ζην 

ΔΖΓΠ 

 

 
 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 

ΜΑΡΓΑ Γ., Σα Οηθνλνκηθά ησλ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, (Θεζζαινλέθε: Επγφο), 

1999 

ARROWSMITH S. & DAVIES A., Editors, Public Procurement: Global Revolution, 

(London: Kluwer Law ), 1998 

ARROWSMITH S., LINARELLI J., WALLACE D., Regulation Public 

Procurement: National and International Perspective, edited by Arrowsmith S. 2000 

JOUCOUR Y. K. PENAUD P., L‟Achat Public, Paris: Editions d‟ Organisation 2000 

THOMAS M., Gestion des stocks par MCPN, (Paris: Puf) 1992 

PETER BLOMBERG A., Model for Performance Measurement (PM) of National 

Public Procurement Systems, World Bank 2004 

THOMAS MILLS, Public Procurement of Design-Build and Construction 

Management Services. 

Australian Procurement and Construction Council, Key issues in Procurement 

through, Public Private Partnerships (PPPs), November 2002 

THAI V. K., Public Procurement re-examined, Journal of Public Procurement, 

Vol.1, Issue 1, Pp. 9-50, 2001 

Οδεγία 93/36 πεξί ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ 

Π.Γ. 370/95 – πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ πξνο 

ηελ Οδεγία 93/36 

Ν.  2286/95 πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ 

Π.Γ. 394/96 – Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ 

Οδεγία 92/50 πεξί ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ 

Π.Γ. 346/98 – πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηελ Οδεγία 92/50 

Ν.  2362/95 ( άξζξα 79 έσο θαη 85 ) πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ 
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Οδεγία 97/52 πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ Οδεγηψλ 92/50 θαη 93/36 

Γλσκνδφηεζε αξ. 223/97 ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο – πεξί ησλ 

εθαξκνζηέσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο 

Ν. 2522/97 πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ  

Οδεγία 89/665 

Π.Γ. 113/92 – ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ ή κέηξσλ ηερληθήο 

βνήζεηαο 

Οδεγία 2004/18/εθ 

Οδεγία 2004/17/εθ 
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ΓΓ-03: ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ Δ ΔΘΝΗΚΟ & ΔΝΧΗΑΚΟ 

        ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

ΓΓ-Μ07: ΑΝΑΛΤΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε ρξάζε ησλ 

βαζηθψλ εξγαιεέσλ αλΪιπζεο δεκνζέσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ θξΪηνπο ζηε ζχγρξνλε ΔιιΪδα, Σν αληηθεέκελν ηεο 

κειΫηεο εέλαη νη απνθΪζεηο κε ηηο νπνέεο ε θπβΫξλεζε, επεξεΪδεη ηελ πιηθά θαη Ϊπιε 

ππφζηαζε ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ ππνθεέκελσλ πνπ δξνπλ ζηα φξηα ηεο 

δηθαηνδνζέαο ηεο.  πγθεθξηκΫλα, ε ζπδάηεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θαηλνκΫλνπ ηεο αιιαγάο ζην πεδέν ησλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ. Γηαηέ, πφηε θαη πψο 

αιιΪδνπλ νη δεκφζηεο πνιηηηθΫο; Γηαηέ θαη θΪησ απφ πνηεο ζπλζάθεο θΪπνηα δεηάκαηα 

θαηαθΫξλνπλ λα γέλνπλ ζΫκαηα πξνηεξαηφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε θαη θΪπνηα φρη; 

Γηαηέ θΪπνηεο ελαιιαθηηθΫο επέιπζεο ησλ δεηεκΪησλ πξνηηκψληαη απφ ηηο 

θπβεξλάζεηο ζε ζρΫζε κε Ϊιιεο πνπ αγλννχληαη; Γηαηέ νη λΫεο πνιηηηθΫο ζπΪληα 

πινπνηνχληαη φπσο ζρεδηΪζηεθαλ; Με πνην ηξφπν αμηνινγνχληαη ζηφρνη θαη 

απνηειΫζκαηα; Με πνην ηξφπν νη κεηαξξπζκέζεηο, σο εκπξφζεηε θπβεξλεηηθά δξΪζε, 

Ϋρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρνχο Ϋθβαζεο;  Σα παξαπΪλσ εξσηάκαηα 

εμεηΪδνληαη ζην πιαέζην  ηεο ειιεληθάο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη απαληάζεηο 

αλαδεηνχληαη κΫζα απφ ηελ  εμΫηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν αιιειεπηδξνχλ 

ζπκθΫξνληα, ελαιιαθηηθΫο πξνηΪζεηο θαη ζεζκηθνέ παέθηεο (εγρψξηνη θαη 

ππεξεζληθνέ), κΫζα ζην δνκεκΫλν πιαέζην θαλφλσλ (εγρψξησλ, επξσπατθψλ, 

δηεζλψλ) ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηάκαηνο.  

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Οη δηαζηΪζεηο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθάο (νξηζκνέ, αλαιπηηθΪ εξγαιεέα) 

 Ζ αλΪιπζε δεκφζησλ πνιηηηθψλ σο επηζηεκνληθφ πεδέν 

 Ση εέλαη  δεκφζηα πνιηηηθά  

 Σα Δξγαιεέα ηεο δεκφζηαο πνιηηηθάο  

 Καηεγνξέεο Γεκνζέσλ Πνιηηηθψλ  

 Οη αλαιπηηθΫο θαηεγνξέεο ηεο θπβεξλεηηθάο αηδΫληαο 

 Ζ θαηΪηαμε θαη ηα εξγαιεέα δεκνζέσλ πνιηηηθψλ ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ 

ζχζηεκα 

 

2. Ζ δηακφξθσζε ησλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ 

 Οη Δκπιεθφκελνη Παέθηεο: 

- Ζ πιεπξΪ ηεο εμσηεξηθάο δάηεζεο, εθ κΫξνπο ηεο θνηλσλέαο, γηα δεκφζηεο 

πνιηηηθΫο 

- Ζ πιεπξΪ ηεο εζσηεξηθάο πξνζθνξΪο  ζηελ παξαγσγά δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ 
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- Ζ θπβΫξλεζε, ε δεκφζηα δηνέθεζε, ηα θφκκαηα, νη νκΪδεο ζπκθεξφλησλ 

θαη ε θνηλσλέα πνιηηψλ, ηα ΜΜΔ θαη ε πξνζηηζΫκελε αμέα ηνπο ζην 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θπβεξλεηηθάο αηδΫληαο ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα 

 Ζ Γηακφξθσζε ηεο Κπβεξλεηηθάο ΑηδΫληαο:  

- Ζ ΑλΪδεημε πξνβιεκΪησλ θαη ε πηνζΫηεζε ελαιιαθηηθψλ επέιπζεο ηνπο: 

 Οξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο ά ε πξαθηηθά ηνπ «βιΫπνληαο θαη θΪλνληαο» 

απφ ηνπο δξψληεο; 

 ΥανηηθΪ κνληΫια ιάςεο θπβεξλεηηθψλ απνθΪζεσλ (Marsch & 

Olsen‟s Garbage Can model), 

 Σν κε γξακκηθφ κνληΫιν ησλ ηξηψλ ξεπκΪησλ (Kingdon‟s Three 

Streams Model), 

 Οη ΔπηζηεκηθΫο Κνηλφηεηεο - Γέθηπα Πνιηηηθάο – πκκαρέεο 

ΤπεξΪζπηζεο (Advocacy Coalitions)  

 Ζ Νενζεζκηθά πξνζΫγγηζε 

- ΑλΪδεημε πξνβιεκΪησλ θαη επηινγά ελαιιαθηηθψλ ζηελ αηδΫληα ησλ 

θπβεξλάζεσλ ηεο κεηαπνιηηεπηηθάο ΔιιΪδαο 

 

3. Ζ πινπνέεζε ησλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ 

 Θεσξέεο γηα  ηελ θαηαλφεζε ηεο εκθΪληζεο ηνπ ειιεέκκαηνο πινπνέεζεο ησλ 

δεκνζέσλ πνιηηηθψλ 

 Σξφπνη πεξηνξηζκνχ ηνπ ειιεέκκαηνο 

 Έιιεηκκα πινπνέεζεο κεηαξξπζκέζεσλ, γξαθεηνθξαηηθά δηνιέζζεζε, θαη 

ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα (λΫν κΪλαηδκελη, 

αλεμΪξηεηεο ξπζκηζηηθΫο αξρΫο, ειεγθηΫο δεκφζηαο δηνέθεζεο θιπ) 

 

4. Ζ Αμηνιφγεζεο Γεκνζέσλ Πνιηηηθψλ 

 Σξφπνη-κνξθΫο αμηνιφγεζεο 

 Δξγαιεέα Αμηνιφγεζεο: 

 Ζ αλΪιπζε θφζηνπο -νθΫινπο 

 Ζ εζηθά αλΪιπζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αυισλ παξακΫηξσλ 

 Ζ αμηνιφγεζε ζηελ παξαγσγά δεκνζέσλ πνιηηηθφ ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ 

ζχζηεκα  

 

5. Πνιπεπέπεδε ΓηαθπβΫξλεζε: Ο ξφινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζηε 

Γηακφξθσζε ησλ Γεκνζέσλ Πνιηηηθψλ ζηε χγρξνλε ΔιιΪδα  

 ΘεσξεηηθΪ εξγαιεέα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο παξαγσγάο δεκνζέσλ πνιηηηθψλ 

ηεο Δ.Δ. 

 Ννκηκνπνέεζε θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πνιπ-επέπεδε δηαθπβΫξλεζε 

ηεο  Δ.Δ. 

 Ζ Ϋθηαζε θαη ηα φξηα ηνπ εμεπξσπατζκνχ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζηελ 

ΔιιΪδα 

 

6. ΠξνυπνζΫζεηο γηα επηηπρεέο κεηαξξπζκέζεηο δεκνζέσλ πνιηηηθψλ ζην 

ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα  

 Δπηρεηξεκαηέεο πνιηηηθάο (policy entrepreneurs)  

 Ο ξφινο ηεο Ζγεζέαο 

 Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ελφο νινθιεξσκΫλνπ ζρεδένπ κεηαξξχζκηζεο 
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ΓΓ-Μ08: ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ & ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εκβΪζπλζε ζηα δεηάκαηα νξγΪλσζεο θαη ιεηηνπξγέαο 

ηνπ επξσπατθνχ ελσζηαθνχ ζπζηάκαηνο, θαζψο θαη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ 

κε ηελ «πξαγκαηηθά» ιεηηνπξγέα ηνπ, ζε φιεο ηηο θΪζεηο θαη ζηΪδηα ηεο πνιηηηθάο 

δηαδηθαζέαο. 

ηφρνο ηνπ εέλαη ε παξνρά εθαξκνζκΫλσλ γλψζεσλ γηα ηηο θχξηεο δηαδηθαζέεο ηεο 

Δπξσπατθάο δεκφζηαο πνιηηηθάο. ΠαξνπζηΪδνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν θαη κε ηε 

ρξάζε εθαξκνγψλ νη ζχγρξνλεο κΫζνδνη ζρεδηαζκνχ ησλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ ζην 

λΫν ζχλζεην θαη πνιπεπέπεδν πεξηβΪιινλ ηνπ «επξσπατθνχ δεκφζηνπ ρψξνπ». 

Αλαιχνληαη νη δηαδηθαζέεο θαζψο θαη ε ζπκβνιά ησλ επηκΫξνπο ζεζκηθψλ θνξΫσλ 

δξΪζεο θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρΫζεσλ ζηελ αλΪπηπμε ησλ Δπξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

Γέλεηαη Ϋκθαζε ζηελ εμνηθεέσζε κε ηα επηκΫξνπο δεηάκαηα ηεο Δπξσπατθάο 

Γεκφζηαο Πνιηηηθάο κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πεξαηηΫξσ εμεηδέθεπζεο ζηελ 

αλΪιπζε ησλ Δπξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ην πιαέζην ηνπ καζάκαηνο, επηρεηξεέηαη ε αλΪιπζε ηεο ελσζηαθάο πνιηηηθάο 

δηαδηθαζέαο:  

- ζε φιεο ηηο θΪζεηο θαη ηα ζηΪδηα αλΪπηπμάο ηεο (δηακφξθσζε, πινπνέεζε, 

αμηνιφγεζε),  

- ζην ζχλνιν ησλ επηπΫδσλ δηνέθεζεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ επξσπατθφ δεκφζην 

ρψξν (ππεξεζληθφ, εζληθφ, ηνπηθφ),  

- ζην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ), εζληθψλ θαη δηεζλψλ θαη  

- κε επέθεληξν ηφζν ηηο ηππηθΫο φζν θαη ηηο Ϊηππεο ζρΫζεηο θαη δηαδηθαζέεο. 

 

1. Γεληθά Δηζαγσγά 

 Ζ ζεκεξηλά ΔΔ. 

 Ο ξφινο ηνπ ΚξΪηνπο ζηελ ΔΔ. 

 χγρξνλα ζεσξεηηθΪ ππνδεέγκαηα. 

 

2. Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ Η: Σν πνιηηηθφ πεξηβΪιινλ δηακφξθσζεο 

πνιηηηθάο 

 Ζ νξγΪλσζε ηεο θνηλνηηθάο δηνέθεζεο: ζπκπεξηιακβΪλεηαη ε ζρΫζε 

(νξγαληθά θαη ιεηηνπξγηθά) κε ηα Ϊιια επέπεδα δηνέθεζεο (εζληθφ θαη ηνπηθφ). 

 Ο ξφινο ησλ πνιηηηθψλ-θνκκαηηθψλ νηθνγελεηψλ ζην ελσζηαθφ ζχζηεκα. 

