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Ειςαγωγι 

 
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα ςτθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ τθσ, θ οποία είναι θ 
εκπαίδευςθ εξειδικευμζνων ςτελεχϊν, με ςφγχρονθ διοικθτικι αντίλθψθ, ικανϊν να 
επιφορτιςτοφν με επιτελικοφ χαρακτιρα κακικοντα και να ςυμμετάςχουν ςτθ 
διαμόρφωςθ, παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ, αξιολόγθςθ και επανεκτίμθςθ δθμόςιων 
πολιτικϊν.   
 
Στθν πορεία των 30 ετϊν λειτουργίασ τθσ Σχολισ, γίνεται ςυνεχισ προςπάκεια εξζλιξθσ των 
Προγραμμάτων πουδϊν, ϊςτε να ανταποκρίνονται κάκε φορά ςτισ ανάγκεσ και τισ 
προτεραιότθτεσ τθσ Διοίκθςθσ, διατθρϊντασ τθν επιςτθμονικι τουσ βαρφτθτα. Στο πλαίςιο 
αυτό, ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηουν οι Υπεφκυνοι/εσ Σπουδϊν και Ζρευνασ, οι οποίοι/εσ 
επικουροφν το/τθ Διευκυντι/τρια ςτο ςχεδιαςμό και τθν επιςτθμονικι εποπτεία τθσ 
υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, κακϊσ και το διοικθτικό προςωπικό τθσ Σχολισ 
που ςυνδράμει οργανωτικά ςτθν υλοποίθςθ αυτοφ. Τζλοσ, μείηονοσ ςπουδαιότθτασ είναι θ 
ςυνειςφορά των διδαςκόντων/ςκουςϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
 
Οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςισ τουσ ςτθ Σχολι, κρίνεται 
ςθμαντικό να γίνονται κοινωνοί οριςμζνων βαςικϊν αρχϊν, οι οποίεσ προςδιορίηονται ςτο 
ίδιο το Σφνταγμα και διζπουν το Ρρόγραμμα Σπουδϊν, ιτοι: θ προςωπικι ελευκερία, θ 
αςφάλεια, θ ιςότθτα, θ κοινωνικι αλλθλεγγφθ, το κράτοσ δικαίου και θ νομιμότθτα τθσ 
δράςθσ τθσ Διοίκθςθσ, θ διαφάνεια και θ αναλογικότθτα, θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, θ αφοςίωςθ 
ςτθν Ρατρίδα και τθ Δθμοκρατία και το κακικον υπθρεςίασ του Λαοφ. Ωςτόςο, ο 
διοικθτικόσ μθχανιςμόσ, ςτον οποίο οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα κλθκοφν να υπθρετιςουν ωσ 
απόφοιτοι τθσ ΕΣΔΔΑ, οφείλει να διακρίνεται κι από άλλεσ, μθ ςυνταγματικά 
κατοχυρωμζνεσ, κοινωνικά καταςκευαςμζνεσ αξίεσ που δίνουν βακφτερο, ουςιαςτικότερο, 
πιο απτό, νόθμα ςτθ λειτουργία τθσ Διοίκθςθσ και τισ οποίεσ το παρόν Ρρόγραμμα 
Σπουδϊν, αλλά και το μακθςιακό υπόδειγμα προτάςςουν, όπωσ το κοινό όφελοσ, θ θκικι 
ςυμπεριφορά, τα ελλθνικά πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά και ο επαγγελματιςμόσ ανοιχτϊν 
οριηόντων.  
 
Συνεπϊσ, με το Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ ΚΔ’ Εκπαιδευτικισ Σειράσ «Κοςμάσ Ψυχοπαίδθσ», 
προτάςςεται ζνα πλαίςιο αξιϊν, ζναντι μίασ εργαλειακισ κεϊρθςθσ, το οποίο ζρχεται να 
νοθματοδοτιςει πλθρζςτερα τόςο το περιεχόμενο των ςπουδϊν, όςο και γενικότερα τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτθ Σχολι. Θ επιλογι αυτι, κακορίηει και το απϊτερο όραμα τθσ 
εκπαίδευςθσ ςτθν ΕΣΔΔΑ, το οποίο ζγκειται ςτο να καλλιεργεί ταυτόχρονα τθ ςυηιτθςθ και 
για τα μζςα-εργαλεία, αλλά και για τουσ ςκοποφσ που θ χριςθ των μζςων-εργαλείων 
υπθρετεί.   
 
