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     ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
 

 

I. ΤΝΣΟΜΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

Σν ηκήκα ιεηηνπξγεί απφ ην δεχηεξν έηνο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο. ην ηκήκα 

έρνπλ θνηηήζεη κέρξη θαη ηε δέθαηε έβδνκε εθπαηδεπηηθή ζεηξά 263 ζπνπδαζηέο θαη ζηε 

δέθαηε φγδνε θνηηνχλ 20 ζπνπδαζηέο. 

 

Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο πξννξίδνληαη λα ζηειερψζνπλ: 

1. Σηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ κε αληηθείκελν ηελ άζθεζε πνιηηηθήο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, απνθέληξσζεο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

2. Σηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ησλ Πεξηθεξεηψλ κε αληηθείκελν: 

 ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, πεξηβαιινληηθήο θαη ρσξνηαμηθήο 

πνιηηηθήο, θαζψο θαη άιισλ ηνκέσλ 

 ηελ επνπηεία, έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο απνθέληξσζεο 

θαη ησλ λέσλ ζεζκψλ ζηνπο νξγαληζκνχο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

3. Σηο αληίζηνηρεο επηηειηθέο ππεξεζηαθέο κνλάδεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο. 

 

Ο ξφινο θαη ην θαζεζηψο ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο δηέπνληαη, πέξα απφ ηηο δηαηάμεηο 

πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ απνθνίησλ ηεο ΔΓΓ, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3200/03, 

Άξζξν 9, παξ. 2, Πεξ. δ. «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 1388/83 γηα ηε Ίδξπζε Δζληθνχ 

Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Ίδξπζε Δζληθήο ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», θαζψο θαη απηέο ηνπ Ν. 2503/97 γηα ηε Γηνίθεζε, Οξγάλσζε θαη 

ηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

Απφ ηνπο 263 απνθνίηνπο ηνπ ηκήκαηνο, ην 50% ππεξεηεί ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη νη ππφινηπνη ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ζηηο λνκαξρηαθέο 

απηνδηνηθήζεηο. Ζ ζεκαζία θαη αλαγθαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο βαζίδεηαη 

θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε, σο λένο ζεζκφο, έρεη αλάγθε 

εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο γηα 

απνθεληξσκέλε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο, θαζψο θαη γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνκεαθψλ. 

 

 

II. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Ο βαζηθφο ζκοπόρ ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ είλαη λα παξέρεη ζηα 

κειινληηθά ζηειέρε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθείλε 

εθπαίδεπζε, ψζηε λα απμήζεη ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο.  Ο άμεζορ ζηόσορ 

είλαη λα θαηαξηίζεη θαη δεκηνπξγήζεη επαγγεικαηηθά θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, ηα 

νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα  ζηα επαγγεικαηηθά ηνπο θαζήθνληα 
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ζηελ Κεληξηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε, εθφζνλ ηνπνζεηεζνχλ θαη αμηνπνηεζνχλ ζε 

ππεξεζίεο κε αληηθείκελν ηελ νηθνλνκηθή θαη ρσξηθή αλάπηπμε θαη απνθέληξσζε κέζα 

απφ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. Ο έμμεζορ ζηόσορ είλαη ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη ζηελ 

Γεκφζηα Γηνίθεζε απφ απηή ηελ άκεζε έληαμε ησλ απνθνίησλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο 

Γηεπζχλζεηο ή Τπεξεζίεο.  Δηδηθφηεξα δε, ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο ησλ παξαπάλσ 

θνξέσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν θαη αξκνδηφηεηεο ζέκαηα πεξηθεξεηαθήο θαη 

ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο, αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ 

θαζψο θαη ζέκαηα επνπηείαο θαη εθαξκνγήο ησλ ζεζκψλ ηεο απνθέληξσζεο. 

Ζ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν 

ζςνδςαζμό θεωπηηικών, αλλά και ππακηικών γνώζεων, θπξίσο κέζσ κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ θαηά ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ, αιιά θαη κέζα απφ ηελ πξαθηηθή 

εθπαίδεπζε. 

 

 

III. ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

  

Ζ εηδηθή θάζε ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε εθπαίδεπζε, κε 

ζηφρν ηελ εκβάζπλζε θαη ελίζρπζε εηδηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

κειινληηθψλ ζηειερψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα, ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο απνζθνπεί: 

 

1. ε επίπεδο γνώζεων: 

 

 ηελ απφθηεζε εηδηθψλ γλψζεσλ φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα : 

- ρεδηαζκνχ - Γηαρείξηζεο - Αμηνιφγεζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

(Πεξηθεξεηαθψλ θαη Σνκεαθψλ) 

- Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

θαη Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.  

- Δθηίκεζεο θαη αλάπηπμεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

- Νέσλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεκάησλ, Θεζκψλ θαη Δηδηθψλ Πξνγξακκάησλ 

Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο, Υσξνηαμηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο 

- Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ζηνπο Οξγαληζκνχο, εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη 

αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

απνδνηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο – 

Πνιίηε. 

 

2. ε επίπεδο δεξιοηήηων: 

 

 ηελ θαιιηέξγεηα δηαρεηξηζηηθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηελ εμάζθεζε ησλ 

ζπνπδαζηψλ ζην πιαίζην επηκέξνπο εξγαζηεξίσλ ή/θαη καζεκάησλ φπσο: 

- πζηήκαηα Γηαρείξηζεο θαη Αμηνιφγεζεο, εξγαιεία, ηερληθέο θαη ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

- Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ (Project Management) 

- ηαηηζηηθή Λήςε Απνθάζεσλ ( SPSS ) 
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 ηελ απφθηεζε ηερληθψλ δεμηνηήησλ, κέζα απφ ηελ εθκάζεζε Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS), ηερληθψλ παξνπζηάζεσλ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, ηελ 

αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ θαη ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ. 

 

3. ε επίπεδο ζςμπεπιθοπών: 

 

 ηελ θαιιηέξγεηα ζςνεπγαηικήρ ζςμπεπιθοπάρ (θνπιηνχξα νκάδαο εξγαζίαο), 

κέζα απφ ηελ «απφ θνηλνχ» αλάιεςε γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη παξνπζίαζή ηνπο (ζε 

νκάδεο ησλ 3 ή 4 αηφκσλ) ή θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 ηελ εγπήγοπζη, εςελιξία και διοπαηικόηηηα, κέζα απφ νξζφ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ζηελ αλάιεςε, ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε εξγαζηψλ, θαηά 

ηε δηεμαγσγή θπξίσο ηνπ Β΄ θχθινπ ηεο εηδηθήο θάζεο ζπνπδψλ, αιιά θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 ηελ εξοικείωζη ηων ζποςδαζηών με ηεσνικέρ διαππαγμαηεύζεων θαη επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ. 

 

 

IV. ΓΟΜΖ & ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Σν πξφγξακκα ηεο Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν θχθινπο: 

 

 Α΄ Κύκλορ Μαθημάηων Δξειδίκεςζηρ, δηάξθεηαο 4 κελψλ, 

 Ππακηική Δκπαίδεςζη, δηάξθεηαο 4 κελψλ  

 Β΄ Κύκλορ Μαθημάηων Δξειδίκεςζηρ, δηάξθεηαο 3 κελψλ θαη  

 Πεπίοδορ Δκπόνηζηρ & Αξιολόγηζηρ Σελικών Δπγαζιών, δηάξθεηαο 2 

κελψλ.  

 

Μεηαμχ ηνπ θχθινπ καζεκάησλ θαη ηνπ θχθινπ ζεκηλαξίσλ κεζνιαβεί πεξίνδνο 4 

κελψλ πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο, ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ, ζην ΤΠΔΥΧΓΔ, θαζψο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο.  

 

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

εξγαζηψλ, βξίζθνληαη ζε αιιεινπρία κε ηνλ Α΄θχθιν ηεο εηδηθήο θάζεο, θαζψο ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ δηαξζξψλεηαη ζηε βάζε ηπιών αξόνων: I. Πεπιθεπειακή 

Οικονομική Ανάπηςξη Πολιηική, ΗΗ. Θεζμικό πλαίζιο ηηρ Πεπιθεπειακήρ Γιοίκηζηρ 

και Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ, ΗΗΗ. Υωπικόρ και Πεπιβαλλονηικόρ σεδιαζμόρ. 

 

Ζ εηδηθή θάζε ζπνπδψλ νινθιεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄θχθινπ, κέζα απφ ηελ 

παξνπζίαζε κηθξψλ εξγαζηψλ (projects) ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο. 

ηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ησλ ηειηθψλ εξγαζηψλ θάζε ζπνπδαζηήο ππνρξενχηαη λα 

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

πνπ επηιέγνληαη δχλαηαη λα απνηεινχλ πξνέθηαζε κηθξψλ εξγαζηψλ ηνπ Β΄θχθινπ ηεο 

εηδηθήο θάζεο. 
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V.   ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Κάζε ζεκαηηθφο άμνλαο θαιχπηεη έλα επξχηεξν γλσζηηθφ πεδίν θαη πεξηιακβάλεη 

καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα. Αλαιπηηθφηεξα:  

 

1. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

Ο άμνλαο απηφο πεξηιακβάλεη δχν (2) καζήκαηα : 

1. Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθή: Θεσξία θαη Πξαθηηθή   

2. Σερληθέο ρεδηαζκνχ, Γηαρείξηζεο θαη  Αμηνιφγεζεο Δπηρεηξεζηαθψλ  

Πξνγξακκάησλ (Πεξηθεξεηαθψλ θαη Σνκεαθψλ)  

 

θαη δχν (2) εξγαζηήξηα:  

(α)  Τινπνίεζε πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. 

(β) πζηήκαηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε  

 

2. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΟΠΗΚΖ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

Ο άμνλαο απηφο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα (4) καζήκαηα:  

1. Οη Θεζκνί ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ 

Διιάδα 

2. πγθξηηηθή παξνπζίαζε ζπζηεκάησλ Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ησλ ρσξψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. 

3. Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Οξγαληζκψλ Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο θαη  

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

4. Οηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

 

3. ΥΧΡΗΚΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ  ΥΔΓΗΑΜΟ  

Ο άμνλαο απηφο πεξηιακβάλεη ηξία (3) καζήκαηα: 

1. Υσξνηαμία – Πνιενδνκία 

2. Πεξηβαιινληηθφο ρεδηαζκφρ θαη Πνιηηηθή 

3. Δθαξκνγέο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ ζε Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν  

   

θαη δχν (2) εξγαζηήξηα: 

(α) Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Πεξηθεξεηψλ θαη Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα (GIS) 

(β) Μειέηε Πεξηπηψζεσλ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ κε ρξήζε 

αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ 

 

 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηήξηα, ηα νπνία 

εζηηάδνπλ θπξίσο ζηηο δηαρεηξηζηηθέο θαη ηερληθέο πηπρέο επηκέξνπο ζεκάησλ ή/θαη 

ζπλδπάδνληαη κε πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies), ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, project management, αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο, 
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παξνπζηάζεηο κε ρξήζε Ζ/Τ θαη πνιπκέζσλ, αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ, GIS (Γεσγξαθηθά 

πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ), επηζθέςεηο ζε θνξείο θαη άιια, ψζηε νη ζπνπδαζηέο λα 

αλαπηχμνπλ εηδηθέο δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη λα εληζρπζεί ν ζπκκεηνρηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

 

VI. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο, 

κειέηεο πεξηπηψζεσλ,  πξνζνκνηψζεηο, ζχληαμε θαη αμηνιφγεζε εξσηεκαηνινγίσλ, 

εθπφλεζε εξγαζηψλ, εκεξίδεο, επηζθέςεηο, role-playing, πξνβνιή video.  

  

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

εηδηθά ζέκαηα κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ νκηιεηψλ. Δπίζεο, δχλαληαη λα νξγαλσζνχλ 

εθδειψζεηο ή επηζθέςεηο, κε πξσηνβνπιία ηεο ρνιήο ή θαη ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο, εθφζνλ θξίλεηαη, φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. 

 

 

VII. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

θνπφο ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζην Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο 

Γηνίθεζεο είλαη :  

1. Ζ ζθαηξηθή παξνπζίαζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ  

2. Ζ εηζαγσγή ζηηο ηερλνινγίεο θαζψο θαη ζηηο εθαξκνγέο ησλ Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη εηδηθφηεξα ζην 

πεξηβάιινλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο   

3. Ζ παξνπζίαζε κεζφδσλ, γηα ηελ ιήςε γξήγνξσλ θαη ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ    

4. Ζ παξνπζίαζε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Έξγσλ γηα ην πεξηβάιινλ 

ηεο Σνπηθήο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο.  

5. H αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ.  

6. Ζ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ αμηνιφγεζεο ελφο ηζηνηφπνπ ή κηαο ειεθηξνληθήο πχιεο 

ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. 

Οη ηίηινη καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ ή εξγαζηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Σκήκα 

Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο είλαη :  

 Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Πεξηθεξεηψλ θαη Γεσγξαθηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα  

 Οηθνλνκηθά ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο 

 ηαηηζηηθή ιήςε απνθάζεσλ  

 Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγνπ - ρξήζε ΜS PROJECT 

 Αλάπηπμε θαη ραξαθηεξηζηηθά αμηνιφγεζεο Ηζηνζειίδσλ 

 ηαηηζηηθή Λήςε Απνθάζεσλ 
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VIII.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 

 

Οη ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο  Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο παξαθνινπζνχλ εμεηδηθεπκέλν 

πξφγξακκα μέλσλ γισζζψλ, πξνζαξκνζκέλν ζηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 

κειινληηθνχ ηνπο επαγγέικαηνο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη αγγλικά θαη γαλλικά ή 

γεπμανικά ή ιηαλικά ή ιζπανικά. Σν πξφγξακκα μέλσλ γισζζψλ αληηζηνηρεί ζηηο 28 

ψξεο αλά γιψζζα ζηνλ Α΄ θχθιν θαη 30 ψξεο αλά γιψζζα ζηνλ Β΄ θχθιν.  

 

 

IX. ΑΞΗΟΛOΓΖΖ ΠΟΤΓΑΣΧΝ 

 

A΄ & Β΄ Κύκλορ Μαθημάηων Δξειδίκεςζηρ: 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. 

 

Πεπίοδορ Δκπόνηζηρ & Αξιολόγηζηρ Σελικών Δπγαζιών: Οη ζπνπδαζηέο 

αμηνινγνχληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία παξνπζηάδνπλ ηελ 

ηειηθή ηνπο εξγαζία (απφ 15.000 κέρξη 20.000 ιέμεηο).  