 Ζ δηακεζνιΪβεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη Ϊιισλ ζπκθεξφλησλ ζην ελσζηαθφ 

ζχζηεκα. 
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3. Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ ΗΗ: Σα ζηΪδηα δηακφξθσζεο πνιηηηθάο θαη 

ιάςεο απνθΪζεσλ 

 Ζ δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθάο: ην ζχζηεκα ιάςεο ησλ απνθΪζεσλ θαη ε 

πξαγκαηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ ελσζηαθνχ ζπζηάκαηνο (εκεξάζηα δηΪηαμε, 

πξνλνκνζεηηθά θνηλνηηθά δηαδηθαζέα, δηακφξθσζε ηεο εζληθάο επξσπατθάο 

πνιηηηθάο, λνκνζεηηθά δηαδηθαζέα). 

 Ο ξφινο ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο, ηνπ πκβνπιένπ, ηνπ ΔΚ θαη ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ νξγΪλσλ ηεο ΔΔ ζηε ιάςε ησλ απνθΪζεσλ. 

 Ο ξφινο ησλ εζληθψλ δηνηθάζεσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ Δπξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ. 
 

4. Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ ΗΗΗ: Ζ πινπνέεζε πνιηηηθάο θαη ν Ϋιεγρνο ηεο 

ζπκκφξθσζεο 

 Ζ εθηειεζηηθά ιεηηνπξγέα ζε ελσζηαθφ επέπεδν, ην θαηλφκελν ηεο 

Δπηηξνπνινγέαο, νη λΫεο κνξθΫο δηνέθεζεο θαη ην ζχζηεκα ησλ απηφλνκσλ 

επξσπατθψλ νξγαληζκψλ. 

 Ζ πξφθιεζε ηεο εθαξκνγάο ησλ Δπξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζε ζπγθξηηηθφ εζληθφ 

θαη πεξηθεξεηαθφ επέπεδν. 

 Ζ ελζσκΪησζε θαη εθαξκνγά ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαένπ ζηελ ειιεληθά 

εζσηεξηθά Ϋλλνκε ηΪμε, ν ξφινο ηεο Γηνέθεζεο. 

 Ζ παζνινγέα ηεο εθαξκνγάο, ε αληηκεηψπηζά ηεο, νη δηαδηθαζέεο θαη νη 

κεραληζκνέ ειΫγρνπ. 

 Ζ πινπνέεζε ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ ΔιιΪδα, ν ξφινο ηεο εζληθάο 

Γηνέθεζεο θαη ηα πξνβιάκαηα πξνζαξκνγάο. 
 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 

ANASTOPOULOS,. In Making European policies work/L‟ Europe des 

administrations?, edited by H. Siedentopf and J. Ziller. Bruxelles/ London:  

Bruylant/sage, Jean, Greece, 1988 

ARMSTRONG, KENETH AND BULMER, SIMON, The governance of thε Single 

European Market, Manchester: Manchester University Press1998 

DIMITRAKOPOULOS, DIONYSSIS AND PASSAS ARGYRIS, Greece in the 

European Union, Routledge, London, 2004 

DIMITRAKOPOULOS, DIONYSSIS AND RICHARDSON JEREMY, 

Implementing EU public policy, ζην European Union. Power and policy-making, 

edited by J. Richardson, London, Routledge 2001 

DIMITRAKOPOULOS, DIONYSSIS, Learning and steering: changing 

implementation patterns and the Greek central government, Journal of European 

Public Policy, 8:4, 604-622, 2001 

DIMITRAKOPOULOS, DIONYSSIS, The Transposition of EU law: „Post-decisional 

Politics‟ and Institutional Economy, European Law Journal, 7:4, 442-458, 2001 

ΔΚΔΜΔ/EIPA, Δζληθή Γηνίθεζε θαη Κνηλνηηθφ Γίθαην, πκπφζην: Η εθαξκνγή ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ απφ ηελ εζληθή δηνίθεζε ππφ ην θσο ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΓΔΚ, 

Ϊθθνπιαο, Αζάλα 1993 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ Σμήμα Γενικής Διοίκησης 

 

 45 

FRANGAKIS NIKOS AND PAPAYANNIDES ANTONIOS, Greece: a never-ending 

story of mutual attraction and estrangement, ζε Wessels W., Maurer A. & Mittag J 

Fifteen into one? The European Union and its member states, Manchester University 

Press, Manchester 2003 

FRANGAKIS NIKOS, Law harmonization. In Greece and EC membership 

evaluated, edited by P. Kazakos and P. C. Ioakimidis. London Pinter 1994 

GREENWOOD JUSTIN, Representing Interests in the European Union, Macmillan 

1997 

HIX SIMON, The Political System of the European Union, Palgrave 1999 

ΗΧΑΚΔΗΜΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Διιεληθφ Κξάηνο. 

Δπηπηψζεηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ ελνπνηεηηθή δηαδηθαζία, Αζάλα, ΘεκΫιην 1998 

KASSIM HUSSEIN PETERS B. GUY AND WINCENT WRIGHT, The National 

Co-ordination of EU Policy. The Domestic Level, Oxford University Press. 2000 

KASSIM, HUSSEIN  MENON, ANAND  PETERS, B. GUY AND VINCENT 

WRIGHT, The National Co-ordination of EU Policy. The European Level, Oxford 

University Press 2001 

KNILL, CHRISTOPH, The Europeanisation of National Administrations, Cambridge 

University Press 2001 

LAVDAS, KOSTAS, The Europeanization of Greece: Interest Politics and the Crises 

of Integration, London: Macmillan, 1997 

MΑΚΡΤΓΖΜΖΣΡΖ, ΑΝΣΧΝΖ ΚΑΗ ΠΑΑ, ΑΡΓΤΡΖ, Η ειιεληθή δηνίθεζε 

θαη ν ζπληνληζκφο ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο. Αζάλα: Αλη. Ν. Ϊθθνπιαο. 1994 

MENDRINOU M., “Non-Compliance and the Commission‟s Role in Integration“. 

Journal of European Public Policy. 3:1, 1996 

NUGENT NEIL, The Government and Politics of the European Union. 

Basingstoke/London: Macmillan 1999 

PASSAS ANARGYROS, AND CONSTANTIN STEPHANOU, Grece. In Les Etats 

membres de l‟ Union Europeenne: Adaptations-mutations-resistances, edited by J. 

Rideau. Paris: LGDJ 1997 

PEDLER ROBIN AND SCHAEFER GUENTHER, Shaping European Law and 

Policy. The Role of Committees and Comitology in the Political Process, EIPA 96/09 

1996 

ΚΑΝΓΑΜΖ ΝΗΚΟ, Η θνηλνηηθή ιεηηνπξγία ηεο εζληθήο δηνίθεζεο. Αζάλα: Αλη. 

Ν. Ϊθθνπιαο 1990 

SPANOU CALLIOPE, European Integration in Administrative Terms: A Framework 

for Analysis and the Greek Case, Journal of European Public Policy, 5: 467-84 1996 

SPANOU CALLIOPE, Greece, ζην The National Co-ordination of EU Policy, edited 

by Hussein Kassim, B. Guy Peters, and Vincent Wright, Oxford University Press 2000 

ΠΑΝΟΤ ΚΑΛΛΗΟΠΖ, Διιεληθή Γηνίθεζε θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, Αζάλα, 

Παπαδάζεο 2001 

TSINISIZELIS MICHALIS, Greeece, in The European Union and the Member 

States: Towards Institutional Fusion, edited by Rometsch, Dietrich and Wessels, 

Wolfgang, Manchester: Manchester University Press 1996 
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ΓΓ-Μ09: ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ & ΡΤΘΜΗΖ: ΠΡΑΚΣΗΚΖ &  

                            ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εθαξκνζκΫλε εμΫηαζε ζχγρξνλσλ θαη λενπαγψλ 

κνξθψλ Ϊζθεζεο δεκφζηαο πνιηηηθάο κΫζα απφ ηελ παξνπζέαζε ζπγθεθξηκΫλσλ 

πεξηπηψζεσλ ψζηε λα δηαθσηηζηνχλ νη κεραληζκνέ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνέεζεο ησλ 

πνιηηηθψλ ζην λΫν πεξηβΪιινλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Σν ζεκαηηθφ πεδέν ηνπ καζάκαηνο εζηηΪδεη ζηελ αλΪιπζε θαη εμΫηαζε ησλ ηξφπσλ κε 

ηνπο νπνένπο νη δεκφζηεο πνιηηηθΫο επηηεινχλ ξπζκηζηηθΫο ιεηηνπξγέεο ζην ζχγρξνλν 

πνιηηηθφ πεξηβΪιινλ. Ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζα δνζεέ ζηελ αλΪιπζε ηεο νηθνλνκηθάο 

ξχζκηζεο κΫζα απφ ηελ εμΫηαζε εθεέλσλ ησλ ΑλεμΪξηεησλ Αξρψλ πνπ ξπζκέδνπλ 

ηνκεαθΫο αγνξΫο θαη νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα. Σν κΪζεκα δνκεέηαη ζε ηξεηο 

δηαθξηηΫο, αιιΪ ζπκπιεξσκαηηθΫο κεηαμχ ηνπο ελφηεηεο νη νπνέεο ζπληζηνχλ θαη 

δηαδνρηθΫο θΪζεηο ηεο δηδαθηηθάο δηαδηθαζέαο. 

 

1. Θεσξεηηθφ πιαέζην, Έλλνηεο 

ΔηζΪγνληαη νη ζπνπδαζηΫο ζηηο βαζηθΫο Ϋλλνηεο ηεο ξπζκηζηηθάο πξνζΫγγηζεο. θνπφο 

εέλαη ε θαηαζθεπά ελφο πιαηζένπ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο ζπνπδαζηΫο λα 

θαηαλνάζνπλ πιεξΫζηεξα ηα επέθαηξα δεηάκαηα ηνπ ξπζκηζηηθνχ κΫξνπο ησλ 

δεκνζέσλ πνιηηηθψλ. 

 

2. Πξαθηηθά θαη ΔθαξκνγΫο κΫζα απφ Πεξηπηψζεηο ΜειΫηεο 

Οη ζπνπδαζηΫο βιΫπνπλ κΫζα απφ ζπγθεθξηκΫλα πεδέα κειΫηεο ηελ εθαξκνγά ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ κΫξνπο ησλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ απηφ 

δηαθνξνπνηεέηαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηηο ηδηνκνξθέεο ηνπ πξνο ξχζκηζε πεδένπ πνιηηηθάο. 

ΔλδεηθηηθΪ, σο πεξηπηψζεηο κειΫηεο, νη νπνέεο ζα παξνπζηαζηνχλ απφ κέα ζε θΪζε 

εβδνκαδηαέα ζπλΪληεζε απφ εηδηθνχο πξνζθεθιεκΫλνπο νκηιεηΫο, πξνηεέλνληαη νη 

παξαθΪησ: 

 ΠνιηηηθΫο αληαγσληζκνχ 

 Ζ ξχζκηζε ζηνλ ηνκΫα ηεο ελΫξγεηαο 

 Ζ ξχζκηζε ζηνλ ηνκΫα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

 Ζ ξχζκηζε ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ 

 Ζ ξχζκηζε ηεο θεθαιαηαγνξΪο 

 Ρχζκηζε θαη πνιηηηθΫο πεξηβΪιινληνο 

 

3. χλζεζε θαη Αλαζχλζεζε ηνπ ΑληηθεηκΫλνπ 

ηελ ελφηεηα απηά νη πξνζπΪζεηεο εζηηΪδνπλ θαηαξράλ ζηε ζχλζεζε θαη θαηΪ 

δεχηεξνλ ζηελ θξηηηθά αλαζχλζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ Ϋξγνπ. Ζ πξνζπΪζεηα απηά ζθνπφ 

ζα Ϋρεη αθελφο λα θαηαλνεζνχλ νη θαηεπζχλζεηο αλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ δεκνζέσλ 

πνιηηηθψλ, αθεηΫξνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη απαηηάζεηο θαη ηα πξναπαηηνχκελα κηαο 

απνηειεζκαηηθάο πινπνέεζάο ηεο απφ πιεπξΪο ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο. Ζ ελφηεηα 
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απηά πινπνηεέηαη κε ηε ζπκκεηνρά φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ εηζεγεηψλ ζην 

πξφγξακκα, θαη ελδερνκΫλσο θαη Ϊιισλ εηδηθψλ. Ζ εηζξνά ηνπο ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

ζα δηνρεηεπζεέ κΫζα απφ κέα ά δχν εβδνκαδηαέεο ζπλαληάζεηο πνπ ζα πΪξνπλ ηε 

κνξθά ζπδεηάζεσλ ζηξνγγπιάο ηξΪπεδαο κεηαμχ ησλ πξνζθεθιεκΫλσλ αθελφο θαη 

κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ αθεηΫξνπ. 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Διιεληθά 

ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ Μ., Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο, Αζάλα: Αλη. Ν. Ϊθθνπιαο 

1995 

ΚΟΤΛΟΤΡΖ Ν., Οη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο: Σα αιινδαπά πξφηππα θαη ηα 

εκεδαπά θαθέθηππα» ζε Γηνηθεηηθή Γίθε (5), ζει. 1140-1180, 1993 

ΚΟΤΛΟΤΡΖ Ν., Οη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο ζε Δ.Π. πειησηφπνπινο & Α. 

Μαθξπδεκάηξεο (επηκ.) Η Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα, ζει. 103-126, Αζάλα: 

Αλη. Ν. Ϊθθνπιαο / Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκψλ 2001 

ΚΟΤΛΟΤΡΖ Ν., Οη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο ζε Α. Μαθξπδεκάηξεο & Ο. 