Είναι κοινϊσ αποδεκτό ότι οι ενιλικοι/εσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ειςάγονται ςτθ Σχολι 
διεπόμενοι από ςυγκεκριμζνεσ αξίεσ και ςτάςεισ ωσ απόρροια των προςλαμβανουςϊν 
τουσ. Επομζνωσ, το διακφβευμα για τθν ΕΔΔΑ είναι, μζςα από τθν ανάπτυξθ των 
δεξιοτιτων και τθσ αυτο-εκτίμθςθσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, τθν ενκάρρυνςθ τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ και τθν ανάμειξθ μεγάλου μζρουσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτισ δραςτθριότθτεσ 
τθσ ΕΣΔΔΑ, να μεταςχθματιςτοφν δεδομζνεσ αντιλιψεισ και να καλλιεργθκεί μια ςτάςθ 
ηωισ που να βαςίηεται ςε ζνα ςφςτθμα αξιϊν αποτζλεςμα μιασ εκπαιδευτικισ διεργαςίασ 
ανάπτυξθσ των ελεφκερων και ςυνειδθτοποιθμζνων προςωπικοτιτων και όχι απλά 
παροχισ υψθλοφ επιπζδου γνϊςεων. Κάτι τζτοιο είναι μια αναπόφευκτθ αναγκαιότθτα για 
όςουσ αντιλαμβάνονται τθ Δθμόςια Διοίκθςθ όχι ωσ απλό επάγγελμα, αλλά ωσ πραγματικι 
αποςτολι και ευκφνθ απζναντι ςτον κόςμο και τον άνκρωπο, ςτθν κοινωνία και τον πολίτθ. 
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Στο πλαίςιο αυτό, μζςω του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ ΚΔ’ Σειράσ τθσ ΕΣΔΔΑ, 
καλλιεργείται το επιδιωκόμενο προφίλ των αποφοίτων, ωσ ςτελεχϊν με επαγγελματιςμό, 
αξίεσ, ικανϊν να εργάηονται υπεφκυνα και αποδοτικά, με ειδικευμζνθ και ςφγχρονθ γνϊςθ, 
ςυνεχι εγριγορςθ και υψθλι προςαρμοςτικότθτα ςτα νζα δεδομζνα του ελλθνικοφ, 
διεκνοφσ και ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ, με ικανότθτεσ επίλυςθσ πολφπλοκων 
προβλθμάτων, ςχεδιαςμοφ και άςκθςθσ δθμοςίων πολιτικϊν, κακϊσ και διοίκθςθσ πόρων 
(ανκρϊπινων και υλικϊν). 
 
Ραράλλθλα, μζςω τθσ ευρφτερθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, γίνεται προςπάκεια να 
καλλιεργθκεί μια διοικθτικι κουλτοφρα ανοιχτϊν οριηόντων, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να 
γίνονται κοινωνοί των ςφγχρονων διοικθτικϊν μεκόδων και πρακτικϊν και να διευρφνεται 
το πεδίο προβλθματιςμοφ τουσ, ζτςι ϊςτε να μπορζςουν όχι μόνο να εφαρμόςουν ςτθν 
πράξθ τισ γνϊςεισ-δεξιότθτεσ που κα ζχουν αποκτιςει, αλλά και να ζχουν τθν ικανότθτα 
ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν και ευκυνϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και, εν τζλει, να 
ςυνειςφζρουν ςτθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ. 
 
Θ μεγαλφτερθ επιτυχία του Ρρογράμματοσ ςυνίςταται ςτθ δθμιουργία ςτελεχϊν επιτελικοφ 
χαρακτιρα, τα οποία, μετά τθν αποφοίτθςι τουσ από τθ Σχολι, απ’ όποια κζςθ κι αν 
υπθρετιςουν, είτε μάνατηερ, είτε εξειδικευμζνου εμπειρογνϊμονα, κα διακρίνονται για το 
ικοσ και τον επαγγελματιςμό τουσ, τθν ανιδιοτζλεια και τθν ακεραιότθτά τουσ, 
υπθρετϊντασ μζςα από τθν εργαςία τουσ το τρίπτυχο τθσ αποτελεςματικότθτασ – 
αποδοτικότθτασ – ποιότθτασ. 
 