 

Ππακηική Δκπαίδεςζη: 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) Αξηζηνχρνο 

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

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

 
 

 

 

Α΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ / ΜΑΘΖΜΑ / ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 

 

ΤΝΟΛΟ 

ΧΡΧΝ 

ΠΓ-01 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΠΟΛΗΣΗΚΖ  84 

ΠΓ-Μ01 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΠΟΛΗΣΗΚΖ: ΘΔΧΡΗΑ 

ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 
32 

ΠΓ-Δ01 ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ 20 

ΠΓ-Μ02 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ  
16 

ΠΓ-Δ02 
ΤΣΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ 

ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ 
16 

ΠΓ-02 
ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΟΠΗΚΖ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
80 

ΠΓ-Μ03 
ΘΔΜΟΗ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΟΠΗΚΖ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
20 

ΠΓ-Μ04 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ-ΜΔΛΧΝ 

ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ 

16 

ΠΓ-Μ05 
ΟΡΓΑΝΧΖ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 
16 

ΠΓ-Μ06 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & 

ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 
28 

ΠΓ-03 ΥΧΡΗΚΟ  & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ   116 

ΠΓ-Μ07 ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ – ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 28 

ΠΓ-Δ03 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ & ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (GIS) 
28 

ΠΓ-Μ08 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 20 

ΠΓ-Μ09 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ Δ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
20 

ΠΓ-Δ04 
ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ 
20 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 280 
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 ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 56 

ΠΓ-ΞΓ01 ΑΓΓΛΗΚΑ 28 

ΠΓ-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 ΔΜΗΝΑΡΗΟ / ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 
ΤΝΟΛΟ 

ΧΡΧΝ 

 ΔΜΗΝΑΡΗΑ 60 

ΠΓ-Μ1 ΔΜΗΝΑΡΗΟ 1 ζηα πλαίζια ηων αξόνων ΠΓ-01, ΠΓ-02, ΠΓ-03 30 

ΠΓ-Μ2 ΔΜΗΝΑΡΗΟ 2 ζηα πλαίζια ηων αξόνων ΠΓ-01, ΠΓ-02, ΠΓ-03 30 

 ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 15 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ / ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ 75 

  

 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ  76 

ΠΓ-Δ05 
ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ  &  ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ 
16 

ΠΓ-Δ06 ΘΔΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & Μ.Κ.Ο 20 

ΠΓ-Δ07 ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ ΔΡΓΧΝ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ 20 

ΠΓ-Δ08 ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ & ΔΠΗΛΤΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 20 

 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 47 

ΠΓ-Δ09 ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ 24 

ΠΓ-Δ10 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 23 

 ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 66 

ΠΓ-ΞΓ01 ΑΓΓΛΗΚΑ 33 

ΠΓ-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 ωξώλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ώξεο γηα ηηο ζπλαληήζεηο ηωλ 

ηειηθώλ εξγαζηώλ, ππνζηήξημεο ηωλ ηειηθώλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο δηακνξθώλνληαη 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

       Γηα ηηο ηειηθέο εξγαζίεο πξνβιέπνληαη ζπλαληήζεηο ζπνπδαζηή - επηβιέπνληα. Η 

ζπλνιηθή δηάξθεηα νξίδεηαη ζηηο 6 ώξεο. 

 

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

επηηήξεζεο / εμέηαζεο θαη ηεο δηόξζωζεο / βαζκνιόγεζεο ηωλ καζεκάηωλ-

εξγαζηεξίωλ θαη ηωλ γξαπηώλ εξγαζηώλ. 

 

3. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ νη ζπνπδαζηέο  ελεκεξώλνληαη 

από ηνλ / ηελ  Υπεύζπλν / ε Σπνπδώλ θαη Έξεπλαο ή από ην Τκήκα Δθαξκνγήο 

Πξνγξακκάηωλ.  

 

4. Σε εμαηξεηηθέο θαη πιήξωο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ππάξμεη 

ζπλδηδαζθαιία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο καζήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ύζηεξα από 

ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ΔΣΓΓ. 
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Α΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ
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ΠΓ-01: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ &  

                         ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
 

ΠΓ-Μ01: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΠΟΛΗΣΗΚΖ:  

                        ΘΔΧΡΗΑ & ΠΡΑΚΣΗΚΖ 
 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ µαζήµαηνο είλαη λα πξνεηνηµάζεη ζηειέρε γηα ηηο Τπεξεζίεο Κεληξηθνχ 

ρεδηαζµνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

ηα αληηθείµελα ηνπ µαζήµαηνο πεξηιαµβάλνληαη ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζηα ζέµαηα 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, θαζψο θαη ε θαηάξηηζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή θαη 

ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ Πξνγξαµµαηηζµφ, φπσο αζθνχληαη ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Έηζη ζπνπδαζηέο ζα γλσξίζνπλ ζε βάζνο ηα βαζηθά ζέµαηα ηεο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο, ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπµµεηέρνπλ ζηελ θαηάξηηζε Πεξηθεξεηαθψλ 

Πξνγξαµµάησλ, ζα κπνξνχλ λα εθπνλνχλ θαη λα αμηνινγνχλ εθζέζεηο θαη κειέηεο γηα 

βαζηθά ζέµαηα ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο βαζηθέο 

κεζφδνπο πεξηθεξεηαθήο αλάιπζεο. Θα κπνξνχλ ηέινο λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζην λέν δηεπξπµέλν πεξηβάιινλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

 Ζ ρσξηθή δηάζηαζε ησλ νηθνλνµηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Σν Πεξηθεξεηαθφ Πξφβιεµα θαη ε αλάγθε αληηµεηψπηζήο ηνπ 

 Ζ Οηθνλνµηθή Πεξηθέξεηα 

 Οη Θεσξίεο Υσξνζέηεζεο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

 Οη Αληηθεηµεληθνί θνπνί ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο (Ζ ελαξµφληζε Δζληθήο 

θαη Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνµηθήο Πνιηηηθήο) 

 Ζ ηξαηεγηθή θαη ηα Μέζα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο 

 Ζ Διιεληθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή θαη Πεξηθεξεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΓΔΣΗΜΖ Π. – ΚΑΤΚΑΛΑ Γ. – Ν. ΜΑΡΑΒΔΡΓΗΑ, Αζηηθή θαη Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε, Δθδφζεηο Θεκέιην 1993 

Α. ΠΑΠΑΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ, Πξφηππα θαη Πνιηηηθέο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, εθδ. 

ΠΑΠΑΕΖΖ, Αζήλα 1995 

ΝΗΚ. Η. ΚΟΝΟΛΑ, χγρξνλε Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνµηθή Πνιηηηθή, εθδ. Παπαδήζε, 

Αζήλα 1997 
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Α. ΠΑΠΑΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ, Μέζνδνη Πεξηθεξεηαθήο Αλάιπζεο, εθδ. Παπαδήζε, 

Αζήλα 2000 

Α. ΠΑΠΑΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ - Μ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ, Πεξηθεξεηαθφο 

Πξνγξαµµαηηζµφο, εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα 2002 

Μ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ, Σνπηθή Αλάπηπμε θαη Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, εθδ. Παπαδήζε, 

Αζήλα 2002 

ΠΔΣΡΑΚΟ Γ. – Η. ΦΤΥΑΡΖ, Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, Δθδφζεηο Κξηηηθή 

2004 

McCANN P., Αζηηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή, Δθδφζεηο Κξηηηθή 2002. 

ΔΠ (χλδεζκνο Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ), Αμηνιφγεζε Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ, Αζήλα 2000 

ΛΑΓΟ Γ., Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, Δθδφζεηο 

Κξηηηθή (ππφ έθδνζε), 2007 
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ΠΓ-Δ01: ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ  

                                  ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο Σέηαξηεο 

Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ , ε κειέηε ησλ λέσλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ 

δηαθνξψλ κε ην Γ ΚΠ. Δμεηάδνληαη νη ζεζκηθέο αιιαγέο, ε ιεηηνπξγία ησλ Σακείσλ θαη 

ησλ λέσλ Σακείσλ, νη αξρέο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ησλ λέσλ θαλνληζκψλ θαη νη 

κέζνδνη πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013. 

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Ζ κειέηε ηεο  πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπαηθήο ΄Δλσζεο ζε ζεσξεηηθφ θαη 

πξαθηηθφ επίπεδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σέηαξηεο Πξνγξακκαηηθήο  πεξηφδνπ ζηα έηε 

2007-2013.  Ζ πνιηηηθή απηή εμεηάδεηαη ιεπηνκεξψο ζηα πιαίζηα ηεο επηδησθφκελεο 

ζχγθιηζεο θαη ηεο παξάιιειεο έληαμεο ησλ θξηηεξίσλ ηεο Ληζζαβφλαο.  

 

 

ΗΗ.   ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Απσέρ Πεπιθεπειακήρ Πολιηικήρ ηηρ Δ.Δ. 

 Πξφγξακκα Γξάζεο ηξαηεγηθήο Ληζαβψλαο 2000-2010 

 

2. Κοινοηικέρ Ππωηοβοςλίερ  

 

3. Λειηοςπγία, Άξονερ δπαζηηπιοποίηζηρ – Γιασείπιζη Κοινοηικών Ππωηοβοςλιών 

 INTERREG ΗΗΗ - Γηαζπλνξηαθή - Γηαθξαηηθή - Γηαπεξηθεξεηαθή Πξσηνβνπιία 

πξνψζεζεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο πνιππεξηθεξεηαθψλ ζπλφισλ. 

 Equal - Πξνψζεζε δξάζεσλ ελαληίνλ ησλ αληζνηήησλ θαηεπζπληήξηεο                

γξακκέο πνπ αθνξνχλ ηελ πξναγσγή κεζφδσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ       

δηαθξίζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 URBAN - Κνηλσληθή απνθαηάζηαζε αζηηθψλ πεξηνρψλ - θαηλνηφκεο 

ζηξαηεγηθέο αλαβάζκηζεο πξνβιεκαηηθψλ πφιεσλ θαη ζπλνηθηψλ 

 LEADER - Αλάπηπμε κέζσ πξσηνβνπιηψλ ηνπηθήο δξάζεο-πξνψζεζε ηνπηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

 

4. Σέηαπηο Κοινοηικό Πλαίζιο ηήπιξηρ (2007-2013) 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Δ. ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟΤ, Οη Πεξηθέξεηεο ζηελ Δ.Δ., ΘΔΜΔΛΙΟ, Αζήλα 1995 
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Δ. ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΗ Γ. ΚΑΤΚΑΛΑ, Ο Νένο Δπξσπατθφο Υψξνο, ΘΔΜΔΛΗΟ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΈΝΧΖ, Καλνληζκφο (ΔΚ) αξ. 1260/99/21/6/99 ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πεξί ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, 

Βξπμέιιεο, 1999 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ, Έθζεζε γηα ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία. 

ΤΠΔΘΟ, Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο - Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 1994-99, Αζήλα 

1998 

ΤΠΔΘΟ, Γηππνπξγηθή Οκάδα ρεδηαζκνχ, πλνπηηθφ ρέδην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

2000-2006, Αζήλα 1998 

ΤΠΔΘΟ, Ν. 2601/99, ΦΔΚ 81/Α/15-4-98, Πεξί Δληζρχζεσλ Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα 

ηελ Οηθνλνκηθή & Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ηεο Υψξαο 

Β. ΗΝΑΝΟΓΛΟΤ, Η Διιάδα ζηελ Δπξψπε ησλ πνιηηψλ: Δπξσπατθή πνξεία, Ι. 

ΙΓΔΡΗ, Αζήλα 1999 (3 αληίηππα) 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, Σα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ν ζπληνληζκφο ηνπο κε ην Σακείν 

πλνρήο, Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο Πεξηφδνπ 2000-2006, Δ.Κ., 

1999 

ΔΠ (χλδεζκνο Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ), Αμηνιφγεζε Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ. Πξαθηηθά επηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ, Αζήλα 2000 

ΠΔΣΡΑΚΟ Γ. – Η. ΦΤΥΑΡΖ, Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, Δθδφζεηο Κξηηηθή 

2004 
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ΠΓ-Μ02 : ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

                      ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ (ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ & 

                      ΣΟΜΔΑΚΧΝ) 

 

 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, νη ζπνπδαζηέο ζα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν, ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο θαη αμηνιφγεζεο επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξαµµάησλ, ηα βαζηθά πξνβιήµαηα, ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο θαη ηνπο 

δείθηεο πεξηθεξεηαθήο αλάιπζεο, ηα βαζηθά εξγαιεία ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο θαη 

αμηνιφγεζεο θαη ηηο εθαξµνδφµελεο ηερληθέο.  

Παξάιιεια ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζρνιηάζνπλ ην πθηζηάµελν ζχζηεµα θαη λα 

ζέζνπλ ηνπο πξνβιεµαηηζµνχο ηνπο θαη πηζαλέο πξνηάζεηο βειηίσζεο, κέζα απφ ηελ 

εμνηθείσζή ηνπο κε ηα ζέκαηα απηά, πνπ ζα πξνέιζεη απφ ηελ εμέηαζε παξαδεηγκάησλ 

θαη ηε δηεξεχλεζε εηδηθψλ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ.  

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Οη ζπνπδαζηέο ζα εμνηθεησζνχλ θπξίσο κε ηα βαζηθά δεηήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζρεδηάζνπλ (κέζνδνη αλάιπζεο, ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζχγθξηζε θφζηνπο- 

νθέινπο), πξνγξακκαηίζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ έλα πεξηθεξεηαθφ ή κε επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα.  

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

1. σεδιαζμόρ και Ππογπαμμαηιζμόρ (planning – Programming) 

2. Πεπιθεπειακόρ σεδιαζμόρ  

3. Πποεηοιμαζία, σεδιαζμόρ και Τλοποίηζη Πεπιθεπειακών Ππογπαμμάηων  

 

1
η 

Δνόηηηα: Πποεηοιμαζία - σεδιαζμόρ  ηος Πεπιθεπειακού Ππογπάμμαηορ  

1. ηάδια σεδιαζμού  

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηθέξεηα (ex- post 

evaluation) θαηά ηνκέα, θιπ 

 Βαζκφο αλάπηπμεο (πεξηθεξεηαθή αληζφηεηα) 

 Βαζκφο εηδίθεπζεο  

 SWOT αλάιπζε  

 Αμηνιφγεζε αλαγθψλ θαηά ηνκέα θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ (δηάθνξεο 

κεζνδνινγίεο: πνιηηηθέο, ηερλνθξαηηθέο) 

 Γεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο  

 Ex ante αμηνιφγεζε ηεο πινπνηεζηκφηεηαο ησλ ζηφρσλ (εληφο θάπνησλ 

ρξνληθψλ νξίσλ)  
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2. Υπημαηοδόηηζη (ηων επιμέποςρ Έπγων)  ηος Ππογπάμμαηορ   Τπολογιζμόρ ηος 

ζςνολικού κόζηοςρ ηος Ππογπάμμαηορ   

 

3. Πηγέρ σπημαηοδόηηζηρ  

 Π.Γ.Δ. 