Εχγνπξα (επηκ.) Η Γνίθεζε θαη ην χληαγκα, ζει. 137-146, Αζάλα: Αλη. Ν. 

Ϊθθνπιαο / Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκψλ 2002 

ΦΟΡΣΑΚΖ Θ., Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο ζε Α. Μαθξπδεκάηξεο & Ο. Εχγνπξα 

(επηκ.) Η Γνίθεζε θαη ην χληαγκα, ζει. 127-136, Αζάλα: Αλη. Ν. Ϊθθνπιαο / 

Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκψλ 2002 

ΥΡΤΑΝΘΑΚΖ Υ., Οη Αλεμάξηεηεο Γεκφζηεο Αξρέο ζε Α. Μαθξπδεκάηξεο & Ο. 

Εχγνπξα (επηκ.) Η Γνίθεζε θαη ην χληαγκα, ζει. 111-126, Αζάλα: Αλη. Ν. 

Ϊθθνπιαο / Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκψλ 2002 

 

Ξελφγισζζε 

ADAMS C.F., The Railroad System, The North American Review, 104(215), 476-511, 

1867 

ADAMS C.F., A Chapter of Erie, The North American Review, 109(224), 30-106, 

1869 

BERNSTEIN M., Regulating Business By Independent Commission, Greenwood 

Press, 1955, 1977 

COASE R.H., The Problem of Social Cost, The Journal Of Law and Economics, (3), 

1-44, 1960 

GOLDIN CD & LIBECAP, GD (ΔΠΗΜ.), The Regulated Economy: A Historical 

Approach to Political Economy, University of Chicago Press, 1994 

HOROWITZ R.B., The Irony of Regulatory Reform: the Deregulation of American 

Telecommunications, Oxford University Press, 1989 

LANE J-E, The Public Sector (3
ε
 Ϋθδνζε), Sage, 2000 

PELTZMAN S., Toward a More General Theory of Regulation, ζε Journal of Law 

and Economics, 19(2), 211-240, 1976 
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PELTZMAN S., The Economic Theory of Regulation After a Decade of Deregulation, 

ζε Brookings Papers: Microeconomics, 1, 1-41, 1989 

PELTZMAN S., Political Participation and Government Regulation, University of 

Chicago Press, 1998 

STIGLER G., The Theory of Economic Regulation, ζε The Bell Journal of Economics 

and Management Science, 2:3-21, 1971 

STIGLER G. (επηκ.), Chicago Studies in Political Economy, University of Chicago 

Press, 1994 

STIGLER G., The Citizen and the State: Essays on Regulation, University of Chicago 

Press, 1977 

TARBELL IDA, History of the Standard Oil Company, New York: McClure, 

Phillips, 1904 

 

 

 

 

 

Δπίζεο, σο βηβιηνγξαθία δίδνληαη ζηνπο ζπνπδαζηέο θείκελα ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη 

θείκελα εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηζεγεηέο- εκπεηξνγλψκνλεο. 
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
 

ΓΓ-Δ03: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΟΤ – ΥΡΖΖ MS PROJECT 

 

 
1. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε απφθηεζε δνκεκΫλεο γλψζεο ζρεηηθΪ κε ηε 

δηαρεέξηζε Ϋξγσλ. άκεξα, παξαηεξεέηαη κηα δηαξθάο ηΪζε γηα αλαδηνξγΪλσζε, 

αλΪπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξΫρεη. 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ καζάκαηνο αλαιχνληαη φιεο νη θΪζεηο ελφο Ϋξγνπ, επηκΫξνπο 

κΫζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ, ην θφζηνο θαη νη πφξνη πνπ εέλαη αλαγθαένη αιιΪ θαη νη 

ηξφπνη δηελΫξγεηαο ησλ απαηηνχκελσλ ειΫγρσλ. 

ηφρνο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη θαηαλφεζε ησλ κεζνδνινγηψλ θαη ηερληθψλ δηνέθεζεο 

Ϋξγνπ θαη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ην ζρεδηαζκφ, ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε Ϋξγνπ κΫζσ ηνπ εξγαιεένπ MS- Project. 

 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη : 

Οη ζπνπδαζηΫο κεηΪ ην ηΫινο ησλ καζεκΪησλ ζα πξΫπεη : 

--  λα γλσξέδνπλ ηηο βαζηθΫο αξρΫο ηεο Γηνέθεζεο Έξγνπ, 

--  λα κπνξνχλ λα ζρεδηΪδνπλ θαη λα πξνγξακκαηέδνπλ ηηο επηκΫξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, 

--  λα επηκεξέδνπλ, λα αλαζΫηνπλ θαη λα νξέδνπλ ρξνληθΪ ηα επηκΫξνπο ηκάκαηα ελφο 

Ϋξγνπ 

--  λα παξαθνινπζνχλ, λα ειΫγρνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηελ πνξεέα πινπνέεζεο 

--  λα εθπνλνχλ αλαθνξΫο ζρεηηθΪ κε ηελ εμΫιημε ηνπ Ϋξγνπ 

--  λα γλσξέδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη λα ρεηξέδνληαη επαξθψο 

ην αλΪινγν εξγαιεέν Microsoft Project. 

 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 

1. Δηζαγσγά ζηε Γηαρεέξηζε Έξγνπ 

 ρεηηθνέ νξηζκνέ θαη Ϋλλνηεο, ραξαθηεξηζηηθΪ Ϋξγνπ, θαηεγνξέεο απνθΪζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρεέξηζε Ϋξγσλ 

 ηφρνη θαη θαλφλεο δηαρεέξηζεο Ϋξγσλ 

 Έλαξμε, επηινγά θαη πξνζδηνξηζκφο ζηνηρεέσλ Ϋξγνπ 

 ηΪδηα ηνπ θχθινπ δσάο ελφο Ϋξγνπ 

 ΟξγΪλσζε  θαη αλΪπηπμε Ϋξγνπ 

 Παξαδεέγκαηα δηαρεέξηζεο Ϋξγσλ ζηελ ειιεληθά δεκφζηα δηνέθεζε 

 

2. Πξνγξακκαηηζκφο (κε ρξάζε ηνπ MS- PROJECT) 

 ηφρνη θαη πεξηνξηζκνέ γηα ηελ αλΪπηπμε ελφο Ϋξγνπ  

 Γηαρεέξηζε γλψζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο δηνέθεζεο Ϋξγνπ 

 Πξνζδηνξηζκφο δξαζηεξηνηάησλ 
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 Δθηέκεζε δηΪξθεηαο θαη απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ πινπνέεζε ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Ϋξγνπ 

 Γεκφζηνο ηνκΫαο θαη πξνγξακκαηηζκφο Ϋξγσλ 

 

3. ΜΫζνδνη ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ Ϋξγσλ (κε ρξάζε ηνπ MS- PROJECT) 

 ΑλΪπηπμε δηθηχνπ Ϋξγνπ 

 ΜΫζνδνο Κξέζηκνπ Γξφκνπ (Critical Path Method – CPM) 

 ΜΫζνδνο PERT (Project Evaluation Review Technique) 

 ΓηΪγξακκα GHANNT 

 ΜΫζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ Ϋξγσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκΫλε εμεηδέθεπζε 

ησλ ζπνπδαζηψλ 

 

4. Κφζηνο θαη ρξάζε Πφξσλ Ϋξγνπ (κε ρξάζε ηνπ MS- PROJECT) 

 Άκεζν, Ϋκκεζν θαη ζπλνιηθφ θφζηνο Ϋξγνπ 

 Υξνληθά θαηαλνκά θφζηνπο Ϋξγνπ 

 πκπέεζε ρξνληθάο δηΪξθεηαο δξαζηεξηνηάησλ 

 ρΫζε θφζηνπο-ρξνληθάο δηΪξθεηαο Ϋξγνπ 

 ΔμνκΪιπλζε θαηαλνκάο πφξσλ 

 Γηαρεέξηζε πνιιαπιψλ Ϋξγσλ 

 

5. Δπηινγά θαη αμηνιφγεζε Ϋξγνπ 

 ΑλΪιπζε θφζηνπο-νθΫινπο,  

 ΑλΪιπζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 Πνιπθξηηεξηαθά αμηνιφγεζε 

 

6. Έιεγρνο Έξγνπ 

 Γηνέθεζε νιηθάο πνηφηεηαο ζηε δηαρεέξηζε Ϋξγνπ 

 ΜΫζνδνη αμηνιφγεζεο Ϋξγσλ 

 

7. ΜειΫηε πεξέπησζεο  

 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

RORY BURKE (Πξφινγνο Ϋξγηνο Λακπξφπνπινο), Γηαρείξηζε Έξγνπ (Project 

Management – Σερληθέο ρεδηαζκνχ θαη Διέγρνπ, Δθδ. ΚΡΗΣΗΚΖ, 1ε Ϋθδνζε, 2002 

DAVIS TONY, The relationship manager: the next generation of project 

management. Burlington: Gower Publishing Company, 2003  

HEERKENS, GARY R., Project management, New York : McGraw-Hill, 2002 

LEVINE, HARVEY A., Practical project management: tips, tactics, and tools, New 

York : John Wiley & Sons Inc., 2002 

LEWIS, JAMES P., Project planning, scheduling and control : a hands-on guide to 

bringing projects in on time on budget, 3rd ed. Toronto : McGraw-Hill, 2001 

Α. ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ, Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε Έξγνπ, Δθδφζεηο ΝΫσλ Σερλνινγηψλ, 1999 
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Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 

Harold Kerzner Publisher: Wiley John & Sons, 1999 

M. PIEKAAR, Evaluation  of the application  of the TNO method in service 

companies, TNO publication, 1990 

Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 

Harold  Kerzner  Publisher : Wiley John & Sons, 1999 

ΣΡΤΠΗΑ  Μ., Πξνγξακκαηηζκφο Έξγσλ, Δθδφζεηο Παπαδάζε, 1977 

Microsoft Project, Δθδφζεηο ΚιεηδΪξηζκνο, 1998 
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ΓΓ-Δ04: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 
 

 
 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

ην εξγαζηάξην γέλεηαη κηα εηζαγσγά ζηηο ηαηηζηηθΫο Λάςεο Απφθαζεο. 

πγθεθξηκΫλα, πεξηγξΪθεηαη ε κεζνδνινγέα ιάςεο απνθΪζεσλ δέλνληαο Ϋκθαζε ζηε 

δηαδηθαζέα ζπιινγάο, ειΫγρνπ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δεδνκΫλσλ αθελφο θαη 

αθεηΫξνπ ζηελ εξκελεέα ησλ ηαηηζηηθψλ απνηειεζκΪησλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε 

ρξάζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθΫηνπ SPSS. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Δηζαγσγά ζηε ηαηηζηηθά Λάςε ΑπνθΪζεσλ 

 Δηζαγσγά ζηε Λάςε ΑπνθΪζεσλ 

 Δθαξκνγά Μεζνδνινγηψλ ηαηηζηηθάο πκπεξαζκαηνινγέαο θαη Λάςεο 

ΑπνθΪζεσλ ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε. 

 

2. Δηζαγσγά ζην ηαηηζηηθφ παθΫην SPSS 

 

3. & 4.  ηαηηζηηθά Παξνπζέαζε ΓεδνκΫλσλ 

 Παξνπζέαζε δεδνκΫλσλ θαη ηαηηζηηθνέ Ϋιεγρνη ΓεδνκΫλσλ: Πέλαθεο 

πρλφηεηαο, ΓηαγξΪκκαηα ΔιΫγρνπ θ.ι.π. 

 ηαηηζηηθΪ ΜΫηξα 

 ΓηαγξΪκκαηα 

 Πέλαθεο Παξνπζέαζεο 

 ΑλαθνξΫο 

 

5.  & 6.  ηαηηζηηθά πκπεξαζκαηνινγέα κε ρξάζε ηνπ SPSS * 

 Έιεγρνη θαλνληθφηεηαο 

 Δθηέκεζε κΫζνπ 

 Δθηέκεζε δηαζηάκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα ην κΫζν 

 Έιεγρνο κΫζεο ηηκάο 

 Έιεγρνη αλεμαξηεζέαο δχν κεηαβιεηψλ 

 Έιεγρνο ζπκθσλέαο ά αζπκθσλέαο δχν κεηαβιεηψλ 

 Έιεγρνη δχν κΫζσλ ηηκψλ: ΠαξακεηξηθΫο θαη κε παξακεηξηθΫο δηαδηθαζέεο 

 One Way Analysis of Variance ΑλΪιπζε ΓηαζπνξΪο 

 Πέλαθαο πζρΫηηζεο δχν κεηαβιεηψλ. πληειεζηΫο ζπζρΫηηζεο. Γξακκηθά 

παιηλδξφκεζε. 

