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   ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
   

 

I. ΤΝΣΟΜΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ  

 

Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο απεπζχλεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο νη νπνίνη επηιέγνπλ 

λα ζηειερψζνπλ ηηο κνλάδεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε αληηθείκελν ηελ Τγεία, ηελ 

Κνηλσληθή Αιιειεγγχε, ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Κνηλσληθή Πξνζηαζία. Ζ 

ηδηαηηεξφηεηα ησλ πεδίσλ δξάζεο αιιά θαη ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο δηδαθηέαο χιεο, νδήγεζε ζηελ 

ιεηηνπξγηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο ζε δχν δηαθξηηέο θαηεπζχλζεηο: 

 

 Ζ Καηεύζπλζε ηεο Γηνίθεζεο Τπεξεζηώλ Τγείαο εθπαηδεχεη ζπνπδαζηέο 

πνπ ζηειερψλνπλ ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, ηα ΠΔΤΠ, ηηο Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο, ηα Αζθαιηζηηθά 

Σακεία-Κιάδνο Τγείαο θαη ηνπο ινηπνχο ζπλαθείο επνπηεπφκελνπο Φνξείο. 

 

 Ζ Καηεύζπλζε ηεο Γηνίθεζεο Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

εθπαηδεχεη ζπνπδαζηέο πνπ ζηειερψλνπλ ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο 

Απαζρφιεζεο-Equal, ηηο κνλάδεο ηνπ ΟΑΔΓ, ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, θαη ηνπο ζπλαθείο επνπηεπφκελνπο Φνξείο. 

 

Σν παξόλ Πξόγξακκα πεξηγξάθεη ηε δνκή, ηα καζήκαηα θαη ην πεξηερόκελν ησλ 

ζπνπδώλ ηεο θαηεύζπλζεο Γηνίθεζεο Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

 

 

III. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

Οη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ζρεδηαζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηεξίδνληαη ζηελ  

παξαδνρή, φηη έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΓΓ 

απνηειεί ε δεκηνπξγία δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηαρείαο εμέιημεο ζηελ ειιεληθή 

Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν ηφζν κε ηηο αλάγθεο 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φζν θαη κε ηηο αλαδπφκελεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο 

εθζπγρξνληζκνχ, δνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο θαη πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο δνκψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ, πνπ πξνθαινχληαη απφ ην 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ. Οη απαηηήζεηο θαη νη πξνθιήζεηο 

απηέο πξνυπνζέηνπλ απφ ηα ζχγρξνλα δηνηθεηηθά ζηειέρε έλα πνιχ πςειφ επίπεδν 

γλψζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα 

πνπδψλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν θαη απνζθνπεί ζηελ παξνρή, κεηαθνξά θαη ηελ 

απφθηεζε απηψλ ησλ γλψζεσλ, θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ελδεδεηγκέλσλ δεμηνηήησλ. 

Ζ βαζχηεξε θηινζνθία πνπ δηαπλέεη θαη δηαπεξλά ην Πξφγξακκα πνπδψλ, ζηνρεχεη 

ζηε δηακφξθσζε ελφο άξηηα εθπαηδεπκέλνπ ζψκαηνο ζηειερψλ ηεο Κνηλσληθήο 

Γηνίθεζεο, νη νπνίνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε φια ηα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά, 

σο ιεηηνπξγηθά πξναπαηηνχκελα, θαη ζα ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα ζπκβάινπλ ζηελ 

βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο-ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνηλσληθνθξαηηθψλ ζεζκψλ 

θαη νξγαληζκψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο 

απηήο. 
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Σν πξφγξακκα ηεο Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ ηεο ΗΘ΄ εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο 

ηξνπνπνηήζεθε ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα ηεο πξνεγνχκελεο εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο. 

Οη αιιαγέο πνπ πξoέθπςαλ, πξνβιέπνπλ δηάξθεηα θνίηεζεο ηεο ρνιήο ζηνπο 18 

κελψλ θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζην λα θαηαζηήζνπλ ην Πξφγξακκα (α) πην ινγηθά 

ζπλεθηηθό (β) εκπινπηηζκέλν κε λέα ζηνηρεία θαη πξνζεγγίζεηο θαη (β) πην 

αιαθξσκέλν από ηελ άπνςε ησλ σξώλ. ηελ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ειήθζεζαλ ππφςε (α) ζηνηρεία θαη επξήκαηα απφ ζρεηηθή έξεπλα 

κέζσ δηαδηθηχνπ ησλ εμειίμεσλ θαη ηάζεσλ ζπλαθψλ Πξνγξακκάησλ ζηελ Διιάδα 

θαη θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (β) νη παξαηεξήζεηο θαη 

επηζεκάλζεηο πνπ έγηλαλ ελφςεη ηεο αμηνιφγεζεο Μαζεκάησλ θαη Γηδαζθφλησλ, θαη 

(γ) ζπλεθηηκήζεθαλ ηα φπνηα ζηνηρεία αλαθέξζεθαλ απφ ηελ «Δπηηξνπή 

Αλαζεψξεζεο Πξνγξάκκαηνο ΔΓΓ». Οη αιιαγέο πνπ έγηλαλ είλαη: 

 

 Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ Αμφλσλ (Θεκαηηθψλ Αληηθεηκέλσλ) απφ ηέζζεξηο ζε 

ηξεηο κε ζεσξεηηθφ (ζηξαηεγηθφ) θαη πξαθηηθφ αληίζηνηρα πξνζαλαηνιηζκφ κε 

αληίζηνηρε αλαδηάξζξσζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ σξώλ γηα θάζε κάζεκα, 

έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη επαλαιήςεηο θαη νη επηθαιχςεηο ζηα καζήκαηα 

ηνπ Α΄ Κχθιν Δηδηθήο Φάζεο.  Οη ηξεηο λένη Άμνλεο ηεο Καηεχζπλζεο 

Γηνίθεζεο Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο είλαη: 

1.  ΑΠΑΥΟΛΖΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  I – 

ΘΔΧΡΗΑ,  ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ &  ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΓΗΑΣΑΖ   

     2.   ΑΠΑΥΟΛΖΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  II – 

ΘΔΜΟΗ, ΠΟΛΗΣΗΚΔ & ΓΡΑΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

3. ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

(Πιήξεο αλάπηπμε ησλ αμφλσλ κε ηα αληίζηνηρα καζήκαηα θαη ηηο ψξεο αλά 

κάζεκα ζηε ζειίδα  14.) 

 Αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή έγηλε θαη ζηνλ Β΄ Κχθιν ηεο Δηδηθήο Φάζεο 

πνπδψλ κεηψλνληαο ηνπ εκηλαξηαθνχο άμνλεο απφ ηξεηο ζε δχν κε  πξφβιεςε 

γηα ηηο παξνπζηάζεηο ηεο Πξαθηηθήο. ηα Μαζήκαηα πξνζηέζεθε  θαη ην κάζεκα 

«Έιεγρνο ηεο Γηνηθεηηθήο Γξάζεο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ηελ 

Κνηλσληθή Πξφλνηα.»  

 Σέινο,  Μείσζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ζηνλ Α΄ Κχθιν απφ 482 ψξεο ζε 336 

ψξεο θαη ζηνλ Β΄ Κχθιν Αχμεζε ησλ σξψλ απφ 236 ζε  264 ψξεο. 

 

 

IV. ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Δηδηθφηεξα ε ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο ηεο εηδηθήο θάζεο 

ζπνπδψλ, σο κία ηζνξξνπεκέλε ζρέζε ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο, είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ δηαζθάιηζε ηξηψλ δπλακηθά 

αιιειεμαξηφκελσλ δηαζηάζεσλ θαη επηπέδσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο:  

 

1. ε επίπεδν απόθηεζεο γλώζεσλ, 

 

Πξψηα απ΄ φια, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηεξίδεη θαη πξνάγεη ηεο κεηαθνξά θαη ηελ 

απφθηεζε ελφο ζπζηήκαηνο γλψζεσλ, ηερληθψλ θαη κεζφδσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

πξνζθέξεηαη ηφζν ε θαηαλφεζε (γλψζε) φζν θαη ε δπλαηφηεηαο δηαπιαζηηθήο 

παξέκβαζεο (ηερληθέο-κέζνδνη-εξγαιεία) ζην ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο. Σν 
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πξφγξακκα ηεο εηδηθήο θάζεο ζπνπδψλ ζρεδηάζηεθε ινηπφλ έηζη ψζηε λα δψζεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηα κειινληηθά ζηειέρε ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο λα 

απνθηήζνπλ φιεο εθείλεο ηηο εηδηθέο γλώζεηο, κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία, νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο ζηελ εξγαζία ηνπο. Με βάζε απηή ηε ινγηθή ζα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, αλάιπζεο, επεμεξγαζίαο, θαη κειέηεο ζέκαηα: 

 Γηάξζξσζεο ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο 

 Δλεξγψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα 

 ρέζεσλ κεηαλάζηεπζεο – Πνιηηείαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο  

 πζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 πζηεκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

 

2. ε επίπεδν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, 

 

Ζ απφθηεζε εηδηθψλ γλψζεσλ ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο δελ είλαη απφ κφλε 

ηεο επαξθήο γηα λα εληαρζεί ην κειινληηθφ ζηέιερνο ηεο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο 

θαηεπζείαλ ζηελ εξγαζία ηνπ. Κξίζεθε ινηπφλ, δεχηεξνλ, ζθφπηκν θαη απαξαίηεην, ε 

ζπκπιήξσζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ κε ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ  

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα δηαθεθξηκέλν ζχγρξνλν ζηέιερνο 

ηεο δηνίθεζεο ηνπ κέιινληνο απαξαίηεηεο γηα ηε κειινληηθή δνπιεηά ηνπο.  ην 

πιαίζην απηφ, ην πξφγξακκα απνζθνπεί: 

 ηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο, αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο, θαη ζηελ 

ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ζεκάησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο πνπ θαηά θαλφλα 

ραξαθηεξίδνπλ ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

 ηελ θαιιηέξγεηα ρξήζεο ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ θαη αλάπηπμε αληίζηνηρσλ 

δεμηνηήησλ κέζα απφ ηελ εμάζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ καζεκάησλ φζν πνιχ πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην ζπλαθψλ Δξγαζηεξίσλ 

(π.ρ. ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, Αμηνιφγεζε Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ , ...)  

 ηελ θαιιηέξγεηα επηθνηλσληαθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ κέζα απφ 

ηελ εμάζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ, 

εξγαζηεξίσλ θαη παξνπζίαζεο-ππνζηήξημεο ησλ εξγαζηψλ. 

 ηελ απόθηεζε ηερληθώλ δεμηνηήησλ, κέζα απφ ηελ εθκάζεζε ηερληθψλ 

παξνπζηάζεσλ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, ηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ, ηε ρξήζε εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ θαη πνιπκέζσλ (multimedia). 

 

3. ε επίπεδν δηάπιαζεο ζπκπεξηθνξώλ θαη δηακόξθσζεο ζηάζεσλ 

 

Σξίην ζηνηρείν ηέινο, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή άξηηψλ θαη 

νινθιεξσκέλσλ πςειφβαζκσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζπληζηά εηζέηη ε ζηαζεξή 

πξνζήισζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ δηάπιαζε 

πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ δηακφξθσζε θνηλψλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ 

ηέηνησλ πνπ λα ζπλάδνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζην νινθιεξσκέλν πξνθίι ελφο 

ζχγρξνλνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ηαρείαο εμέιημεο. Με απηήλ ηελ έλλνηα ην θεληξηθφ 

κέιεκα φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο ζηνρεχεη θαη νθείιεη 

λα επηθεληξσζεί: 

 ηελ θαιιηέξγεηα ζπλεξγαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κέζα απφ ηελ «απφ θνηλνχ» 

αλάιεςε γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη παξνπζίαζή ηνπο. 

 ηελ εγξήγνξζε, επειημία θαη δηνξαηηθόηεηα, κέζα απφ νξζφ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαηά ηελ 
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αλάιεςε, ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε εξγαζηψλ, θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

 ηελ αληίιεςε ησλ δηαθνξεηηθώλ πιαηζίσλ θαη ησλ γξήγνξσλ αιιαγώλ 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ, ζηα 

νπνία θαινχληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ νη ζπνπδαζηέο ζηε κειινληηθή ηνπο 

εξγαζία. 

 ηελ θαιιηέξγεηα ‘ήζνπο εξγαζίαο’ θαη ηεο ‘εζηθήο ηεο επζύλεο’ (Max 

Weber) φζν θαη κίαο ζεηηθήο ζηάζεο θαη αληίιεςεο ζηελ άζθεζε 

θαζεθφλησλ, ζηελ δεκηνπξγηθφηεηα, θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ.  

 

 
V. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

Ζ αλάπηπμε θαη δηδαζθαιία ησλ επί κέξνπο ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπγθξνηνχλ 

ηελ βαζηθή εθπαηδεπηηθή χιε ηεο θαηεχζπλζεο Γηνίθεζεο Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, ζα πεξηιακβάλεη εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Βηβιία, εκεηψζεηο, 

Βηβιηνγξαθία, Γηθηπαθνχο Σφπνπο) θαη ηε δεκηνπξγία θαη ζπκκεηνρή ζε Οκάδεο 

Δξγαζίαο, ηε ζπγγξαθή πιινγηθψλ Δξγαζηψλ, Case studies, Role Playing, θ.ι.π. 

 

VI. ΓΟΜΖ & ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

Σν πξφγξακκα ηεο Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην πέξαο ηεο 

Κνηλήο Φάζεο πνπδψλ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη ζπνπδαζηέο ζε έλα εληαίν 

πξφγξακκα βαζηθήο θαηάξηηζεο, δηάξθεηαο 4 κελψλ. Σν πξφγξακκα ηεο Δηδηθήο 

Φάζεο πνπδψλ πεξηιακβάλεη:  

 

 Μαζήκαηα Α΄ Κύθινπ Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο, δηάξθεηαο 4 κελψλ, 

 Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε, δηάξθεηαο 4 κελψλ  

 Μαζήκαηα Β΄ Κύθινπ Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο, δηάξθεηαο 3 κελψλ 

 Πεξίνδν Δθπόλεζεο & Αμηνιόγεζεο Σειηθώλ Δξγαζηώλ, δηάξθεηαο 2 

κελψλ.  

 

Μαζεκάηα Α΄ Κύθινπ Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο   

 

Ο θχθινο καζεκάησλ δηαξζξψλεηαη ζηε βάζε ηξηώλ ζεκηλαξηαθώλ αμόλσλ. Κάζε 

ζεκηλαξηαθφο άμνλαο θαιχπηεη έλα επξχηεξν γλσζηηθφ πεδίν θαη πεξηιακβάλεη 

καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα. 

 Απαζρόιεζε θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή Η- Θεσξία, ηξαηεγηθό Πιαίζην 

θαη Δπξσπατθή Γηάζηαζε.: Ο άμνλαο απηόο πεξηιακβάλεη ηα εμήο καζήκαηα: 

(1) «Κνηλσληθή Δπξώπε: Θεκειηώδεηο έλλνηεο, ζεζκνί θαη Μνληέια 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.» (2) «Γηεζλέο θαη Δπξσπατθό Γίθαην Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο», (3) «Οηθνλνκηθά ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο» (4) «Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο Απαζρόιεζεο»., Δηαηξηθή Δπζύλε» θαη 

(5)  

 Απαζρόιεζε θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή ΗΗ – Θεζκνί, Πνιηηηθέο θαη Γξάζεηο 

ζηελ Διιάδα: Ο άμνλαο απηόο πεξηιακβάλεη ηα εμήο καζήκαηα: (1) «ηνηρεία 

Δξγαηηθνύ Γηθαίνπ, Δξγαζηαθέο ρέζεηο θαη Νέα Οξγάλσζε Δξγαζίαο» (2) 

«Θεζκνί θαη Πνιηηηθέο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα (Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε, Πξόλνηα)» (3)  «Δζληθέο Πνιηηηθέο  Απαζρόιεζεο (Πξνγξάκκαηα 
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θαη κέηξα ελεξγεηηθώλ πνιηηηθώλ, Καηάξηηζε θαη Γνκέο ηήξημεο». (4) 

«Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή θαη αγνξά εξγαζίαο». 