Για τθν επίτευξθ όλων των ανωτζρω, το Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ ΚΔ’ εκπαιδευτικισ ςειράσ 
αξιοποιεί, κυρίωσ, μεκόδουσ και τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εκπαίδευςθ 
ενθλίκων, οι οποίεσ κρίνεται ότι ανταποκρίνονται καλφτερα ςτο προφίλ των 
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ Σχολισ, όπωσ αυτό διαμορφϊνεται κατά τα τελευταία ζτθ. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, το μακθςιακό υπόδειγμα που προάγεται περιλαμβάνει μία ςειρά 
τρόπων/μορφϊν διδαςκαλίασ/εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικϊν μεκόδων/τεχνικϊν και 
μεκόδων αξιολόγθςθσ και επίδοςθσ, προερχόμενων από τισ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων, και χρθςιμοποιοφνται ανά μάκθμα αποκλειςτικά ι ςυνδυαςτικά. Υπό το 
ανωτζρω πρίςμα, μζςα από το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν, επιδιϊκεται οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ να γίνουν «κοινωνοί» και όχι απαραίτθτα ςε βάκοσ «γνϊςτεσ» 
πλθκϊρασ κεματικϊν πεδίων. Με τον τρόπο αυτό, μζςα από μεκόδουσ ενεργθτικισ 
μάκθςθσ, θ γνϊςθ αποκτάται από το μεταςχθματιςμό των εμπειριϊν, διατθρϊντασ ζνα 
μζροσ τθσ ατομικισ πρωτοβουλίασ. 
 
Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ καλλιζργειασ μίασ ολιςτικισ προςζγγιςθσ ςχετικά με τθ 
Δθμόςια Διοίκθςθ, τόςο ςε κεωρθτικό, όςο και εφαρμοςμζνο επίπεδο -πάντα βάςει του 
αξιακοφ πλαιςίου που προτάςςεται- όλεσ οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ εντάςςονται ςε 
τζςςερισ επιςτθμονικζσ ενότθτεσ, τα Μεγακεματικά Πεδία: 1) Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί, 2) 
Οικονομία και Ανάπτυξθ, 3) Δθμόςιο Μάνατημεντ και Δθμόςια Διοίκθςθ, και 4) Θλεκτρονικι 
Διακυβζρνθςθ και Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, και επιχειροφν να 
καλφψουν το ςφνολο των γνϊςεων, των δεξιοτιτων και των ςτάςεων που αντιςτοιχοφν ςε 
αυτά.  
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Εν κατακλείδι, το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν, κεωροφμε ότι ςχθματίηει ζνα νζο μοτίβο για 
τισ ςπουδζσ, αλλά και τθ γενικότερθ λειτουργία τθσ ΕΣΔΔΑ, με: 
 

 τον αξιακό προςανατολιςμό τθσ εκπαιδευτικισ προςπάκειασ,  

 τθ ςτενότερθ ςφνδεςθ του επιδιωκόμενου ςκοποφ (επικυμθτό προφίλ αποφοίτου) 
με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,  

 τθν ζνταξθ όλων των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, όλων των φάςεων ςπουδϊν 
εντόσ μεγακεματικϊν πεδίων με,  ςυνακόλουκο, τον καλφτερο ςυντονιςμό και τθν 
αλλθλοςυμπλιρωςι τουσ,  

 ζνα μακθςιακό υπόδειγμα που καλλιεργεί τθν κριτικι ςκζψθ και τθ 
ςτοχαςτικότθτα,  

 τθν κακιζρωςθ ευκαιριϊν «διαλόγων», επιςκζψεων ςε φορείσ και ςυναντιςεων με 
κατάλλθλουσ επαγγελματίεσ, ϊςτε να εμπλουτίηεται ο γνωςτικόσ ορίηοντασ των 
εκπαιδευομζνων και να διευρφνονται  οι εμπειρίεσ τουσ,  

 μία διαδικαςία αξιολόγθςθσ με πολλζσ εργαςίεσ, λίγεσ γραπτζσ εξετάςεισ και 
αρκετζσ "επάρκειεσ",  

 μία φανερι προςπάκεια καλλιζργειασ πνεφματοσ ςυλλογικότθτασ, ςτθν οποία θ 
ίδια θ Σχολι πρωτοςτατεί, δίνοντασ ιδθ ζνα απτό παράδειγμα με τον τρόπο 
ςφνταξθσ του παρόντοσ Ρρογράμματοσ, και  

 τθν επιλογι εκείνων των διδαςκόντων που κα αναδείξουν τα δυνατά ςθμεία του 
Ρρογράμματοσ αυτοφ.  