 

 

Ζ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 

 

7.  ΜειΫηε Πεξέπησζεο 

 

 

* Θα γίλεη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 
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III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΥΑΗΡΑ, Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή ζεσξία θαη Αζθήζεηο,  Δθδφζεηο 

Εάηε, 1999 

DOUGLAS C. MONTGOMERY, Design and Analysis of Experiments, Δθδφζεηο 

John Willey & Sons, 1995 

Statistics for Research Dowdy, Shirley, 1993 

ΥΑΣΕΖΠΑΝΣΔΛΖ, Αλάιπζε Γεδνκέλσλ κε ηε Βνήζεηα ηαηηζηηθψλ παθέησλ, 

Δθδφζεηο Εάηε, 1998 

Simple Guide to SPSS Win 8.0 & 9.0, Kirkpatrick, 2000 

Doing Data Analysis with SPSS 10.0, Carver, 2000 

Δπίζεκα εγρεηξίδηα ηεο SPSS, 2000 

Η. ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ, Α. ΚΑΣΑΝΗΑ, Υ. ΠΗΔΡΡΑΚΟΤ, ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία 

Γεδνκέλσλ ζηελ Τγεία, Δθδφζεηο Παπαδάζε, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* εκείσζε: Σν εξγαζηήξην δηεμάγεηαη ζε ηξία ηκήκαηα ζπνπδαζηψλ 

http://www.papasotiriou.gr/pbs/item.htm?itemid=5818&nlci=B6246471DF7E7CCD62B8B0D14F914178001F4AC2
http://www.papasotiriou.gr/pbs/item.htm?itemid=6640&nlci=75E1097665B23FAB3186A8CAC0EE55E1001F4AE8
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ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ζ Δηδηθά ΦΪζε πνπδψλ πεξηιακβΪλεη ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη εθαξκνζκΫλε 

εθπαέδεπζε, ε νπνέα Ϋρεη ζηφρν ηελ θαιιηΫξγεηα θαη ελέζρπζε ησλ γισζζηθψλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηάησλ ησλ κειινληηθψλ ζηειερψλ ηεο Γεληθάο Γηνέθεζεο, ψζηε λα 

αληεπεμΫξρνληαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δπλακηζκφ ζηα θαζεκεξηλΪ ηνπο 

θαζάθνληα. θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε θΪιπςε εηδηθψλ γισζζηθψλ δεμηνηάησλ 

επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ 

Σκάκαηνο. 

Γέλεηαη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηελ ελέζρπζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο Ϊκηιιαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζέαο θαζψο θαη ηεο δηαρεέξηζεο θαη εμππεξΫηεζεο ησλ πνιηηψλ ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ απαηηάζεσλ πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ. ΚΪηη ηΫηνην 

γέλεηαη κΫζσ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, φπσο εέλαη νη ηερληθΫο δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε 

επέιπζε ζπγθξνχζεσλ θαη ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεδένπ ησλ 

ζηειερψλ ηεο Γεληθάο Γηνέθεζεο. Οη επηθνηλσληαθΫο αιιΪ θαη θνηλσληθΫο δεμηφηεηεο 

εέλαη βαζηθΪ ζηνηρεέα γηα ηνλ ξφιν πνπ θαινχληαη λα παέμνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ηνπο ρψξν, θΪηη γηα ην νπνέν δέλεηαη ηδηαέηεξε ζεκαζέα θαζψο εέλαη απαξαέηεηε ε 

ζπλεξγαζέα κε ηνπο πνιέηεο. Οη ηειεθσληθΫο ζπλδηαιΫμεηο θαη ε παξαθνινχζεζε 

ζπλεδξέσλ θαη πξνγξακκΪησλ κε νκνιφγνχο ηνπο ζην εμσηεξηθφ εέλαη κεξηθΪ απφ ηα 

δηαθνξεηηθΪ γισζζηθΪ πιαέζηα, ζηα νπνέα πξΫπεη λα θηλεέηαη ην ζηΫιερνο ηεο Γεληθάο 

Γηνέθεζεο θαη ηα νπνέα απαηηνχλ γισζζηθά εγξάγνξζε, επΪξθεηα θαη επειημέα.   

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ζ πινπνέεζε δεκνζέσλ πνιηηηθψλ, ε δηαρεέξηζε αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

αιιΪ θαη ε δηαρεέξηζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πξνγξακκΪησλ, θαζψο θαη νη δεκφζηεο 

ζρΫζεηο εέλαη θΪπνηνη απφ ηνπο Ϊμνλεο ηα ζΫκαηα ησλ νπνέσλ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

δηδΪζθνληεο ζηελ μΫλε γιψζζα θαη ζηνρεχνπλ ζε Ϋλα δηηηφ ξφιν: 

 

1. ζηελ θαιιηΫξγεηα δεμηνηάησλ γξαπηάο επηθνηλσλέαο: 

 κε κεηαθξαζηηθά Ϊζθεζε (επζεέα θαη αληέζηξνθε) θεηκΫλσλ απφ πξσηφηππεο 

πεγΫο 

 κε ηελ αλΪπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηάησλ πξνθνξηθάο θαη γξαπηάο 

επηθνηλσλέαο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ, φπσο ζχληαμε αέηεζεο, αλαθνέλσζεο, 

πεξέιεςεο, αλαθνξΪο, πξαθηηθψλ, ελεκεξσηηθψλ δειηέσλ 

 κε ηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ κε βαζηθΫο Ϋλλνηεο θαη φξνπο ηνπ 

ρψξνπ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ, ησλ δεκνζέσλ 

ζρΫζεσλ, ηνπ δηθαένπ θαη ηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο δηνέθεζεο. 

 

2. ζηελ θαιιηΫξγεηα δεμηνηάησλ πξνθνξηθάο επηθνηλσλέαο: 

 κε δηαδξαζηηθΫο αζθάζεηο κΫζα ζε κηθξΫο ά κεγαιχηεξεο νκΪδεο κε ζηφρν ηελ 

αλΪπηπμε ηεο Ϋθθξαζεο 

 κε πξνζνκνέσζε ζπλεληεχμεσλ κε ζηφρν ηε κνξθνπνέεζε θνηλσληθψλ 

δεμηνηάησλ 
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 κε αζθάζεηο πξνζνκνέσζεο ζηηο ηερληθΫο δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζηφρν ηελ 

αλΪπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηάησλ 

 κε παξνπζηΪζεηο εηδηθψλ ζεκΪησλ κε ζηφρν ηε δηαρεέξηζε ηεο πιεξνθνξέαο 

 κε πξνζνκνέσζε παξνπζέαζεο ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξΪκκαηνο εξγαζέαο ηνπ 

ζηειΫρνπο ηεο Γεληθάο Γηνέθεζεο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζεκαηηθΪ πεδέα απφ ηα νπνέα θαιιηεξγεέηαη ηφζν ν γξαπηφο φζν 

θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο αληινχληαη απφ ηελ παξαθΪησ ζεκαηνινγέα: 

 

1. Γηνηθεηηθνέ Θεζκνέ θαη Οξνινγέα 

2. Γεκνζηνυπαιιειηθφο Κψδηθαο 

3. Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο 

4. Δπξσπατθά Γεκφζηα Γηνέθεζε 

5. Οηθνλνκηθφ χζηεκα ηεο Γηνέθεζεο 

6. ΚξΪηνο θαη νη Τπεξεζέεο ηνπ 

7. Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

8. New Governance Agenda 

9. Οη Γεκφζηεο ρΫζεηο σο ΜΫζν Δπηθνηλσλέαο 

10. Οηθνλνκηθά νινθιάξσζε ζηνλ ΠΟΔ θαη ζηνλ ΟΟΑ 

11. ΚνηλνηηθΪ πξνγξΪκκαηα θαη ΚνηλνηηθΫο Οδεγέεο 

12. ΣερληθΫο Γηαπξαγκαηεχζεσλ θαη Δπέιπζε πγθξνχζεσλ 

13. ΘΫκαηα νξνινγέαο ηα νπνέα αθνξνχλ ηελ Αγξνηηθά, Δκπνξηθά, Γηαξζξσηηθά θαη 

Πεξηβαιινληηθά πνιηηηθά ηεο ΔιιΪδαο ζε ζρΫζε κε ηελ Δπξσπατθά Έλσζε θαη ηε 

Γηεζλά Κνηλφηεηα. 

 

 

III. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

 

Αμηνπνηεέηαη ε μελφγισζζε βηβιηνγξαθέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

καζεκΪησλ ηνπ Σκάκαηνο. Ζ βαζηθά νξνινγέα γηα θΪζε ζεκαηηθφ πεδέν 

απνδειηηψλεηαη απφ ηνλ Σχπν, ηνπο δηεζλεέο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ηηο 

ΔπξσπατθΫο θαη Γηεζλεέο Δπέζεκεο Δθδφζεηο θαη ρξεζηκνπνηεέηαη σο απζεληηθφ πιηθφ 

πξνο επεμεξγαζέα. Σαπηφρξνλα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ειεθηξνληθΪ αξρεέα 

Τπνπξγεέσλ ηα νπνέα Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρΫζε κε ηα ζηειΫρε ηεο Γεληθάο Γηνέθεζεο 

θαζψο θαη ηα ειεθηξνληθΪ αξρεέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο 

θαη ηνπ ΟΟΑ. 
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                    Β΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 
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Β΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 
 

 

 

Ο β΄θχθινο ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ (δηΪξθεηαο 3 κελψλ) πξαγκαηνπνηεέηαη κεηΪ 

ην πΫξαο ηεο Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ/ ζπνπδαζηξηψλ. 

 

 

I. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΣΟΤ Β’ ΚΤΚΛΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΦΑΖ 

 

ηφρνο ηνπ β΄θχθινπ ηεο εηδηθάο θΪζεο εέλαη ε πεξαηηΫξσ εκβΪζπλζε επηκΫξνπο 

ζεκαηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ θχθινπ καζεκΪησλ, κΫζα απφ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρά ησλ ζπνπδαζηψλ, κε ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ. 

 

Γηαξζξψλεηαη ζηε βΪζε ησλ ηξηψλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ, ζηε βΪζε ησλ νπνέσλ 

δηαξζξψζεθε θαη ην Πξφγξακκα ησλ καζεκΪησλ εμεηδέθεπζεο: 

 
 01: ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 02: ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 

 03: ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ Δ ΔΘΝΗΚΟ & ΔΝΧΗΑΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

ην πιαέζην ηνπ β΄θχθινπ ηεο εηδηθάο θΪζεο εθπνλνχληαη κηθξΫο ζπιινγηθΫο 

εξγαζέεο (case studies) απφ ηνπο ζπνπδαζηΫο θΪζε ηκάκαηνο, πΪλσ ζε επηιεγκΫλα 

ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο επηκΫξνπο ζεκαηηθΫο ελφηεηεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο επξχηεξεο αλΪγθεο θαη ηα δεηάκαηα πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπέζνπλ, σο κειινληηθΪ ζηειΫρε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. 

 

Οη εξγαζέεο πνπ εθπνλνχλ νη ζπνπδαζηΫο θαη ζπνπδΪζηξηεο Ϋρνπλ ηα εμάο 

ραξαθηεξηζηηθΪ:  

 ΑλαθΫξνληαη ζε ζΫκαηα πνπ ζπλδΫνληαη κε πεδέα δξΪζεο θαη αληηθεέκελα ηεο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη απαηηνχλ ηφζν επηζηεκνληθά επεμεξγαζέα φζν θαη 

ηεθκεξέσζε. 

 ΔληΪζζνληαη ζε Ϋλα νινθιεξσκΫλν θαη απηφλνκν πιαέζην ζπγθξφηεζεο θαη 

παξνπζέαζεο, ζηελ θαηεχζπλζε κέαο κειΫηεο ά εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο. 

 Δθπνλνχληαη απφ νκΪδεο 3-6 ζπνπδαζηψλ/ ζηξηψλ ε θΪζε κέα, θΪησ απφ ηελ 

επέβιεςε θαη επζχλε ελφο ά δχν δηδαζθφλησλ. 

 Αμηνπνηνχλ εθαξκνγΫο πιεξνθνξηθάο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα εληζρπηηθάο δηδαζθαιέαο απφ ηνπο 

δηδΪζθνληεο κε αθνξκά ηα ζεκαηηθΪ απηΪ αληηθεέκελα, εληζρχεηαη ην πλεχκα 

ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ, φπσο επέζεο νη επηθνηλσληαθΫο θαη ηερληθΫο 

δεμηφηεηεο, κΫζα απφ ηελ «απφ θνηλνχ» αλΪιεςε γξαπηψλ εξγαζηψλ κε ηε ρξάζε 

εηδηθνχ ινγηζκηθνχ θαη πνιπκΫζσλ. 

 

 

II. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΗΚΡΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Με ην πΫξαο ηνπ α΄ θχθινπ εηδηθάο θΪζεο  αλαηέζεηαη ζηνπο ζπνπδαζηΫο/ζηξηεο ε 

εθπφλεζε κηθξψλ εξγαζηψλ (κέρξη 5.000 ιέμεηο), ηηο νπνέεο ππνζηεξέδνπλ θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηνπ θχθινπ ζεκηλαξέσλ εμεηδέθεπζεο. Οη εξγαζέεο απηΫο εληΪζζνληαη ζην 
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πιαέζην επξχηεξεο κειΫηεο εθαξκνγάο δεηεκΪησλ ηα νπνέα απνηεινχλ αληηθεέκελν 

πνιηηηθάο ζηα πεδέα εμεηδέθεπζεο ηνπ ηκάκαηνο. 

Ζ δηαδηθαζέα εθπφλεζεο κηθξψλ εξγαζηψλ πεξηιακβΪλεη ηα εμάο ζηΪδηα: 

 

 Πξνζδηνξηζκφο επξχηεξσλ ζεκΪησλ –θεληξηθψλ ηέηισλ εξγαζηψλ- ζηελ 

θαηεχζπλζε κηαο νινθιεξσκΫλεο κειΫηεο ά εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο, πνπ 

αθνξΪ ηνπο Ϊμνλεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκάκαηνο, κε επζχλε ηνπ 

ππεπζχλνπ ζπνπδψλ θαη Ϋξεπλαο, ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο δηδΪζθνληεο. 

 ρεδηαζκφο ησλ επηκΫξνπο ζεκΪησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ ηειηθά κειΫηε θαη 

θαηακεξηζκφο ηνπο ζε ηέηινπο κηθξψλ εξγαζηψλ, απφ ηνπο δηδΪζθνληεο. 