 ΔΣΠΑ-ΔΚΣ 

 Σνπηθνί Πφξνη (Απηνδηνίθεζεο) 

 Ηδησηηθνί Πφξνη  

 Οθέιε (πάζεο θχζεσο) 

 Οηθνλνκηθά (αλαπηπμηαθά) 

 Κνηλσληθά  

 Πνιηηηζηηθά  

 Άιια 

 

4. ύγκπιζη Κόζηοςρ – οθέλοςρ (cost- benefit) 

 

5. Άλλοι ηπόποι (μέθοδοι) αξιολόγηζηρ ηων επενδύζεων   
 

2
η 

Δνόηηηα: Τλοποίηζη ηος Ππογπάμμαηορ  

1. Planning – Programming- Budgeting System 

 

2. Καηάπηιζη Πενηαεηών ή Δξαεηών σεδίων με ηαςηόσπονη καηάπηιζη διεηών ή 

εηήζιων  πποϋπολογιζμών ζηην πεπιθέπεια για ηη σπημαηοδόηηζη ηων έπγων ζε 

εηήζια βάζη. 

 

3
η 

Δνόηηηα: Γιασείπιζη ηος Ππογπάμμαηορ (ζημαίνει διασείπιζη ηηρ ςλοποίηζηρ 

ηων επιμέποςρ έπγων ηος Ππογπάμμαηορ)  

1. ςζηήμαηα διασείπιζηρ – παπακολούθηζηρ και ελέγσος  

 

2. Σο ιζσύον ζύζηημα διασείπιζηρ - παπακολούθηζηρ και ελέγσος ζηο Γ’ ΚΠ 

 

3. Πποηάζειρ για αλλαγή ηος ζςζηήμαηορ ζηο Γ’ ΚΠ  

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Α.ΠΑΠΑΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ, Μέζνδνη Πεξηθεξεηαθήο Αλάιπζεο, εθδ. ΠΑΠΑΕΖΖ, 

Αζήλα 2000 

Α. ΠΑΠΑΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ - Μ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ, Πεξηθεξεηαθφο 

Πξνγξαµµαηηζµφο, εθδ. ΠΑΠΑΕΖΖ, Αζήλα 2002 

ΔΠ (χλδεζκνο Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ), Αμηνιφγεζε Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ. Πξαθηηθά επηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ, Αζήλα 2000 
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ΠΓ–Δ02: ΤΣΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ  

                              ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ  

                                   ΔΝΧΖ 

 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

Σν Δξγαζηήξην έρεη ζθνπφ λα εμνηθεηψζεη ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ ήδε ζεσξεηηθή 

θαηάξηηζε ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ηεο Κνηλήο Φάζεο πνπδψλ, κε πξαθηηθέο 

γλψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Οη πνπδαζηέο ζα γλσξίζνπλ φιεο ηηο λέεο έλλνηεο, ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ Οξγάλσλ, ηα ζπζηήκαηα θαη ηα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, θνηλνηηθφ θαη εζληθφ, πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο ( ΔΠΑ), ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε 

εκπέδσζε ησλ ηερληθψλ, λα ζπλδεζεί ε ζεσξεηηθή γλψζε κε ηελ πξάμε θαη λα 

απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζχληαμεο θαη παξαθνινχζεζεο ηερληθψλ δειηίσλ έξγσλ. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

  

 Σα Γηαξζξσηηθά Σακεία 

 Νένη δηαξζξσηηθνί θαλνληζκνί 

 Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 

 Νέεο Έλλνηεο – Οξνινγία 

 Νέα Όξγαλα Γηαρείξηζεο 

 Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ( ΟΠ – MIS ) 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

 Σν Δ.Π. «Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο » 

 Μειέηε πεξίπησζεο: Γηαδηθαζία έληαμεο πξάμεο 

 Σερληθά Γειηία Έξγνπ – Τπνέξγσλ 

 Γείθηεο – Γηαθξηηά Σκήκαηα…….Παξαδείγκαηα 

 Δπηιέμηκεο Γαπάλεο………………… Παξαδείγκαηα 

 Μεληαίν Γειηίν Παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ. Παξαδείγκαηα 

 Σξηκεληαίν Γειηίν Παξαθνινχζεζεο θπζηθήο πξνφδνπ. Παξαδείγκαηα πεξί 

ειέγρσλ. 

 

ΗV. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  Ν.2860/2000  (ΦΔΚ 251/Α - 14/11/2000) 
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Δθνικά κείμενα 

Δπίζεκν ρέδην ΔΠΑ 2007-2013 (1 Ννεκβξίνπ 2006)  

Σερληθή Οδεγία 1: «Γνκή, πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ 2007-2013, (ηφρνη 1 θαη 2)  

3ε ΔΓΚΤΚΛΙΟ γηα ηελ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2007-2013  

 

ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 2005-2008 

 

Κείμενα Δ.Δ. 

 

Πνιηηηθή πλνρήο 2007 2013 - Ννκνζεηηθφ πιαίζην  

Γεκνζίεπζε Νέσλ Καλνληζκψλ γηα ηελ Πνιηηηθή ηεο πλνρήο 2007-2013, ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο 31 Ηνπιίνπ 2006 

Καλνληζκφο (EK) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006, πεπί 

καθοπιζμού γενικών διαηάξεων γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999, Γηνξζσηηθφ ζηνλ θαλνληζκφ 

(EK) αξηζ. 1083/2006 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006, γηα ην Δςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ 

Ανάπηςξηρ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1783/19 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006, γηα ην Δςπωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1784/1999 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1084/2006 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006, γηα ηελ 

ίδξπζε Σαμείος ςνοσήρ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1164/94 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1082/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006, γηα ηνλ Δςπωπαϊκό Όμιλο Δδαθικήρ 

ςνεπγαζίαρ (ΔΟΔ) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1085/2006 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2006, γηα ηε 

θέζπιζη μησανιζμού πποενηαξιακήρ βοήθειαρ (IPA) 

Σειεπηαία έθδνζε ρεδίνπ Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ (ρέδην Καλνληζκνχ, Παξαξηήκαηα 

I-XXV, Παξάξηεκα XXIII, Παξάξηεκα XXIV, Παξαξηήκαηα XII-XX) 

Πεξίιεςε πξφηαζεσλ ησλ λέσλ Καλνληζκψλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ φπσο είραλ 

δηακνξθσζεί έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2004.  

http://www.ggea.gr/programper4/files/NSRF_GR.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/Fiche_1_OP_structure&content.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/Fiche_1_OP_structure&content.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/3h_egkyklios.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/3h_egkyklios.pdf
http://www.mnec.gr/oikon_proop_programmata_metarithm.aspx
http://www.mnec.gr/oikon_proop_programmata_metarithm.aspx
http://www.ggea.gr/programper4/files/genikos_kanonismos.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/genikos_kanonismos.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/genikos_kanonismos.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/genikos_kanonismos.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/1083(2006)_corr_el.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/1083(2006)_corr_el.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/kanonismos_etpa.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/kanonismos_etpa.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/kanonismos_etpa.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/kanonismos_ekt.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/kanonismos_ekt.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/kanonismos_ekt.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/kanonismos_ts.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/kanonismos_ts.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/kanonismos_eoes.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/kanonismos_eoes.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/kanonismos_eoes.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/kanonismos_ira.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/kanonismos_ira.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/efarmostikos_kanonismos_030706.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/parartima_I-XXV.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/parartima_I-XXV.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/parartima_XXIII.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/parartima_XXIV.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/parartima_XII-XX.pdf
http://www.ggea.gr/programper4/files/synedrio1/perilipsi_protaseon_neoi_kanonismoi_diarthrotikon_tameion.ppt
http://www.ggea.gr/programper4/files/synedrio1/perilipsi_protaseon_neoi_kanonismoi_diarthrotikon_tameion.ppt
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http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000 

http://www.labor-ministry.gr/ 

http://www.oaed.gr/ 

http://www.esfhellas.gr 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000
http://www.labor-ministry.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.esfhellas.gr/
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ΠΓ-02: ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

                & ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

ΠΓ-Μ03: ΘΔΜΟΗ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΟΠΗΚΖ  

                          ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Βαζηθφο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηνπο ζεζκνχο 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηηο βαζηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλα, 

θξίζηκα γηα ηηο ζρεηηθέο πξνβιεκαηηθέο κεζνδνινγηθά εξγαιεία. ην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο εμεηάδνληαη ε ηζηνξηθή εμέιημε, ην βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε γεληθή 

ζεκειηψδεο πξνβιεκαηηθή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα πξψηε 

αλάιπζε ζεκάησλ πνπ ζήκεξα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο πνιηηηθέο ηεο 

απηνδηνίθεζεο, φπσο ε άζθεζε ηνπηθψλ αξκνδηνηήησλ κέζσ ζπκβάζεσλ θαη 

«ζπγαηξηθψλ» θνξέσλ ή ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ειέγρνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο απηνδηνίθεζεο.  

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ, νη ζπνπδαζηέο (πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αλίρλεπζε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκαηηθψλ) ζα κπνξνχλ λα 

ρεηξίδνληαη κηα νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα αλαιχνπλ 

επηζηεκνληθά ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.   

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

ζηελ Διιάδα 

Case Law: Πξνπνιεκηθή Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

 Βαζηθέο έλλνηεο – ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απνθέληξσζεο 

      Case Law: Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζρεηηθά κε ηε λνκαξρηαθή    

απηνδηνίθεζε 

 Όξγαλα ησλ δήκσλ θαη ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ (Δδαθηθή Γηάξζξσζε 

– Όξγαλα – Δθινγέο – Δζσηεξηθή θαηαλνκή επζπλψλ)  

      Case Law: Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζρεηηθά κε ηε ζπλέλσζε  

ησλ  ΟΣΑ 

 Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηνπ Κξάηνπο – ν ξφινο ηνπο ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο – ζρέζεηο ηνπο κε ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ απηνδηνίθεζε 

Case Law: Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζρεηηθά κε ην  

«απνθεληξσηηθφ θεθηεκέλν» 

 Οη αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ – βαζηθή πξνβιεκαηηθή θαη επηκέξνπο θαηεγνξίεο  
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Case Law: Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζρεηηθά κε ηηο 

«ππνρξεσηηθέο» αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ  

 Μεηάζεζε δεκνηηθψλ/ λνκαξρηαθψλ αξκνδηνηήησλ– Γεκνηηθά Ννκηθά 

Πξφζσπα/ Δπηρεηξήζεηο – χλδεζκνη – πκβαζηαθέο Πνιηηηθέο-Ηδησηηθνπνηήζεηο  

Case Law: Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζρεηηθά κε ηελ 

«ηδησηηθνπνίεζε» ηνπ ζπζηήκαηνο ζηάζκεπζεο ζηελ Αζήλα 

 πζηήκαηα ειέγρνπ ησλ ΟΣΑ - θξαηηθή επνπηεία – δεκνζηνλνκηθφο θαη 

δηθαζηηθφο έιεγρνο –ζπλήγνξνο ηνπ πνιίηε θ.ά. 

   Case Law: Τπνζέζεηο πνπ απαζρφιεζαλ ην ζπλήγνξν ηνπ πνιίηε 

 Μνξθέο δξάζεο θαη επζχλεο ησλ ΟΣΑ (θαλνληζκνί – δηνηθεηηθέο πξάμεηο- πιηθέο 

ελέξγεηεο – απνθάζεηο- γλψκεο – ζρέδηα – δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε – δηαρείξηζε 

πεξηνπζίαο - αζηηθή επζχλε) 

Case Law: Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζρεηηθά κε ηελ αζηηθή 

επζχλε δήκνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

R. BATLEY/ G. STOKER, Local Government in Europe, Trends and Developments, 

Macmillan, London 1991 

Γ.ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ - ΑΝΣ ΜΑΚΡΤΓΖΜΖΣΡΖ, πζηήκαηα δηνίθεζεο 

κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα - Κνκνηελή 1994  

Ν.-Κ.ΥΛΔΠΑ,  Η Πνιπβάζκηα Απηνδηνίθεζε.   Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη Θεζκηθέο 

κεηακνξθψζεηο,  Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα - Κνκνηελή 1994 

D. KING / G. STOKER, Rethinking Local Democracy, Macmillan, London 1996   

Κ. ΠΑΝΟΤ- Α. ΡΖΓΟ- Μ. ΠΟΤΡΓΑΛΑΚΖ (ΔΠΗΜ.), Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, 

Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα- Κνκνηελή, 1997 

Ν.-Κ. ΥΛΔΠΑ (ΔΠΗΜ.), Πξννπηηθέο ηεο Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο, Αλη. Ν. άθθνπιαο, 

Αζήλα-Κνκνηελή, 1998 

Κ. ΚΑΡΑΒΗΓΑ, Η δεκνθξαηία θαη ε απηνδηνίθεζηο ελ Διιάδη (1930), επαλεθδ. 

Παπαδήζε, Αζήλα 1978 

WALT. KICKERT RΗCH. J. STILLMAN 11, Changing European States changing 

Public Administration, PAR 1996 (Vol. 56), Νη. 1, ζ. 65 

PETER JOHN,  Centralization,  Decentralization  and  the European Union:  the 

dynamics of triadic relationships, Public Administration Vol. 74, Summer 1996, ζ. 292 

ROB. LEACH, Local Government Reorganization RIP?, The Political Quarterly, Vol. 

69, Nr 1, January-March 1998, ζ. 31-40 

Ν. - Κ. ΥΛΔΠΑ, Η Σνπηθή Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα. Ο δηαιεθηηθφο αληαγσληζκφο ηεο 

απνθέληξσζεο κε ηελ απηνδηνίθεζε, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα - Κνκνηελή 1999 

ΔΤΡ. ΜΠΔΗΛΑ ΒΖΚΑ, Οη Οξγαληζκνί ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο σο θνξείο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, Δθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε 1998 

Ν. ΣΑΣΟ, Γεκνζηνλνκηθή Απνθέληξσζε. Θεσξία θαη Πξάμε, Αζήλα: ηππσζήησ Γ. 