 
Το μοτίβο αυτό κα επιδιϊξουμε να γίνει μοτίβο εργαςίασ των αποφοίτων τθσ Σχολισ ςτθ 
Διοίκθςθ, ϊςτε όλοι/εσ μαηί να ςυνειςφζρουμε ςτθν προϊκθςθ μεταρρυκμίςεων και, εν 
τζλει, τθν ωφζλιμθ για τθν κοινωνία λειτουργία τθσ Διοίκθςθσ.    
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Ι. Φάςεισ πουδϊν 

 
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν διαρκρϊνεται ςε τρεισ διαδοχικζσ Φάςεισ, όπωσ αυτζσ ορίηονται 
από το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο2 και εξειδικεφονται από τον οικείο Κανονιςμό Σπουδϊν.  
Ειδικότερα, θ εκπαίδευςθ ςτθ Σχολι διαρκεί  20 μινεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μθνιαίασ 
κατ’ ζτοσ άδειασ), είναι κεωρθτικι και πρακτικι και κατανζμεται ςε τρεισ διαδοχικζσ 
φάςεισ:  
 
«Η πρϊτθ φάςθ είναι κοινι για όλουσ και κατανζμεται ςε μικρότερεσ εναλλαςςόμενεσ 
περιόδουσ διδαςκαλίασ κεωρθτικϊν γνϊςεων και πρακτικισ άςκθςθσ / ςφνκεςθσ / 
δοκιμαςίασ.   
 
Στθ δεφτερθ φάςθ οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ παρακολουκοφν τα τμιματα, ςτα οποία ζχουν 
καταταγεί πριν από τθν εγγραφι τουσ ςτθ Σχολι. Η φάςθ αυτι περιλαμβάνει περιόδουσ 
ειδικισ εκπαίδευςθσ και περιόδουσ πρακτικισ άςκθςθσ κακϊσ και τισ τελικζσ εξετάςεισ.      
 
Στθν τρίτθ φάςθ, το κάκε τμιμα προετοιμάηει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ για τισ κζςεισ που 
προορίηονται».     
 
Θ διάρκεια των ανωτζρω φάςεων είναι: 

1. Κοινι Φάςθ Σπουδϊν: 4 μινεσ 
2. Ειδικι Φάςθ Σπουδϊν: 13 μινεσ 
3. Φάςθ Ρροετοιμαςίασ Διοριςμοφ: 1 μινασ 

 
Θ ςυμμετοχι ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ των φάςεων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν είναι 
υποχρεωτικι. 
 

1) Πρϊτθ Φάςθ: Κοινι Φάςθ πουδϊν 
 
Θ Κοινι Φάςθ πουδϊν, διάρκειασ τεςςάρων (4) μθνϊν, απευκφνεται ςτο ςφνολο των 
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, ανεξαρτιτωσ των επιςτθμονικϊν πεδίων από το οποίο προζρχονται. 
Δεδομζνθσ τθσ πρόκλθςθσ τθσ γνωςτικισ-ςυμπεριφορικισ ποικιλομορφίασ τουσ, θ φάςθ 
αυτι αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ ενόσ ενιαίου γνωςτικοφ υπόβακρου εκ των αντικειμζνων 
που κρίνονται απαραίτθτα για ζνα διοικθτικό ςτζλεχοσ, κακϊσ και ςτθν δθμιουργία μιασ 
κοινισ αντίλθψθσ για τισ ςπουδζσ ςτθ Σχολι και μιασ κοινισ γλϊςςασ επικοινωνίασ. 
 
Κατά τθν Κοινι Φάςθ Σπουδϊν, θ εκπαίδευςθ περιλαμβάνει: 

 Ρρόγραμμα Υποδοχισ & Ρροςανατολιςμοφ ςτθ Σχολι 

 Μακιματα Κορμοφ 

 Διατμθματικά Μακιματα Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

 Μακιματα Ξζνων Γλωςςϊν 

 Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ/ Διάλογοι  

  

                                                           
2
 Ρρόκειται για το ΡΔ 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α’/14.03.2007), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει από τουσ 

Ν. 4305/14 (ΦΕΚ 237/Α’/31.10.2014) και Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α’/11.05.2015). 
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2) Δεφτερθ Φάςθ: Ειδικι Φάςθ πουδϊν 
 
Θ Ειδικι Φάςθ πουδϊν αναπτφςςεται ςε δεκατρείσ (13) μινεσ και αποςκοπεί ςτθν 
καλλιζργεια επιςτθμονικϊν δεξιοτιτων και τθν υψθλοφ επιπζδου επαγγελματικι κατάρτιςθ 
των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, εςτιάηοντασ ςτθ κεματικι περιοχι Εξειδίκευςθσ του κάκε 
Τμιματοσ. 
 