 ΑλΪζεζε απφ ηνλ ππεχζπλν ζπνπδψλ θαη Ϋξεπλαο ηνπ ηκάκαηνο ζε 

ζπλεξγαζέα κε ηνπο δηδΪζθνληεο, επέ κΫξνπο ζεκΪησλ θαη ηέηισλ εξγαζηψλ ζε 

νκΪδεο ζπνπδαζηψλ ησλ 3-6 αηφκσλ ε θΪζε κέα. 

 Δθπφλεζε ησλ κηθξψλ εξγαζηψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πξνεηνηκαζέαο ησλ 

εξγαζηψλ απφ ηνπο δηδΪζθνληεο, ζηε βΪζε ζπγθεθξηκΫλνπ πξνγξΪκκαηνο θαη 

ρξνλνδηαγξΪκκαηνο πινπνέεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 Ζ εξγαζέα ηεο νκΪδαο ησλ 3-6 ζπνπδαζηψλ Ϋρεη εληαέα κνξθά θαη κε ηελ 

εηζαγσγά θαη ηα ζπκπεξΪζκαηΪ ηεο ελνπνηνχληαη νη επέ κΫξνπο πξνζεγγέζεηο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπνπδαζηψλ. 

 Παξνπζέαζε ησλ εξγαζηψλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ θχθινπ ζεκηλαξέσλ, ζηε 

βΪζε πξνγξΪκκαηνο παξνπζηΪζεσλ, παξνπζέα ηνπ δηδΪζθνληνο θαη ησλ 

ζπνπδαζηψλ. 

 

 

ΣΫινο, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ θχθινπ απηνχ πξαγκαηνπνηνχληαη επέζεο ηα εμάο 

εξγαζηάξηα: 

- ΓΓ-Δ01: Ννκνπαξαζθεπαζηηθά δηαδηθαζέα θαη θαλνληζηηθά κεηαξξχζκηζε-

ΜειΫηε πεξηπηψζεσλ 

- ΓΓ-Δ02: Ννκηκφηεηα Γηνηθεηηθάο ΓξΪζεο 

- ΓΓ-Δ06: Γηαρεέξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Ϋξγσλ Κ.Π.. 

- ΓΓ-Δ07: Διεγρνο ηεο Γηνηθεηηθάο ΓξΪζεο: ΜειΫηε πεξέπησζεο 

- ΓΓ-Δ08: Πξνζνκνέσζε ηνπ ξφινπ ησλ Δζληθψλ Γηνηθάζεσλ ζην πιαέζην 

Κνηλνηηθψλ Γηαβνπιεχζεσλ, Γηαπαξαγκαηεχζεσλ θαη Δπηηξνπνινγέαο. 

- ΓΓ-Δ09: Οη κε θπβεξκεηηθΫο νξγαλψζεηο θαη νη εηαηξηθΫο ζρΫζεηο ηνπο κε ην 

θξΪηνο 

- ΓΓ-Δ10: ΣερληθΫο Γηαπξαγκαηεχζεσλ θαη Δπέιπζε πγθξνχζεσλ 

- Δ11: ΑλΪπηπμε θαη ραξαθηεξηζηηθΪ αμηνιφγεζεο  Ηζηνζειέδσλ 
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ΓΓ-01: ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ  

                    ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

θνπφο απηνχ ηνπ ζεκηλαξηαθνχ ζεκαηηθνχ Ϊμνλα εέλαη ε πεξαηηΫξσ εκβΪζπλζε θαη 

εμεηδέθεπζε ζε επηκΫξνπο ζεκαηηθΪ αληηθεέκελα θαη ζε ζπγθεθξηκΫλα ζχγρξνλα 

δεηάκαηα πνηνηηθνχ αλαζρεδηαζκνχ θαη εμνξζνινγηζκνχ ηεο δξΪζεο ησλ δεκνζέσλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε λΫεο δηνηθεηηθΫο δνκΫο δηαθφξσλ ηνκΫσλ ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθάο. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

ην πιαέζην ηνπ ζεκηλαξένπ εθπνλνχληαη κηθξΫο εξγαζέεο πΪλσ ζε επηιεγκΫλα 

ζΫκαηα, ζχκθσλα κε ην κεζνδνινγηθφ πιαέζην πνπ δέδεηαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο. 

Σα ζΫκαηα αθνξνχλ επξχηεξεο αλΪγθεο θαη δεηάκαηα πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπέζνπλ νη ζπνπδαζηΫο σο κειινληηθΪ ζηειΫρε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

Σα ζΫκαηα ησλ εξγαζηψλ ζρεηέδνληαη κε ζπγθεθξηκΫλνπο θνξεέο ηνπ δεκνζένπ, φπνπ 

εμεηΪδεηαη ν ξφινο θαη ην Ϋξγν ηνπο θαη κε επηιεγκΫλεο ππεξεζέεο, φπνπ κειεηψληαη 

ζΫκαηα φπσο: 

- ε δηνηθεηηθά παξαγσγά θαη ππνζηάξημε θαζψο θαη ε δηαρεέξηζε ηεο 

νξγαλσζηαθάο γλψζεο 

- ε πνηφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ 

- ε απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

- ε θαηαλνκά πξνζσπηθνχ ζε δηνηθεηηθΫο ππνκνλΪδεο 

- ε κεηξεζηκφηεηα ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο. ΠξνυπνζΫζεηο εηζαγσγάο ζπζηάκαηνο 

δεηθηψλ ζε ζπγθεθξηκΫλεο ππεξεζέεο 

- ν νξγαλσηηθφο ζρεδηαζκφο (κεζνδνινγηθά ζπλΫπεηα θαη επΪξθεηα πθηζηακΫλσλ 

δνκψλ) 
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ΓΓ-02: ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  

               ΓΖΜΟΗΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

θνπφο απηνχ ηνπ ζεκηλαξηαθνχ ζεκαηηθνχ Ϊμνλα εέλαη ε πεξαηηΫξσ εκβΪζπλζε θαη 

εμεηδέθεπζε ζε επηκΫξνπο ζεκαηηθΪ αληηθεέκελα θαη ζε ζπγθεθξηκΫλα ζχγρξνλα 

δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ θαη ηε 

δηαρεέξηζε ησλ δεκνζέσλ πφξσλ κε ζηφρν ηελ αλΪπηπμε ησλ ηθαλνηάησλ θαη ησλ 

δεμηνηάησλ ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ επέιπζε πξνβιεκΪησλ εθαξκνγάο δεκνζέσλ 

πνιηηηθψλ.  

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

ην πιαέζην ηνπ ζεκηλαξένπ εθπνλνχληαη κηθξΫο εξγαζέεο πΪλσ ζε επηιεγκΫλα 

ζΫκαηα, ζχκθσλα κε ην κεζνδνινγηθφ πιαέζην πνπ δέδεηαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο. 

Σα ζΫκαηα αθνξνχλ επξχηεξεο αλΪγθεο θαη δεηάκαηα πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπέζνπλ νη ζπνπδαζηΫο σο κειινληηθΪ ζηειΫρε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

Σα ζΫκαηα ησλ εξγαζηψλ ζρεηέδνληαη κε: 

- ην πιαέζην ρξεκαηνδφηεζεο ηξερνπζψλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ ζε πεδέα αηρκάο 

- ζπγθεθξηκΫλνπο κεραληζκνχο δηαρεέξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

Ϋξγσλ ηνπ πξνγξΪκκαηνο Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ 

- ηελ δηαρξνληθά εμΫιημε ησλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηΪ βαζηθΫο 

θαηεγνξέεο 

- ηελ αλΪιπζε θαη πξαγκαηνπνέεζε ησλ δαπαλψλ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηΪ 

γεληθΫο θαηεγνξέεο ά θαηΪ Τπνπξγεέν 

- ηνλ Ϋιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

- ηηο δεκνζηνλνκηθΫο εμειέμεηο (βαζηθΪ κεγΫζε-ζηφρνη δεκνζηνλνκηθάο πνιηηηθάο) 

- ηηο θξαηηθΫο πξνκάζεηεο σο κΫζν Ϊζθεζεο αλαπηπμηαθάο πνιηηηθάο θαη σο δάηεκα 

ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 
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ΓΓ-03: ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ Δ ΔΘΝΗΚΟ & ΔΝΧΗΑΚΟ  

                  ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

θνπφο απηνχ ηνπ ζεκηλαξηαθνχ ζεκαηηθνχ Ϊμνλα εέλαη ε πεξαηηΫξσ εκβΪζπλζε θαη 

εμεηδέθεπζε ζχγρξνλσλ δεηεκΪησλ πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνέεζε 

δεκνζέσλ πνιηηηθψλ ζε επηιεγκΫλα πεδέα πνιηηηθάο, θαζψο θαη ζηνπο κεραληζκνχο 

παξαγσγάο ηνπο, ζην λΫν ζχλζεην θαη πνιπεπέπεδν πεξηβΪιινλ ηνπ «επξσπατθνχ 

δεκφζηνπ ρψξνπ». 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

ην πιαέζην ηνπ ζεκηλαξένπ εθπνλνχληαη κηθξΫο εξγαζέεο πΪλσ ζε επηιεγκΫλα 

ζΫκαηα, ζχκθσλα κε ην κεζνδνινγηθφ πιαέζην πνπ δέδεηαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο. 

Σα ζΫκαηα αθνξνχλ επξχηεξεο αλΪγθεο θαη δεηάκαηα πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπέζνπλ νη ζπνπδαζηΫο σο κειινληηθΪ ζηειΫρε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

Σα ζΫκαηα ησλ εξγαζηψλ ζρεηέδνληαη κε: 

- επηιεγκΫλα πεδέα πνιηηηθψλ, φπνπ εξεπλΪηαη ην πιαέζην Ϊζθεζάο ηνπο ζε ζΫκαηα 

αηρκάο. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη: Ρχζκηζε θαη αγνξΫο ζηνλ ηνκΫα ηεο ελΫξγεηαο: ε 

πεξέπησζε ηεο Ρ.Α.Δ., πνιηηηθά αληαγσληζκνχ θαη εληαέα αγνξΪ, ΔιιΪδα θαη 

δηεπξσπατθΪ δέθηπα, λΫεο κνξθΫο ζπλεξγαζέαο ηδησηηθνχ- δεκνζένπ- ζπκβΪζεηο 

παξαρψξεζεο, κεηαλΪζηεπζε, αγνξΪ εξγαζέαο- πνιηηηθά απαζρφιεζεο θαη 

θνηλσληθά πξνζηαζέα, Κ.Α.Π: ΜΫιινλ θαη πξννπηηθΫο. 

- ζπγθεθξηκΫλεο δξΪζεηο ηνπ Ϋξγνπ ησλ δεκνζέσλ ππεξεζηψλ 

- ηνπο Ϊμνλεο πξνβιεκαηηζκνχ ζηνπο νπνένπο αλαθΫξζεθαλ νη δηδΪζθνληεο θαηΪ 

ηνλ θχθιν ησλ καζεκΪησλ, παξνπζηΪδνληαο επέ κΫξνπο δεκφζηεο πνιηηηθΫο. 
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ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 

 
ΓΓ-Δ03: ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ & ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ 

                     ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ. ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε πιεξνθφξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζηαδέσλ ηεο 

λνκνπαξαζθεπαζηηθάο θαη θαλνληζηηθάο δηαδηθαζέαο ζε δχν ζηηγκΫο ηεο: φπσο ηζρχεη 

ζάκεξα θαη φπσο ζα (πξΫπεη λα) ηζρχζεη ζην κΫιινλ. Ζ εμΫηαζε ηεο 

λνκνπαξαζθεπαζηηθάο θαη θαλνληζηηθάο δηαδηθαζέαο εζηηΪδεηαη ζηηο ιεηηνπξγέεο πνπ 

αζθνχληαη ζάκεξα (θαη ηηο δνκΫο πνπ ηηο εμππεξεηνχλ). ΑπηΫο εμεηΪδνληαη ππφ ην 

πξέζκα ησλ λΫσλ εμειέμεσλ πνπ πξνζθνκέδεη ε θαλνληζηηθά κεηαξξχζκηζε κε ζθνπφ 

ηελ θαηνρχξσζε ηεο θαιάο πνηφηεηαο ησλ ξπζκέζεσλ. Ζ ζπγθξηηηθά ζεσξεηηθά 

αλΪιπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξνπζέαζε ησλ ηζρπφλησλ ζηελ Δ.Δ. θαη ηε ρψξα καο 

θαζψο θαη κε ηελ ζθηαγξΪθεζε κηαο νξηδφληηαο πνιηηηθάο γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. «Ρχζκηζε» θαη «Απφθαζε» ζην δεκφζην ηνκΫα 

 Ζ ζεκαζέα ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ γηα ην δηνηθεηηθφ 

γέγλεζζαη 

 Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξΫο ζηε ιάςε ησλ απνθΪζεσλ κεηαμχ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ νξγαλψζεσλ 

 

2. Πνηφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ 

 Πνιηηηθνέ, λνκηθνέ θαη νηθνλνκηθνέ παξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ πνηφηεηα 

ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ 

 ΜΫζνδνη θαη δηαδηθαζέεο δηαζθΪιηζεο ηεο θαιάο πνηφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ 

θαη ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκέζεσλ 

 

3. Ζ εμΫιημε ηεο θαλνληζηηθάο κεηαξξχζκηζεο 

 Ζ θαλνληζηηθά κεηαξξχζκηζε σο νξηδφληηα δεκφζηα πνιηηηθά 

 Ζ θαλνληζηηθά κεηαξξχζκηζε σο ηκάκα ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ 

 Απφ ηελ «απνξξχζκηζε» ζηελ «θαλνληζηηθά κεηαξξχζκηζε» θαη ηελ 

«θαλνληζηηθά δηαθπβΫξλεζε» 

 Οη αξρΫο θαη ε κεζνδνινγέα ηεο θαλνληζηηθάο κεηαξξχζκηζεο 

 

4. Σα κΫζα ηεο θαλνληζηηθάο κεηαξξχζκηζεο 

 Ζ αλΪιπζε ησλ θαλνληζηηθψλ επηπηψζεσλ 

 Ζ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

 Ζ θσδηθνπνέεζε 

 Ζ ελαξκφληζε 
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5. Σα απνηειΫζκαηα θαη νη επηπηψζεηο ηεο θαλνληζηηθάο κεηαξξχζκηζεο ζηελ 

επηζηάκε θαη ηελ πνιηηηθά 

 ην δέθαην 

 ηε λνκνπαξαγσγηθά δηαδηθαζέα 

 ηελ πνιηηηθά 

 ηελ νηθνλνκέα 
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ΓΓ-Δ04: ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε απφθηεζε απφ ηνπο ζπνπδαζηΫο ησλ δεμηνηάησλ θαη 

εκπεηξηψλ, πνπ ζα ηνπο επηηξΫςνπλ λα αλαπηχμνπλ λφκηκε δηνηθεηηθά δξαζηεξηφηεηα 

σο ππΪιιεινη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ ά Ϊιισλ θνξΫσλ δεκφζηαο εμνπζέαο 

(Ν.Π.Γ.Γ.). 