 Γηνίθεζε Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο: Ο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηα εμήο καζήκαηα: (1) «Γεκόζην 

Management θαη ν ξόινο ηνπ ηξίηνπ Σνκέα ζην ζύγρξνλν θνηλσληθό θξάηνο». 

(2) «Πνηόηεηα ζηνπο Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο», (3) «Γηνίθεζε θαη 

Γηαρείξηζε Έξγνπ -  ρξήζε Ms Project», (4) «ηαηηζηηθή ιήςε απνθάζεσλ». 

(5) «πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο»,  

 

Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε 

 

Μεηαμχ ηνπ Α΄ θχθινπ ηνπ Β΄ θχθινπ κεζνιαβεί πεξίνδνο 4 κελψλ Πξαθηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ζην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ζηνλ 

ΟΑΔΓ, ζηα Σακεία θαη ζε άιινπο ζπλαθείο Φνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

 

Β΄ Κύθινο Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο   

 

Δθπόλεζε θαη Παξνπζίαζε εκηλαξίσλ 

Ο Β΄ θχθινο ηεο Δηδηθήο θάζεο, θαζψο επίζεο, ν θχθινο εθπφλεζεο ηειηθψλ 

εξγαζηψλ, βξίζθνληαη ζε ινγηθή ζπλάθεηα κε ηνλ θχθιν καζεκάησλ, θαζψο ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ δηαξζξψλεηαη ζηε βάζε δύν ζεκηλαξηαθώλ αμόλσλ:  

 

 Γεκφζηεο πνιηηηθέο θαη δηάξζξσζε αγνξάο εξγαζίαο 

 Δπξσπατθέο θαη εζληθέο δξάζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε  

 

 Έηζη, ν θχθινο καζεκάησλ, ν νπνίνο παξέρεη ζεσξεηηθή θπξίσο, θαηάξηηζε, 

νινθιεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ζεκηλαξίσλ, κέζα απφ ηελ νινθιήξσζε 

ηεο επεμεξγαζίαο-εθπφλεζεο θαη θπξίσο ηελ παξνπζίαζε νκαδηθψλ εξγαζηψλ 

(projects)  ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο. Απηέο νη νκάδεο εξγαζίαο απνηεινχληαη 

απφ δχν έσο πέληε άηνκα θαη πξαγκαηνπνηνχλ δίσξεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο επηβιέπνληεο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο. 

 

Γηαιέμεηο - Δπηζηεκνληθέο Δθδειώζεηο – Δπηζθέςεηο 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β΄ Κύθινπ Δηδηθήο Φάζεο, κία εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

δχλαληαη λα νξγαλσζνχλ δηαιέμεηο ή εκεξίδεο πάλσ ζε εηδηθά επίθαηξνπ 

ελδηαθέξνληνο ζέκαηα κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ νκηιεηψλ. Δπίζεο, δχλαληαη λα 

νξγαλσζνχλ εθδειώζεηο ή επηζθέςεηο, κε πξσηνβνπιία ηεο ρνιήο, φζν θαη 

πξνηάζεσλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ή θαη ησλ ηδίσλ ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο, εθφζνλ απηέο θξίλνληαη ρξήζηκεο θαη ζθφπηκεο, σο ζηνηρεία πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ δηεχξπλζε θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Πεξίνδνο Δθπόλεζεο & Αμηνιόγεζεο Σειηθώλ Δξγαζηώλ  

 

ην πιαίζην ηνπ θχθινπ εθπφλεζεο ησλ ηειηθψλ εξγαζηψλ θάζε ζπνπδαζηήο  

ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη, ππφ ηελ επίβιεςε θαη επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ελφο 

κέινπο ηνπ θχξηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δπηβιέπσλ), θαη θαηαζέζεη ζε δηάζηεκα 

δχν κελψλ κία ηειηθή εξγαζία. Σα ζέκαηα πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ εθπφλεζε ηειηθψλ 

εξγαζηψλ, είλαη πξντφλ κίαο γφληκεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεχζπλνπ κε 
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ην Κχξην Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθφ. Μεξηθά εθ ησλ ζεκάησλ κπνξεί λα απνηεινχλ 

πξνέθηαζε επηηπρεκέλσλ κηθξψλ εξγαζηψλ ηνπ θχθινπ ζεκηλαξίσλ.  

ε πξνζδηνξηζκέλε απφ ηελ ρνιή εκεξνκελία θαιείηαη ν ζπνπδαζηήο λα 

παξνπζηάζεη θαη ππνζηεξίμεη ηελ εξγαζία ηνπ ελψπηνλ κίαο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο, 

πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα θαη δχν κέιε ηνπ θχξηνπ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ, νη νπνίνη πξνβαίλνπλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε-βαζκνιφγεζε απηήο.  

 

 

V. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

Οη ζπνπδαζηέο ηεο θαηεχζπλζεο Γηνίθεζεο Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

παξαθνινπζνχλ εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα Πιεξνθνξηθήο, εηδηθά πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηεο Γηνίθεζεο Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Σν 

Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δηδαζθαιία εθαξκνγψλ κε ρξήζε  Ms Project, SPSS, Ms 

PowerPoint PageMaker θ.α. 

 

 

VI. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 

 

Οη ζπνπδαζηέο ηεο θαηεχζπλζεο Γηνίθεζεο Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

παξαθνινπζνχλ εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα μέλσλ γισζζψλ, πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ κειινληηθνχ ηνπο επαγγέικαηνο. Σν πξφγξακκα 

πεξηιακβάλεη αγγιηθά θαη γαιιηθά ή γεξκαληθά, ηηαιηθά θαη ηζπαληθά. Σν 

πξφγξακκα μέλσλ γισζζψλ αληηζηνηρεί ζηηο 28 ψξεο αλά γιψζζα ζηνλ Α΄ θχθιν θαη 

33 ψξεο  αλά γιψζζα ζηνλ Β΄ θχθιν. 

 
 

VII. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΤΓΑΣΧΝ 
 

A΄ & Β΄ Κύθινο Δηδηθήο Φάζεο: Με ην πέξαο ηνπ θχθινπ καζεκάησλ, νη 

ζπνπδαζηέο ππνβάιινληαη γηα θάζε κάζεκα ή εξγαζηήξην μερσξηζηά ζε γξαπηέο 

εμεηάζεηο ή ζε άιιεο κνξθέο εμέηαζεο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα 

Καλνληζκφ πνπδψλ ηεο ΔΓΓ. Δπηπξνζζέησο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο απνηεινχλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληα Καλνληζκνχ πνπδψλ, νη 

νκαδηθέο ζεκηλαξηαθέο εξγαζίεο. Γηα έλαλ κηθξφ αξηζκφ καζεκάησλ ή εξγαζηεξίσλ 

επηηξέπεηαη ε επάξθεηα σο κνξθή αμηνιφγεζεο. 

 

Πεξίνδνο Δθπόλεζεο & Αμηνιόγεζεο Σειηθώλ Δξγαζηώλ: Οη ζπνπδαζηέο 

αμηνινγνχληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία παξνπζηάδνπλ ηελ 

ηειηθή ηνπο εξγαζία (από 15.000 κέρξη 20.000 ιέμεηο).  

 

Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε: Ζ πξαθηηθή εθπαίδεπζε αμηνινγείηαη κε βάζε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηή, ηελ έθζεζε πξαθηηθήο ηνπ ζπνπδαζηή θαη ηε ζρεηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ ζπνπδαζηή. 

 

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

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

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

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

ή ίζνο ηνπ 5 θαη κηθξφηεξνο ηνπ 8,5) θαη (γ) Φνηηήζαο (κηθξφηεξνο ηνπ 5). 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ Σμήμα Κοινωνικής Διοίκησης 

Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής 

 

 15  

 

Δύρνκαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο Ηζ΄ εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο θαιή ζηαδηνδξνκία θαη θαιή 

δύλακε.  
 

Ο Τπεύζπλνο πνπδώλ θαη Έξεπλαο ηνπ Σκήκαηνο 
 

                           

 

                                 Υξήζηνο Μπνπξζαλίδεο 

                                           MSc  Δεκνζίνπ Μάλαηδκελη Υγείαο 
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 ΠΗΝΑΚΑ Α΄ ΚΤΚΛΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

Α΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

ΚΧΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ / ΜΑΘΖΜΑ / ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΧΡΧΝ 

ΚΓΟΚΠ-01 
ΑΠΑΥΟΛΖΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  I – ΘΔΧΡΗΑ,  ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ 

ΠΛΑΗΗΟ &  ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΓΗΑΣΑΖ   
84 

ΚΓΟΚΠ-Μ01.1 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΡΧΠΖ:  ΘΔΜΔΛΗΧΓΔΗ ΔΝΝΟΗΔ,  ΘΔΜΟΗ &  

ΜΟΝΣΔΛΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
20 

ΚΓΟΚΠ-Μ01.2 ΓΗΔΘΝΔ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 20 

ΚΓΟΚΠ-Μ01.3 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

ΔΡΓΑΗΑ  
24 

ΚΓΟΚΠ-Μ01.4 ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ  20 

ΚΓΟΚΠ-02 
ΑΠΑΥΟΛΖΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  II – ΘΔΜΟΗ, ΠΟΛΗΣΗΚΔ & 

ΓΡΑΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  
104 

ΚΓΟΚΠ-Μ02.1 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ,  ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ, ΔΡΓΑΗΑΚΔ 

ΥΔΔΗ & ΝΔΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 
32 

ΚΓΟΚΠ-Μ02.2 
ΘΔΜΟΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

(ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ, ΠΡΟΝΟΗΑ) 
24 

ΚΓΟΚΠ-Μ02.3 
ΔΘΝΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΜΔΣΡΑ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ,  ΚΑΣΑΡΣΗΖ &  ΓΟΜΔ ΣΖΡΗΞΖ ) 
28 

ΚΓΟΚΠ-Μ02.4 ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ  20 

ΚΓΟΚΠ-03 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 
92 

ΚΓΟΚΠ-Μ03.1 
ΓΖΜΟΗΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ  & Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΡΗΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟ 

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΚΡΑΣΟ 
20 

ΚΓΟΚΠ-Μ03.2 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 20 

ΚΓΟΚΠ-Μ03.3 
ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ  
12 

ΚΓΟΚΠ-Μ03.4 ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΟΤ  - ΥΡΖΖ Ms PROJECT 20 

ΚΓΟΚΠ-Μ03.5 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 20 

                                                                                        ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 280 

 

 ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 56 

ΚΓΟΚΠ-ΞΓ01 ΑΓΓΛΗΚΑ 28 

ΚΓΟΚΠ-ΞΓ02 ΓΑΛΛΗΚΑ ή ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ή ΗΣΑΛΗΚΑ ή ΗΠΑΝΗΚΑ 28 

                                                                                             ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α΄ ΚΤΚΛΟΤ 336 
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   ΠΗΝΑΚΑ Β’ ΚΤΚΛΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ  

 
 

Β΄  ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ  

ΚΧΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ / ΔΜΗΝΑΡΗΟ/ ΜΑΘΖΜΑ / ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΧΡΧΝ 

 ΔΜΗΝΑΡΗΑ 75 

ΚΓΟΚΠ-Μ1 ΔΜΗΝΑΡΗΟ 1 ζηα πιαίζηα ησλ αμόλσλ Δ-01, Δ-02, Δ-03 30 

ΚΓΟΚΠ-Μ2 ΔΜΗΝΑΡΗΟ 2 ζηα πιαίζηα ησλ αμόλσλ Δ-01, Δ-02, Δ-03 30 

 ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 15 

     
ΜΑΘΖΜΑΣΑ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ   
48 

ΚΓΟΚΠ-Δ02.1 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ  12 

ΚΓΟΚΠ-Δ02.2 ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ & ΔΘΝΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 12 

ΚΓΟΚΠ-Δ02.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 12 

ΚΓΟΚΠ-Δ02.4 
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΝΟΗΑ 
12 

 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
75 

ΚΓΟΚΠ-Δ03.1 
ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ & 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
24 

ΚΓΟΚΠ-Δ03.2 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ 
27 

ΚΓΟΚΠ-Δ03.3 ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ & ΔΠΗΛΤΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 24 

 ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 66 

ΚΓΟΚΠ-ΞΓ01 ΑΓΓΛΗΚΑ 33 

ΚΓΟΚΠ-ΞΓ02 ΓΑΛΛΗΚΑ ή ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ή ΗΣΑΛΗΚΑ ή ΗΠΑΝΗΚΑ 33 

 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Β΄ ΚΤΚΛΟΤ 264 

 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α΄+ Β΄ ΚΤΚΛΟΤ 600 
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Σεκεηώζεηο:  

 

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

ζπλαληήζεηο ησλ ηειηθώλ εξγαζηώλ, ππνζηήξημεο ησλ 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 ησλ αλαγξαθόκελσλ σξώλ πξνζηίζεληαη νη ώξεο ηεο πξνεηνηκαζίαο, 

επηηήξεζεο / εμέηαζεο θαη ηεο δηόξζσζεο / βαζκνιόγεζεο ησλ 

καζεκάησλ-εξγαζηεξίσλ θαη ησλ 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 Πξνγξακκάησλ.  

 

4. Σε εμαηξεηηθέο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ππάξμεη 

ζπλδηδαζθαιία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο καζήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ 

ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δηεπζπληή ηεο ΕΣΔΔ. 
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ΚΓΟΚΠ-01: ΑΠΑΥΟΛΖΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Η-    

       ΘΔΧΡΗΑ, ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ &  

                             ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΓΗΑΣΑΖ 
 

ΚΓΟΚΠ-Μ01.1: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΡΧΠΖ. ΘΔΜΔΛΗΧΓΔΗ ΔΝΝΟΗΔ,   

                                ΘΔΜΟΗ &  ΜΟΝΣΔΛΑ  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα ζπδεηήζεη θαη λα εληνπίζεη ηηο εμειίμεηο θαη ηελ 

πνξεία ην Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Μνληέινπ ζηα πεδία ησλ ζπληάμεσλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, θαζψο θαη ηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζην 

πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ πληάγκαηνο.  

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάιπζε ησλ κνληέισλ επξσπατθήο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, ε θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ 

ρψξνπ θαη ε εμέηαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ησλ νξγάλσλ ιήςεο ησλ απνθάζεσλ 

θαη ησλ κέζσλ εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ. 

Σέινο, εμεηάδνληαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε θάπνηα θεληξηθή 

θαλνληζηηθή ξχζκηζε, αιιά κε ηελ εθαξκνγή αλνηθηψλ κεζφδσλ ζπληνληζκνχ ησλ 

επηκέξνπο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηα πιαίζηα κηαο 

απνθεληξσκέλεο πξνζέγγηζεο ζχκθσλεο κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Ζ 

αλάιπζε ζα επηθεληξσζεί ζηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε, ηηο ζπληάμεηο, ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηελ πγεία.  