Κατά τθν Ειδικι Φάςθ Σπουδϊν, θ εκπαίδευςθ περιλαμβάνει: 

 Μακιματα Κορμοφ 

 Μακιματα Τμθμάτων Εξειδίκευςθσ 

 Διατμθματικά Μακιματα Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

 Μακιματα Ξζνων Γλωςςϊν  

 Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ/ Διάλογοι  

 Τετράμθνθ Ρρακτικι Εκπαίδευςθ ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό 

 Τελικζσ Εργαςίεσ 

 
Στθν ΚΔ’ Εκπαιδευτικι Σειρά επανζρχονται τα Τμιματα Εξειδίκευςθσ. Ο ςκοπόσ λειτουργίασ 
και ο αρικμόσ των ειςακτζων τουσ ορίηονται ωσ εξισ:3 
Α/Α 

Τμιμα Εξειδίκευςθσ Σκοπόσ 
Αρικμόσ 
ειςακτζων 

1 Γενικισ Διοίκθςθσ Θ δθμιουργία ςτελεχϊν υπθρεςιϊν μεταρρυκμιςτικϊν 
πολιτικϊν όλων των υπουργείων 

20 

2 Αναπτυξιακϊν 
Ρεριφερειακϊν Ρολιτικϊν 

Θ δθμιουργία ςτελεχϊν υπθρεςιϊν με αρμοδιότθτα ςτουσ 
τομείσ αποκζντρωςθσ και  τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ του 
ΥΡΕΣΔΑ, των αποκεντρωμζνων διοικιςεων, των 
περιφερειϊν και των διμων 

15 

3 Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν Υγείασ 
και Κοινωνικισ Φροντίδασ 

Θ δθμιουργία ςτελεχϊν οργανιςμϊν με αρμοδιότθτα 
παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ και Κοινωνικισ Φροντίδασ. Θ 
εκπαίδευςθ ςτο τμιμα αυτό εξειδικεφεται ςτο 
Ρρόγραμμα Διοίκθςθσ Υπθρεςιϊν Υγείασ και ςτο 
Ρρόγραμμα Διοίκθςθσ Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Ρολιτικισ 

20 

4 Εμπορικϊν – Οικονομικϊν 
Υποκζςεων 

Θ δθμιουργία ςτελεχϊν του υφιςτάμενου αντίςτοιχου 
κλάδου του ΥΡΕΞ 

15 

5 Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν 
Υποκζςεων 

Θ δθμιουργία ςτελεχϊν υπθρεςιϊν αμιγϊσ ευρωπαϊκισ 
αρμοδιότθτασ και υπθρεςιϊν που εμπλζκονται ςτθν 
υλοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν πολιτικϊν 

10 

Ρίνακασ 1: Σκοπόσ και αρικμόσ ειςακτζων ανά Τμιμα 
 

3) Σρίτθ Φάςθ: Φάςθ Προετοιμαςίασ Διοριςμοφ 
 
Τζλοσ, θ Φάςθ Προετοιμαςίασ για τισ κζςεισ προοριςμοφ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, 
διάρκειασ ενόσ (1) μινα, αποςκοπεί ςτθν προετοιμαςία τθσ μετάβαςθσ από τθν ιδιότθτα 
του ςπουδαςτι/ςτριασ ςε εκείνθ του αποφοίτου και ςτελζχουσ τθσ διοίκθςθσ, αλλά και τθν 
προετοιμαςία/ωρίμανςθ των φορζων υποδοχισ. Στθ διάρκεια τθσ φάςθσ αυτισ κα 
διεξαχκοφν εργαςτιρια με τουσ φορείσ υποδοχισ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, άμεςα 
ςυνυφαςμζνα με τον εργαςιακό χϊρο, τόςο διατμθματικά, όςο ανά τμιμα εξειδίκευςθσ, 
που κα περιλαμβάνουν και επί τόπου επιςκζψεισ ςε αυτοφσ, διαλζξεισ πάνω ςε καίρια 
ηθτιματα που πικανόν, λόγω τρεχουςϊν εξελίξεων, να μθν ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα 
τθσ ΕΣΔΔΑ, και ςυμβουλευτικι με τθν ζννοια του mentoring για το πϊσ κα αντιμετωπίςουν 
τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ, τουσ προϊςταμζνουσ και τουσ ςυναδζλφουσ τουσ, κ.ά. 