Γαξδαλφο 1999 
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ΜΔΛ. ΜΟΤΣΑΚΑ, Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνηθήζεσο, Αζήλα-

Κνκνηελή, Αλη. Ν. άθθνπιαο, 2000 

Ν. - Κ. ΥΛΔΠΑ - Γ. Α. ΣΑΟΠΟΤΛΟ (ΔΠΗΜ.), Οη αξκνδηφηεηεο ηεο λνκαξρηαθήο 

Αληνδηνίθεζεο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, Πξνο αλαδήηεζε ηεο θξίζηκεο ηνκήο, 

Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα - Κνκνηελή 2000 

ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ, Κέληξνλ Δξεχλεο ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο, Απνθέληξσζε-

Απηνδηνίθεζε, Γηαπηζηψζεηο-πξνηάζεηο, Αζήλα 2000 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ/ ΔΠ. 

ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ- ΑΝΣ. ΜΑΚΡΤΓΖΜΖΣΡΖ (ΔΠ.), Η Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηελ 

Διιάδα, Αλη. Ν. άθθνπιαο 2001 

IΣΑΜΔ,  Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Δπηπηψζεηο ζηελ Γηνίθεζε θαη ζην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα, Αζήλα 2001 

JANICE CAULFIELD/ HELGE O. LARSEN (EDS.),  Local Government at the 

Millenium, Leske+Budrich, Opladen 2002 

NORBERT KERSTING/ ANGELIKA VETTER (EDS.), Reforming Local Government 

in Europe. Closing the Gap between Democracy and Efficiency, Leske+Budrich, Opladen 

2003 

 

Υπήζιμα Πεπιοδικά (επιλογή) 

Δπηζεψξεζε Γεκνζίνπ θαη Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ 

Σν χληαγκα 

Δπηζεψξεζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο 

Δπηζεψξεζεο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο 

Γήκνο 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (κε Απνθέληξσζε) 

Public Administration Review 

Public Administration  

Urban Studies 

American Political Science Review 

European Journal of Political Research 

Local Government Studies 

 

Υπήζιμερ ιζηοζελίδερ (επιλογή) 

www.kedke.gr 

www.eetaa.gr 

www.ccre.org 

www.cor.eu.int 

http://www.kedke.gr/
http://www.eetaa.gr/
http://www.ccre.org/
http://www.cor.eu.int/
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www.coe.fr/cplre/ 

www.dimos.org 

www.edya.gr 

www.maroussi2004.gr 

www.ypes.gr. 

www.minenv.gr 

www.london.gov.uk. 

http://tovima.dolnet.gr/ 

www.kathimerini.gr 
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http://www.minenv.gr/
http://www.london.gov.uk/
http://tovima.dolnet.gr/
http://www.kathimerini.gr/
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ΠΓ-Μ04 : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

                     ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ- 

                     ΜΔΛΧΝ ΣΖ Δ.Δ. 

 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε ζπγθξηηηθή 

πξνζέγγηζε ζπζηεκάησλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Δπξψπε. Έηζη, κεηά ηελ 

παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη ηνπ ππεξεζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ην κάζεκα 

επηθεληξψλεηαη ζηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ πνπ επηθξαηνχλ 

ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, απνδίδνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε θαηεγνξηνπνηήζεηο ρσξψλ θαη 

ηελ επηζήκαλζε θαη εμήγεζε ησλ ζχγρξνλσλ εμειηθηηθψλ ηάζεσλ κε βάζε ην εξψηεκα 

θαηά πφζν πξνσζνχληαη ηάζεηο ζχγθιηζεο ησλ «εζληθψλ» ζπζηεκάησλ. 

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ, νη ζπνπδαζηέο έρνληαο αλαιχζεη 

ζπγθξηηηθά ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα πνπ ηζρχνπλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, ζα έρνπλ 

ζρεκαηίζεη αληίιεςε πεξί ησλ ηάζεσλ ζχγθιηζεο ή κε πνπ παξαηεξείηαη ζήκεξα ζηα 

επξσπατθά πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Γεληθή ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη  ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζηηο ζεκαληηθφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο 

 Δπξσπατθή θαηνρχξσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθέληξσζεο 

(Γίθαην Δπξσπατθήο Έλσζεο – Δπξσπατθνί «Υάξηεο»). 

 Γεληθή ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεκεξηλψλ ζπζηεκάησλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

κε βάζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο. Δληνπηζκφο βαζηθψλ εμειηθηηθψλ 

ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα (άκεζε εθινγή δεκάξρσλ-ελίζρπζε ζεζκψλ 

άκεζεο δεκνθξαηίαο- new public management θ.ά.). 

 Δηδηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. 

 Δηδηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Μ. Βξεηαλίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο.  

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Κ., ΓΔ: Η νξγάλσζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο ζηα πιαίζηα ηεο 

Απνθέληξσζεο. Ο ζεζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο - Διιάδα, Βέιγην, Γαιιία, Ιηαιία, Αζήλαη, ε‟ 

έθδνζε 2000 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Κ., ΓΔ: Θεζκηθφ Πιαίζην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Σνκ. 

Α΄,Β΄Αζήλαη, 1991, β΄έθδνζε 1992, δ‟ έθδνζε 2000 
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ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Κ., ΓΔ, Η Γεκνζηφηεηα, Αζήλαη 2000, ε΄έθδνζε 2000 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Κ., ΓΔ, Η.ΒΛΑΖ, Β.ΓΔΛΖΘΔΟΤ Σν Γίθαην ηεο Δπξσπαηθήο 

Έλσζεο, Σφκ. Α΄, Αζήλαη, 2000 

Autonomie locale et regionalisation an Mediterranee (Studies and Texts No.67), 2000, 

French edition only 

Economic intervention by local and regional authorities (Local and Regional authorities 

in Europe No.57), 1996 

Electoral systems and voting procedures at local level (Local and Regional authorities in 

Europe No.68), 1999 

Federal and Regional States (Science and Technique of Democracy No. 19), 1997 

Federal and regional states in the perspective of European integration-Proceedings, 

Bologna, March 1999 (Science and technique of democracy No. 27), 1999 

Federalism, regionalism, local autonomy and minorities- Proceedings (Cividale del 

Friuli,Italy,October 1996)(Studies and texts No. 52), 1997 

Liability of local elected representatives for acts or omissions in the course of their duties 

(Local and Regional authorities in Europe No.67), 1999 

Local democracy: a civic project (No. 43), 1996 

Local Finance in Europe (Local and Regional authorities in Europe No.61, 1997 

Modern management methods for local and regional authorities and the role of training 

(Proceedings, Monte Verita,Switzerland,28-29 November 1994)(No.46),1995 

North/South local democracy: the Europe and Charter of Local Self-Government in 

action (Studies and Texts No. 54), 1997 

Profiles and training for senior officials of local and  regional authorities (Barcelona, 

1990)(No. 20), 1991 

Regionalisation in Europe: evaluation and perspectives (Proceedings,Geneva,3-5 June 

1993)(No.35), 1994 

Status and working conditions of local and regional elected representatives Basic 

principles (Local and Authorities in Europe No. 46), 1992 

Committee of  Regions 

Devolution in the Member States of the European Union: Updated in 2001 

Regional and local democracy in the European union 

Regional and Local Government in the European Union :Responsibilities and Resources 
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ΠΓ-Μ05: ΟΡΓΑΝΧΖ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ  

        ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΟΠΗΚΖ  

                                   ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ζχγρξνλεο ηερληθέο, 

κεζφδνπο θαη εξγαιεία µέζσ ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη εθηθηή ε δπλαηφηεηα επέκβαζεο 

ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(Κεληξηθήο / Πεξηθεξεηαθήο) θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ εζσηεξηθή ηνπο 

αλάπηπμε θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηθαλφηεηαο δξάζεο ηνπο (capacity development). 

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ, νη ζπνπδαζηέο ζα γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο 

δηνίθεζεο δεκφζησλ νξγαληζκψλ (Public management), ηε κεζνδνινγία γηα ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ σο κειινληηθά ζηειέρε 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα παξεκβαίλνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο δξάζεο φισλ ησλ επηπέδσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 χγρξνλεο κέζνδνη δηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ 

 Ζ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη νη ζπλεξγαζίεο ησλ νξγαληζκψλ 

 Ζ δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ  

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ: Γηνίθεζε κε ζηφρνπο  

 Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη νη επηδφζεηο ησλ 

νξγαληζκψλ 

 

Παπαδείγμαηα εθαπμογήρ / Μελέηερ πεπιπηώζεων: Απνζθνπνχλ ζηελ παξνπζίαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ εθαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ απφ ειιεληθνχο δεκφζηνπο 

θνξείο ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ, Η δεκφζηα δηνίθεζε κπξνζηά ζηε πξφθιεζε ηνπ 21
νπ

 αηψλα, 

Αζήλα, 1998 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΔΧ ΚΑΗ 

ΔΡΓΑΗΑ, Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο: Η εξγαζία ηνπο γηα ηνλ θαηαλαισηή, Τπεξεζία 

επίζεκσλ εθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ, 1991  

ΔΚΓΓ / ΗΓΔ,  Γηνηθεηηθφο εθζπγρξνληζκφο, Κείκελα ζπλεδξίνπ  

ΛΗΣΟ Ζ., Οδεγφο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ ΟΣΑ, ΔΔΣΑΑ, 1992  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ Σμήμα Περιφερειακής Διοίκησης 

 

 38 

ΛΗΣΟ Ζ., Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ  ζηνπο ΟΣΑ 

Πεξηνδηθφ «Δπηζεψξεζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», ηεχρνο 101, 2002 

ΜΑΚΡΤΓΖΜΖΣΡΖ Α. & ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ Ν. (ΔΠΗΜ.), Δθζέζεηο 

εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε 1950-1998, Δθδ. Παπαδήζε, Αζήλα , 2000 

ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ Ν., Απφ ηε δεκφζηα γξαθεηνθξαηία ζην δεκφζην management, Δθδ. 

Παπαδήζε, Αζήλα 2003 

ΜΠΔΗΛΑ-ΒΖΚΑ Δ., Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Δθδ. άθθνπια, 2004 

ΜΠΟΤΡΑΝΣΑ Γ., Μάλαηδκελη, Δθδ. Μπέλνπ, Αζήλα, 2002 

ΜΠΟΤΡΑΝΣΑ Γ., «Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο, αθνζίσζεο θαη 

παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γεκφζηα δηνίθεζε», ΤΒΔΣ/ΓΓΔΣ, Αζήλα, 1991 

ΠΑΠΟΤΛΗΑ Γ., ΣΟΤΚΑ Υ., Καηεπζχλζεηο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο, 

Καζηαληψηεο, Αζήλα, 1998 

ΑΒΒΑ Δ., ΚΟΝΓΤΛΖ Δ, Ιδησηηθνπνίεζε θαη παξαγσγηθφηεηα, Δθδ. Παπαδήζε, 

Αζήλα 1993 

ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ Γ., «Γξαθεηνθξαηία θαη πνιηηηθή εμνπζία», Δθδ. άθθνπια, 1996 

ΣΔΚΟ Θ., Σνπηθή απηνδηνίθεζε θαη πνηφηεηα ππεξεζηψλ, Σεηξάδηα απηνδηνίθεζεο, 

Σεχρνο 2 /98, ΚΔΓΚΔ  

ΤΠΔΓΓΑ / ΔΔΣΑΑ, Μειέηε θαηάξηηζεο δεηθηψλ πξνγξακκαηηζκνχ / αμηνιφγεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ, 1999 

ΤΠΔΓΓΑ / ΚΔΓΚΔ / ΔΔΣΑΑ, Μειέηε νξγάλσζεο – χληαμε ΟΔΤ ησλ Νέσλ Γήκσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ι. Καπνδίζηξηαο», 1999 

ΤΠΔΓΓΑ / ΓΓΓΓ, Κνηλφ πιαίζην αμηνιφγεζεο - ΚΠΑ, Αζήλα, 2003 

ΤΠΔΓΓΑ / ΓΓΓΓ / ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ,  Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη αξρέο γηα ηελ απινχζηεπζε 

δηαδηθαζηψλ, Δγθχθιηνο 5 ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΟΛΗΣΔΗΑ 

ΦΑΝΑΡΗΧΣΖ Π., Γηνίθεζε δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ, Δθδ. ηακνχιεο, 

Αζήλα, 1999 

CHANDLER. J., Γεκφζηα δηνίθεζε: πγθξηηηθή αλάιπζε, Δθδ. Παπαδήζε, Αζήλα 2003 

MULLER P., SUREL Y., Η αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ θξάηνπο, Δθδ. Σππσζήησ, Αζήλα 

2002 

AMMONS, N. D., Municipal benchmarks: Assessing local performance and establishing 

community standards, Sage, 1996 

COUNCIL OF EUROPE, report No 63, The use of performance indicators in local public 

services, Council of Europe publishing, 1997 

COHEN S., BRAND R, Total quality management in Government, Jossey-Bass 

Publishers San Francisco, 1993 

BERMAN E., Productivity in public and nonprofit organizations, Sage, 1998 

BOVAIRD T. & LOFFLER E.(ED), Public management & Governance, Routledge, 

2003 
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BRYSON J., ALSTON F., Creating and implementing your strategic plan: A workbook 

for public and nonprofit organizations, Jossey-Bass Publishers San Francisco, 1996 

DAWSON S., Analysing organizations, Mac Millan press, 1996 

HARRISON M., Diagnosing organizations, Sage, 1994 

JACKSON, P. M. & PALMER B., Developing performance monitoring in the public 

sector, 1992  

KAPLAN R., NORTON D., The strategy-focused organization, Harvard business school 

press, 2001 

LAWTON A., ROSE A., Public services management, Prentice Hall, 1999 

NEELY A., ADAMS CH., KENNERLEY M., The performance prism, Prentice Hall, 

2002 

NIVEN P., Balanced scorecard for Government and nonprofit agencies, John Willey & 

Sons, 2003 

POLLITT CHR. & BOUKAERT G. (ED), Quality improvement in European Public 

services, Sage, London, 1995 

RUCHELMAN L., Program design for public managers, State University of New Work 

press Albany, 1985  

OECD, Governance in transition, OECD, 1995  

ONSMAN H., Management powertools, Mac Graw-Hill, 2004 
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ΠΓ-Μ06 : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ   

       ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

 

 

Η.  ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζερ θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηηο 

πνιηηηθέο απνθέληξσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξνψζεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο πνπ αθνινπζνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη δηαξζξσηηθέο (λνκαξρηαθή 

απηνδηνίθεζε, ζπλέλσζε πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ, πεξηθέξεηα) θαη ιεηηνπξγηθέο (κεηαθνξά 

αξκνδηνηήησλ) κεηαξξπζκίζεηο απεηέιεζαλ ην θέληξν βάξνπο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ. 