  

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Ζ θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε 

2. Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν  

3. Σν ζεζκηθφ πιαίζην  

4. Ζ Αλνηθηή Μέζνδνο πληνληζκνχ  

5. Ζ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

6. Ζ πνιηηηθή ζπληάμεσλ 

7. Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ  

8. Ζ πνιηηηθή πγείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

9. Δπηπηψζεηο ηεο δηεχξπλζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή  

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

BECK W., VAN DER MAESEN L., WALKER A., (eds), The social quality of 

Europe, KLUWER 1997 
 

CRAM L., Policy-making in the EU. Conceptual lenses and the integration process, 

ROUTLEDGE 1997.  
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ΓΗΔΘΝΈ ΓΡΑΦΔΊΟ ΔΡΓΑΊΑ, Γίθαηε παγθνζκηνπνίεζε. Γεκηνπξγώληαο 

επθαηξίεο γηα όινπο, ΓΗΝΗΚΟ 2004 

 

DE LA PORTE C., POCHET P., (EDS), Building social Europe through the open 

method of coordination, PIE PETER LANG 2002 

 

HERVEY T., European social law and policy, LONGMAN 1998 

 

KLEINMAN M., A European welfare state? European Union social policy in context, 

PALGRAVE 2002 

 

ΚΟΤΕΖ Η., Δξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη επξσπατθή ελνπνίεζε, ΗΝΔ 2001 

 

LEIBFRIED S., PIERSON P., (EDS), European social policy. Between fragmentation 

and integration, THE BROOKINGS INSTITUTION 1995 
 

ΜΑΣΑΓΓΆΝΖ Μ., Ζ θνηλσληθή αιιειεγγύε θαη νη αληηθάζεηο ηεο. Ο ξόινο ηνπ 

ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ζε κηα ζύγρξνλε θνηλσληθή πνιηηηθή, ΚΡΗΣΗΚΉ 

2004 
 

ΟΗΚΟΝΜΟΤ Υ., Πνιηηηθέο πγείαο ζηελ Διιάδα θαη ηηο Δπξσπατθέο θνηλσλίεο, 

ΓΗΝΗΚΟ 2004 
 

RHODES M., MENY Y., (eds), The future of European welfare. A new social 

contract?, MACMILLAN PRESS 1998 
 

ΑΚΔΛΛΑΡΠΟΤΛΟ Θ., Εεηήκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ΓΗΝΗΚΟ 2003 
 

ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ Θ., «Τπεξεζληθέο θνηλσληθέο πνιηηηθέο ηελ επνρή ηεο 

Παγθνζκηνπνίεζεο, ΚΡΖΣΗΚΉ 2001 
 

ΑΚΔΛΛΑΡΠΟΤΛΟ Θ., Δπξσπατθή θνηλσληθή πνιηηηθή, ΚΡΗΣΗΚΉ 1993 
 

SAKELLAROPOULOS TH., BERGHMAN J., (EDS), Connecting welfare diversity 

within the European Social Model, INTERSENTIA 2004 
 

SPICKER P., Κξάηνο πξόλνηαο. Μηα γεληθή ζεσξία, ΓΗΝΗΚΟ 2004 
 

TAYLOR-GOOBY P., Making a European welfare state? Convergences and 

conflicts over European social policy, BLACKWELL 2004. 
 

WEILER J., BEGG I., PETERSON J., (EDS), Integration in an expanding European 

Union. Reassessing the fundamentals, BLACKWELL 2003 
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ΚΓΟΚΠ-Μ01.2: ΓΗΔΘΝΔ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ  

                                      ΑΦΑΛΔΗΑ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηε ζεζκηθή αλάιπζε ηνπ δηεζλνχο 

πιαηζίνπ θαη ησλ παξεκβάζεσλ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζηα εζληθά ζπζηήκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο 

πνιηηηθέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα.  

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ γηα ηελ δηεζλή 

πξνζηαζία ηνπο ζεζκνχο, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο (δηεξεχλεζε 

πθηζηάκελνπ λνκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο, Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο) ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

πξφλνηαο. Παξάιιεια ην κάζεκα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ εθαξκνγή θξηηεξίσλ γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηεζλψλ κεραληζκψλ ηνπ Γηθαίνπ Κνηλσληθήο 

Αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απφ ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο θαη 

ζηειέρε ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο.  

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Απφ κεζνδνινγηθή άπνςε, ην κάζεκα δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο θχξηεο ελφηεηεο, νη 

νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ πξνζηαζίαο, 

σο πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηνπ δηεζλνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ζεζκηθή αλάιπζε ησλ παξεκβάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηα εζληθά ζπζηήκαηα αζθάιηζεο 

θαη πξφλνηαο θαη εηδηθφηεξα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Καη νη ηέζζεξηο ελφηεηεο 

ζηεξίδνληαη ζηελ πηνζέηεζε δηεπηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αμηνπνηνχλ ηα 

πνξίζκαηα ηεο λνκηθήο, ηεο ζπγθξηηηθήο θαη ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο αλάιπζεο, 

δίλνληαο βέβαηα έκθαζε ζηε ζεζκηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία. 

 

1. Γηεζλήο ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 Δηζαγσγηθά 

 Ηζηνξηθή αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 πγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηελ Δπξψπε 

θαη ζηνλ θφζκν 

 

2. Πνιηηηθέο, αξκνδηόηεηεο θαη ηερληθέο παξέκβαζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ  

    Δζλώλ θαη ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο ζηα εζληθά ζπζηήκαηα     

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πξόλνηαο.  

 Οη ζεζκηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΟΖΔ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 Ο ξφινο ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ  
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 Οη ζεζκηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο ΓΟΔ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 Οη κεραληζκνί παξέκβαζεο ηνπ ΟΖΔ (Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, 

Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα, χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ, Πξφηππν Καλφλεο γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο)  

 Οη κεραληζκνί παξέκβαζεο ηεο ΓΟΔ (Γηεζλείο πκβάζεηο Δξγαζίαο θαη 

πζηάζεηο) 

 Ζ επίδξαζε ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο ΓΟΔ ζην ειιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο. 

 

3. Πνιηηηθέο, αξκνδηόηεηεο θαη ηερληθέο παξέκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο ζηα εζληθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πξόλνηαο.  

 Οη ζεζκηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζην πεδίν ηεο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 Οη κεραληζκνί παξέκβαζεο (χκβαζε γηα ηελ Κνηλσληθή θαη Ηαηξηθή 

Αληίιεςε, Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο, Δπξσπατθφο Κψδηθαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο, Αλαζεσξεκέλνο Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο) 

 Ζ επίδξαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο 

 

4. Πνιηηηθέο, αξκνδηόηεηεο θαη ηερληθέο παξέκβαζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηα εζληθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πξόλνηαο.  

 Οη ζεζκηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο 

 Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Μνληέινπ  

 Οη παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζπληνληζκφο εζληθψλ 

αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηζφηεηα κεηαρείξηζεο ησλ δχν θχισλ, ιεηηνπξγία 

ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα) 

 Οη παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο (ειεπζεξίεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ηζφηεηα κεηαρείξηζεο) 

 Οη λέεο πνιηηηθέο θαη ε Αλνηθηή Μέζνδνο πληνληζκνχ (νη πνιηηηθέο γηα ηηο 

ζπληάμεηο θαη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε) 

 Ζ επίδξαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο. 

 

 

III.  ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 

ΒΔΝΗΔΡΖ Γ., Δπξσπατθόο Κνηλσληθόο Υάξηεο, Αζήλα 2002 

ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΛΟ Γ., Θεζκνί θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζην ζύγρξνλν θόζκν, Αζήλα 

2003 

ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΛΟ Γ., Σν θνηλσληθό θξάηνο ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο, Αζήλα 

1997 

ΚΟΝΣΗΑΓΖ Ξ., πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιεηαο, Αζήλα 2004 

ΚΟΝΣΗΑΓΖ Ξ., Όςεηο αλαδηάξζξσζεο ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο ζηελ Δπξώπε, Αζήλα 

1997 
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ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα, 1996 

ΠΑΠΑΡΡΖΓΟΠΟΤΛΟΤ – ΠΔΥΛΗΒΑΝΗΓΖ Π., Ζ Δπηθνπξηθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

ζην Δπξσπατθό Κνηλνηηθό Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνύ, Α.Ν.ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα, 

2002 

ΡΟΜΠΟΛΖ . / ΥΛΔΣΟ Ν., Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή κεηά ηελ θξίζε ηνπ θξάηνπο 

πξόλνηαο, ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ,1995  

RUNFT H., Eλνπνίεζε ηεο Δπξώπεο θαη θνηλσληθή αζθάιεηα ησλ παιηλλνζηνύλησλ, 

Α. Ν. ΑΚΚΟΤΛΑ, ΑΘΖΝΑ, 1991 

ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ Θ., Δπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή, ΚΡΗΣΗΚΖ, Αζήλα 

1993 

ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ Θ., Τπεξεζληθέο θνηλσληθέο πνιηηηθέο ηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ΚΡΗΣΗΚΖ, Αζήλα 2001 

ΣΔΦΑΝΟΤ-ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Ζ., Κνηλσληθή Δπξώπε – Διιείκκαηα θαη 

πξννπηηθέο, Η. ΗΓΔΡΖ, Αζήλα 2001 

ΣΟΣΟΡΟΤ Θ. / ΚΛΖΚΑ Ν., Σν Κνηλνηηθό Γίθαην Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο ησλ 

δηαθηλνύκελσλ πξνζώπσλ, Α. .Ν. ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα 1997 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ / ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 

ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ, Ζ Διιεληθή Έθζεζε ηξαηεγηθήο γηα ηηο 

πληάμεηο, Αζήλα, επηέκβξηνο 2002 
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ΚΓΟΚΠ-Μ01.3: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ζ εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ / ηξηψλ κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πσο απηφ επεξεάδεηαη αιιά θαη επεξεάδεη βαζηθέο 

νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλαδεηθλχεηαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο αιιά θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ 

αλαπηχζζεηαη δηεζλψο γηα ηε λέα ηνπ δνκή θαη ην ξφιν ηνπ. Έρνληαο απηφ ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, αιιά γλσξίδνληαο θαη εθαξκνζκέλεο πηπρέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηηο αλάγθεο ηεο Κνηλσληθήο 

Γηνίθεζεο.  

 

Βαζηθνί ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη λα: 

 θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 κπνξνχλ λα αλαιχνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο 

 γλσξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο δνκήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηα θξάηε – 

κέιε ηεο Δ.Δ. 

 αλαιχνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ δαπαλψλ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηελ 

απαζρφιεζε, ζηελ αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο 

 πξνζδηνξίδνπλ ην ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ηνλ επεξεάδνπλ 

 θαηαλννχλ θαη λα αλαιχνπλ ηε δνκή ππνζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

(πγεία, πξφλνηα, αζθάιηζε) 

 αμηνινγνχλ επηκέξνπο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

 γλσξίδνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο 

 αμηνινγνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο  ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 πξνηείλνπλ ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 

 

II.  ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία κέζα από ηα ζηνηρεία 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 Σξφπνη κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία ζηελ Διιάδα (Κνηλσληθφο Πξνυπνινγηζκφο, ηνηρεία 

ΤΠΔΘΟ θαη ζηνηρεία ESSPROS). 

 Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία ζηελ Δπξψπε (ESSPROS, Ζ θνηλσληθή θαηάζηαζε 

ζηελ Δπξψπε – Eurostat) 
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 Κνηλσληθνί δείθηεο 

 Πξνβιήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ απνηχπσζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

2. Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία ζήκεξα  

 Πνηα είλαη ε δνκή ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηελ ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ζηηο 

ΖΠΑ 

 Ζ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα 

 Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο 

 Πσο ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο επεξεάδεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

 Πνηα είλαη ηα ζέκαηα θαη νη πξνθιήζεηο γηα ην ζχζηεκα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο 

 Παγθνζκηνπνίεζε θαη ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 Ο ξφινο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηελ ελνπνηεκέλε Δπξψπε. 

Τπάξρεη αλαδήηεζε επξσπατθνχ κνληέινπ ; 

 Ζ έλλνηα ηεο ζηνρνζέηεζεο ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 Αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δαπαλψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

 Νέεο ηάζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 

3. Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία σο ζπληζηώζα ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο  

 Ζ Κνηλσληθή πξνζηαζία σο παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο 

 Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

 Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

 Σξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε 

 Κνηλσληθή πξνζηαζία θαη νηθνλνκηθφο θχθινο 

 Κνηλσληθή πξνζηαζία θαη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε : πνηα είλαη ε αηηηψδεο 

ζρέζε ; 

 

4. Τπνζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πνιηηηθήο   

 Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο (Γαπάλεο – έζνδα, 

νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, νηθνλνκηθνί θαη δεκνγξαθηθνί πεξηνξηζκνί, 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε, αληζφηεηεο ζηηο παξνρέο, επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, δηεζλείο ηάζεηο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο) 

 H πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ ζπζηήκαηνο απαζρφιεζεο (ηξφπνο πξνζηαζίαο απφ 

ηελ αλεξγία, πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο, επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη 

ζηελ θνηλσλία) 

 Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο πξφλνηαο (νξηνζέηεζε ηεο θηψρεηαο, κέηξεζε ηεο 

θηψρεηαο, ν ξφινο ηνπ πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε) 
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 Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ( αγνξά θαη θξάηνο ζηελ πγεία, 

δεκφζηεο – ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο, ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πγείαο, 

πγεία θαη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ρξεκαηνδφηεζε πγείαο θαη αλάπηπμε) 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

BUTI M., FRANCO D., PENCH L., Reconciling the welfare state with sound public 

finances and high employment, in European Economy, Reports and Studies, The 

welfare state in Europe, Challenges and Reforms, No 4, 1997  

ATKINSON A.,  The economics of the welfare state: an incomplete debate, in 

European Economy, Reports and Studies, The welfare state in Europe, Challenges 

and Reforms, No 4, 1997 

LINDBECK A.,   Welfare state dynamics, in European Economy, Reports and 

Studies, The welfare state in Europe, Challenges and Reforms, No 4, 1997 

FOLSTER S.,   Social Insurance based on personal savings account: a possible 

reform strategy for overburdened welfare states? Welfare state dynamics, in 

European Economy, Reports and Studies, The welfare state in Europe, Challenges 

and Reforms, No 4, 1997 

J. M. ORSZAG AND D. J. SNOWER,  Expanding the welfare system: proposal for 

reform, in European Economy, Reports and Studies, The welfare state in Europe, 

Challenges and Reforms, No 4, 1997 

DARNAUT N.,  Reform of the social security system in France: challenges and 

prospects, in European Economy, Reports and Studies, The welfare state in Europe, 

Challenges and Reforms, No 4, 1997 

D. FRANCO AND T. MUNZI,  Ageing and fiscal policies in the European Union, in 

European Economy, Reports and Studies, The welfare state in Europe, Challenges 

and Reforms, No 4, 1997 

P. R. ORSZAG AND J. E. STIGLITZ,   Rethinking Pension Reform: ten myths about 

social security systems, paper presented at the conference on “New Ideas about the 

Old Age Security”, The World Bank Washington, D.C., September 14-15, 1999 

D. GELDOF, New activation policies: promises and risks, in M.Heikkila, Linking 

welfare and work, European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions, 1999 

B. HVINDEN, Activation: a Nordic Perspective, in M.Heikkila, Linking welfare and 

work, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 

1999 

A. BOSCO AND Y. CHASSARD,   A shift in the paradigm: surveying the European 

Union Discourse on Welfare Work, in M.Heikkila, Linking welfare and work, 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 1999 

J. DITCH,    The structure and dynamics of Social assistance in the European Union, 

in M.Heikkila, Linking welfare and work, European Foundation for the Improvement 

of Living and Working Conditions, 1999 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ Σμήμα Κοινωνικής Διοίκησης 

Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής 

 

 32  

W. HANESCH,    The debate on Reforms of Social Assistance in Western Europe, in 

M.Heikkila, Linking welfare and work, European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions, 1999 

OECD,  The local dimension of welfare-to-work, OECD, 1999  

Cichon et al  Financing social protection, ILO, 2004
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ΚΓΟΚΠ-Μ01.4: ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ  
 

 

         

I . ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Σν κάζεκα έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπ ζπνπδαζηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε 

δηακφξθσζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ απαζρφιεζε αιιά θαη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνπο θφιπνπο ηεο Δ.Δ. γηα ην ζεκαληηθφ ξφιν 

πνπ απηέο δηαδξακαηίδνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.  
 

Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη: 

 Να πεξηγξάςεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Δ.Δ. θαη ηελ 

δηακφξθσζε πνιηηηθήο κέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ 

 Να ζπλνςίζεη ηελ αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Να θαηαγξάςεη  ηα κέηξα πνπ πξνηάζεθαλ ή ειήθζεζαλ ζηελ Δ.Δ. ζηνλ ηνκέα 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.   
 
 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Θεζκνί θαη πνιηηηθέο γηα ηελ απαζρόιεζε  

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο απαζρφιεζεο  

 Σα φξγαλα ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  ηεο Δ.Δ. 

 Γηακφξθσζε Πνιηηηθήο Απαζρφιεζεο κέζα απφ ηηο ζπλφδνπο ηνπ 

πκβνπιίνπ 
 

2. Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρόιεζε  

 Ο Πξψηνο Ππιψλαο: Βειηίσζε ηεο Απαζρνιεζηκφηεηαο 

 Ο Γεχηεξνο Ππιψλαο: Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Ο Σξίηνο Ππιψλαο: Δλζάξξπλζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο 

 Ο Σέηαξηνο Ππιψλαο: Δλίζρπζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ 
 

3. Σα κέηξα ηεο Δ.Δ. γηα ηελ απαζρόιεζε  

 Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

 Ζ δεκηνπξγία ησλ  Δζληθψλ  ρεδίσλ Γξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε 

 Ζ αλνηθηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ 

 Σν χκθσλν  

 Οη ζπζηάζεηο 
 

4. Μειέηε Πεξίπησζεο 
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III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Υ. ΗΧΑΝΝΟΤ, Δπξσπατθή Δλνπνίεζε θαη Δξγαζηαθέο ρέζεηο, ΔΚΓ. 

ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΥΔΔΧΝ, ΑΘΖΝΑ 1996 

Υ. ΗΧΑΝΝΟΤ, Δξγαζία θαη Κεθάιαην, Αζήλα, 1997 

Ζ. ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ-ΣΔΦΑΝΟΤ, Πνιηηηθέο Απαζρόιεζεο ζηελ Δ.Δ., ΔΚΓ. 

ΠΑΠΑΕΖΖ ΑΘΖΝΑ,1997 

Ζ ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ-ΣΔΦΑΝΟΤ, Ζ ζύγθιηζε πζηεκάησλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, ΔΚΓ. ΗΓΔΡΖ, ΑΘΖΝΑ 2001 

Κ. ΚΗΟΤΛΑΡΑ-Λ. ΑΡΑΓΚΑ, Δπξσπατθή Δλνπνίεζε θαη Αγνξά Δξγαζίαο, ΗΟΒΔ  

Η. ΚΟΤΕΖ, Δξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη επξσπατθή ελνπνίεζε, ΗΝΔ, 2001 

Ρ ΚΡΟΤΓΚΜΑΝ, Ζ επνρή ησλ κεησκέλσλ πξνζδνθηώλ, ΔΚΓ. ΠΟΛΗ 

ΣΕ. ΡΗΦΚΗΝ, Σν ηέινο ηεο Δξγαζίαο θαη ην κέιινλ ηεο, ΔΚΓΟΔΗ ΝΔΑ 

ΤΝΟΡΑ,1996 

Θ. ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ, Δπξσπατθέο Κνηλσληθέο Πνιηηηθέο, ΔΚΓ. ΚΡΗΣΗΚΖ, 

2001 

Γ. Γ. ΣΑΟΤΖ (επηκ.),Δπξσπατθή Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή, ΔΚΓ. 

GUTENBERG,1998 

X. TΔΚΗΝΖ, Θ. ΚΟΤΣΡΟΤΚΖ,  Απαζρόιεζε θαη Δξγαζηαθέο  ρέζεηο, 

Δπηζεώξεζε Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ 

European Commission 1993, Growth, Competitiveness, Employment-The Challenge 

and ways into the 21
st
 century, White Paper, Luxemburg 

European Commission, 1994, European Social Policy-Away forward for the Union, A 

White Paper, Luxenburg 

H πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, ΔΔ 1999 

Ζ πλζήθε ηνπ Μαάζηξηρη 

Ζ Πξάζηλε Βίβινο, Εσή θαη Δξγαζία ζηελ Κνηλσλία ησλ Πιεξνθνξηώλ 

Ζ Λεπθή Βίβινο 

Απαζρόιεζε θαη θνηλσληθέο ππνζέζεηο, ΔΔ 2000 

Ζ Απαζρόιεζε θαη ε Κνηλσληθή Πνιηηηθή ηεο ΔΔ 199-2001, ΔΔ 2001 

πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο, Ληζζαβόλα 2000, ηνθρόικε 2000, Λάαθελ 2001 

L égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l Union Européenne L 

2985 Lux :ISBN 92-894-4075-9 

Βilan de cinq années de stratégie européenne pour l emploi com(2002) 416final 
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                                 ΔΡΓΑΗΑ 

 

  

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ, ηελ έλλνηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ησλ κεηαβνιψλ 

πνπ ζπληεινχληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ έλλνηα θαη ηα αίηηα ηεο αλεξγίαο θαη ησλ 

πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο. 

Δηδηθόηεξα νη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο απηνύ είλαη λα κπνξνύλ νη 

ζπνπδαζηέο/ηξηεο: 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεί ηνπ Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ  

 Να θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηεο απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε αγνξά 

 Να θαηαλννχλ ηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ ζπληεινχληαη θαη πψο απηέο 

επεξεάδνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 Να θαηαλννχλ θαη λα αλαιχνπλ ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο θαζψο θαη ηηο 

επηπηψζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ αλεξγία 

 Να αλαιχνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο 

 Να εμεηάδνπλ ηα κνληέια ησλ εξγαζηαθψλ νξγαλψζεσλ θαη ζρέζεσλ ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δπλακηθή ηνπο. 
 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκαηηθνηήησλ ηεο απαζρφιεζεο, εδξαησκέλε ζηελ 

πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, πξνζθέξεηαη θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ζπνπδαζηψλ, κε 

άκεζεο θαη κεηξήζηκεο δηαζηάζεηο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο εξγαζίαο γηα κηα ζηαζεξή 

θαηεχζπλζε γηα δηεζλείο ζπγθξίζεηο θαη γηα ηελ ελεξγφ δνθηκαζία ησλ πνξηζκάησλ 

ηεο νξγαλσηηθήο ζεψξεζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

ην πιαίζην απηφ, νη αλαθνξέο θαη επεμεξγαζίεο ζα θηλεζνχλ ζηελ αλάιπζε 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη κεηξήζεσλ, ζε επξείο ρξφλνπο -κε ζπγθξηηηθφ κέηξν ηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ- (απφ ην 1970 σο ην 2001), κε ζηφρν λα αλαδεηρζνχλ νη ζπλνιηθέο 

κεηαβνιέο θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά εζληθά ή πεξηθεξεηαθά 

ππνδείγκαηα απαζρφιεζεο θαη ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ζπγθξφηεζεο ησλ δνκψλ θαη 

έθθξαζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ εξγαζηαθψλ νξγαλψζεσλ θαη ζρέζεσλ. 

Σέινο, επηρεηξείηαη ε πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαζψο θαη ε δξάζε ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ ράξαμε 

ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο θαη πνιηηηθήο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηελ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 
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II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Αγνξά εξγαζίαο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο 

 Αλάιπζε ηεο Έλλνηαο θαη ηεο Γνκήο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

 Ο ξφινο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ πξνψζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

ηεο κείσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 

 Γεκνγξαθηθνί Πεξηνξηζκνί 

 Γήξαλζε πιεζπζκνχ θαη αγνξάο εξγαζίαο 

 Οξηζκφο θαη ηξφπνη κέηξεζεο ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο 

 Πιεζσξηζκφο θαη αλεξγία – αίηηα ηεο αλεξγίαο 

 Παγθνζκηνπνίεζε θαη αλεξγία-ΟΝΔ θαη αλεξγία 

 Καηψηαηνη κηζζνί θαη αλεξγία 

 Σάζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξάο εξγαζίαο 

 Οξηζκφο θαη κέηξεζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα 
 

2. Οη Δξγαζηαθέο ρέζεηο ζηελ Διιάδα  

 Έλλνηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

 Οη θνξείο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ Διιάδα 

 Σα κέζα ξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ Διιάδα 

 Ζ Ννκνζεζία 

 Ο ξφινο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ   

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

 Ο ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ 

 Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ Δ.Δ. 

 Δξγαζηαθέο ρέζεηο θαη ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο 
 

3. Νέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο Δξγαζίαο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο  

 Έλλνηα ηεο Νέαο Οξγάλσζεο ηεο Δξγαζίαο 

 Ζ Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε Νέα Οξγάλσζε ηεο Δξγαζίαο 

 Σν ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο νξγάλσζεο ηεο 

εξγαζίαο 

 Νέεο κνξθέο απαζρφιεζεο θαη νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο (κεξηθή 

απαζρφιεζε, εξγαζία νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξνζσξηλή απαζρφιεζε, θ.ι.π.) 

 Οξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο 

 Νέεο Σερλνινγίεο θαη λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο: ε ηειεξγαζία 
 

4. Φηώρεηα θαη Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο  

 Ηζηνξηθή θαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

 Φηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζηε λεσηεξηθφηεηα θαη ηελ χζηεξε 

λεσηεξηθφηεηα  

 απφ ην ηδεψδεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ θνηλσλία πνπ απνθιείεη 

 Φηψρεηα θαη Δηζνδεκαηηθέο Αληζφηεηεο 

 Σν θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο 

 Πνιηηηθέο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν 

 Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο 
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 Σν θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

 Πνιηηηθέο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε εζληθφ θαη 

επξσπατθφ επίπεδν 
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ΚΓΟΚΠ-Μ02.2: ΘΔΜΟΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  

                              ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ,  ΠΡΟΝΟΗΑ) 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηε ζεζκηθή θαη θνηλσληθνπνιηηηθή 

αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ 

επίπεδν: πξφθεηηαη γηα ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο πνπ 

ζπλζέηνπλ ζήκεξα θαη ηνλ θχξην άμνλα θαηνρχξσζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο. 

Τηνζεηείηαη κάιηζηα απφ άπνςε ζχιιεςεο ηεο χιεο κία δηεπξπκέλε πξνζέγγηζε πνπ 

απνβιέπεη αθξηβψο λα πξνζαξκφζεη ηηο παξαδνζηαθέο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ζπλζήθεο θάιπςεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ γηα ηνπο ζεζκνχο, ηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο (δηεξεχλεζε πθηζηάκελνπ λνκηθνχ θαη 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ) ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο, θαζψο 

θαη ε αλάδεημε ησλ ηερληθψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πνιηηηθψλ αζθάιηζεο 

θαη πξφλνηαο. Παξάιιεια επηρεηξείηαη ε νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ πην 

ζεκαληηθψλ έξγσλ ηεο ειιεληθήο αιιά θαη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο 

πξννπηηθέο εμέιημεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ παξνρψλ. 
 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Απφ κεζνδνινγηθή άπνςε, ην κάζεκα δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θχξηεο ελφηεηεο: ε πξψηε 

θαηεπζχλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηππνπνηήζεσλ θαη νξηνζεηήζεσλ ζε ζρέζε κε ζπγγελείο 

έλλνηεο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο (θνηλσληθή πνιηηηθή, θνηλσληθή 

αζθάιεηα, θνηλσληθή πξφλνηα), ε δεχηεξε επηθεληξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ε ηξίηε ζηελ εμέηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 

πξννπηηθψλ εμέιημεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο. 

Καη νη ηξεηο ελφηεηεο ζηεξίδνληαη ζηελ πηνζέηεζε δηεπηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ 

πνπ αμηνπνηνχλ ηα πνξίζκαηα ηεο λνκηθήο, ηεο ζπγθξηηηθήο θαη ηεο 

θνηλσληθνπνιηηηθήο αλάιπζεο, δίλνληαο βέβαηα έκθαζε ζηε ζεζκηθή αλάιπζε θαη 

επεμεξγαζία. 

Απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ, ην κάζεκα δηαξζξψλεηαη ζε δχν θχξηεο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο: ε πξψηε αθνξά ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαη ε δεχηεξε ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

ε ζρέζε κε ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο, ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεη ηα 

αθφινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα: 

 Γεληθέο αξρέο θαη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο / 

Οξηνζέηεζε ζε ζρέζε κε ζπγγελείο έλλνηεο  

 Παξαδνζηαθέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζεζκνχ 

 Σα κνληέια θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 
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 Ζ ηζηνξηθή εμέιημε θαη θαηνρχξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο 

ζηελ Διιάδα 

 πζηήκαηα αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο θαη θνξείο θάιπςεο ζηελ Διιάδα – 

Πξνλνηαθνί θνξείο θαη ηερληθέο νξγάλσζεο 

 Οη πεγέο ηνπ Διιεληθνχ δηθαίνπ θνηλσληθήο αζθάιεηαο 

 Ζ ηππνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ  

 Ζ ηππνπνίεζε ησλ πξνλνηαθψλ παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ 

 Οη ηερληθέο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη πξνλνηαθψλ 

θνξέσλ 

 Υνξήγεζε θαη δηεθδίθεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη πξνλνηαθψλ παξνρψλ  

 Οη πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπ ζεζκνχ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν 

 Οη πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο θαη κεηαξξχζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

 

Παξνπζίαζε ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ 
 

1. Κνηλσληθή Αζθάιηζε  

 Γεληθέο αξρέο θαη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

/νξηνζέηεζε ζε ζρέζε κε ζπγγελείο έλλνηεο  

 Παξαδνζηαθέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε θαη ηνπ 

πεξηερφκελν ηνπ ζεζκνχ 

 Σα κνληέια θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.  