                                                           
3
 ΥΑ με αρικμ. ΔΙΡΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.21909 και ΔΙΡΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/3/26096. 
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ΦΑΣΕΙΣ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΡΩΤΘ ΦΑΣΘ  
(Κοινι Φάςθ Σπουδϊν) 

ΔΕΥΤΕΘ ΦΑΣΘ  
(Ειδικι Φάςθ Σπουδϊν) ΤΙΤΘ ΦΑΣΘ  

(Φάςθ 
Ρροετοιμαςίασ 

Διοριςμοφ) 
Ρρϊτοσ Κφκλοσ 

Μακθμάτων 
Εξειδίκευςθσ 

Ρρακτικι 
Εκπαίδευςθ 

Δεφτεροσ Κφκλοσ 
Μακθμάτων Εξειδίκευςθσ 

Ρρακτικι Εκπαίδευςθ Κφκλοσ Εκπόνθςθσ 
και Αξιολόγθςθσ 

Τελικϊν Εργαςιϊν 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 4 μινεσ 4 μινεσ Ζωσ 1 μινα 3 μινεσ 
Ζωσ 3 μινεσ και 3 

εβδομάδεσ 
2 μινεσ 1 μινασ 

Ρρόγραμμα Υποδοχισ & 
Ρροςανατολιςμοφ 

            
   

   

Μακιματα Κορμοφ              
   

   

Εκπαιδευτικζσ 
Επιςκζψεισ/Διάλογοι  

            
   

   

Μακιματα Ξζνων Γλωςςϊν                   

Διατμθματικά Μακιματα 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

            
   

   

Μακιματα Τμθμάτων 
Εξειδίκευςθσ  

            
   

   

Ρρακτικι Εκπαίδευςθ εξωτερικοφ             
   

   

Ρρακτικι Εκπαίδευςθ εςωτερικοφ             
   

   

Τελικζσ Εργαςίεσ                   

Δραςτθριότθτεσ Ρροετοιμαςίασ 
για διοριςμό 

            
   

   

Ρίνακασ 2: Εποπτικι παρουςίαςθ του χρονιςμοφ  των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ανά φάςθ ςπουδϊν.



 

  Σελίδα 9 

ΙΙ. Η δομι του Προγράμματοσ 

 
Πλα τα Μακιματα (Κορμοφ και Τμθμάτων Εξειδίκευςθσ, Ξζνων Γλωςςϊν, Διατμθματικά) 
λαμβάνουν χϊρα ςτισ αίκουςεσ τθσ Σχολισ τζςςερισ φορζσ τθν εβδομάδα από τισ 8.30 ζωσ 
τισ 15.30. Εντόσ του 7ϊρου φυςικισ παρουςίασ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτθ Σχολι 
προβλζπεται και χρόνοσ διαλειμμάτων και μελζτθσ ςτο αναγνωςτιριο/ εργαςίασ ατομικά ι 
ομαδικά. Από τισ πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, μία θμζρα αφιερϊνεται ςε 
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ και εκτόσ των χϊρων του ΕΚΔΔΑ που περιλαμβάνουν 
ομιλίεσ/ διαλόγουσ/ επιςκζψεισ πεδίου, κ.λπ. 
Στθ διάρκεια κάκε μακιματοσ (ςε ϊρεσ) προβλζπεται και επαρκισ χρόνοσ για διοργάνωςθ 
εργαςτθρίων πρακτικοφ προςανατολιςμοφ, εξετάςεισ, παρουςιάςεισ εργαςιϊν, αξιολόγθςθ 
και ανατροφοδότθςθ. 
 