Σν εξγαζηάξην ζηνρεχεη ζηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηελ ηερληθά Ϋθδνζεο 

λνκέκσλ δηνηθεηηθψλ πξΪμεσλ, ηφζν απφ πιεπξΪο ηππηθψλ πξνυπνζΫζεσλ 

(πξνπαξαζθεπαζηηθΫο ελΫξγεηεο, γλσκνδνηάζεηο, θαλφλεο ιεηηνπξγέαο ζπιινγηθψλ 

νξγΪλσλ, θιάζε ηνπ δηνηθνπκΫλνπ ζε αθξφαζε θαη, γεληθΪ, νπζηψδεηο ηχπνπο ηεο 

δηαδηθαζέαο), φζν θαη απφ πιεπξΪο νξζάο εξκελεέαο θαη εθαξκνγάο ηνπ λφκνπ 

(λνκηκφηεηα θαη επΪξθεηα αηηηνινγέαο, νξζά ρξάζε δηαθξηηηθάο επρΫξεηαο θ.ιπ.), 

θαζψο θαη ηεο δηελΫξγεηαο λφκηκσλ πιηθψλ πξΪμεσλ. 

Απνζθνπεέηαη, εηδηθφηεξα, λα κελ αλαηξΫπεηαη απφ ηα δηθαζηάξηα θαη λα κε 

ζεκειηψλεη ηελ αζηηθά επζχλε ηνπ Γεκνζένπ ε δηνηθεηηθά δξαζηεξηφηεηα ησλ 

ζπνπδαζηψλ, ππφ ηελ ηδηφηεηΪ ηνπο σο δεκνζέσλ ππαιιάισλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
 

Σν εξγαζηάξην πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηελ παξνπζέαζε θαη κειΫηε ππνζΫζεσλ πνπ 

εθθξεκνχλ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηεέαο, (ά πνπ «θαηαζθεπΪδνληαη» ελ κΫξεη απφ 

ηνπο εηζεγεηΫο) νη νπνέεο αλαδεηθλχνπλ δηΪθνξεο κνξθΫο δηνηθεηηθάο πξαθηηθάο θαη 

ησλ ζπλεζηζκΫλσλ πιεκκειεηψλ ηεο.  

 

1. Παξνπζέαζε θαη ΜειΫηε Πξψηεο Τπφζεζεο 

Σν ζΫκα πνπ αλαπηχζζεηαη αλαθχπηεη απφ ηηο παξαθΪησ λνκνζεζέεο: 

 Δπαγγεικαηηθά δξαζηεξηφηεηα ησλ δηνηθνπκΫλσλ 

 ΓηνηθεηηθΫο Ϊδεηεο 

 Γηαδηθαζέα θαη πξνυπνζΫζεηο ρνξάγεζεο 

 Έιεγρνο 

 

2. Παξνπζέαζε θαη ΜειΫηε Γεχηεξεο Τπφζεζεο 

Σν ζΫκα πνπ αλαπηχζζεηαη αλαθχπηεη απφ ηηο παξαθΪησ λνκνζεζέεο: 

 Οηθνλνκηθά Γηνέθεζε 

 Γηαγσληζκνέ (πξνκάζεηεο, ππεξεζέεο, δεκφζηα Ϋξγα) 

 Γηαθεξχμεηο 

 Πξνζπκβαηηθφ ζηΪδην 

 ΔθηΫιεζε δηνηθεηηθάο ζχκβαζεο 

 

3. Παξνπζέαζε θαη ΜειΫηε Σξέηεο Τπφζεζεο 

Σν ζΫκα πνπ αλαπηχζζεηαη αλαθχπηεη απφ ηηο παξαθΪησ λνκνζεζέεο: 
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 ΠεξηβΪιινλ 

 Υσξνηαμέα – πνιενδνκέα 

 ΓΪζε 

 ΠεξηβΪιινλ θαη αλΪπηπμε 

 

4. Παξνπζέαζε θαη ΜειΫηε ΣΫηαξηεο Τπφζεζεο 

Σν ζΫκα πνπ αλαπηχζζεηαη αλαθχπηεη απφ ηηο παξαθΪησ λνκνζεζέεο: 

 Φφξνη, δαζκνέ, θνηλσληθναζθαιηζηηθΫο εηζθνξΫο, ρξεκαηηθΪ βΪξε 

δηνηθνπκΫλσλ 

 ΠξνυπνζΫζεηο 

 Δέζπξαμε – αλαγθαζηηθά εθηΫιεζε 

 

5. χλζεζε- πκπεξΪζκαηα 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Καηαξηέδνληαη ζπγθεθξηκΫλνη θΪθεινη απφ ηνπο εηζεγεηΫο, νη νπνένη πεξηΫρνπλ ηα 

Ϋγγξαθα κηαο ππφζεζεο κε ηελ αλαγθαέα γηα ην ρεηξηζκφ ηεο λνκνζεζέα. 
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ΓΓ-Δ07: ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ. ΜΔΛΔΣΖ  

                              ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ  

 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε δηαδηθαζέεο ειΫγρνπ 

ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο κΫζα απφ ηελ παξνπζέαζε θαη αλΪιπζε ζπγθεθξηκΫλσλ 

πεξηπηψζεσλ απφ ηε δηνηθεηηθά εκπεηξέα, πνπ αλαδεηθλχνπλ πξνβιάκαηα πνπ 

αληηκεησπέδνληαη θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο ζε ζπγθεθξηκΫλνπο ηνκεέο 

ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο. Ζ παξνπζέαζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ 

απφ ηα ΔιεγθηηθΪ ψκαηα θαη ηηο Τπεξεζέεο Δπηζεψξεζεο θαη ΔιΫγρνπ, ηνλ Γεληθφ 

Δπηζεσξεηά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ην πλάγνξν ηνπ Πνιέηε. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1
ε
 Δλφηεηα: 

 Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηάο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ν ξφινο ηνπ γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε ηεο δηαθζνξΪο θαη ηεο θαθνδηνέθεζεο 

 Θεζκηθφ πιαέζην-νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπ Γξαθεένπ ηνπ Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

 Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηάο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

δξΪζεο ησλ σκΪησλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ Δπηζεψξεζεο θαη ΔιΫγρνπ 

 Αμηνιφγεζε ηνπ Ϋξγνπ ησλ σκΪησλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ Δπηζεψξεζεο θαη 

ΔιΫγρνπ 

 πληνληζηηθφ Όξγαλν Δπηζεψξεζεο θαη ΔιΫγρνπ 

 Πεηζαξρηθά Γηθαηνδνζέα Γεληθνχ Δπηζεσξεηά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

 

2
ε
 Δλφηεηα: 

 ψκα Δπηζεσξεηψλ –Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

 Ηδηαέηεξα ψκαηα Δπηζεψξεζεο θαη ΔιΫγρνπ 

 Τπεξεζέεο Δπηζεψξεζεο θαη ΔιΫγρνπ 

 Φνξεέο πνπ αζθνχλ Διεγθηηθφ Ϋξγν 

 Θεζκηθφ πιαέζην –δηνηθεηηθά δξΪζε ησλ Διεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

 ΔπξσπαηθΪ ΔιεγθηηθΪ φξγαλα 

 

3
ε
 Δλφηεηα: 

 ΒαζηθΫο αξρΫο πνπ δηΫπνπλ ηηο επηζεσξάζεηο θαη ηνπο ειΫγρνπο  

 Γηαδηθαζέα θαη κΫζνδνη Δπηζεψξεζεο θαη ΔιΫγρνπ (Δξγαιεέα –πξφηππα, θιπ ) 

 χγρξνλνο εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο 

 πλεξγαζέα Διεγθηηθψλ κεραληζκψλ κε ηνπο ειεγρφκελνπο θνξεέο 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Δπηζεσξάζεσλ θαη ΔιΫγρσλ θαη αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ Σμήμα Γενικής Διοίκησης 

 

 74 

4
ε
 Δλφηεηα: 

 Παξνπζέαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιέηε 

 Ζ Ϋλλνηα ηνπ Ombudsman. Ζ εθαξκνγά ηνπ ζεζκνχ ζε Ϊιιεο επξσπατθΫο 

ρψξεο. Ο Δπξσπαένο Γηακεζνιαβεηάο. Παξνπζέαζε πεξηπηψζεσλ απφ ηε 

δηνηθεηηθά εκπεηξέα 

 Απνζηνιά θαη ξφινο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιέηε. Ννκνζεηηθφ πιαέζην (θνηλΫο 

δηαηΪμεηο θαη χληαγκα). Αξκνδηφηεηεο θαη πεδέν εθαξκνγάο ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηΪμεσλ. 

 Σξφπνο ππνβνιάο αλαθνξΪο. Άζθεζε δηακεζνιΪβεζεο. 

 ΜΫζα θαη ηξφπνη Ϊζθεζεο πέεζεο γηα ηελ εθαξκνγά ησλ πξνηΪζεσλ ηνπ 

πλεγφξνπ. ηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα απφ ηε ζπλνιηθά δξΪζε ηνπ. 

 ΤπνζΫζεηο θαθνδηνέθεζεο, παξαβέαζεο δηθαησκΪησλ θαη δηαθξηηηθάο 

κεηαρεέξηζεο πνιηηψλ 

 

 

III.ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Δκπεηξηθφ πιηθφ ζε θαθΫινπο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο εηζεγεηΫο. 
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ΓΓ-Δ08: ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΧΝ ΔΘΝΗΚΧΝ ΓΗΟΗΚΖΔΧΝ  

                    ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΔΧΝ,  

                    ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ & ΔΠΗΣΡΟΠΟΛΟΓΗΑ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε αλαβέσζε ηνπ πιαηζένπ θαη ηεο δηαδηθαζέαο 

δηακφξθσζεο νπζηαζηηθψλ απνθΪζεσλ ζην θνηλνηηθφ επέπεδν, κΫζσ αλαθαηαζθεπάο 

ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο-δηαπξαγκΪηεπζεο θαη ιάςεο απνθΪζεσλ. 

ηφρνο ηνπ εέλαη επέζεο ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηα ζΫκαηα εθπξνζψπεζεο 

ηεο Δζληθάο Γηνέθεζεο ζηελ Δ.Δ. θαη δηακφξθσζεο δεκφζηαο πνιηηηθάο, κΫζσ ηεο 

ελεξγνχ ζπκκεηνράο ηνπο, ηεο θαηαλνκάο θαη πηνζΫηεζεο ξφισλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

Σν εξγαζηάξην πινπνηεέηαη κε δχν απφ ηηο ηξεηο αζθάζεηο πξνζνκνέσζεο πνπ 

αλαιχνληαη παξαθΪησ, δέλνληαο ζηνπο ζπνπδαζηΫο ηελ επθαηξέα λα εμνηθεησζνχλ κε 

ηε ιεηηνπξγέα θαη πξαθηηθά ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

δεκφζηαο πνιηηηθάο. 

Ζ θΪζε Ϊζθεζε πξνζνκνέσζεο δηΫπεηαη απφ ζπγθεθξηκΫλνπο θαλφλεο πνπ νξέδνληαη 

απφ ηελ αξρά, απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ εξγαζηεξένπ (ηα δεδνκΫλα ηνπ ζΫκαηνο, 

ρσξηζκφο ζε νκΪδεο, θαηαλνκά ζπγθεθξηκΫλσλ ξφισλ, πεξηγξαθά απαξαέηεησλ 

ελεξγεηψλ, ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ελεξγεηψλ θιπ.). 

Σν εξγαζηάξην κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ ζηελ αγγιηθά γιψζζα ψζηε λα 

εμνηθεησζνχλ νη ζπνπδαζηΫο ζπγρξφλσο ζηηο αληέζηνηρεο Ϋλλνηεο θαη ηνπο φξνπο. 

ΠξνθεηκΫλνπ νη ζπνπδαζηΫο λα γλσξέδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ γηα ηηο 

νπνέεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αζθάζεηο πξνζνκνέσζεο, ζα παξνπζηαζζνχλ ελ 

ζπληνκέα νη ζρεηηθΫο πνιηηηθΫο ζε επέπεδν Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ν ξφινο ησλ 

Δζληθψλ Γηνηθάζεσλ. 