 Ζ ηζηνξηθή εμέιημε θαη θαηνρχξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζηελ Διιάδα  

 πζηήκαηα αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο θαη θνξείο θάιπςεο ζηελ Διιάδα/ 

Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζεζκνχ) 

 Οη πεγέο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 Εεηήκαηα ππαγσγήο θαη εμέιημεο ηεο αζθαιηζηηθήο ζρέζεο (έλαξμε, 

δηάξθεηα, δηαθνπή,  ιήμε) 

 Ζ ηππνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ  

 Έλλνηα θαη θαηεγνξίεο ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ 

 Υνξήγεζε θαη δηεθδίθεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ απφ Έιιελεο θαη 

αιινδαπνχο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα: ε πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

ησλ πξνζθχγσλ Οη πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπ ζεζκνχ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν 

 Οη πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο θαη κεηαξξχζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο 

 

2. Κνηλσληθή Πξόλνηα 

 Ζ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ζην πιαίζην πξνζηαζίαο 

ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

 Οη αξρέο άζθεζεο πξνλνηαθήο πνιηηηθήο 

 Οη ηερληθέο πινπνίεζεο ησλ αξρψλ (έιεγρνο ησλ κέζσλ βηνπνξηζκνχ, έιεγρνο 

ηεο πξνζσπηθήο ή νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο)  

 Σα ζπζηήκαηα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο (ην ζθαλδηλαβηθφ, ην επεηξσηηθφ, ην 

αγγινζαμνληθφ θαη ην ιαηηληθφ κνληέιν)  

 Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα 
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 Σππνινγία ησλ πξνλνηαθψλ παξνρψλ (νη παξνρέο ζε ρξήκα, νη παξνρέο ζε 

είδνο, νη πξνζσπηθέο ππεξεζίεο) 

 Σν πεξηερφκελν ησλ παξνρψλ 

 Οη παξνρέο εμαζθάιηζεο ελφο ειαρίζηνπ εηζνδήκαηνο 

 Σα επηδφκαηα ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο 

 Οη ππεξεζίεο θιεηζηήο /ηδξπκαηηθήο πεξίζαιςεο 

 Οη ππεξεζίεο αλνηθηήο πεξίζαιςεο 

 Σα πξνγξάκκαηα βνήζεηαο ζην ζπίηη 

 Οη ππεξεζίεο πξνψζεζεο θαη απαζρφιεζεο 

 Σα  πξνγξάκκαηα θάιπςεο ησλ νκάδσλ ζηφρσλ ζην Διιεληθφ χζηεκα 

 Αλαζθάιηζηνη ειηθησκέλνη 

 Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

 Απξνζηάηεπηα παηδηά 

 Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 

 Άζηεγνη 

 Πξφζθπγεο θαη Μεηαλάζηεο 

 H ζεζκνζέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο (νη  αξρέο 

θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο, νη θνξείο πινπνίεζεο)  

 Ζ δηεθδίθεζε ησλ πξνλνηαθψλ δηθαησκάησλ 

 Γηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ 

 Ζ πξνζθπγή ζηα Γηθαζηήξηα 

 Σα ζπζηήκαηα λνκηθήο ζπλδξνκήο 

 Ο ξφινο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζηελ επίιπζε πξνλνηαθψλ δηαθνξψλ. 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Α. Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

ΑΜΗΣΖ Γ., Ζ ζεζκηθή θαηνρύξσζε ησλ ειαρίζησλ νξίσλ δηαβίσζεο ζηελ Διιεληθή 

θαη δηεζλή έλλνκε ηάμε – πκβνιή ζηε δνγκαηηθή ζεκειίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ειαρίζηνπ 

εηζνδήκαηνο, Α.Ν. ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα, 2001 

ΑΜΗΣΖ Γ., To Διιεληθό ύζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Γεληθή Γξακκαηεία 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, Αζήλα, 2003 

ΓΚΟΛΝΑ Υ., ΞΔΝΟΦΧΝ Κ., ΚΤΡΗΑΚΟ ., Φαξκαθεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα 

θαη ηελ Δπξώπε. Λεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ξπζκηζηηθό πιαίζην, ΠΑΠΑΕΖΖ, 

Αζήλα 2005 

Δπηηξνπή γηα ηελ Δμέηαζε ηεο Μαθξνπξόζεζκεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Οηθνλνκία 

θαη πληάμεηο – πλεηζθνξά ζηνλ θνηλσληθό δηάινγν, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

Αζήλα, 1997 

ΚΟΝΣΗΑΓΖ Ξ. πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιεηαο, ΑΝΣ.Ν.ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα-Κνκνηελή 2004 

ΚΟΝΣΗΑΓΖ Ξ. Όςεηο αλαδηάξζξσζεο ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο ζηελ Δπξώπε.  

ύγρξνλεο ηάζεηο θαη πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο,  ΑΝΣ.Ν.ΑΚΚΟΤΛΑ, 

Αζήλα-Κνκνηελή 1997 
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ΚΟΝΣΗΑΓΖ Ξ., Ζ θνηλσληθή δηνίθεζε ζηελ Διιάδα, ΑΝΣ. Ν. ΑΚΚΟΤΛΑ, 

Αζήλα, 1997 

ΚΟΤΚΗΑΓΖ Η., Παξαδόζεηο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Ννκνζεζίαο, η. 

Α’, ΑΚΚΟΤΛΑ, Θεζζαινλίθε, 1981 

ΚΡΔΜΑΛΖ K., Γίθαην Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, Α. Ν. ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα, 

1985 

ΚΡΔΜΑΛΖ Κ. (επ.) Παλδέθηεο Ννκνινγίαο Γηθαίνπ Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο, η. Α’ & 

Β’, Α.Ν. ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα, 1996 

ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ-ΣΔΦΑΝΟΤ Ζ., ύγθιηζε ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, Η. ΗΓΔΡΖ, Αζήλα, 1992 

ΠΑΠΑΡΡΖΓΟΠΟΤΛΟΤ – ΠΔΥΛΗΒΑΝΗΓΖ Π., Ζ Δπηθνπξηθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

ζην Δπξσπατθό Κνηλνηηθό Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνύ, Α.Ν.ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα, 

2002 

Πεηξφγινπ Α., Γίθαηνλ Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο, Αζήλα 1974 

ΡΟΜΠΟΛΖ . / ΥΛΔΣΟ Ν., Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή κεηά ηελ θξίζε ηνπ θξάηνπο 

πξόλνηαο, ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ, Θεζζαινλίθε,1995  

ΡΟΜΠΟΛΖ . / ΡΧΜΑΝΗΑ Γ. / ΜΑΡΓΗΟ Β., Αλαινγηζηηθή Μειέηε ηνπ 

πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα, ΗΝΔ ΓΔΔ - ΑΓΔΓΤ, Αζήλα, 2001 

RUNFT H., Eλνπνίεζε ηεο Δπξώπεο θαη θνηλσληθή αζθάιεηα ησλ παιηλλνζηνύλησλ, 

Α. Ν. ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα, 1991 

ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ Θ., Δπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή, ΚΡΗΣΗΚΖ, Αζήλα, 

1993 

ΗΟΤΡΑ Α. / ΑΜΗΣΖ Γ., Σν θνηλσληθό δίθηπν αζθάιεηαο θαη νη κεραληζκνί 

εθαξκνγήο ηνπ ζην ειιεληθό ζύζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζ. 537-566, ζε Θ. 

αθειιαξφπνπινο (επ.), Ζ Μεηαξξύζκηζε ηνπ Κνηλσληθνύ Κξάηνπο, ΚΡΗΣΗΚΖ, 

Αζήλα, 1999  

ΚΟΤΣΔΛΖ Γ., Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο: Αλάπηπμε θαη θξίζε, Κέληξν Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ Τγείαο, Αζήλα, 1990 

ΣΔΡΓΗΟΤ Α., Ζ πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο ζην Γίθαην Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, 

ΑΚΚΟΤΛΑ, Θεζζαινλίθε, 1989 

ΣΔΡΓΗΟΤ Α., Ζ ζπληαγκαηηθή θαηνρύξσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ΑΚΚΟΤΛΑ, Θεζζαινλίθε, 1994 

ΣΔΡΓΗΟΤ Α., Οηθνγελεηαθά επηδόκαηα, ΑΚΚΟΤΛΑ, Θεζζαινλίθε, 1996 

ΣΔΡΓΗΟΤ Α., Ζ αλαπεξία ζηε λνκνζεζία ηνπ ΗΚΑ, ΑΚΚΟΤΛΑ, Θεζζαινλίθε, 

1999 

ΣΖΝΗΟ Π., Κνηλσλία, Οηθνλνκία, πληάμεηο – Κξπκκέλνο Θεζαπξόο, 

ΠΑΠΑΕΖΖο, Αζήλα, 2001 

ΣΟΣΟΡΟΤ Θ. / ΚΛΖΚΑ Ν., Σν Κνηλνηηθό Γίθαην Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο ησλ 

δηαθηλνύκελσλ πξνζώπσλ, Α. .Ν. ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα, 1997 
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ / ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 

ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ, Ζ Διιεληθή Έθζεζε ηξαηεγηθήο γηα ηηο 

πληάμεηο, Αζήλα, επηέκβξηνο 2002 

 

B. Κνηλσληθή Πξόλνηα 

ΑΜΗΣΖ Γ. / ΚΟΝΣΗΑΓΖ Ξ., Γηεξεύλεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ κεραληζκώλ 

εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, Α. Ν. ΑΚΚΟΤΛΑ, 

Αζήλα, 2000 

ΑΜΗΣΖ Γ., Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Διιεληθνύ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο πξόλνηαο, ΠΑΠΑΕΖΖ, Αζήλα, 2001 

ΑΝΘΟΠΟΤΛΟ Υ., Δζεινληηζκόο - Αιιειεγγύε θαη Γεκνθξαηία, ΟΞΤ, Αζήλα, 2000 

ΔΔΣΑΑ, Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε – Παξνύζα θαηάζηαζε θαη 

πξννπηηθέο, Αζήλα, 1995 

ΚΑΒΟΤΝΗΓΖ ΣΕ., Οη  ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, ζει. 251-271, ζε ΔΚΚΔ, Γηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ζηελ Διιάδα, η. Α΄, 1996 

ΚΑΛΛΗΝΗΚΑΚΖ Θ. (επηκ.), Δζληθόο Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο - Αλάδνρε 

Φξνληίδα, ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ, 2001 

ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΛΟ Γ., Σν θνηλσληθό θξάηνο ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο - Θεζκνί 

παξνρηθήο δηνίθεζεο θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα ζην ζύγρξνλν θόζκν, Α.Ν. 

ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα, 1998 

Κ.Δ.Π.Δ., Κνηλσληθή Πξόλνηα - Δθζέζεηο γηα ην Πξόγξακκα 1976-1980, Αζήλα, 1976 

Κ.Δ.Π.Δ., Κνηλσληθή Πξόλνηα - Δθζέζεηο γηα ην Πξόγξακκα 1983-1987, Αζήλα, 1985 

Κ.Δ.Π.Δ., Κνηλσληθή Πξόλνηα - Δθζέζεηο γηα ην Πξόγξακκα 1988-1992, Αζήλα, 1989 

ΚΟΝΣΗΑΓΖ Ξ. πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιεηαο, ΑΝΣ.Ν.ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα-Κνκνηελή 2004 

ΚΟΝΣΗΑΓΖ Ξ., Μεηακνξθώζεηο ηνπ Κνηλσληθνύ Κξάηνπο ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ΠΑΠΑΕΖΖ, Αζήλα, 2001 

ΚΡΔΜΑΛΖ K.(ΔΠ.), ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ - Γηεξεύλεζε θαη Αμηνιόγεζε ελόο 

λένπ ζπζηήκαηνο, Αζήλα, 1990 

ΚΡΔΜΑΛΖ K., Σν Γηθαίσκα ηνπ Αηόκνπ γηα Κνηλσληθή Πξόλνηα, Α. Ν. 

ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα, 1991 

ΜΑΣΘΑΗΟΤ Α., Αιιειεπίδξαζε ησλ θαλόλσλ δηθαίνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

πξόλνηαο ζηνπο θιάδνπο αλαπεξίαο, γήξαηνο θαη νηθνγελεηαθώλ βαξώλ, Α. Ν. 

ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα, 1996  

ΜΟΤΟΤΡΟΤ Λ., Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο θαη θνηλσληθή πξνζηαζία, ζει. 67-85,  

ζε Κ. ΚΑΗΜΑΣΖ (επ.), Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο: Ζ Διιεληθή Δκπεηξία, 

GUTENBERG, Αζήλα, 1998 

ΝΑΚΟΤ-ΠΔΡΡΑΚΖ Π., Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ Πξνζθύγσλ ζηε δηεζλή θαη 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε, Α. Ν. ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα, 1991 
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ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ K., ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ – Ηζηνξηθή εμέιημε θαη 

ζύγρξνλεο ηάζεηο, ΓΡΖΓΟΡΖ, Αζήλα, 1984 

ΡΑΦΑΖΛ Μ., Κνηλσληθή πξνζηαζία θαη Κνηλσληθή Γηνίθεζε, Α.Ν. ΑΚΚΟΤΛΑ, 

Αζήλα 2001 

Θ. ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ (επ.), Ζ Μεηαξξύζκηζε ηνπ Κνηλσληθνύ Κξάηνπο, 

ΚΡΗΣΗΚΖ, Αζήλα, 1999  

ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ Θ., Τπεξεζληθέο θνηλσληθέο πνιηηηθέο ηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ΚΡΗΣΗΚΖ, Αζήλα, 2001 

ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ Π., Κνηλσληθή Πξόλνηα – Μία γεληθή ζεώξεζε, ΈΛΛΖΝ, Αζήλα, 

1996 

ΥΣΟΤΡΖ ., ύλζεηεο δηαδηθαζίεο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη ν ξόινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ΠΡΑΞΗ, Αζήλα, 1992 
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ΚΓΟΚΠ-Μ02.3: ΔΘΝΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ  

                                     (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΜΔΣΡΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΧΝ             

                                        ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ - ΚΑΣΑΡΣΗΖ  

                                            & ΓΟΜΔ ΣΖΡΗΞΖ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα αληηιεθζνχλ νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο, πψο νη επξσπατθέο 

πνιηηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε κεηνπζηψλνληαη ζε εζληθή ζηξαηεγηθή κέζα απφ ηελ 

νπηηθή γηα ηελ πιήξε απαζρφιεζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη 

πσο θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο. 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάιπζε ησλ εξγαιείσλ ηεο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο 

ζηελ Διιάδα δειαδή: ηα πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, νη 

νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο, ηα ηνπηθά ζρέδηα δξάζεο, ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ν 

ξφινο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζε απηή θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε ΣΡΑΣΖΓΗΚΉ 

ΣΖ ΛΗΑΒΟΝΑ.   

Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηα θεληξηθά ¨εξγαιεία¨-κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ 

απαζρφιεζε: ην επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Καηάξηηζε Απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλνηηθή  

πξσηνβνπιία Equal ,ην πξφγξακκα LEONARDO,θαζψο θαη ην λέν πξφγξακκα 

PROGRESS ηα νπνία ζα αλαπηπρζνχλ απφ εηδηθνχο εηζεγεηέο-ρεηξηζηέο ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπο. θνπφο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε  θαη ε πεξαηηέξσ 

εμεηδίθεπζε ζηελ αμηνιφγεζε-παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ  κέζα απφ  

ηελ δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ κε κεζφδνπο πξνζνκνίσζεο .  

Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη δνκέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην φιν εγρείξεκα ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο, ν ξφινο ηνπο, ε νξγάλσζε ηνπο, νη αιιειεπηδξάζεηο θαη νη 

ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ηνπο ζηελ δηακφξθσζε ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο 

θαη θαηάξηηζεο. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρόιεζε  

 Γηαζηάζεηο ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα 

 Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, Απαζρφιεζε, Αλεξγία 

 Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Απαζρφιεζεο 

 Ζ Πεξηθεξεηαθή Γηάζηαζε 

 Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθέο 

 Υξεκαηνδφηεζε ησλ Πνιηηηθψλ θαη Γηαξζξσηηθά Σακεία 

 

2. Γηαδηθαζίεο Δλαξκόληζεο Δζληθώλ Πνιηηηθώλ κε ηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή 

γηα ηελ Απαζρόιεζε 

 

Οη Σξεηο (3) Γεληθνί ηόρνη 

 Πιήξεο Απαζρφιεζε 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ εξγαζία 
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 Δλίζρπζε ηεο Κνηλσληθήο πλνρήο θαη Δλζσκάησζεο 
      

Οη Γέθα (10) Δηδηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 

 

3. Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθέο: Οη Γνκέο ηήξημεο ησλ Πνιηηηθώλ 

Απαζρόιεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

 Οη Πνιηηηθέο Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο θαη ν Ρφινο ηνπ ΟΑΔΓ 

 Οη Πνιηηηθέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

 Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 

 πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 

 

4.  Οξηδόληηα ζέκαηα πνξείαο εθαξκνγήο ηνπ ΔΚΣ  

 Σα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

 Οη Οινθιεξσκέλεο Παξεκβάζεηο  

 Σα Σνπηθά ρέδηα Γξάζεο  

 Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη νη Κνηλσληθνί Δηαίξνη 

 Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Καηάξηηζε – Απαζρφιεζε»  

 

5.  Δηδηθά πξνγξάκκαηα 

 Κνηλνηηθή πξσηνβνπιία EQUAL γηα δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηελ   

 Απαζρφιεζε εππαζψλ νκάδσλ. 