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα έρνπλ απνθηήζεη έλα ζχλνιν 

επηρεηξεζηαθψλ γλψζεσλ γηα ηα αλσηέξσ ζέκαηα, ζα έρνπλ εληάμεη ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο 

ζηελ πξνβιεκαηηθή ησλ άιισλ καζεκάησλ ηνπ ηδίνπ θχθινπ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ζ δεκνζηνλνκηθή απνθέληξσζε απνηειεί πιένλ έλα απηφλνκν θιάδν ηεο δεκφζηαο 

νηθνλνκηθήο ρξεζηκνπνηψληαο, ηφζν ηε κεζνδνινγία φζν θαη ηα επηζηεκνληθά ηεο 

εξγαιεία. Οη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο ζπζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ιεηηνπξγίεο ησλ απνθεληξσκέλσλ θνξέσλ θαη ηα ηνπηθά έζνδα (θφξνη θαη ηέιε) 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ θξαηηθή θνξνινγία θαη ηελ εζληθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Οη 

πξνυπνινγηζκνί ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ηα 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ επελδχζεσλ απνηεινχλ πιένλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα 

ηεο εληαίαο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο αλαιχεηαη επίζεο ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα 

νηθνλνκηθά ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηα ζπζηήκαηα 

νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα 

νηθνλνκηθά ηνπο κεγέζε. 

Αλαιπηηθφηεξα ζα εμεηαζηνχλ νη παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

 Γεκνζηνλνκηθή απνθέληξσζε 

 Θεζκηθφ πιαίζην - Οηθνλνκηθή Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε 

 Διεγθηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 
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ΗΗΗ.  ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Ν. ΣΑΣΟ (ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ), Σα δεκφζηα νηθνλνκηθά ζηελ Διιάδα, Έθδ. κπίιηα, 1991 

Θ. ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ, Δηζαγσγή ζηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, (θεθάιαην 25: ε 

δεκνζηνλνκηθή απνθέ-ληξσζε), Έθδ. Δ. Μπέλνπ, 1997 

Σα νηθνλνκηθά ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ Δπξψπε, «Σεηξάδηα Απηνδηνίθεζεο» 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΚΔΓΚΔ, η. 1 & 2/1998 

Ν. ΣΑΣΟ, Γεκνζηνλνκηθή Απνθέληξσζε, Έθδ. ΣΤΠΟΘΖΣΧ, 1999 

Η. ΘΔΟΓΧΡΟΤ, Οη δαπάλεο ησλ ΟΣΑ, Θεζζαινλίθε, 1999 

Η. ΘΔΟΓΧΡΟΤ, Οη πξνκήζεηεο ησλ ΟΣΑ, Θεζζαινλίθε, 2000 

Ν. ΣΑΣΟ, Φνξνινγηθή απνθέληξσζε: ηάζεηο, πξνβιήκαηα, πνιηηηθέο, «Σεηξάδηα 

Απηνδηνίθεζεο» Δπηζηεκνληθή Δπηζεψξεζε ΚΔΓΚΔ, η. 1/2000 

Ρ. ΓΚΔΚΑ, Σα νηθνλνκηθά ησλ ΟΣΑ κπξνζηά ζηηο λέεο πξνθιήζεηο, «Σεηξάδηα 

Απηνδηνίθεζεο» Δπηζηεκνληθή Δπηζεψξεζε ΚΔΓΚΔ, η. 1/2000 

Κ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, Σα νηθνλνκηθά ηεο απηνδηνίθεζεο: ε ζεζκηθή δηάζηαζε, 

«Σεηξάδηα Απηνδηνίθεζεο» Δπηζηεκνληθή Δπηζεψξεζε ΚΔΓΚΔ, η. 1/2000 

Σ. ΑΠΟΤΝΑΚΖ, Σν νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ ζπλελψζεσλ: αλάιπζε εζφδσλ λέσλ 

δήκσλ θαη θνηλνηήησλ 1992 – 1996, «Σεηξάδηα Απηνδηνίθεζεο» ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 

ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΚΔΓΚΔ, η. 1/2000 

Ρ. ΓΚΔΚΑ, Οη λέεο ζρέζεηο θεληξηθνχ θαη ηνπηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα: Πεξηνξηζκφο ησλ 

θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη αχμεζε ησλ ηνπηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, Διιεληθή 

Δπηζεψξεζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, η.15/2000, Έθδ. Θεκέιην 

Η. ΘΔΟΓΧΡΟΤ, Σα έζνδα ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, Θεζζαινλίθε, 2002 

Γ. ΓΚΟΝΣΟΡΑ – ΥΡ. ΜΠΔΛΛΟ, Η εθαξκνγή ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

(leasing) ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 2002 

. ΚΑΡΑΓΗΛΑΝΖ, Ο νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ΟΣΑ θαη ν λένο ηχπνο 

πξνυπνινγηζκνχ, Έθδ. Γ.Μ.Καξαλαζηάζε, 2004 

Οικονομική διασείπιζη 

Π.Γ. 315/1999, ΦΔΚ 302 Α΄, Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΟΣΑ Α΄ 

Βαζκνχ) 

ΚΔΓΚΔ, Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο, (βηβιίν/ειεθηξνληθφ αξρείν) 

ΔΔΣΑΑ, Κψδηθαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, (βηβιίν - ειεθηξνληθφ αξρείν) 

Νφκνο 2672/1998, ΦΔΚ 290 Α΄, Οηθνλνκηθνί πφξνη ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο 
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ΠΓ-03: ΥΧΡΗΚΟ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 
 

ΠΓ-Μ07: ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ – ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο εηζαγσγηθέο γλψζεηο ρσξνηαμίαο 

θαη πνιενδνκίαο  (ζηελ ζεσξία θαη πξαθηηθή) ζηνπο ζπνπδαζηέο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ 

ηελ ζεκαζία θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ σο κέζνπ γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε αλάπηπμε.  Γηα ην ζθνπφ απηφ παξαηίζεληαη νη βαζηθέο  ελλνηνινγηθέο  

θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη επηρεηξείηαη κηα 

θξηηηθή αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε  ηεο  πνιηηηθή ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα θαη 

ζην δηεζλή ρψξν.  

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Σν κάζεκα  εμνηθεηψλεη  ηνπο ζπνπδαζηέο κε   ηνπο φξνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ηελ αλαγθαία „επηρεηξεζηαθή‟ δεμηφηεηα θαη εηνηκφηεηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο  ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 1 Γεληθέο  αξρέο  

 Ο ρσξηθφο ζρεδηαζκφο ζην δηεζλέο θαη Δπξσπατθφ πιαίζην. 

 Ο Υσξηθφο ρεδηαζκφο ζηελ Διιάδα 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ  Α., Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο. Γηα κηα βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ 

ρψξνπ. Δθδφζεηο πκκεηξία, Αζήλα 1997 

ΒERIATOS E. (ed), Planning in Greece ISOCARP Special Bulletin for 2002, on the 

occasion of the 38
th

 Planning Congress, Athens 2002 

COUNCIL OF EUROPE – CEMAT, Guiding Principles for Sustainable Spatial 

Development of the European Continent , Strasbourg, 2002 

EUROPEAN COMMISSION, The EU compendium of spatial planning systems and 

policies, Greece, Office for Official Publications of the European Communities, 

Luxembourg 2000 

EUROPEAN SPACE AND TERRITORIAL INEGRATION ALTERNATIVES 

(ESTIA), INTERREG IIc, Priorities of Spatial Planning in SE Europe, Aristotle 

University, Thessaloniki 2000 

EUROPEAN COMMISSION, European Spatial Development Perspectives, (ESDP), 

Committee of Spatial Development, Brussels 1999 
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EUROPEAN COMMISSION DGXI (1994) θαη (1996) European Sustainable Cities 

(report of the expert group on the urban environment) 

EUROPEAN COMMISSION, Δπξψπε 2000+: πλεξγαζία γηα ηε Υσξνηαμία ζηελ 

Δπξψπε Τπ. Δπηζ. Δθδ. Δπξ. Κνηλνηήησλ: Λνπμεκβνχξγν 1995 

ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΡΟΤ Γ., Η ρσξνηαμηθή πνιηηηθή ζηε δηεπξπκέλε Δπξψπε ζην 

Αλδξηθνπνχινπ Δ. – Καπθαιάο Γ. (επ.) Ο λένο επξσπατθφο ρψξνο. Ζ δηεχξπλζε θαη ε 

γεσγξαθία ηεο Δπξσπατθήο Αλάπηπμεο, εθδφζεηο Θεκέιην, ζ. 401-424, 2000 

ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΡΟΤ Γ., Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα (Νφκνο  

2742/1999), Πεξηβάιινλ θαη δίθαην, ζ.ζ. 519-523, 1999 

ΜΠΔΡΗΑΣΟ Ζ., Γηνηθεηηθή Γεσγξαθία θαη Υσξνηαμία ζηελ Διιάδα: Η εμέιημε ηεο 

ρσξηθήο-δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο ζην λενειιεληθφ θξάηνο, ην Γεθαεπηά θείκελα γηα ην 

ρεδηαζκφ, ηηο  πφιεηο θαη ηελ Αλάπηπμε (πιινγηθφο ηφκνο), Παλεπηζηεκηαθέο 

Δθδφζεηο Θεζζαιίαο, Βφινο, ζζ 23-61, 2000 

ΜΠΔΡΗΑΣΟ Ζ., Η εμέιημε ησλ ζηφρσλ θαη νη λέεο ηάζεηο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ, Σν 

Βήκα ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Σξηκεληαία Δπηζηεκνληθή Δπηζεψξεζε Νν 17., 1995 

ΟIKONOMOY Γ., χζηεκα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Η ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα  θαη ε 

δηεζλήο εκπεηξία, Δπηζεψξεζε Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, ηεχρ.101-102, Α‟-Β‟ 2000, ζζ. 3-

58, 2000 
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ΠΓ-Δ03: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ & ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ  

                     ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ (GIS) 

 

 

Η.   ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ ε ζθαηξηθή παξνπζίαζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ε εηζαγσγή ζηηο ηερλνινγίεο εθαξκνγέο ησλ 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη εηδηθφηεξα ζην 

πεξηβάιινλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.   

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Ζ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ΟΠ ησλ  Πεξηθεξεηψλ.  

Ζ απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ραξηνγξαθίαο, εμνηθείσζε κε κνληέια 

γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη κε αληίζηνηρα ινγηζκηθά ππνζηήξημεο γεσγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 ηνηρεία  Υαξηνγξαθίαο 

 Υάξηεο, κνληέια, θιίκαθεο, κεηαζρεκαηηζκνί, ζπζηήκαηα αλαθνξάο, 

πξνβνιέο, είδε ραξηψλ 

 Δηζαγσγή  ζηα  ΓΠ 

 Παθέηα  ΓΠ  / Σν  ARCVIEW 

 Παξνπζίαζε ησλ εκπνξηθψλ παθέησλ - χγθξηζε 

 Δηζαγσγή ζην ARCVIEW (Views -Themes - H  έλλνηα  ηνπ  Project) 

 Δηζαγσγή  ζην πεξηβάιινλ ARCVIEW 

 Παξνπζίαζε  ηνπ  ARCVIEW 

 Oινθιεξσκέλε  εθαξκνγή  ΓΠ 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

MAGUIRE D.J., M. GOODCHILD, D. RHIND (eds.), Geographical Information 

Systems: Principles and Applications, (two volumes), 1991 

Fundamentals of Geographic Information Systems, 2nd Edition by Michael N. DeMers; 

Hardcover, 1990 

PETER A. BURROUGH, ET AL, Principles of Geographical Information Systems 

(Spatial Information Systems and Geostatistics), Paperback, 1992 

P. LONGLEY - M. GOODCHILD - D. MAGUIRE - D. RHIND, Geographical 

Information Systems and Science, 1994 

PHILIPPE RIGAUX, ET AL, Spatial Databases: With Application to GIS, Hardcover, 

1995 
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MICHAEL ZEILER, Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design, 

2000  

GIS Data Conversion: Strategies, Techniques, and Management, Pat Hohl (Editor); 

Paperback, 1995 

ESRI Press Dictionary of GIS Terminology, Heather Kennedy (Editor), et al, 1995  

The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 1: Geographic Patterns & Relationships Andy 

Mitchell; Paperback, 1995 

Spatial Analysis and GIS, Stewart Fotheringham, Peter Rogerson (Editor); Paperback, 

2000 

Spatial Analysis, Paul Longley (Editor), et al, 2000  

SCOTT HUTCHINSON, LARRY DANIEL, Inside ArcView GIS (with CD-ROM for 

DOS, Windows, Mac, and UNIX), 1995 

TIM ORMSBY, JONELL ALVI, Extending ArcView GIS: with Network Analyst, Spatial 

Analyst and 3D Analyst, 1995 

Arcview Gis Exercise Book, Pat Hohl, Brad Mayo (Contributor); Paperback, 2000 

R. W. GREENE, GIS in Public Policy: Using Geographic Information for More Effective 

Government, Paperback, 2000  

JOHN A. O' LOONEY, Beyond Maps: GIS Decision Making in Local Government, 

Paperback, 2000 

JAY LEE, DAVID WING-SHUN WONG, Statistical Analysis with ArcView GIS (r), 

2000 

ED MADEJ, Cartographic Design Using Arcview Gis , 2000  

BORDEN D. DENT, Cartography with ArcView GIS Software & Map Projection Poster, 

Hardcover, 2000 

Allan Brown, Web Cartography  Menno-Jan Kraak, 1998   

CHRISTIAN HARDER, JACK DANGERFIELD (INTRODUCTION), Serving Maps on 

the Internet , 1998  

BRANDON PLEWE, GIS Online: Information Retrieval, Mapping, and the Internet, 

Paperback, 1995 

TERRY A. SLOCUM, Thematic Cartography and Visualization, Hardcover, 1997 

AMIR H. RAZAVI, Arc View Developer’s Guide, 1997 

PAT HOHL-BRAD MAYO, Arc View Exercise Book, 1997 

AMIR H. RAZAVI, Arcview GIS / Avenue Developer’s Guide, 1996 

AMIR H. RAZAVI - VALERIE WARWICK, Arcview Gis/Avenue Programmer’s 

Reference: Class Hierarchy Quick Reference and 100+ Scripts, 1997 

SCOTT HUTCHINSON - LARRY DANIEL, Inside Arcview GIS, 1996 

CHRISTIAN HARDER, ArcView GIS Means Business with  CDROM, 1997 
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ΠΓ-Μ08 : ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη  ε κεηάδνζε εηζαγσγηθψλ  γλψζεσλ ζηνπο ζπνπδαζηέο  