 

1. Παξνπζέαζε πνιηηηθψλ 

 Κνηλά Αγξνηηθά Πνιηηηθά 

 Δκπνξηθά Πνιηηηθά 

 Γηαξζξσηηθά Πνιηηηθά 

 

2. πλεξγαζέα κε ηηο ρψξεο ηεο Αζέαο θαη ηεο Λαηηληθάο Ακεξηθάο (1
ε
 Ϊζθεζε 

πξνζνκνέσζεο ζπλΪληεζεο Δζληθψλ εθπξνζψπσλ ζε ζΫκαηα αξκνδηφηεηαο 

ηεο Δπηηξνπάο ζην πιαέζην ηεο επηηξνπνινγέαο) 

 ηελ Ϊζθεζε απηά ζα εμεηαζηνχλ νη κΫζνδνη εξγαζέαο ηεο Δπξσπατθάο 

Δπηηξνπάο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηηξνπνινγέαο, κε πεξέπησζε 

κειΫηεο δχν πξνηΪζεσλ γηα εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα βνάζεηαο ζηελ Λαηηληθά 

Ακεξηθά θαη ηελ Κέλα. 

 

3. πλΪληεζε νκΪδαο εξγαζέαο γηα ηε δηακφξθσζε θνηλνηηθψλ ζΫζεσλ ζην 

πιαέζην πνιπκειψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Δ.Δ. ζε επέπεδν GATT (II.O.E.) 

(2ε Ϊζθεζε πξνζνκνέσζεο) 
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 ηελ ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε κειΫηεο, ζα γέλεη πξνζνκνέσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Δ.Δ. γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θνηλνηηθψλ 

ζΫζεσλ ζηνλ ηνκΫα ηνπ δηεζλνχο εκπνξένπ, ζην πιαέζην ηνπ ηειηθνχ ζηαδένπ 

ησλ δηεζλψλ (πνιπκεξψλ) δηαπξαγκαηεχζεσλ θαηΪ ηνλ Γχξν ΟπξνπγνπΪεο 

ηεο GATT, ην Φζηλφπσξν ηνπ 1993. 

 ηφρνο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ην πιαέζην θαη ηα φξηα ηεο 

ελδν-θνηλνηηθάο δηαπξαγκΪηεπζεο πνπ Ϋιαβε ρψξα ζε επέπεδν νκΪδαο 

εξγαζέαο ηνπ πκβνπιένπ, πξνθεηκΫλνπ λα απνθαζηζηεέ ε θνηλά 

δηαπξαγκαηεπηηθά ζΫζε ηεο Δ.Δ., πνπ ζα ππνζηάξηδε ζην ηειηθφ ζηΪδην ηνπ 

Γχξνπ ΟπξνπγνπΪεο (15-12-1993). 

 

4. Γηαπξαγκαηεχζεηο ελ φςεη ηεο δηεχξπλζεο ζρεηηθΪ κε ηα δηαξζξσηηθΪ ηακεέα 

θαη ην ηακεέν ζπλνράο (3ε Ϊζθεζε πξνζνκνέσζεο) 

Έρεη ζηφρν λα εμνηθεηψζεη ηνπο ζπνπδαζηΫο κε: 

 ηηο πξαθηηθΫο, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζέεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο 

θνηλνηηθΫο ζπλαληάζεηο ζην πιαέζην ηνπ πκβνπιένπ Τπνπξγψλ ηεο Δ.Δ. 

 ηηο ηερληθΫο δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ηθαλνπνέεζε 

πνιιαπιψλ ζηφρσλ 

 ηνλ ζχλζεην ραξαθηάξα ηεο δηαδηθαζέαο αλεχξεζεο ζπκβηβαζηηθψλ ιχζεσλ 

 ηελ ζρΫζε κεηαμχ ησλ αλαθαηαηΪμεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν 

 

 

III.ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

πγθεθξηκΫλε βηβιηνγξαθέα επέ ησλ αληηθεηκΫλσλ ησλ πξνζνκνηψζεσλ ζα δηαλεκεζεέ 

ζην πιαέζην ησλ παξνπζηΪζεσλ ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ. 

 

Σν πιηθφ ησλ αζθάζεσλ (θαλφλεο, πιεξνθνξέεο επέ ηνπ αληηθεηκΫλνπ, εληνιΫο, 

ζηνηρεέα, θιπ) ζα δηαλεκεζεέ κε ηελ Ϋλαξμε ηνπ εξγαζηεξένπ. 
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ΓΓ-Δ09: ΟΗ ΜΖ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ & ΟΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ  

                        ΥΔΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΚΡΑΣΟ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε πξνζΫγγηζε κε ηε λΫα πξαγκαηηθφηεηα ησλ κε 

θξαηηθψλ -κε θπβεξλεηηθψλ- νξγαλψζεσλ. Ο ζπλεράο πνιιαπιαζηαζκφο ηνπο θαη ε 

δξΪζε ηνπο ζηνλ ζπλερψο δηεπξπλφκελν δεκφζην ρψξν, δεκηνπξγνχλ λΫεο 

πξαγκαηηθφηεηεο. ΜΫζα απφ ηελ αλαδάηεζε ησλ ζεζκηθψλ δπλαηνηάησλ ζπλεξγαζέαο 

ΚξΪηνπο θαη Κνηλσλέαο ησλ Πνιηηψλ, θαζψο θαη κΫζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο άδε 

πθηζηΪκελεο -ζεζκνζεηεκΫλεο θαη Ϊηππεο- ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηνπο, φιν θαη πην 

ζπρλΪ ηα κε θξαηηθΪ ππνθεέκελα αζθνχλ δεκφζηεο δξΪζεηο ζε ηνκεέο απνθιεηζηηθάο -

θΪπνηε- επζχλεο ηνπ θξΪηνπο.  

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Θεσξεηηθά πξνζΫγγηζε 

 Ζ εμΫιημε ηνπ θαηλνκΫλνπ ησλ ΜΚΟ ζηνλ θφζκν 

 Ζ εκθΪληζε θαη ε πνξεέα ηεο εμΫιημάο ηνπ ζηελ ΔιιΪδα 

 

2. Πξαθηηθά εθαξκνγά 

 Ζ «ζχιιεςε» θαη ε θαηαγξαθά ηνπ θνηλσληθνχ θαηλνκΫλνπ 

 Ζ αλαδάηεζε ηεο δξΪζεο ζε θαζεζηψο πνιππινθφηεηαο θαη ζε ζπλζάθεο 

ζπνξαδηθάο -κε επαγγεικαηηθάο- ελαζρφιεζεο 

 

3. ΠξαθηηθΫο ζπλεξγαζέαο 

 Οη Ϊηππεο κνξθΫο εηαηξηθψλ ζρΫζεσλ 

 Οη ζεζκνζεηεκΫλεο κνξθΫο ηνπο αλΪ ππνπξγεέν 

 Οη δπλαηφηεηεο δηεχξπλζεο ησλ δπλαηνηάησλ ζπλεξγαζέαο 

 Ζ πεξαηηΫξσ ελεξγνπνέεζε ησλ ΜΚΟ γηα θνηλσληθΫο δξΪζεηο 

 ΜνξθΫο ζπλεπζχλεο 

 

4. Αμηνιφγεζε ησλ εηαηξηθψλ ζρΫζεσλ 

 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξΪζεο ησλ ΜΚΟ 

 Αμηνιφγεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ην θξΪηνο 

 Αμηνιφγεζε ηεο ζεζκνζεηεκΫλεο εηαηξηθφηεηαο 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ/ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

Βηβιέα 

ERNEST GELLNER, Η Κνηλσλία Πνιηηψλ θαη νη αληίπαινί ηεο. πλζήθεο 

ειεπζεξίαο, Δθδφζεηο Παπαδάζε  

ΓΚΗΟΡΓΚΗ ΦΟΣΔΦ, Η Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ, Δθδφζεηο Φηιέζησξ  
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ΠΑΝΣΔΛΖ ΚΛΗΑ ΚΑΗ ΑΣΔΡΖ ΥΟΤΛΗΑΡΑ, Η Γηπισκαηία ηεο Κνηλσλίαο 

ησλ Πνιηηψλ, Δθδφζεηο Παπαδάζε  

Κείκελν ηνπ ΥΡΗΣΟΤ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ κε ζέκα «Με-Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο θαη ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή», πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθδνζε «Διιεληθή 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή. Μηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε» ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΑΚΧΝΑ. 

Δθδφζεηο ηδΫξεο  

ΑΝΣΧΝΖ ΜΑΚΡΤΓΖΜΖΣΡΖ, Κξάηνο θαη Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ, 

Μεηακεζνλχθηηεο Δθδφζεηο 

ΝΗΚΟ ΜΟΤΕΔΛΖ, Απφ ηελ αιιαγή ζηνλ εθζπγρξνληζκφ - Κξηηηθέο παξεκβάζεηο, 

Δθδφζεηο ΘεκΫιην 

ζπιινγηθφ (ΜΑΝΟΛΖ ΥΡΤΑΚΖ, ΓΖΜΖΣΡΖ ΕΗΧΜΑ, ΝΣΔΠΖ 

ΚΑΡΑΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΓΖΜΖΣΡΖ ΥΑΣΕΑΝΣΧΝΖ) Πξννπηηθέο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, γηα ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην 

Δξγαζέαο. Δθδφζεηο Ϊθθνπια 

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΑΝΟΤ, Γηνίθεζε, πνιίηεο θαη Γεκνθξαηία, Δθδφζεηο Παπαδάζεο. 

NIKLAS LUHMANN, Ννκηκνπνίεζε κέζσ δηαδηθαζίαο, Δθδφζεηο Κξηηηθά (γηα 

πξνρσξεκΫλε αλαδάηεζε) 

ΝΗΚΖΣΑ ΛΗΟΝΑΡΑΚΖ, Οη ζπλέπεηεο ηνπ Γαηφζθπινπ. Κνηλσληθή πνιππινθφηεηα 

θαη ΜΜΔ, Δθδφζεηο Παπαδάζε 

 

Άξζξα 

«Γεκνθξαηία, ηερλνινγία θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ», Ϊξζξν ζην Βάκα (13/7/2003) 

ηνπ Γηψξγνπ Παπαδεκεηξένπ 

«Γηαηί απνηπγράλνπλ νη κεηαξξπζκίζεηο», Ϊξζξν ηνπ Νέθνπ ΜνπδΫιε ζην Βάκα 

(29/6/2003) 

«Μεηαξξχζκηζε θαη θνκκαηηθνθξαηία», Ϊξζξν ηνπ Νέθνπ ΜνπδΫιε ζην Βάκα 

(ζπλΫρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ, ζαο ην ζηΫιλσ κε e-mail) 

«Κνηλσλία Πνιηηψλ», πεξηνδηθά Ϋθδνζε ηεο Κέλεζεο Πνιηηψλ γηα ηελ ΠαξΫκβαζε. 

Όια ηα ηεχρε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν www.paremvassi.gr 

 

Έληππα 

Νηνθνπκέληα απφ ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε ηνπ ΟΗΔ ζην Νηέξκπαλ (2002) γηα ηνλ 

«Ραηζηζκφ, ηηο Φπιεηηθέο Γηαθξίζεηο, ηνλ Αληηζεκηηηζκφ θαη ηηο ζπλαθείο 

Μηζαιινδνμίεο» Έθδνζε ηεο Δπηηξνπάο γηα ηηο ΜΚΟ ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ 

Νηνθνπκέληα ηνπ ΟΗΔ γηα ην «2001. Γηεζλέο Έηνο γηα ηνλ Δζεινληή» Έθδνζε 

Δπηηξνπά ΜΚΟ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ  

«Η Δπηηξνπή θαη νη κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί. Οηθνδφκεζε ηζρπξφηεξεο εηαηξηθήο 

ζρέζεο», Ϋγγξαθν εξγαζέαο ηεο Δπηηξνπάο πνπ ππνβιάζεθε απφ ηνλ πξφεδξνο Prodi 

θαη ηνλ αληηπξφεδξν Kinnock  

Euro Citizen Action Service, «A guide to European Union funding for NGOs» 

www.ecas.org. 

http://www.paremvassi.gr/
http://www.ecas.org/
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ρνιηαζκφο ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ «Δζληθνχ πκβνπιίνπ Σνπξηζκνχ». ΠεξηιακβΪλεηαη ζηνλ απνινγηζκφ γηα ην 

2002. Έθδνζε ΔΣΔ. 
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ΓΓ-Δ10: ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ & ΔΠΗΛΤΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη λα βειηηψζεη ηηο δηαπξαγκαηεπηηθΫο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ, νη νπνένη νξγαλσκΫλνη ζε νκΪδεο θαη κε αλΪιεςε ζπγθεθξηκΫλσλ 

ξφισλ ζα Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα: 

- λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ Ϋλλνηα θαη ηε ζεκαζέα ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο 

- λα αλαγλσξέζνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζΫγγηζεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο θαη 

λα ζπδεηάζνπλ θξηηάξηα επηινγάο κεηαμχ ηνπο 

- λα αλαιχζνπλ ζεκαληηθΫο ηερληθΫο πηπρΫο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο 

- λα εμαζθεζνχλ ζηελ πξαθηηθά εθαξκνγά ησλ ζπκπεξαζκΪησλ ηνπ εξγαζηεξένπ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1
ε
 Δλφηεηα 

 Σξφπνη ΠξνζΫγγηζεο 

 Δηζαγσγηθά Άζθεζε ΓηαπξαγκΪηεπζεο ζε κηθξΫο νκΪδεο 

 Θεσξεηηθφ Πιαέζην 

 Σξφπνη ΠξνζΫγγηζεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο 

 

2
ε
 Δλφηεηα 

 ΣΫρλε ηεο ΓηαπξαγκΪηεπζεο 

 

3
ε
 Δλφηεηα 

 ΔμΪζθεζε 

 ΔμΪζθεζε ζηε ΓηαπξαγκΪηεπζε 

 Πξνεηνηκαζέα θαη Γηεμαγσγά ΓηαπξαγκΪηεπζεο 
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
 

ΓΓ-Δ06: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΡΓΧΝ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ  

                       ΠΛΑΗΗΟΤ ΣΖΡΗΞΖ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

ηα πιαέζηα απηνχ ηνπ εξγαζηεξένπ γέλεηαη πξνζπΪζεηα γηα κηα νινθιεξσκΫλε 

παξνπζέαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαρεέξηζε Ϋξγσλ ΚΠ, δέλνληαο ηηο φςεηο ηνπ 

ηειηθνχ δηθαηνχρνπ, ηεο Γηαρεηξηζηηθάο αξράο αιιΪ θαη ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο 

Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1
ε
 Ϋσο 3

ε
 Δλφηεηα 

 

ην εξγαζηάξην αθνχ παξνπζηαζηεέ ε θεληξηθά δηαρεέξηζε Ϋξγσλ ηνπ ΚΠ, δέλεηαη 

ζηε ζπλΫρεηα κηα πξνζΫγγηζε ηεο φςεο ηεο δηαρεέξηζεο απφ ηε κεξηΪ ησλ 

Γηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ. 