 Πξφγξακκα LEONARDO DA VINCI γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

 Νέν Πξφγξακκα PROGRESS γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Κνηλσληθή 

Αιιειεγγχε. 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (Γηάθνξα έηε), Ζ Απαζρόιεζε ζηελ Δπξώπε, Γ.Γ. 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, Βξπμέιιεο 

ΤΠ. ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ, Σν Δζληθό ρέδην 

Γξάζεο γηα ηελ Απαζρόιεζε 2004, Αζήλα 2004 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, Κνηλή  Έθζεζε γηα ηελ Απαζρόιεζε 2004/5, Γ.Γ. 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, Βξπμέιιεο 2004 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Strengthening the 

implementation of the European Employment Strategy, COM (2004) 239 Final, 

7/4/2004, Brussels 2004 

CEDEFOP, Ζ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ζηελ Διιάδα, Θεζζαινλίθε 2000 

ΗΝΔ/ΓΔΔ, Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία θαη ε Απαζρόιεζε, Αζήλα 2000 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ (Γηάθνξα Έηε), Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Αζήλα 

ΑΜΠΔΘΑΗ, ΗΑΑΚ, Ζ Διιεληθή Αγνξά Δξγαζίαο, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

Οηθνλνκηθφ Γειηίν, η.16, Γεθέκβξηνο 2000 
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OECD, Economic Surveys: Greece, February 2001 

ΤΠ. ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ, Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα Απαζρόιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 2000 – 2006, Αζήλα 

ΝΟΜΟ 3191/2003, Σν Δζληθό ύζηεκα ύλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κε ηελ Απαζρόιεζε, Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ, ύλνςε 

Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο Αγνξάο θαη Μειέηεο: ύλδεζε εμεηδηθεπκέλεο 

ζπλερηδόκελεο θαηάξηηζεο αλέξγσλ κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, Αζήλα, 

Ηνχιηνο 2001 

Τιηθφ ζε θαθέινπο κε  Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, εγθπθιίνπο, ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο, 

ζπζηάζεηο θαη ηα πξαθηηθά ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο 

Κείκελα Πξνγξακκάησλ θαη Αμηνινγήζεηο ηνπο 

Απνηειέζκαηα ζεκαηηθψλ δηθηπψζεσλ ηεο Κ.Π. EQUAL 
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ΚΓΟΚΠ-Μ02.4: ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πεξηγξάςεη ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν, λα 

πξνζδηνξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ην δηακνξθψλνπλ, λα εμεγήζεη ην δηεζλέο πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη ηα ζχγρξνλα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα. 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμεηδίθεπζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

θαηλνκέλνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε πεξηγξαθή ησλ πηπρψλ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο Γηνίθεζεο θαη ε αλαθνξά ζην πιέγκα ησλ θνξέσλ 

πνπ εκπιέθνληαη άκεζα θαη έκκεζα ζηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο. 

 

 

IΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Ζ δηαρξνληθή δηάζηαζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ  

2. Σν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη νη ζχγρξνλεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο  

3. Ζ Διιάδα σο ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ  

4. Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

5. Οη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

6. Σα δεηήκαηα ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ  

7. Ο ξφινο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ην θνηλνηηθφ πιαίζην 

8. Ζ ειιεληθή  λνκνζεζία θαη πξαθηηθή  

9. Γηεζλείο νξγαληζκνί θαη θνξείο  

10. Διιεληθή δηνίθεζε, Φνξείο θαη κεηαλάζηεπζε   
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ΚΓΟΚΠ-03: ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ       

               ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ  

                                 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

 
ΚΓΟΚΠ-Μ03.1: ΓΖΜΟΗΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

                              ΠΟΛΗΣΗΚΖ & Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΡΗΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟ  

                              ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΚΡΑΣΟ 

 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Σν κάζεκα έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα εμνηθεηψζεη ηνπο ζπνπδαζηέο κε ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ  Γεκνζίνπ Μάλαηδκελη ζηνπο Οξγαληζκνχο θαη Φνξείο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα. Ζ πξψηε Δλφηεηα απνζθνπεί ζηελ παξνρή ελφο ζπλφινπ 

ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ-εθαξκνγψλ,  ηερληθψλ θαη κεζφδσλ θαζψο θαη 

εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ  πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεδηαζκνχ, ηελ νξγάλσζε, 

ηε δηνίθεζε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηηο κνξθέο ειέγρνπ (controlling) θαη 

αμηνιφγεζεο ηφζν ηεο δηνηθεηηθήο-ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ Οξγαληζκψλ φζν θαη 

ησλ εμεηδηθεπκέλσλ αλά Οξγαληζκφ κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη. 

ην επίθεληξν ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πξνζέγγηζε κε ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ κε θξαηηθψλ -κε θπβεξλεηηθψλ- νξγαλψζεσλ θαη νη ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηελ δεκφζηα δηνίθεζε.  

Ο ζπλερήο πνιιαπιαζηαζκφο ηνπο θαη ε δξάζε ηνπο ζηνλ ζπλερψο δηεπξπλφκελν 

«δεκφζην ρψξν», δεκηνπξγνχλ λέεο πξαγκαηηθφηεηεο. ιν θαη πην ζπρλά απηά ηα κε 

θξαηηθά ππνθείκελα (φξνο επξχηεξνο ηεο ΜΚΟ) αζθνχλ δεκφζηεο δξάζεηο θαη, 

νπσζδήπνηε ζηνλ «δεκφζην ρψξν». ε ηνκείο δε απνθιεηζηηθήο -θάπνηε- επζχλεο ηνπ 

θξάηνπο.  

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλαδήηεζε ησλ πθηζηάκελσλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ  

πθηζηάκελσλ θαη εθαξκνζκέλσλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ αλά ππνπξγείν, ε δηεξεχλεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ γηα δηεχξπλζε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ε παξάιιειε 

αλάπηπμε αλάινγσλ κνξθψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

Δηδηθφηεξν πεδίν αλαδήηεζεο, ζα είλαη ε παξνπζία ησλ ΜΚΟ πνπ πξνσζνχλ ηελ 

θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη νη κνξθέο ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηηο 

ζπλαθείο ππεξεζίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  
 

1
ε
 Δλόηεηα: Γεκόζην Μάλαηδκελη Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

 

1. Γεκόζην Μάλαηδκελη θαη ύγρξνλν Κνηλσληθό Κξάηνο 

 Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε: Βαζηθέο έλλνηεο, δνκέο θαη δηαδηθαζίεο θαη εξγαιεία 

εθζπγρξνληζκνχ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

 Σάζεηο εμέιημεο ζπγθξφηεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 
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2. Γεκόζην Μάλαηδκελη θαη Διιεληθό Κνηλσληθό Κξάηνο 

 πζηεκαηηθή παξνπζίαζε νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο Κνηλσληθήο 

Γηνίθεζεο ζε Μάθξν ή Κεληξηθφ Δπίπεδν  

 πζηεκαηηθή παξνπζίαζε  νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

βαζηθψλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα (ΟΑΔΓ, 

Αζθαιηζηηθνί Φνξείο, Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

 

3. Πξννπηηθέο κεηεμέιημεο ησλ Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ  

Διιεληθνύ  Κνηλσληθνύ Κξάηνπο από κία ζπγθξηηηθή-αλαιπηηθή ζθνπηά 

 Παξνπζίαζε «θαιψλ πξαθηηθψλ» απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 θηαγξάθεζε κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο-ιεηηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα 

Οξγαλσηηθή δνκή κνλάδσλ πγείαο (νξγαληζκνί, νξγαλνγξάκκαηα) 
 

 

2
ε
 Δλόηεηα: Ο ξόινο ηνπ ηξίηνπ Σνκέα ζην ζύγρξνλν θνηλσληθό θξάηνο 

 

1. Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο Γεκόζηαο Γηαθπβέξλεζεο σο πιαίζην αλαθνξάο  

 Ζ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ΜΚΟ ζηνλ θφζκν 

 Ζ εκθάληζε θαη ε πνξεία ηεο εμέιημήο ηνπ ζηελ Διιάδα.  

 

2. Άηππεο ή ζεζκνζεηεκέλεο κνξθέο θνηλσληθώλ νξγαλώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεγγύεο - Πξαθηηθή εθαξκνγή 

 Ζ «ζχιιεςε» θαη ε θαηαγξαθή ηνπ θνηλσληθνχ. 

 Ζ επηθνηλσλία κε ηηο ΜΚΟ. 

 Ζ αλαδήηεζε ηεο δξάζεο ζε θαζεζηψο πνιππινθφηεηαο θαη ζε ζπλζήθεο 

ζπνξαδηθήο -κε επαγγεικαηηθήο- ελαζρφιεζεο. 

 

3. Πξαθηηθέο ζπλεξγαζίαο.  

 Οη άηππεο κνξθέο εηαηξηθψλ ζρέζεσλ θαη θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο αλά 

ππνπξγείν. 

 Οη ζεζκνζεηεκέλεο κνξθέο ηνπο αλά ππνπξγείν. 

 Οη δπλαηφηεηεο δηεχξπλζεο ησλ δπλαηνηήησλ ζπλεξγαζίαο. 

 Ζ πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε ησλ ΜΚΟ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηα 

ππνπξγεία. 

 Μνξθέο ζπλεπζχλεο.  

   

4. Αμηνιόγεζε ησλ εηαηξηθώλ ζρέζεσλ. 

 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δξάζεο ησλ ΜΚΟ 

 Αμηνιφγεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ην θξάηνο. 

 Αμηνιφγεζε ηεο ζεζκνζεηεκέλεο εηαηξηθφηεηαο. 
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ΝΗΚΖΣΑ ΛΗΟΝΑΡΑΚΖ, Οη ζπλέπεηεο ηνπ Γαηόζθπινπ. Κνηλσληθή πνιππινθόηεηα 

θαη ΜΜΔ, ΔΚΓΟΔΗ ΠΑΠΑΕΖΖ 

Κνηλσλία Πνιηηώλ, πεξηνδηθή έθδνζε ηεο Κίλεζεο Πνιηηψλ γηα ηελ Παξέκβαζε. ια 

ηα ηεχρε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν www.paremvassi.gr                                                                                      

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

Ραηζηζκό, ηηο Φπιεηηθέο Γηαθξίζεηο, ηνλ Αληηζεκηηηζκό θαη ηηο ζπλαθείο 

Μηζαιινδνμίεο, ΈΚΓΟΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΗ ΜΚΟ ΣΟΤ ΤΠ. 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ      

ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΑ ΣΟΤ ΟΖΔ ΓΗΑ ΣΟ 2001, Γηεζλέο Έηνο γηα ηνλ Δζεινληή, 

ΈΚΓΟΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΚΟ ΣΟΤ ΤΠ. ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ              

Ζ Δπηηξνπή θαη νη κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί. Οηθνδόκεζε ηζρπξόηεξεο εηαηξηθήο 

ζρέζεο, έγγξαθν εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο πνπ ππνβιήζεθε 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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ΚΓΟΚΠ-Μ03.2:  ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ  

                                     ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη ζηηο 

ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. Οη λέεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, φπσο 

δηακνξθψλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ 

πνιηηηθψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Ζ εηζαγσγή λέσλ δηνηθεηηθψλ κεζφδσλ, φπσο ε 

εθαξκνγή πζηήκαηνο Πνηφηεηαο θαη ε πηζηνπνίεζε, απνηειεί κηα δπλακηθή 

ζπλδξνκή σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νξγάλσζεο, ηνπ απηνειέγρνπ, ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηειηθά, ηεο ζπλερηδφκελεο βειηίσζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο έρεη ζεκείν εθθίλεζεο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

πνηφηεηαο θαη νινθιεξψλεηαη κε κεζνδνινγίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο 

ηεο πνηφηεηαο ζηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε 

ηελ πξάμε γίλεηαη κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη έρεη σο απψηεξν ζηφρν 

ηελ κεηαιακπάδεπζε ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ζχγρξνλεο θνπιηνχξαο δηνίθεζεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ή/θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ πνιηηηθψλ γηα ηελ πνηφηεηα ζηνπο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  

Σν κάζεκα δηαθξίλεηαη ζε δχν (2) ελφηεηεο: Α) Οξηζκνί θαη ε έλλνηα ηεο Πνηφηεηαο 

&  Β) πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο. ηελ πξψηε ελφηεηα νξίδεηαη ε 

«πνηφηεηα» θαη αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ «Σππνπνίεζε–Πξόηππα–

Πηζηνπνίεζε–Γηαπίζηεπζε». ηελ δεχηεξε ελφηεηα γίλεηαη αλάιπζε ηεο ζεηξάο 

πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9000:2000 θαη παξέρνληαη παξαδείγκαηα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

 

IΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Οξηζκνί & Ηζηνξηθή Αλαδξνκή –ύγρξνλεο Σάζεηο γηα ηελ Πνηόηεηα ζηελ 

Τγεία 

 Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο θαη νξηζκνί ηεο 

πνηφηεηαο. 

 Πνηφλ ηειηθά αθνξά ε πνηφηεηα; Δζθαικέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ πνηφηεηα θαη 

ε έλλνηα ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο.   

 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνηφηεηαο: Δπηζεψξεζε, έιεγρνο, δηαζθάιηζε θαη 

δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο. 

 Γηάθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο σο πξνο ηνλ θνξέα 

αλάπηπμεο θαη επηζεψξεζεο. 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο ηππνπνίεζεο: Φνξείο ηππνπνίεζεο & επίπεδα 

ηππνπνίεζεο. 

 Γηεζλή Πξφηππα Πνηφηεηαο & Αζθάιεηαο.  

 Ζ έλλνηα θαη ν ξφινο ηεο δηαπίζηεπζεο.  
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2. πζηήκαηα Γηνίθεζεο Πνηόηεηαο & Αζθάιεηαο κε Δθαξκνγή ζηνλ Σνκέα ηεο 

Τγείαο 

 πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9000:2000.  

 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2000. 

 Σχπνη Δπηζεψξεζεο θαη Πηζηνπνίεζε: Δπηζεψξεζε ηξίηνπ κέξνπο, θνξείο 

πηζηνπνίεζεο, δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, δαπάλεο πηζηνπνίεζεο θαη ε ζεκαζία 

ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεία. 

 χλδεζε πζηεκάησλ Πνηφηεηαο κε ηελ απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ ζην 

δεκφζην ηνκέα.   

 χλδεζε πζηεκάησλ Πνηφηεηαο κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ππνδνκψλ.  