ζρεηηθά κε ηελ  πνιηηηθή θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ γίλεηαη αξρηθά κηα αδξνκεξήο αλαθνξά ζηηο γεληθφηεξεο ζεζκηθέο, 

δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δηαζηάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηφζν ζε δηεζλέο 

φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη ζεκαηηθέο φςεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη επηρεηξείηαη  ε  αλάπηπμε κηαο πξνβιεκαηηθήο 

πνπ αλαδεηθλχεη ηελ εληαία ππφζηαζε θαη „ιεηηνπξγία‟ ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο - 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Δηδηθφηεξνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνπιίζεη ηνπο ζπνπδαζηέο κε κηα θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ ζχγρξνλσλ απφςεσλ θαη ζέζεσλ γηα ηελ αζθνχκελε ζήκεξα 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, γηα ηνπο κεραληζκνχο ράξαμεο θαη εθαξκνγήο ηεο θαζψο θαη 

γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ θαηά ηελ άζθεζε  ησλ  θαζεθφλησλ ηνπο σο 

ζηειέρε ηεο θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο  δηνίθεζεο . 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Γεληθά κεζνδνινγηθά θαη ελλνηνινγηθά  δεηήκαηα  

 Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ζην δηεζλή ρψξν θαη ηελ  Δπξσπατθή Έλσζε 

 Ζ ειιεληθή πνιηηηθή πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο  

 Ζ ζεκαηνινγία ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο  θαη ζρεδηαζκνχ 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΚΗΝΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ, χιινγνο Πνιενδφκσλ θαη Υσξνηαθηψλ, Παγθφζκην Σακείν γηα 

ηε Φχζε, Σν πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα  1991-1996,   Δθδφζεηο Η ηδέξε, Αζήλα 1996 

ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΡΟΤ Γ., Ννκηθφ πιάηζην θαη θνξείο Πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζηελ 

Διιάδα. Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο, 1999 

ΚΟΚΚΧΖ Υ. (επηκέιεηα), Άλζξσπνο θαη Πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα, Αζήλα, 

ΤΠΔΥΧΓΔ, 2002 

ΜΠΔΡΗΑΣΟ Ζ., Νέεο πξνζεγγίζεηο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηεο 

θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, Σφπνο: Δπηζεψξεζε Υσξηθήο, 2002 

Αλάπηπμεο, ρεδηαζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο ,ηεχρνο 18, Αζήλα ζει. 177-195, 2002 (ππφ 

έθδνζε) 
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MΠΔΡΗΑΣΟ Ζ., ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα: 

Θεζκηθέο εμειίμεηο, πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο, ζην Αεηρψξνο, ηφκνο 2, ηεχρνο 1 Μάτνο 

2003,  Βφινο ζει. 58-89, 2003 

OECD- Οrganisation for Economic Cooperation and Development, Environmental 

Performance Reviews –Greece, Paris 2000 

OECD -Οrganisation for Economic Cooperation and Development, Environmental 

Outlook, Paris 2001 

UNEP Global Environment Outlook, Oxford University Press, Oxford 1997 

ΤΠΔΥΧΓΔ, Δζληθφο ρεδηαζκφο γηα ην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, Αζήλα. (αλέθδνηε κειέηε 

ζην πιαίζην ηνπ Γ‟ ΚΠ 2000-2006 ), 1999 

ΤΠΔΥΧΓΔ, Διιάδα: Οηθνινγηθφ απφζεκα ηεο Δπξψπεο. Δζληθή Πνιηηηθή γηα ηε 

Γηαρείξηζε- Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, (Σεχρνο ζπλέληεπμεο ηχπνπ ηνπ 

Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ , Γεθέκβξηνο 2000),  Αζήλα 2000 

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, U.N.: 1987, 

Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Towards Sustainability (Fifth 

Environmental Action Programme), Brussels. (1992) 

EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (1999), Environment in the European Union 

at the turn of the century 

Nνκνζεζία 

N. 360/ 1976 Πεξί ρσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο (ΦEK 151A/ 22-6-76) 

N. 1650/ 1986 Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (ΦEK 160A/16-10-86)N. 1032/1980 

Πεξί ζπζηάζεσο Yπνπξγείνπ Xσξνηαμίαο, Oηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο (ΦEK 57A/14-3-

80). 
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ΠΓ-Μ09: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ Δ  

                             ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δνζεί ζηα ζηειέρε ηνπ Γεκνζίνπ, ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο 

ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ην επηζηεκνληθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην, ηα εξγαιεία θαη νη 

ηερληθέο ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηνίθεζεο –δηαρείξηζεο έξγνπ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ρεηξηζζνχλ απνηειεζκαηηθά έλα έξγν. 

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κέξνπο, νη ζπνπδαζηέο επηδηψθεηαη: 

 λα γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο έξγνπ 

 λα κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο 

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

 λα παξαθνινπζνχλ, λα ειέγρνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο 

 λα εθπνλνχλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Δθαξκφδεηαη ε ελαιιαγή ζεσξεηηθψλ εηζεγήζεσλ κε παξαδείγκαηα θαη πξαθηηθέο 

αζθήζεηο. Σν ζεσξεηηθφ ηκήκα (εηζεγήζεηο – παξαδείγκαηα - αζθήζεηο) θαιχπηεη 6 

ζπλεδξίεο 4 σξψλ ε θάζε κηα, ην δε εξγαζηήξην κε ρξήζε Ζ/Τ απνηειεί μερσξηζηή 

ελφηεηα 12 επηπιένλ σξψλ. 

ηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη ε πξνζσπηθή ζπκβνιή ησλ ζπνπδαζηψλ κε αλαθνξέο θαη 

παξαδείγκαηα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο θαζψο θαη ε εμνηθείσζε ηνπο κε έξγα παξεκθεξή 

κε απηά πνπ ζα ζπλαληήζνπλ κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο θαη ηελ ππεξεζηαθή ηνπο 

ηνπνζέηεζε.  

 

 Βαζηθέο έλλνηεο 

 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 Οξγαλσηηθή ππνδνκή (κνξθέο νξγάλσζεο) 

 Κχθινο δσήο έξγνπ 

 Γεκηνπξγία νκάδσλ έξγνπ 

 Γνκηθή αλάιπζε έξγνπ 

 Γίθηπα έξγσλ 

 Υξνληθή ζπζρέηηζε εξγαζηψλ 

 Σν δηάγξακκα Gantt 

 Υξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο - Σερληθή PERT 

 Πξνγξακκαηηζκφο ρξήζεο έξγνπ 

 Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ 

 ρέζε θφζηνπο-ρξφλνπ- Σερληθή CPM 
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 Μέζνδνο θξίζηκεο δηαδξνκήο 

 Μέζνδνο πηζηνπνηεκέλεο αμίαο 

 Θέκαηα πνηφηεηαο 

 Θέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

 Δπηθνηλσλία ηνπ έξγνπ 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT, Body of Knowledge, 4/e, 2000 

ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ Α., Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε Έξγνπ, Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ, 1999 

BURKE RORY, Γηαρείξηζε Έξγνπ, Σερληθέο ρεδηαζκνχ θαη Διέγρνπ, Δθδφζεηο 

«ΚΡΗΣΗΚΖ» 2002 

KERZNER H, Project Management:  A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 

Controlling, Publisher: Wiley John & Sons, 1999 

MEREDITH J. R. AND S.J. MANTEL JR, Project Management:  A Managerial 

Approach 4/e, Publisher: Wiley John & Sons, 2000 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (P.M.I.), A Guide to the Project Management 

Body of Knowledge PMBOK, Edition 2000 

SMITH KARL A., Project Management & Teamwork, McGraw-Hill, 2000 

Vose D, Risk Analysis: A Quantitative Guide, Wiley John & Sons 2000 

 

http://www.apm.org.uk 

http://www.pmi.org. 

http://www.ipma.ch 

http://www.projectmanagement.com/home. 

http://www.4pm.com 

 

 

http://www.apm.org.uk/
http://www.pmi.org/
http://wwwipma.ch/
http://www.projectmanagement.com/home
http://www.4pm.com/
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ΠΓ-Δ04: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ  ΜΔ  

                ΥΡΖΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο ρνιήο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε έξγσλ κέζσ αληίζηνηρσλ 

πξνγξακκάησλ. 

Σν εξγαζηήξην ζπκπιεξψλεη αιιά θαη πξνυπνζέηεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ καζήκαηνο «Δθαξκνγέο Γηνίθεζεο - Γηαρείξηζε Έξγσλ ζε Πεξηθεξεηαθφ 

Δπίπεδν».  
 

Διδικοί ζηόσοι: 

Με ηελ νινθιήξσζή ηνπ εξγαζηεξίνπ νη ζπνπδαζηέο λα: 

 γλσξίδνπλ ηα κελνχ θαη ηηο βαζηθέο γξακκέο εξγαιείσλ  

 κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα θαηαρσξίδνπλ ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, 

 αληηζηνηρίδνπλ πφξνπο ζε εξγαζίεο 

 πξνβαίλνπλ ζε ζπκπίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη εμηζνξξφπεζε πφξσλ 

 γλσξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο εκθάληζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ έξγνπ 

 γλσξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθφξεζεο 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

Θα εθαξκνζζεί ε κέζνδνο ηεο κειέηεο πξαγκαηηθήο πεξίπησζεο απφ ην ρψξν ηεο 

πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, ελδερνκέλσο ηξνπνπνηεκέλεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, 

φπνπ απαηηείηαη. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ κπνξεί ηδαληθά λα πξαγκαηνπνηεζεί ελαιιάμ κε ην 

ζεσξεηηθφ ηκήκα, ρσξίο φκσο λα είλαη απαξαίηεην. 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθφ παθέην Microsoft “Project”, σο γεληθφηεξα απνδεθηφ, 

δηαδεδνκέλν θαη ζπκβαηφ κε ηε θχζε θαη ην εχξνο ησλ έξγσλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ νη 

ζπνπδαζηέο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη 12 ψξεο, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ  

νη ζπνπδαζηέο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ κε ηελ επίβιεςε ηνπ δηδάζθνληα. 

 Παξνπζίαζε ηεο άζθεζεο 

 Υξήζε ησλ κελνχ θαη εξγαιείσλ 

 Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε αξρείσλ 

 Καηαρψξηζε θαη νξγάλσζε εξγαζηψλ 

 Ρχζκηζε ιεπηνκεξεηψλ γηα ηηο εξγαζίεο  

 Ρχζκηζε ιεπηνκεξεηψλ πφξσλ 

 Ρχζκηζε ιεπηνκεξεηψλ αληηζηνηρήζεσλ 

 Παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ηνπ έξγνπ 

 Δθηχπσζε πιεξνθνξηψλ ηνπ έξγνπ 

 Παξαθνινχζεζε πξνφδνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
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ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ Α., Γηνίθεζε – Γηαρείξηζε Έξγνπ, Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ 1999 

BURKE RORY, Γηαρείξηζε Έξγνπ, Σερληθέο ρεδηαζκνχ θαη Διέγρνπ, Δθδφζεηο 

«ΚΡΗΣΗΚΖ» 2002 

MICROSOFT, Βήκα –Βήκα Ms Project 2000, Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο 2003 

 

http://www.apm.org.uk 

http://www.pmi.org. 

http://www.msproject.com 

http://www.mpug.org 

http://www.microsoft.com/office/project 

http://www.mous.net/ 

 

http://www.apm.org.uk/
http://www.pmi.org/
http://www.msproject.com/
http://www.mpug.org/
http://www.microsoft.com/office/project
http://www.mous.net/
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ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 

 

 

Η. 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 Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο. θνπφο ηνπ 

καζήκαηνο είλαη ε θάιπςε εηδηθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηνίθεζεο. 

Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο άκηιιαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

κε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη νη ηερληθέο δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ε επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθή, νη Σερληθέο ρεδηαζκνχ, Γηαρείξηζεο θαη 

Αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ είλαη θάπνηνη απφ ηνπο άμνλεο, ηα 

ζέκαηα ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηδάζθνληεο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ζηνρεχνπλ 

ζηνλ αθφινπζν δηηηφ ξφιν: 

 

1. ζηην καλλιέπγεια δεξιοηήηων γπαπηήρ επικοινωνίαρ: 

- 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 θαη ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ. 

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

ησλ δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ, ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

απηνδηνίθεζεο, ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ, θαζψο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο. 

2. ζηην καλλιέπγεια δεξιοηήηων πποθοπικήρ επικοινωνίαρ: 

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

αλάπηπμε ηεο έθθξαζεο. 

- κε πξνζνκνίσζε ζπλεληεχμεσλ κε ζηφρν ηε κνξθνπνίεζε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. 

- κε αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο ζηηο ηερληθέο δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. 

- κε παξνπζηάζεηο εηδηθψλ ζεκάησλ κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

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

πξνθνξηθφο ιφγνο αληινχληαη απφ ηελ παξαθάησ ζεκαηνινγία: 
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1. Οξνινγία Γηνηθεηηθψλ Θεζκψλ. 

2. Αξκνδηφηεηεο θαη Λεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηνίθεζεο. 

3. Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε. 

4. Σερληθά Γειηία Έξγσλ. 

5. Οξνινγία Δπξσπατθψλ Θεζκψλ θαη έλλνηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηα 

ζέκαηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

6. Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη Κνηλνηηθέο Οδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθεξεηαθή θαη 

ηνπηθή αλάπηπμε. 

7. Γηαρείξηζε αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

8. Πεξηβαιινληηθά Θέκαηα. 