 

4
ε
 Ϋσο 7

ε
 Δλφηεηα 

 

ηνρεχνπλ λα δψζνπλ Ϋλα case study γηα ηελ θαηΪξηηζε θαη δηαρεέξηζε 

πξνυπνινγηζκνχ Ϋξγσλ ζηα πιαέζηα ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο απφ ηνλ 

ηειηθφ δηθαηνχρν. πγθεθξηκΫλα πεξηιακβΪλεη: 

 ηελ αλΪιπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηΪξηηζεο θαη δηαρεέξηζεο 

Πξνυπνινγηζκνχ Ϋξγσλ. Ζ αλΪιπζε ζα γέλεη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά ησλ 

ζπνπδαζηψλ. 

 ην ζρεδηαζκφ ηεο δνκάο κηαο εθαξκνγάο – ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ (MS Access 

2000) κε ηελ νπνέα κπνξεέ λα ππνζηεξηρζεέ ε δηαρεέξηζε Ϋξγσλ ηνπ Γ‟ Κ.Π.. 

 ηε δεκηνπξγέα ησλ αλαγθαέσλ πηλΪθσλ κε ελδεηθηηθΪ δεδνκΫλα απφ ηα 

ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα ηνπ Γ‟ Κ.Π.. 

 ηελ παξνπζέαζε κηαο νινθιεξσκΫλεο εθαξκνγάο 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

C. J. DATE, An Introduction to Database Systems, , Addison-Wesley Publ., 1994 

E.F. CODD, Extending the database relational model to capture more meaning, Acm 

Tods 4, 1979 

CONRAD CARLBERG , Business Analysis with Excel, Que, 1995 

ALISON BALTER , Mastering Ms Access 2000 Development, SAMS, 1999 

EVAN CALLACHAN, Ms Access 2000 - Fundamentals with Visual Basic for 

Applications, Microsoft Press, 1999 

* εκείσζε: Σν εξγαζηήξην δηεμάγεηαη ζε ηξία ηκήκαηα ζπνπδαζηψλ 
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ΓΓ-Δ11: ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

                             ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ 

 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο εέλαη ε παξνπζέαζε ησλ αλαγθαέσλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηψλ πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη σο ππφβαζξν γηα ηελ αλΪπηπμε Ηζηνηφπσλ, ηθαλψλ λα παξΫρνπλ 

ηελ απαξαέηεηε ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ δεµηνπξγέα θαη ππνζηάξημε ησλ δηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη δηθηπαθψλ θνηλνηάησ. Οη πξνδηαγξαθΫο θαη νη κεζνδνινγέεο 

αλΪπηπμεο ησλ sites αλαδεηθλχνληαη ζε παξΪγνληεο πνηφηεηαο  ησλ ζεκΪησλ 

επηθνηλσλέαο θαη γεληθφηεξεο ιεηηνπξγέαο ησλ θνξΫσλ  ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο γηα 

ηελ επέηεπμε ηεο  ειεθηξνληθάο δηαθπβΫξλεζεο.  

ηφρνο εέλαη ε θαηαλφεζε κε ζεκΪησλ ρεδηαζκνχ Πιαηζένπ Πηζηνπνέεζεο 

Κπβεξλεηηθψλ sites/ Ππιψλ. Θα δνηζεέ Ϋκθαζε ζε εηθαζηηθΪ θαη ιεηηνπξγηθΪ ζΫκαηα, 

θαζψο επέζεο θαη ζε ζΫκαηα δηαζεζηκφηεηαο, απφδνζεο, αζθΪιεηαο θαη ρξφλνπ 

απφθξηζεο, παξΫρνληαο ην θαηΪιιειν πιαέζην δηΪδξαζεο ηνπ πνιέηε / επηρεέξεζεο κε 

ηελ Γεκφζηα Γηνέθεζε.  

 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη: 

- Καηαλφεζε θξηηεξέσλ πνηφηεηαο ηζηνζειέδσλ 

- ΑλΪπηπμε ηθαλνηάησλ αμηνιφγεζε οηζηνζειέδσλ 

- Δμενηθεέσζε κε εξγαιεέα  αλΪπηπμεο  ηζηνζειέδσλ πξνθεηκΫλνπ λα απνθηάζνπλ 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα δεκηνπξγέα ζπληάξεζε θαη επηθαηξνπνέεζε 

ηζηνζειέδσλ. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Δηζαγσγά  ζηα  εξγαιεέα  Γεκηνπξγέαο  Ηζηνζειέδσλ - FrontPage 

 Ση εέλαη ν Παγθφζκηνο Ηζηφο 

 Ση εέλαη νη ηζηνζειέδεο θαη ε γιψζζα HTML 

 Γηαθνκηζηάο Ηζηνχ, ηνπνζεζέα ηζηνχ 

 Αξρεέα πνιπκΫζσλ ζε ηζηνζειέδεο 

 Δηζαγσγά ζηελ δεκηνπξγέα ηζηνζειέδσλ 

 Δξγαιεέα Γεκηνπξγέαο Ηζηνζειέδσλ 

 ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ FrontPage 

 

2. ΒαζηθΫο  κνξθνπνηάζεηο  ηζηνζειέδσλ 

 Γεκηνπξγέα ηνπνζεζέαο ηζηνχ κε ρξάζε νδεγνχ, 

 κε ρξάζε πξνηχπνπ. Κελφο ηζηφο. 

 Γηαρεέξηζε ηζηνζειέδσλ 

 Δηζαγσγά θεηκΫλνπ, εηζαγσγά αξρεένπ ζε ηζηνζειέδα, 

 βαζηθΫο κνξθνπνηάζεηο 

 Τπεξζχλδεζκνη, ζειηδνδεέθηεο 
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3. Δηζαγσγά  πνιπκΫζσλ 

 Πξνζζάθε  Δηθφλαο-Γξαθηθψλ 

 πλδπαζκφο θεηκΫλνπ-εηθφλαο 

 Δηθφλα  θφληνπ 

 χλδεζκνη  απφ εηθφλα 

 Δηζαγσγά  άρνπ θαη θηλνχκελεο  εηθφλαο 

 

4. Πέλαθεο – Πιαέζηα - Φφξκεο 

 Γεκηνπξγέα θαη επεμεξγαζέα πέλαθα 

 Δηζαγσγά   θαη  δηαρεέξηζε   πιαηζέσλ 

 Κνηλφρξεζηα πεξηγξΪκκαηα θαη γξακκΫο πινάγεζεο 

 ΘΫκαηα ζην FrontPage 

 Γεκηνπξγέα  ελζσκαησκΫλσλ  θχιισλ  ζηπι 

 

5. Πέλαθεο – Πιαέζηα - Φφξκεο 

 Γεκηνπξγέα  δηαζπλδεδεκΫλσλ  θχιισλ  ζηπι 

 Γεκηνπξγέα θφξκαο  κε  νδεγφ  θφξκαο 

 Γεκηνπξγέα  θφξκαο  απφ ηελ  αξρά, εηζαγσγά 

 θαη επεμεξγαζέα βαζηθψλ ρεηξηζηεξέσλ θφξκαο 

 Πξφηππα  ζειέδσλ  κε  θφξκεο 

 

6. Πξνζζάθε   ΔθΫ 

 Γηαρεηξηζηάο  πηλαθέδαο  δηαθεκέζεσλ 

 Μεηξεηάο  επηζθΫςεσλ 

 Πιαέζην θπιηφκελνπ  θεηκΫλνπ 

 ΚνπκπηΪ αηψξεζεο 

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο εκθΪληζεο εηθφλαο 

 Πέλαθαο  πεξηερνκΫλσλ  θ.ι.π. 

 

7. ΝΫεο ηερλνινγέεο ζηελ αλΪπηπμε 

 Έµθαζε ζηηο ηερλνινγέεο/πξσηφθνιια πέζσ απφ ηελ πινπνέεζε ηξφπσλ 

επηθνηλσλέαο (chat, forums) θαη E-democracy, e-government 

 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

Web Design with HTML (Microsoft Press) 

Web Design with XML: Generating Webpages with XML, CSS, XSLT and Format,  

MANFRED KNOBLOCH, et al 

ΓΡ. ΠΤΡΟ ΤΡΜΑΚΔΖ, Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ Τπνινγηζηή  

Αξρείν Έξγσλ- Μειέηεο ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. 

ALEX  CHARALABIDIS, The book of  IRC :  The  ultimate  guide to IRC, 1999 

J. KOMORN, Chat…Chat…Chat, 2000 
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Internet : The Complete  Reference, Mc Graw Hill, 1999 

C. LEWIS, 101 Essensial Tips using the Internet, Inc Dk Publishing, 1997 

J. UDELL, Practical Internet Groupware, O‟Reilly & Associates, 1999 

E. ROSEN, Personal Videoconferencing, Manning Publications, 1996 

ΔΤΑΓΓ. ΜΠΑΝΓΖΛΑ, Σν πξψην Βηβιίν ηνπ Frontpage 2000, Δθδφζεηο ΝΫσλ 

Σερλνινγηψλ, 1999 

DANIEL. A. TAUBER – BRENDA KIEMAN – MOLLIE, Πιήξεο Δγρεηξίδην ηνπ 

Frontpage 2000, E. Holzschlag,  1999 
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ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο ζηνλ β‟ θχθιν ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ εέλαη ε πξαθηηθά 

πιΫνλ επαθά ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε γιψζζα θαη ε νινθιάξσζε ηεο θΪιπςεο εηδηθψλ 

γισζζηθψλ δεμηνηάησλ επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ ηκάκαηνο Γεληθάο Γηνέθεζεο. Ζ κεγαιχηεξε Ϋκθαζε 

δέλεηαη ζηε ζεκαζηνινγηθά θαη δηεξεπλεηηθά δηΪζηαζε ηεο γιψζζαο κΫζσ κηθξψλ 

εξγαζηψλ θαη πξαθηηθάο εμΪζθεζεο.  
 

  

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

Ζ επαθά κε ηελ μΫλε γιψζζα γέλεηαη κε: 

 

1. ζηξαηεγηθΫο αλΪπηπμεο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηάησλ κΫζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

δξαζηεξηνηάησλ, ηεο θαηαλφεζεο ιάςεο απνθΪζεσλ θαη ηεο επεμεξγαζέαο ηδεψλ 

2. πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηάησλ πξνθνξηθάο θαη γξαπηάο 

επηθνηλσλέαο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ (παξνπζέαζε ζΫκαηνο, αέηεζε, αλαθνέλσζε, 

πεξέιεςε, αλαθνξΪ, λφκνη, πξαθηηθΪ, ελεκεξσηηθΪ δειηέα) 

3. εκβΪζπλζε θαη αλΪιπζε ζεκαηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ θχθινπ ζεκηλαξέσλ 

εμεηδέθεπζεο θαη εθπφλεζε εξγαζηψλ ησλ ζπνπδαζηψλ 

4. πξνζνκνέσζε παξνπζέαζεο ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξΪκκαηνο εξγαζέαο ηνπ 

ζηειΫρνπο ηεο Γεληθάο Γηνέθεζεο 

5. ηερληθΫο θαη παξνπζέαζε νκηιέαο 

6. κειΫηε μελφγισζζεο αξζξνγξαθέαο ζρεηηθά κε ηα ζΫκαηα ελδηαθΫξνληνο ηνπ 

ηκάκαηνο. 

 

 

III. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 
 

Αμηνπνηεέηαη ε μελφγισζζε βηβιηνγξαθέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

καζεκΪησλ ηνπ Σκάκαηνο. Ζ βαζηθά νξνινγέα γηα θΪζε ζεκαηηθφ πεδέν 

απνδειηηψλεηαη απφ ηνλ Σχπν θαη ηηο Δπέζεκεο ΔπξσπατθΫο θαη Γηεζλεέο Δθδφζεηο 

θαη ρξεζηκνπνηεέηαη σο απζεληηθφ πιηθφ πξνο επεμεξγαζέα. Σαπηφρξνλα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ειεθηξνληθΪ αξρεέα Τπνπξγεέσλ ηα νπνέα Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρΫζε 

κε ηα πξνο κειΫηε ζΫκαηα θαζψο θαη νη αληέζηνηρνη επξσπατθνέ θαη δηεζλεέο 

δηαδηθηπαθνέ ηφπνη. 
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Δζληθά ρνιά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο  (ΔΓΓ) 

Πεηξαηψο 211, ΣΚ 177 78, Σαχξνο 

ηει: 210. 34 96 225-6, fax: 210. 34 28 042, 

www.ekdd.gr 

 

 

http://www.ekdd.gr/