 Δξγαιεία (Γηνηθεηηθά & Διέγρνπ) Πνηφηεηαο.   
 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 

CASEY J., Into Battle with Total Quality Management, International Journal of 

Health Care Quality Assurance, 6(2), 12-47, 1993 

ΓΟΤΝΑΡΖ, Π.Π., Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηώλ: Ζ αέλαε εκπεηξία ηεο ππεξεζίαο, 

πλέδξην ΔΔΓΔ & ΔΗΜ, Αζήλα 2002 

ΓΔΡΒΗΣΗΧΣΖ ΚΧΣΑ Ν., Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο, Αζήλα, 1997 

HERZLINGER R., Let’s Put Consumers in Charge of Health Care, Harvard Business 

Review, July 2002 

JAMES M. AND HUNT K., Accreditation at what cost? Journal of Management in 

Medicine, 10 (4):49-56, 1996 

MARSHALL M., SHEKELLE P., LEATHERMAN S., Public reporting of 

performance: Lessons from the USA. Journal of Health Services Research Policy, 5: 

1 – 2, 2000 

MAYNARD A., Competition and Quality, rhetoric and reality, International Journal 

for Quality in Health Care, 10(5), 379 – 384, 2000 

MORGAN J. & EVERETT T., Introducing Quality Management in the NHS, 

International Journal of Health Care Quality Assurance, 3(5), 23-36, 1990 

OVRETVEIT, J., Total Quality Management in European Healthcare, Japanese 

Society of Quality Control, Tokyo, July 1999 

PFEFFER N. & COOTE A., Is Quality Good for You?, Institute for Public Policy 

Research, 1996 

RICHARDSON W., Crossing the Quality Chasm A New Health System for the 21
st
 

Century.March 2001 

ΣΗΟΣΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Γ., Βειηίσζε Πνηόηεηαο, Δθδφζεηο ΔΤΓ. ΜΠΔΝΟΤ, Αζήλα, 

1995 
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ΚΓΟΚΠ –Μ03.3: ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ  

                                       ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ζ ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζηνπο 

Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.  

 

Δηδηθνί ζηόρνη είλαη: 

 αθελφο κελ ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ αλάπηπμεο 

ησλ Πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη  

 αθεηέξνπ ε εμνηθείσζε κε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηηο 

Τπεξεζίεο Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

 

 

IΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Δηζαγσγή ζηα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

2. Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.  

3. Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα γηα δξάζεηο πιεξνθνξηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ  Γ’ ΚΠ(ΔΠ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Κνηλ. Πξσηνβνπιίεο θα). 

4. Αξηζκφο Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ) 

5. Δζληθά Μεηξψα Αζθαιηζκέλσλ Δξγνδνηψλ θαη πληαμηνχρσλ (ΔΜΑΔ)  

6. Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα   ΗΚΑ,  ΟΓΑ,  ΣΔΒΔ θ.ιπ. 

7. Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη  ε ηερλνινγία  ηεο  Πιεξνθνξηθήο 

8. Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο κε ρξήζε Ζ/Τ 

9. Δθπαίδεπζε απφ απφζηαζε  

10. Ζιεθηξνληθφ  Δκπφξην  ζηηο  Τπεξεζίεο  Κνηλσληθήο  Πνιηηηθήο 

11. Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα: 

Ννκηθά θαη Καλνληζηηθά ζέκαηα ζηελ ΔΔ 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Δζληθώλ Μεηξώσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Γεληθή 

Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, 1997 

Δζληθά Μεηξώα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ, 2000 

Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε, Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ, 2000 

I. AΠΟΣΟΛΑΚΖ – Α. ΚΑΣΑΝΗΑ, Δθαξκνγέο  Ζ/Τ ζηελ Τγεία θαη Πξόλνηα, 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ  ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ, 2000 

Η. ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ, πζηήκαηα  Πιεξνθνξηθήο  Τπεξεζηώλ  Τγείαο, ΔΘΝΗΚΖ 

ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ,  1999 
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Η. ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο, ΔΚΓΟΔΗ ΠΑΠΑΕΖΖ, 

2002 

Γ. ΒΑΗΛΑΚΟΠΟΤΛΟ – Β. ΥΡΤΗΚΟΠΟΤΛΟ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Γηνίθεζεο, ΔΚΓΟΔΗ ΣΑΜΟΤΛΖ, 1990 

Γ. ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ – Η. ΠΑΠΟΤΣΖ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, 

ΔΚΓΟΔΗ ΔΛΛΖΝ, 1995 

K. LAUDON & J. LAUDON, Management Information Systems, PRENTICE HALL, 

1996 

WILLIAMS ET AL, Evaluating Greek Telemedicine Services, MIE 94 

CONFERENCE, LISBON, 1994 

Νόκνο 2472/97 Πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ     πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα, ΦΔΚ 50, Σεύρνο Πξώην, 1997 

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

Γεδνκέλσλ ζηελ Τγεία, ΔΚΓΟΔΗ ΠΑΠΑΕΖΖ 2003 
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ΚΓΟΚΠ-Μ03.4: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΟΤ -  ΥΡΖΖ Ms Project 

 
 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε δνκεκέλεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

έξγσλ. ήκεξα, παξαηεξείηαη κηα δηαξθήο ηάζε γηα αλαδηνξγάλσζε, αλάπηπμε θαη 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη. Καηά ηε 

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

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

δηελέξγεηαο ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ. 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη θαηαλφεζε ησλ κεζνδνινγηψλ θαη ηερληθψλ δηνίθεζεο 

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

παξαθνινχζεζε έξγνπ κεζσ ηνπ εξγαιείνπ MS- Project. 

 

Δηδηθόηεξνη ζηόρνη: 

  λα γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Έξγνπ, 

  λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, 

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

ελφο έξγνπ 

  λα παξαθνινπζνχλ, λα ειέγρνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο 

  λα εθπνλνχλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ 

  λα γλσξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη λα ρεηξίδνληαη 

επαξθψο ην αλάινγν εξγαιείν Microsoft Project. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Δηζαγσγή ζηε Γηαρείξηζε Έξγνπ 

 ρεηηθνί νξηζκνί θαη έλλνηεο, ραξαθηεξηζηηθά έξγνπ, θαηεγνξίεο απνθάζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε έξγσλ 

 ηφρνη θαη θαλφλεο δηαρείξηζεο έξγσλ 

 Έλαξμε, επηινγή θαη πξνζδηνξηζκφο ζηνηρείσλ έξγνπ 

 ηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο έξγνπ 

 Οξγάλσζε  θαη αλάπηπμε έξγνπ 

 Παξαδείγκαηα δηαρείξηζεο έξγσλ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε 

 

2. Πξνγξακκαηηζκόο (κε ρξήζε ηνπ MS- PROJECT) 

 ηφρνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ αλάπηπμε ελφο έξγνπ  

 Γηαρείξηζε γλψζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο έξγνπ 

 Πξνζδηνξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ 

 Δθηίκεζε δηάξθεηαο θαη απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ 

 Γεκφζηνο ηνκέαο θαη πξνγξακκαηηζκφο έξγσλ 
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3. Μέζνδνη ρξνληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ έξγσλ (κε ρξήζε ηνπ MS- PROJECT) 

 Αλάπηπμε δηθηχνπ έξγνπ 

 Μέζνδνο Κξίζηκνπ Γξφκνπ (Critical Path Method – CPM) 

 Μέζνδνο PERT (Project Evaluation Review Technique) 

 Γηάγξακκα GHANNT 

 Μέζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε 

ησλ ζπνπδαζηψλ 

 

4. Κόζηνο θαη ρξήζε Πόξσλ έξγνπ (κε ρξήζε ηνπ MS- PROJECT) 

 Άκεζν, έκκεζν θαη ζπλνιηθφ θφζηνο έξγνπ 

 Υξνληθή θαηαλνκή θφζηνπο έξγνπ 

 πκπίεζε ρξνληθήο δηάξθεηαο δξαζηεξηνηήησλ 

 ρέζε θφζηνπο-ρξνληθήο δηάξθεηαο έξγνπ 

 Δμνκάιπλζε θαηαλνκήο πφξσλ 

 Γηαρείξηζε πνιιαπιψλ έξγσλ 

 

Δπηινγή θαη αμηνιόγεζε έξγνπ 

 Αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο,  

 Αλάιπζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 Πνιπθξηηεξηαθή αμηνιφγεζε 

 

Έιεγρνο Έξγνπ 

 Γηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο ζηε δηαρείξηζε έξγνπ 

 Μέζνδνη αμηνιφγεζεο έξγσλ 

 

Μειέηε πεξίπησζεο  
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ΚΓΟΚΠ-Μ03.5: ΣΑΣΗΣΗΚΖ  ΛΖΦΖ  ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

 
 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο είλαη ε  κεζνδνινγηθή παξνπζίαζε  ζηαηηζηηθψλ  ηερληθψλ  ιήςεο  

απνθάζεσλ. πγθεθξηκέλα ζα δνζεί έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ, 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη πεξηγξαθηθήο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ αθελφο θαη 

αθεηέξνπ ζηελ ρξήζε ηερληθψλ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη εξκελεία ησλ 

ηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ 

SPSS.   

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

Δηδηθόηεξνη ζηόρνη:  

 Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ  

 Δμνηθείσζε κε ηηο κεζνδνινγίεο ζηαηηζηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ  

 Δμνηθείσζε κε ηηο κεζνδνινγίεο πεξηγξαθηθήο παξνπζίαζε δεδνκέλσλ 

 Δμνηθείσζε κε ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο θαη ηνπ 

ηξφπνπ ζπκβνιήο ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1
ε
 Δλόηεηα: Δηζαγσγή  ζηε ηαηηζηηθή Λήςε Απνθάζεσλ 

 Δηζαγσγή  ζηε Λήςε Απνθάζεσλ. Δθαξκνγή Μεζνδνινγηψλ ηαηηζηηθήο 

Λήςεο απνθάζεσλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

 

2
ε
 Δλόηεηα: Δηζαγσγή ζην ηαηηζηηθό παθέην SPSS 

 

3
ε
 & 4

ε
 Δλόηεηα: ηαηηζηηθή Παξνπζίαζε Γεδνκέλσλ 

 Παξνπζίαζε δεδνκέλσλ θαη ηαηηζηηθνί έιεγρνη Γεδνκέλσλ: Πίλαθεο 

πρλφηεηαο, Γηαγξάκκαηα Διέγρνπ θ.ιπ. 

 ηαηηζηηθά Μέηξα  

 Γηαγξάκκαηα  

 Πίλαθεο  Παξνπζίαζεο 

 Αλαθνξέο 

 

5
ε
 έσο 7

ε
 Δλόηεηα: ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία κε ρξήζε ηνπ SPSS* 

 Έιεγρνη θαλνληθφηεηαο 

 Δθηίκεζε κέζνπ 

 Δθηίκεζε δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα ην κέζν   

 Έιεγρνο κέζεο ηηκήο 

 Έιεγρνη αλεμαξηεζίαο δχν κεηαβιεηψλ 

 Έιεγρνο ζπκθσλίαο ή αζπκθσλίαο δχν κεηαβιεηψλ 

 Έιεγρνη δχν κέζσλ ηηκψλ: Παξακεηξηθέο θαη κε παξακεηξηθέο δηαδηθαζίεο 
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 One Way Analysis of Variance Αλάιπζε Γηαζπνξάο 

 Πίλαθαο πζρέηηζεο δχν κεηαβιεηψλ. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο. Γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε. 

 

* ζα γίλεη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε εθόζνλ επαξθεί ν ρξόλνο 

 

8
ε 

Δλόηεηα: Μειέηε Πεξίπησζεο  
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ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 

 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ζ Δηδηθή Φάζε πνπδψλ πεξηιακβάλεη ηφζν ζεσξεηηθή φζν θαη εθαξκνζκέλε 

εθπαίδεπζε ε νπνία έρεη ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θαη ελίζρπζε ησλ γισζζηθψλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ κειινληηθψλ ζηειερψλ ηεο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ψζηε 

λα αληεπεμέξρνληαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δπλακηζκφ ζηα εξγαζηαθά ηνπο 

θαζήθνληα. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θάιπςε εηδηθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ 

επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 

Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο άκηιιαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ιφγσ ηεο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζεκάησλ πνπ θαινχληαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ κέζσ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη νη ηερληθέο 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ πεδίνπ ησλ ζηειερψλ ηεο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο. Οη επηθνηλσληαθέο 

αιιά θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ επαθή ηνπο κε ην 

θνηλφ, θάηη πνπ θαζηεξψλεη ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο σο απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηε 

δηεθπεξαίσζή ηνπο. Ζ Γηνίθεζε ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο απαηηεί 

δηαθνξεηηθά γισζζηθά πιαίζηα ζηα νπνία πξέπεη λα θηλείηαη ην ζηέιερνο θαη ηα νπνία 

απαηηνχλ γισζζηθή εγξήγνξζε, επάξθεηα θαη επειημία.   

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Σν Κνηλσληθφ Κξάηνο, ε Αγνξά Δξγαζίαο, ε Γηνίθεζε ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη 

ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο είλαη θάπνηνη απφ ηνπο άμνλεο ηα ζέκαηα ησλ 

νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηδάζθνληεο ζηε μέλε γιψζζα θαη ζηνρεχνπλ ζε έλα δηηηφ 

ξφιν: 

 

1. ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γξαπηήο επηθνηλσλίαο: 

 κε κεηαθξαζηηθή άζθεζε (επζεία θαη αληίζηξνθε) θεηκέλσλ απφ πξσηφηππεο 

πεγέο. 

 κε ηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο 

επηθνηλσλίαο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ φπσο ζχληαμε αίηεζεο, αλαθνίλσζεο, 

πεξίιεςεο, αλαθνξάο, πξαθηηθψλ, ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ. 

 κε ηελ εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ κε βαζηθέο έλλνηεο θαη φξνπο ηνπ 

ρψξνπ ηεο Απαζρφιεζεο, ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ηεο Τγείαο θαη ηεο 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. 

 

2. ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο: 

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

αλάπηπμε ηεο έθθξαζεο. 
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 κε πξνζνκνίσζε ζπλεληεχμεσλ κε ζηφρν ηε κνξθνπνίεζε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. 

 κε αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο ζηηο ηερληθέο δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. 

 κε παξνπζηάζεηο εηδηθψλ ζεκάησλ κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 κε δεκφζηεο ζρέζεηο θαη πξαθηηθά παξαδείγκαηα ζπλεληεχμεσλ θαη 

παξνπζηάζεσλ. 

 

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

θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο αληινχληαη απφ ηελ παξαθάησ ζεκαηνινγία: 

 Οξνινγία Γηνηθεηηθψλ Θεζκψλ. 

 Γηάξζξσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 Οηθνλνκηθή Οξνινγία. 

 Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο. 

 Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή. 

 πκπιήξσζε Σερληθψλ Γειηίσλ. 

 Γηαρείξηζε Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ. 

 Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Πνιηηηθή Πξνζηαζία. 

 Οη Γεκφζηεο ρέζεηο σο Μέζν Δπηθνηλσλίαο. 

 Θέκαηα Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ. 

 Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη Κνηλνηηθέο Οδεγίεο. 

 Σερληθέο Γηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 

 

 

III. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

 

Αμηνπνηείηαη ε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ βαζηθή νξνινγία γηα θάζε ζεκαηηθφ πεδίν 

απνδειηηψλεηαη απφ ηνλ Σχπν, ηνπο δηεζλείο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ηηο 

Δπξσπατθέο θαη Γηεζλείο Δπίζεκεο Δθδφζεηο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο απζεληηθφ πιηθφ 

πξνο επεμεξγαζία. Σαπηφρξνλα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία 

Τπνπξγείσλ ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ Τγεία θαη ηελ Κνηλσληθή Πξφλνηα. 
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Β΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

 
I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ Β’ ΚΤΚΛΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΦΑΖ 
 

Ο Β΄ θχθινο ηεο Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ (δηάξθεηαο ηξηψλ κελψλ) πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηά ην πέξαο ηεο Πξαθηηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ /ζηξηψλ. 

ηφρνο ηνπ Β΄ θχθινπ Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ είλαη ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε 

επηκέξνπο ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θχθινπ καζεκάησλ, κέζα απφ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ, κε ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ 

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

νπνίσλ δηαξζξψζεθε θαη ην Πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ εμεηδίθεπζεο: 

ην πιαίζην ηνπ ηνπ Β΄ θχθινπ Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ εθπνλνχληαη κηθξέο 

ζπιινγηθέο εξγαζίεο (case studies) απφ ηνπο ζπνπδαζηέο θάζε ηκήκαηνο, πάλσ ζε 

επηιεγκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, ζχκθσλα ηηο επξχηεξεο αλάγθεο θαη δεηήκαηα πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ, σο κειινληηθά ζηειέρε ηεο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο. 