 

 

ΗΗΗ. 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, απφ ηηο Δπίζεκεο Δθδφζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιιεο πεγέο ζρεηηθέο κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο απζεληηθφ πιηθφ πξνο επεμεξγαζία. Σαπηφρξνλα, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηα ειεθηξνληθά αξρεία Τπνπξγείσλ ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαζψο θαη δηεζλή ειεθηξνληθά αξρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Γηνίθεζε αιιά θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 
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  Β΄  ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 
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Β΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ Β’ ΚΤΚΛΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΦΑΖ 

 

ην πιαίζην ηνπ Β΄ θχθινπ εθπνλείηαη κηα (1) ζπιινγηθή εξγαζία (case studies) απφ ηνπο 

ζπνπδαζηέο θάζε ηκήκαηνο, πάλσ ζε επηιεγκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο 

εμεηδίθεπζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο επξχηεξεο αλάγθεο θαη δεηήκαηα πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ, σο κειινληηθά ζηειέρε ηεο δεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

ηφρνο ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο είλαη ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ α΄ θχθινπ ηεο εηδηθήο θάζεο, κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

ζπνπδαζηψλ, θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ επαθνινπζνχλ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ηνπ πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη άκηιιαο θαη 

ηεο θνπιηνχξαο ηεο νκάδαο εξγαζίαο, κέζα απφ ηελ «απφ θνηλνχ» αλάιεςε γξαπηψλ 

εξγαζηψλ κε ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ θαη πνιπκέζσλ. 

 

 

ΗΗ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΗΚΡΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Με ην πέξαο ηνπ α΄θχθινπ ηεο εηδηθήο θάζεο αλαηίζεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο / ζηξηεο ε 

εθπφλεζε αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ εξγαζηψλ (κέρξη 5.000 ιέμεηο αλά ζπνπδαζηή / ζηξηα), ηηο 

νπνίεο ππνζηεξίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ β΄θχθινπ. Οη εξγαζίεο απηέο εληάζζνληαη ζην 

πιαίζην επξχηεξεο κειέηεο-εθαξκνγήο δεηεκάησλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν πνιηηηθήο 

ζηα πεδία εμεηδίθεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

Ζ εξγαζία πνπ ζα εθπνλήζνπλ νη ζπνπδαζηέο/ζηξηεο ηεο ΗΘ‟ εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο, ζα 

έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά :  

 αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα πνπ απαηηνχλ ηφζν ζεσξεηηθή αλάιπζε φζν θαη 

επηζηεκνληθή επεμεξγαζία θαη ηεθκεξίσζε  

 εληάζζεηαη ζε έλα νινθιεξσκέλν θαη απηφλνκν πιαίζην ζπγθξφηεζεο θαη 

παξνπζίαζεο, ζηελ θαηεχζπλζε κίαο κειέηεο ή έξεπλαο  

 εθπνλείηαη απφ νκάδεο ζπνπδαζηψλ/ζηξηψλ θάησ απφ ηελ επίβιεςε θαη επζχλε 

ελφο ή δχν θαζεγεηψλ  

 αμηνπνηείηαη εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο 

 

Ζ δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 

 Πξνζδηνξηζκφ επξχηεξσλ ζεκάησλ –θεληξηθψλ ηίηισλ εξγαζηψλ- ζηελ 

θαηεχζπλζε κηαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο ή έξεπλαο, πνπ αθνξνχλ ζηνπο άμνλεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, κε επζχλε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

Τπεπζχλνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο.  

 ρεδηαζκφ ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ ηειηθή κειέηε θαη 

θαηακεξηζκφο ηνπο ζε ηίηινπο κηθξψλ εξγαζηψλ, απφ ηνπο δηδάζθνληεο.  

 Αλάζεζε απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δηδάζθνληεο, επί κέξνπο ζεκάησλ θαη ηίηισλ εξγαζηψλ ζε νκάδεο ζπνπδαζηψλ.  
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 Απηέο νη νκάδεο εξγαζίαο απνηεινχληαη απφ ηξία έσο ηέζζεξα άηνκα θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ ηξίσξεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο επηβιέπνληεο 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο. 

 Δθπφλεζε ησλ κηθξψλ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 4 κελψλ πξαθηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη παξαθνινχζεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο, ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ.  

 Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ β΄θχθινπ ηεο εηδηθήο θάζεο, 

ζηε βάζε πξνγξάκκαηνο παξνπζηάζεσλ, παξνπζία ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπνπδαζηψλ.  
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ΠΓ-01: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΣΖΝ 

    ΔΛΛΑΓΑ & ΣΖΝ Δ.Δ. 
 

 

 

Η.  ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

Ζ εξγαζία απνζθνπεί ζηελ εκβάζπλζε ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

θχθινπ καζεκάησλ.  Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ 

θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ επαθνινπζνχλ. 

 

 

ΗΗ.  ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

Σα ζέκαηα ησλ εξγαζηψλ πξνζδηνξίδνληαη ζηε βάζε επξχηεξσλ ζεκάησλ – θεληξηθψλ 

ηίηισλ εξγαζηψλ.  ηελ ζπλέρεηα αλαηίζεληαη επηκέξνπο ηίηινη εξγαζηψλ πξνο εθπφλεζε 

ζε νκάδεο αηφκσλ ζηνλ άμνλα «Δηδηθά Θέκαηα Πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ:  ρεδηαζκφο – Γηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε ΚΠ – ΠΔΠ- Δπηρεηξεζηαθά 

ηνκεαθά Πξνγξάκκαηα – Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο». 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηα ζέκαηα: 

 Ο Πξνγξακκαηηζκφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα γηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

 Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα  

 Οξγάλσζε Τπνδνκψλ Τπνδνρήο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

 Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξψλ θαη πλνρήο 

 Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο  (INTERREG, EQUAL,LEADER,URBAN) 

 Πξνγξάκκαηα Οινθιεξσκέλεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο 

 Μεγάια Έξγα  
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ΠΓ-02: ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

& ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

 

 

Η.  ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

Ζ ζπιινγηθή εξγαζία απνζθνπεί ζηελ εκβάζπλζε ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ θχθινπ καζεκάησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

ζπνπδαζηψλ θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ επαθνινπζνχλ. 

 

 

ΗΗ.  ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ   

 

Σα ζέκαηα ησλ εξγαζηψλ πξνζδηνξίδνληαη ζηε βάζε επξχηεξσλ ζεκάησλ – θεληξηθψλ 

ηίηισλ εξγαζηψλ.  ηελ ζπλέρεηα αλαηίζεληαη επηκέξνπο ηίηινη εξγαζηψλ πξνο εθπφλεζε 

ζε νκάδεο αηφκσλ ζηνλ άμνλα «Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ». Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 Ζ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε θαη ε πνιπβάζκηα απηνδηνίθεζε ζηηο ρψξεο κέιε ηεο 

Δ.Δ.: Σν Οκνζπνλδηαθφ θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Μνληέιν Οξγάλσζεο. 

 Νέεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο ζηηο ρψξεο κέιε ηηο Δ.Δ. 

 Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ΟΣΑ:  Ζ εκπεηξία ηεο Διιάδαο θαη ησλ 

ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. 

 Αμηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

ΟΣΑ: αλάιπζε θαη ζπκπεξάζκαηα  

 Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε αξκνδηνηήησλ αλά ηνκέα : ζεζκηθφ πιαίζην, ηξφπνη 

άζθεζεο, νηθνλνκηθά κεγέζε  

 Δλνπνηεκέλε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε θαηεγνξηψλ ΟΣΑ θαη λνκηθψλ ηνπο 

πξνζψπσλ : αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ ΟΣΑ ζε ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά 

νηθνλνκηθά κεγέζε  

 πζηήκαηα θαηαλνκήο θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ : θξηηήξηα, ηεθκεξίσζε, 

κνληέια 

 Γεκνζηνλνκηθή Απνθέληξσζε: Πεξηθέξεηεο, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. 

 Μεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζηηο πεξηθέξεηεο, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, αλά ηνκέα. 

 Οη ΟΣΑ ησλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ (κεηξνπνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο, δηαδεκνηηθή 

ζπλεξγαζία, δηαρείξηζε θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο θιπ)  
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ΠΓ-03: ΥΧΡΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΔΡΓΧΝ 
 

 

 

Η.  ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

Ζ ζπιινγηθή εξγαζία απνζθνπεί ζηελ εκβάζπλζε ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ θχθινπ καζεκάησλ.  Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ ζπνπδαζηψλ θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ 

επαθνινπζνχλ. 

 

 

ΗΗ.  ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ  

 

Σα ζέκαηα ησλ εξγαζηψλ πξνζδηνξίδνληαη ζηε βάζε επξχηεξσλ ζεκάησλ – θεληξηθψλ 

ηίηισλ εξγαζηψλ.  ηελ ζπλέρεηα αλαηίζεληαη επηκέξνπο ηίηινη εξγαζηψλ πξνο εθπφλεζε 

ζε νκάδεο αηφκσλ ζηνλ άμνλα «Γηνίθεζεο – Αμηνιφγεζε – Γηαρείξηζε Υσξνηαμηθψλ / 

Πνιενδνκηθψλ / Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ» 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη  θάπνηα ζέκαηα: 

 Σν πξφγξακκα Natura 2000: πεξηερφκελν, Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην, εθαξκνγή  

 Οη Βηφηνπνη ηεο Διιάδαο 

 Σν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα: αμηνιφγεζε 

εθαξκνγήο θαη πξνηάζεηο αλαδηάξζξσζεο  

 Πνιηηηθέο γηα ην Υσξνηαμηθφ ρεδηαζκφ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα 

 INTERREG 

 ΑΚΥ 

 TERRA 

 URBAN 

 ARCHIMED 

 Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο Υσξνηαμηθφο θαη Πεξηβαιινληηθφο ρεδηαζκφο 

 Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 

 πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο (GIS) γηα ηνλ Υσξνηαμηθφ ρεδηαζκφ 

 Οξγάλσζε Παξαηεξεηεξίνπ Υσξνηαμίαο : 

 Γεσγξαθηθέο Πιεξνθνξίεο-Υσξνηαμηθνί Γείθηεο 

 Πξνγξάκκαηα  Γξάζεηο γηα ην Πεξηβάιινλ 

 LIFE 

 MED-POL 

 Έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην Γ΄ ΚΠ 
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ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 
 

ΠΓ-Δ05: ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ  &   

               ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ 
 

 

 

Η.  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 ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (α.' θαη β.' βαζκνχ).  Ζ παξνπζίαζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. 

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα έρνπλ απνθηήζεη έλα ζχλνιν 

γλψζεσλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε δξάζε θαη ησλ δχν επηπέδσλ ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ , ψζηε λα απνθηήζνπλ 

ηε δεμηφηεηα αληηκεηψπηζεο ηνπο. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα εμεηαζηνχλ θαη αλαιπζνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

1. σέζειρ Κπάηοςρ - Πολίηη 

 Σέιε & θφξνη ππέξ ΟΣΑ 

 Απαιινηξηψζεηο 

 Αληηθεηκεληθή επζχλε ΟΣΑ 

 Πξνζιήςεηο 

 Εεηήκαηα επνπηείαο 

 Δθπιήξσζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ / εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 

 

2. Ποιόηηηα Εωήρ 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Δκπεηξηθφ πιηθφ ζε θαθέινπο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηηο εηζεγήζεηο. 
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ΠΓ-Δ06: ΘΔΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & Μ.Κ.Ο. 

 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη ηνλ ηξίην ηνκέα ηεο 

Οηθνλνκίαο, ν νπνίνο απαξηίδεηαη απφ ζπλεηαηξηζκνχο, ηακεία αιιεινβνήζεηαο, ελψζεηο, 

ηδξχκαηα θαη ΜΚΟ. Οη δξάζεηο ηνπ δελ εληάζζνληαη νχηε ζηνλ δεκφζην νχηε ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

Ο ηξίηνο ηνκέαο ζπκκεηέρεη κε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, ηε θξνληίδα γηα ηελ πγεία, ηελ παηδεία, ηελ θαηνηθία, ηηο έξεπλεο, ηνλ 

πνιηηηζκφ, ηε ζξεζθεία κέρξη ηηο ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο γηα αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε, 

ηα ηακεία πγείαο θαη ζχληαμεο, ηνπο αγξνηηθνχο θαη αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. 

Οη νξγαληζκνί Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο έρνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: 

- Σελ νξγάλσζή ηνπο κε επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα 

- Σελ επηδίσμε νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηαπηφρξνλα 

- Σελ ηθαλφηεηά ηνπο λα βξίζθνπλ θαηλνηφκεο θαη δπλακηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα 

ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

- Σελ ζπκβνιή ηνπο ζε κηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ εληζρχεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Ζ γλψζε ησλ πνηθίισλ δξάζεσλ  ηνπ ηξίηνπ ηεο νηθνλνκίαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο πνιηηηθέο είηε λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ 

αληίζηνηρεο. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 Γεληθά ζέκαηα Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο  

 Σνπηθή Αλάπηπμε θαη Κνηλσληθή Οηθνλνκία 

 Δλεξγψληαο Σνπηθά γηα ηελ Απαζρφιεζε 

 πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

 Ο ξφινο θαη ε δπλακηθή ησλ Μ.Κ.Ο. 

 Σνπηθφ χκθσλν Απαζρφιεζεο 

 Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε ζηνλ Πνιηηηζκφ 

 Αζιεηηθά σκαηεία 

 Δλζσκάησζε ησλ ΑκεΑ. 

 Ηεξαξρία θαη Καλνληζηηθφ Πιαίζην ησλ Οξγαληζκψλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο 

 Νενιαία θαη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο  

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ -  ΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

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

Δθδφζεηο Παπαδήζε                                                             
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ΓΚΗΟΡΓΚΗ ΦΟΣΔΦ, Η Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ, Δθδφζεηο Φηιίζησξ            

ΠΑΝΣΔΛΖ ΚΛΗΑ ΚΑΗ ΑΣΔΡΖ ΥΟΤΛΗΑΡΑ, Η Γηπισκαηία ηεο Κνηλσλίαο ησλ 

Πνιηηψλ, Δθδφζεηο Παπαδήζε                                                                                                

Κείκελν ηνπ ΥΡΖΣΟΤ ΦΡΑΓΚΟΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ κε ζέκα «Με-Κπβεξλεηηθέο 

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

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή. Μηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε» ηνπ Παλαγηψηε Σζάθσλα, Δθδφζεηο 

ηδέξεο                                                                        

ΑΝΣΧΝΖ ΜΑΚΡΤΓΖΜΖΣΡΖ, Κξάηνο θαη Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ, 

Μεηακεζνλχθηηεο Δθδφζεηο                                                                                   

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

Δθδφζεηο Θεκέιην     

ΜΑΝΟΛΖ ΥΡΤΑΚΖ, ΓΖΜΖΣΡΖ ΕΗΧΜΑ, ΝΣΔΠΖ ΚΑΡΑΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ, 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΥΑΣΕΑΝΣΧΝΖ, Πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο, ζπιινγηθφ γηα ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο, Δθδφζεηο άθθνπια                                                                                                                                                    

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΑΝΟΤ, Γηνίθεζε, πνιίηεο θαη Γεκνθξαηία, Δθδφζεηο  Παπαδήζεο 

NIKLAS LUHMANN, Ννκηκνπνίεζε κέζσ δηαδηθαζίαο, Δθδφζεηο Κξηηηθή (γηα 

πξνρσξεκέλε αλαδήηεζε)                                            

ΝΗΚΖΣΑ ΛΗΟΝΑΡΑΚΖ, Οη ζπλέπεηεο ηνπ Γαηφζθπινπ. Κνηλσληθή πνιππινθφηεηα θαη 

ΜΜΔ, Δθδφζεηο Παπαδήζε                                      

 

Άπθπα 

Γεκνθξαηία, ηερλνινγία  θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, άξζξν ζην Βήκα (13/7/2003) ηνπ 

ΓΗΧΡΓΟΤ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ (ζαο ην είρα κνηξάζεη ζηε ηάμε)                                                                                                          

Γηαηί απνηπγράλνπλ νη κεηαξξπζκίζεηο, άξζξν ηνπ ΝΗΚΟΤ ΜΟΤΕΔΛΖ ζην Βήκα 

(29/6/2003).         