Οη εξγαζίεο πνπ εθπνλνχλ νη ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο έρνπλ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά :  

 Αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ απαηηνχλ ηφζν  επηζηεκνληθή επεμεξγαζία φζν 

θαη ηεθκεξίσζε.  

 Δληάζζνληαη ζε έλα νινθιεξσκέλν θαη απηφλνκν πιαίζην ζπγθξφηεζεο θαη 

παξνπζίαζεο, ζηελ θαηεχζπλζε κίαο κειέηεο ή έξεπλαο. 

 Δθπνλνχληαη απφ νκάδεο ζπνπδαζηψλ/ζηξηψλ θάησ απφ ηελ επίβιεςε θαη 

επζχλε ελφο ή δχν θαζεγεηψλ. 

 Αμηνπνηνχλ εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. 

 

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

δηδάζθνληεο κε αθνξκή ηα ζεκαηηθά απηά αληηθείκελα, εληζρχεηαη ην πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ, φπσο επίζεο νη επηθνηλσληαθέο θαη ηερληθέο 

δεμηφηεηεο, κέζα απφ ηελ «απφ θνηλνχ» αλάιεςε γξαπηψλ εξγαζηψλ κε ηε ρξήζε 

εηδηθνχ ινγηζκηθνχ θαη πνιπκέζσλ. 

 

 

ΗΗ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΗΚΡΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Με ην πέξαο ηνπ Β΄ θχθινπ Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ αλαηίζεηαη ζηνπο 

ζπνπδαζηέο/ζηξηεο ε εθπφλεζε κηθξώλ εξγαζηώλ (κέρξη 5.000 ιέμεηο), ηηο νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ζεκηλαξίσλ εμεηδίθεπζεο (κία εξγαζία 

αλά ζπνπδαζηή αλά εκηλάξην), πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην επξχηεξεο κειέηεο 

εθαξκνγήο δεηεκάησλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν πνιηηηθήο ζηα πεδία εμεηδίθεπζεο 

ηνπ ηκήκαηνο. 

Ζ δηαδηθαζία εθπφλεζεο κηθξψλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 

 Πξνζδηνξηζκφο επξχηεξσλ ζεκάησλ –θεληξηθψλ ηίηισλ εξγαζηψλ- ζηελ 

θαηεχζπλζε κηαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο ή έξεπλαο, πνπ αθνξά ηνπο 
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ζεκηλαξηαθνχο άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο, κε επζχλε 

ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο. 

 ρεδηαζκφο ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ ηειηθή κειέηε θαη 

θαηακεξηζκφο ηνπο ζε ηίηινπο κηθξψλ εξγαζηψλ, απφ ηνπο δηδάζθνληεο. 

 Αλάζεζε απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηκήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δηδάζθνληεο, επί κέξνπο ζεκάησλ θαη ηίηισλ εξγαζηψλ ζε νκάδεο 

ζπνπδαζηψλ. 

 Δθπφλεζε ησλ κηθξψλ εξγαζηψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

εξγαζηψλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο, ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ. Έηζη, ν θχθινο καζεκάησλ, ν 

νπνίνο παξέρεη ζεσξεηηθή θπξίσο, θαηάξηηζε, νινθιεξψλεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ζεκηλαξίσλ, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε  νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ  ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο. Απηέο Οη νκάδεο εξγαζίαο 

απνηεινχληαη απφ ηξία έσο πέληε άηνκα θαη πξαγκαηνπνηνχλ ηξίσξεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο επηβιέπνληεο ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ην κήλα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο. 

 Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ζεκηλαξίσλ, ζηε 

βάζε  πξνγξάκκαηνο παξνπζηάζεσλ, παξνπζία ηνπ δηδάζθνληνο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπνπδαζηψλ. 
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ΔΜΗΝΑΡΗΑ & ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΠΡΑΚΣΗΚΉ 
 

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 
 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΧΝ ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ 

 

Ζ δηαδηθαζία παξνπζίαζεο ησλ εθζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο απνβιέπεη ζηελ 

παξνρή δπλαηφηεηαο παξνπζίαζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εκεηξηψλ 

πξαθηηθήο εθπαίδεπζε θαη ε αμηνιφγεζε απηήο. Δπηπξνζζέησο ε παξνπζίαζε-

ππνζηήξημε απηήο αλαιακβάλεη έλαλ επηπξφζζεην εθπαηδεπηηθφ-καζεζηαθφ 

ραξαθηήξα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπνπδαζηέο. 

 

 

ΗΗ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ  

 

Οη ζπνπδαζηέο θαηαζέηνπλ ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ρξφλν 

ηελ Έθζεζε Πξαθηηθήο θαη ηελ παξνπζηαδνπλ-ππνζηεξίδνπλ ελψπηνλ ηεο δηκεινχο 

επηηξνπήο ζηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππνζηήξημεο ηεο Έθζεζεο Πξαθηηθήο νη 

ζπνπδαζηέο δχλαληαη θαη νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. 
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ΔΜΗΝΑΡΗΑ 

ΚΓΟΚΠ-01.2: ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ & ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΑΓΟΡΑ  

                                     ΔΡΓΑΗΑ 

                                                                       

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

ηφρνο ηνπ Β΄ θχθινπ Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ είλαη ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε 

επηκέξνπο ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θχθινπ καζεκάησλ, κέζα απφ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ, κε ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ, πνπ εθθξάδνληαη κέζα απφ 

ηα παξαθάησ πεδία. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

Ο Πξνζδηνξηζκφο επξχηεξσλ ζεκάησλ, σο πεδίσλ εξγαζηψλ, θαη ν αθξηβήο ηίηινο 

ησλ  εξγαζηψλ ζηελ θαηεχζπλζε κηαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο ή έξεπλαο, πνπ αθνξά 

ηνπο ζεκηλαξηαθνχο άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο, ζα γίλεη κε 

επζχλε ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ 

εκηλαξηαθνχ Άμνλα, φπνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ νη επίθαηξεο αλάγθεο θαη ηα 

αλαδπφκελα απφ ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζίαο ζεκαληηθά ζεκεία πξνο 

κειέηε θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.  

Ζ αλαθνίλσζε απηψλ ζηνπο πνπδαζηέο ζα αθνινπζήζεη δέθα εκέξεο πξηλ ηελ ηε 

ιήμε ηνπ Β΄ θχθινπ Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ. 
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ΚΓΟΚΠ-01.3: ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ & ΔΘΝΗΚΔ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 

                                        ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

 

 

                
I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

ηφρνο ηνπ Β΄ θχθινπ Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ είλαη ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε 

επηκέξνπο ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θχθινπ καζεκάησλ, κέζα απφ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ, κε ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ, πνπ εθθξάδνληαη κέζα απφ 

ηα παξαθάησ πεδία. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ  

 

Ο Πξνζδηνξηζκφο επξχηεξσλ ζεκάησλ, σο πεδίσλ εξγαζηψλ, θαη ν αθξηβήο ηίηινο 

ησλ  εξγαζηψλ ζηελ θαηεχζπλζε κηαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο ή έξεπλαο, πνπ αθνξά 

ηνπο ζεκηλαξηαθνχο άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο, ζα γίλεη κε 

επζχλε ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ 

εκηλαξηαθνχ Άμνλα, φπνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ νη επίθαηξεο αλάγθεο θαη ηα 

αλαδπφκελα απφ ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζίαο ζεκαληηθά ζεκεία πξνο 

κειέηε θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.  

Ζ αλαθνίλσζε απηψλ ζηνπο πνπδαζηέο ζα αθνινπζήζεη δέθα εκέξεο πξηλ ηελ ιήμε 

ηνπ Β΄ θχθινπ Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ. 
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I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο είλαη ε εθαξκνγή γλψζεσλ, ηερληθψλ 

θαη εξγαιείσλ θαζψο θαη ε δνθηκαζία δηνηθεηηθψλ δεμηνηήησλ, πνπ έρνπλ απνθηεζεί 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ,  πνπ αθνξνχλ ζε επίθαηξα θαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

 Κάησ απφ ηνλ ηίηιν απηφ ην εξγαζηήξην ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο εξγαζηήξηα ηα 

νπνία απνηεινχλ επηθνπξηθέο πξνζεγγίζεηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ ησλ αμφλσλ ησλ 

καζεκάησλ. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε δηεπηζηεκνληθή, 

δηυπεξεζηαθή θαη πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε πξαθηηθψλ δεηεκάησλ (δνκεκέλε 

αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ θαηά νκάδεο) θαη ε άζθεζε ζε λέεο 

κνξθέο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο π.ρ. παηρλίδη ξφισλ, πξνζνκνηψζεηο (simulation), 

ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο ...  κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε κε ηελ θαζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πξαθηηθνχ πεδίνπ Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο Δπηπξνζζέησο, ε ηαπηφρξνλε παξνπζία θαη θαζνδήγεζε ησλ δηδαζθφλησλ 

ζα νδεγήζεη ηφζν ζηελ εκπέδσζε φζν θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ γλψζεσλ θαη ηερληθψλ 

θαζψο θαη ζηελ ζηαζεξνπνίεζε αιιά θαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε λέσλ δηνηθεηηθψλ 

δεμηνηήησλ. 

Δπίζεο ζθνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο ζπνπδαζηέο κε ηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ζην πεδίν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ βαζηθψλ ζεζκψλ 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.  

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

Σν εξγαζηήξην Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο επηθεληξψλεηαη ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο –

ππνεξγαζηήξηα ζπλδεδεκέλα κε επίθαηξα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θπξίσλ αμφλσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πνπ δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζε απηνχο. Δηδηθφηεξα: 

 

1. ΚΓΟΚΠ-Δ02.1 Εεηήκαηα δηάξζξσζεο αγνξάο εξγαζίαο 

2. ΚΓΟΚΠ-Δ02.2 Δπξσπατθέο θαη Δζληθέο ζηξαηεγηθέο απαζρφιεζεο,  

3. ΚΓΟΚΠ-Δ02.3 Αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο,  

4. ΚΓΟΚΠ-Δ02.4 Αμηνιφγεζε πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηηθψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο,  

 

Σέινο, νη ζπνπδαζηέο  ζα πξέπεη λα αλαδεηνχλ, λα ζπιιέγνπλ, λα ηαμηλνκνχλ θαη λα 

παξνπζηάδνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο επί ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ηνπ γλσζηηθνχ 

πεδίνπ ησλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ αλάιπζεο ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ   
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ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ 

       ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  
 

 

ΚΓ0ΚΠ-Δ03.1: ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ & ΔΠΗΛΤΖ 

ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα βειηηψζεη ηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα: 

 πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

 λα αλαγλσξίζνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

λα ζπδεηήζνπλ θξηηήξηα επηινγήο κεηαμχ ηνπο 

 λα αλαιχζνπλ ζεκαληηθέο ηερληθέο πηπρέο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

 λα εμαζθεζνχλ ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Δηζαγσγηθή άζθεζε: Άζθεζε δηαπξαγκάηεπζεο ζε κηθξέο νκάδεο 

2. Θεσξεηηθό πιαίζην - Σξόπνη πξνζέγγηζεο: Σξφπνη πξνζέγγηζεο ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο 

3. Σέρλε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο  
4. Δμάζθεζε: Δμάζθεζε ζηε δηαπξαγκάηεπζε - πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή  

δηαπξαγκάηεπζεο 
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ΚΓΟΚΠ-Δ03.2: ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ  

                                      ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο απφ ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία, πνπ αλαδεηθλχνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνληαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. Ζ παξνπζίαζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ απηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

1. ρέζεηο Κξάηνπο – Πνιίηε 

2. Πνηφηεηα δσήο 

3. Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη Γηνίθεζε 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Δκπεηξηθφ πιηθφ ζε θαθέινπο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηηο εηζεγήζεηο. 
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ΚΓΟΚΠ-Δ03.3: ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

                                   ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ 
 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηψλ πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη σο ππφβαζξν γηα ηελ αλάπηπμε Ηζηνηφπσλ, ηθαλψλ λα παξέρνπλ 

ηελ απαξαίηεηε ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ δεµηνπξγία θαη ππνζηήξημε ησλ δηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη δηθηπαθψλ θνηλνηήησλ. Οη πξνδηαγξαθέο θαη νη κεζνδνινγίεο 

αλάπηπμεο ησλ sites αλαδεηθλχνληαη ζε παξάγνληεο πνηφηεηαο  ησλ ζεκάησλ 

επηθνηλσλίαο θαη γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ  ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο  ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  

ηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε κε ζεκάησλ ρεδηαζκνχ Πιαηζίνπ Πηζηνπνίεζεο 

Κπβεξλεηηθψλ sites/ Ππιψλ. Θα δνζεί έκθαζε ζε εηθαζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα, 

θαζψο επίζεο θαη ζε ζέκαηα δηαζεζηκφηεηαο, απφδνζεο, αζθάιεηαο θαη ρξφλνπ 

απφθξηζεο, παξέρνληαο ην θαηάιιειν πιαίζην δηάδξαζεο ηνπ πνιίηε / επηρείξεζεο κε 

ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε.  
 

Δηδηθνί ζηόρνη: 

 Καηαλφεζε θξηηεξίσλ πνηφηεηαο ηζηνζειίδσλ 

 Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ 

 Δμνηθείσζε κε εξγαιεία  αλάπηπμεο  ηζηνζειίδσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα δεκηνπξγία ζπληήξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε 

ηζηνζειίδσλ. 

 

 

ΗΗ. 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 Αλζξώπνπ Τπνινγηζηή 

ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., Αξρείν Έξγσλ- Μειέηεο  

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

J. KOMORN, Chat…Chat…Chat, 2000 

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 πξώην Βηβιίν ηνπ Frontpage 2000, Δθδφζεηο Νέσλ 

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

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

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο. Ζ κεγαιχηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζηε ζεκαζηνινγηθή θαη δηεξεπλεηηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο, κέζα 

απφ κηα εθαξκνζκέλε θαηάξηηζε κέζσ κηθξψλ εξγαζηψλ θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο.  

  

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ζ επαθή κε ηελ μέλε γιψζζα γίλεηαη κε: 

 ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο θαηαλφεζεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

ηεο επεμεξγαζίαο ηδεψλ. 

 πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο 

επηθνηλσλίαο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ (παξνπζίαζε ζέκαηνο, αίηεζε, 

αλαθνίλσζε, πεξίιεςε, αλαθνξά, λφκνη, πξαθηηθά, ελεκεξσηηθά δειηία). 

 εκβάζπλζε θαη αλάιπζε ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θχθινπ ζεκηλαξίσλ 

εμεηδίθεπζεο θαη εθπφλεζε εξγαζηψλ ησλ ζπνπδαζηψλ. 

 ηερληθέο θαη παξνπζίαζε νκηιίαο. 

 ζέκαηα θαη παξάγνληεο νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ Τγεία θαη ηελ Κνηλσληθή 

Πξφλνηα ζηε ρψξα. 

 

 

III. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ   

  

Αμηνπνηείηαη ε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ βαζηθή νξνινγία γηα θάζε ζεκαηηθφ πεδίν 

απνδειηηψλεηαη απφ ηνλ Σχπν θαη ηηο Δπίζεκεο Δπξσπατθέο θαη Γηεζλείο Δθδφζεηο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο απζεληηθφ πιηθφ πξνο επεμεξγαζία. Σαπηφρξνλα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία Τπνπξγείσλ ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε 

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

δηαδηθηπαθνί ηφπνη. 

 

 

 * * * 
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Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  (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/
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