Μεηαξξχζκηζε θαη θνκκαηηθνθξαηία, άξζξν ηνπ ΝΗΚΟΤ ΜΟΤΕΔΛΖ ζην Βήκα 

(ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ, ζαο ην ζηέιλσ κε e-mail)                                                                            

Κνηλσλία Πνιηηψλ, πεξηνδηθή έθδνζε ηεο Κίλεζεο Πνιηηψλ γηα ηελ Παξέκβαζε. Όια ηα 

ηεχρε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν www.paremvassi.gr                                                                                     

 

Ένηςπα 

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

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

Έθδνζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο ΜΚΟ ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ       

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

ΜΚΟ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ              

Η Δπηηξνπή θαη νη κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί. Οηθνδφκεζε ηζρπξφηεξεο εηαηξηθήο 

ζρέζεο, έγγξαθν εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο πνπ ππνβιήζεθε απφ ηνλ πξφεδξνο Prodi θαη 

ηνλ αληηπξφεδξν Kinnock                   

http://www.paremvassi.gr/
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Euro Citizen Action Service, A guide to European Union funding for NGOs 

www.ecas.org.                                                               

ρνιηαζκφο ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

«Δζληθνχ πκβνπιίνπ Σνπξηζκνχ». Πεξηιακβάλεηαη ζηνλ απνινγηζκφ γηα ην 2002. 

Έθδνζε ΔΣΔ. 

 

Γιδακηοπικό 

 

ΓΗΑΝΝΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ. Γηδαθηνξηθφ κε ζέκα «Ο ξφινο ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα ζηελ 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε». Πάληεην Παλεπηζηήκην 2002 (Βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηήκηνπ). 

http://www.ecas.org/
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ΠΓ – Δ07: ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ ΔΡΓΧΝ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ ηερληθψλ ζηε 

ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη δεκφζηεο ζπκβάζεηο αθνξνχλ ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο θαη ηελ 

αλάζεζε έξγσλ, απφ κηα δεκφζηα αξρή, φπσο είλαη νη εζληθέο δηνηθεηηθέο αξρέο, ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ή νη νξγαληζκνί πνπ εμαξηψληαη απφ δεκφζηεο αξρέο. Σν 2002 νη δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο αλήιζαλ ζε 1.500 δηζ. EUR, δει. ζην 16 % ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο (ΑΔγρΠ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ νηθνλνκηθή ηνπο ζεκαζία γηα ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά είλαη επνκέλσο πνιχ κεγάιε. Με ηε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ ζε 25 θξάηε 

κέιε, απφ ην Μάην ηνπ 2004, απμήζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν νη δηαζπλνξηαθέο επθαηξίεο 

γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Δπίζεο, νη αγνξαζηέο ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ 

ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο επεηδή ζα ππάξρεη κεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο. Αλακθίβνια νη 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζέηνπλ ην δήηεκα ηνπ ξφινπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία 

θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ δηαηεξεί κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 

Διδικοί ζηόσοι: 

Σν  ελ ιφγσ εξγαζηήξην ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ην θαζεζηψο πνπ 

δηέπεη ζήκεξα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (δηαθνξεηηθφ ζε θάζε ηνκέα πνιηηηθήο), ψζηε λα 

γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ζχλαςεο αλάινγσλ ζπκβάζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε επίπεδν 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Κοινό λεξιλόγιο για ηιρ δημόζιερ ζςμβάζειρ 

 

2. Σομείρ ηων Γημοζίων ςμβάζεων  

 Νέεο νδεγίεο  

 Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ  

 Γεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο χδξεπζεο, ηεο 

ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ  

 δεκφζηεο ζπκβάζεηο εμσηεξηθήο αλάζεζεο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ (SLA) 

 Οη δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο.  

 

3. Ένδικα μέζα  

 Γεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, έξγσλ θαη ππεξεζηψλ  

 Σνκείο χδξεπζεο, ελέξγεηαο, κεηαθνξψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ  

 

4. Ζλεκηπονική μοπθή ηων δημοζίων ζςμβάζεων  

 Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε: e-Government  

http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l22008.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l22009.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l22010.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l22010.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l22006a.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l22006b.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l24226b.htm#PROCUREMENT
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5. ςμππάξειρ ιδιωηικού και δημοζίος ηομέα 

 Πξάζηλν Βηβιίν ζρεηηθά κε ηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα  

 Οη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ζην θνηλνηηθφ δίθαην  

 

ΗΗΗ. ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

http://mopadis.cieel.gr 

 

http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l22012.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l22011.htm
http://mopadis.cieel.gr/
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ΠΓ-Δ08: ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ &  ΔΠΗΛΤΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα βειηηψζεη ηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηε επθαηξία λα: 

- Πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

- Αλαγλσξίζνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη λα 

ζπδεηήζνπλ θξηηήξηα επηινγήο κεηαμχ ηνπο 

- Αλαιχζνπλ ζεκαληηθέο ηερληθέο πηπρέο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

- Δμαζθεζνχλ ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 

 

ΗΗ. ANTIKEIMENO ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 Δηζαγσγηθή Άζθεζε: Άζθεζε δηαπξαγκάηεπζεο ζε κηθξέο νκάδεο 

 Θεσξεηηθφ πιαίζην – Σξφπνη πξνζέγγηζεο: Σξφπνη πξνζέγγηζεο ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο  

 Δμάζθεζε: Δμάζθεζε ζηε δηαπξαγκάηεπζε – πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή 

δηαπξαγκάηεπζεο, αλαζθφπεζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
 

ΠΓ-Δ09: 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.  

 

Διδικοί ζηόσοι: 

ηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε κε ζεκάησλ ρεδηαζκνχ Πιαηζίνπ Πηζηνπνίεζεο 

Κπβεξλεηηθψλ sites/ Ππιψλ. Θα δσζεί 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.  

- Καηαλφεζε θξηηεξίσλ πνηφηεηαο ηζηνζειίδσλ 

- Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ αμηνιφγεζε ηζηνζειίδσλ 

- Δμνηθείσζε κε εξγαιεία  αλάπηπμεο  ηζηνζειίδσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα δεκηνπξγία ζπληήξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηζηνζειίδσλ. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Διζαγωγή  ζηα  επγαλεία  Γημιοςπγίαρ  Ηζηοζελίδων- FrontPage 

 Ση είλαη ν Παγθφζκηνο Ηζηφο 

 Ση είλαη νη ηζηνζειίδεο θαη ε γιψζζα HTML 

 Γηαθνκηζηήο Ηζηνχ, ηνπνζεζία ηζηνχ 

 Αξρεία πνιπκέζσλ ζε ηζηνζειίδεο 

 Δηζαγσγή ζηελ δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ 

 Δξγαιεία Γεκηνπξγίαο Ηζηνζειίδσλ 

 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ FrontPage 

 

2. Βαζικέρ  μοπθοποιήζειρ  ιζηοζελίδων 

 Γεκηνπξγία ηνπνζεζίαο ηζηνχ κε ρξήζε νδεγνχ, 

 κε ρξήζε πξνηχπνπ. Κελφο ηζηφο. 
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 Γηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ 

 Δηζαγσγή θεηκέλνπ, εηζαγσγή αξρείνπ ζε ηζηνζειίδα, 

 βαζηθέο κνξθνπνηήζεηο 

 Τπεξζχλδεζκνη, ζειηδνδείθηεο 

 

3. Διζαγωγή  πολςμέζων 

 Πξνζζήθε  Δηθφλαο-Γξαθηθψλ 

 πλδπαζκφο θεηκέλνπ-εηθφλαο 

 Δηθφλα  θφληνπ 

 χλδεζκνη  απφ εηθφλα 

 Δηζαγσγή  ήρνπ θαη θηλνχκελεο  εηθφλαο 

 

4. Πίνακερ – Πλαίζια - Φόπμερ 

 Γεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία πίλαθα 

 Δηζαγσγή   θαη  δηαρείξηζε   πιαηζίσλ 

 Κνηλφρξεζηα πεξηγξάκκαηα θαη γξακκέο πινήγεζεο 

 Θέκαηα ζην FrontPage 

 Γεκηνπξγία  ελζσκαησκέλσλ  θχιισλ  ζηπι 

 

5. Πίνακερ – Πλαίζια - Φόπμερ 

 Γεκηνπξγία  δηαζπλδεδεκέλσλ  θχιισλ  ζηπι 

 Γεκηνπξγία θφξκαο  κε  νδεγφ  θφξκαο 

 Γεκηνπξγία  θφξκαο  απφ ηελ  αξρή, εηζαγσγή 

 θαη επεμεξγαζία βαζηθψλ ρεηξηζηεξίσλ θφξκαο 

 Πξφηππα  ζειίδσλ  κε  θφξκεο 

 

6. Πποζθήκη   Δθέ 

 Γηαρεηξηζηήο  πηλαθίδαο  δηαθεκίζεσλ 

 Μεηξεηήο  επηζθέςεσλ 

 Πιαίζην θπιηφκελνπ  θεηκέλνπ 

 Κνπκπηά αηψξεζεο 

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο εκθάληζεο εηθφλαο 

 Πίλαθαο  πεξηερνκέλσλ  θ.ι.π. 

 

7. Νέερ ηεσνολογίερ ζηην ανάπηςξη 

 Έµθαζε ζηηο ηερλνινγίεο/πξσηφθνιια πίζσ απφ ηελ πινπνίεζε ηξφπσλ 

επηθνηλσλίαο (chat, forums) θαη E-democracy, e-government. 

 

ΗII. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

Web Design with HTML, Microsoft Press 

MANFRED KNOBLOCH, et al., Web Design with XML: Generating Webpages with 

XML, CSS, XSLT and Format  

ΓΡ. ΠΤΡΟ ΤΡΜΑΚΔΖ, Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ Τπνινγηζηή 
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Αξρείν Έξγσλ - Μειέηεο ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. 

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

J. KOMORN, Chat…Chat…Chat, 2000 

Internet: The Complete Reference, Mc Graw Hill, 1999 

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

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

E. ROSEN, Personal Videoconferencing, Manning Publications, 1996 

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

Σερλνινγηψλ, 1999 

DANIEL. A. TAUBER – BRENDA KIEMAN – MOLLIE. E. HOLZSCHLAG, Πιήξεο 

Δγρεηξίδην ηνπ Frontpage 2000, 1999 
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ΠΓ-E10: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 
    

 
 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

ην εξγαζηήξην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή Λήςε Απφθαζεο. πγθεθξηκέλα, 

πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ιήςεο απνθάζεσλ δίλνληαο έκθαζε ζηε δηαδηθαζία 

ζπιινγήο, ειέγρνπ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ αθελφο θαη αθεηέξνπ ζηελ 

εξκελεία ησλ ηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS.   
 

Διδικοί ζηόσοι: 

Ζ εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε πνζνηηθέο κεζφδνπο θαη κε πξφηππα ιήςεσο 

απνθάζεσλ. Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε εμνηθείσζε 

κε ηηο κεζνδνινγίεο ζηαηηζηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ, κε ηηο κεζνδνινγίεο πεξηγξαθηθήο 

παξνπζίαζε δεδνκέλσλ θαη κε ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο 

θαη ηνπ ηξφπνπ ζπκβνιήο ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

 

ΗI. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 Δηζαγσγή  ζηε ηαηηζηηθή Λήςε Απνθάζεσλ 

 Δηζαγσγή ζην ηαηηζηηθφ παθέην SPSS 

 ηαηηζηηθή Παξνπζίαζε Γεδνκέλσλ 

 ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία κε ρξήζε ηνπ SPSS
 
 

 Μειέηε Πεξίπησζεο 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

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

Γεδνκέλσλ ζηελ Τγεία, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 2003 

ΜΑΥΑΗΡΑ, Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή Θεσξία θαη Αζθήζεηο Κνιχβα, Δθδφζεηο Εήηε, 

1999 

D. C. MONTGOMERY, Design and Analysis of Experiments, Δθδφζεηο John Willey & 

Sons, 1995 

DOWDY, Statistics for Research, Shirley, 1993 

ΥΑΣΕΖΠΑΝΣΔΛΖ, Αλάιπζε Γεδνκέλσλ κε ηε Βνήζεηα ηαηηζηηθψλ παθέησλ, 

Δθδφζεηο  Εήηε, 1998 

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

CARVER,  Doing Data Analysis with SPSS 10.0, 2000 

                                                 

 ζα γίλεη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε εθφζνλ επαξθεί ν ρξφλνο 
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ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 

 

 

Η. 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 Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Ζ 

κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζεκαζηνινγηθή θαη δηεξεπλεηηθή δηάζηαζε ηεο 

γιψζζαο, κέζσ κηθξψλ εξγαζηψλ θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο. 

  

 

ΗΗ. 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 β΄θχθινπ ηεο εηδηθήο 

θάζεο ζπνπδψλ θαη εθπφλεζε εξγαζηψλ ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ. 

 

 

ΗΗΗ.  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 Δπξσπατθέο θαη Δζληθέο επίζεκεο Δθδφζεηο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο 

απζεληηθφ πιηθφ πξνο επεμεξγαζία. Σαπηφρξνλα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ειεθηξνληθά 

αξρεία Τπνπξγείσλ θαη δηεζλψλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 

ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε. 
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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/