α) Πρόγραμμα Τποδοχισ ςτθ χολι & Προςανατολιςμοφ  
Ρρόκειται για ζνα πρόγραμμα, διιμερθσ διάρκειασ για το ςφνολο των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν 
με ςτόχο μια πρϊτθ εξοικείωςι τουσ με τθ Σχολι και το ΕΚΔΔΑ, κακϊσ και τθν 
αλλθλογνωριμία τουσ. Κατά το πρόγραμμα αυτό οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ενθμερϊνονται για 
τθ δομι και τθ λειτουργία τθσ Σχολισ (Κανονιςμόσ Σπουδϊν), για το Ρρόγραμμα Σπουδϊν 
και το πνεφμα που το διαπνζει, για τισ επιμζρουσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ που περιλαμβάνει 
και τον τρόπο ενεργοφσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτό. Επιπλζον, παρουςιάηεται  θ πλατφόρμα 
θλεκτρονικισ τάξθσ (e-class), ϊςτε οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να εξοικειωκοφν με τισ 
λειτουργίεσ τθσ και τισ δυνατότθτεσ που παρζχει. Τζλοσ, προβλζπεται μία «ξενάγθςθ» των 
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτουσ χϊρουσ ενδιαφζροντόσ τουσ ςτο ΕΚΔΔΑ, όπωσ είναι θ 
βιβλιοκικθ και οι αίκουςεσ μακθμάτων. 
 
Σθμειϊνεται ότι δεν αξιολογείται θ απόδοςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ. 
 

Μεγακεματικϊν Πεδίων»  β) Μακιματα «
Με το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν υιοκετείται μία νζα προςζγγιςθ, τόςο ςτθν επιλογι όςο 
και, τθν οργάνωςθ και τθν υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν δράςεων τθσ Σχολισ. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, για τον καλφτερο ςχεδιαςμό των μακθμάτων και δραςτθριοτιτων, τόςο 
«Κορμοφ», όςο και «Τμθμάτων Εξειδίκευςθσ» επιλζχκθκε θ ζνταξι τουσ ςε τζςςερα (4) 
«Μεγακεματικά Ρεδία», ωσ ακολοφκωσ: Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί, Οικονομία και 
Ανάπτυξθ, Δθμόςιο Μάνατημεντ και Δθμόςια Διοίκθςθ και Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 
και Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν.   Θ επιλογι των ςυγκεκριμζνων πεδίων 
ζγινε δεδομζνου ότι βαςικό μζλθμα του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ ΕΣΔΔΑ αποτελεί θ 
καλλιζργεια μίασ ολιςτικισ προςζγγιςθσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςχετικά με τθ δθμόςια 
διοίκθςθ, τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο, όςο και εφαρμοςμζνο επίπεδο, πάντα βάςει του 
αξιακοφ πλαιςίου που προτάςςεται. Ωσ εκ τοφτου, τα μακιματα που εντάςςονται ςε κάκε 
μεγακεματικό πεδίο, επιχειροφν να καλφψουν το ςφνολο των γνϊςεων, των δεξιοτιτων και 
των ςτάςεων, που αντιςτοιχοφν ςτισ τζςςερεισ εν λόγω επιςτθμονικζσ/επιχειρθςιακζσ 
κεματικζσ ενότθτεσ. Σθμειϊνεται ότι θ βαςικι καινοτομία ζγκειται ςτο ότι τα 
Μεγακεματικά Ρεδία, εκτόσ από το ότι λειτουργοφν ωσ μονάδεσ εςωτερικισ ρφκμιςθσ του 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και ωσ γνωςτικά ςθμαίνοντα, προσ τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, 
διζπουν το ςφνολο του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, τόςο κατά τθν κοινι, 
όςο και κατά τθ φάςθ εξειδίκευςθσ, όλα τα μακιματα εντάςςονται ςτα ίδια μεγακεματικά, 
ανεξαρτιτωσ Τμιματοσ Εξειδίκευςθσ. 
 
 
 



 

  Σελίδα 10 

Ειδικότερα: 
1. Διακυβζρνθςθ και κεςμοί 

Το ςυγκεκριμζνο Μεγακεματικό πεδίο, αναδεικνφει τθν ζννοια «Διακυβζρνθςθ» και 
ειδικότερα πωσ αυτι ςχετίηεται με τον όρο  «Κράτοσ» και τον κφριο κεςμό αυτοφ, το 
«Δίκαιο», τόςο ςτο γενικό, όςο και ειδικό κανονιςτικό του πλαίςιο. Σκοπόσ του 
Μεγακεματικοφ πεδίου είναι θ απόκτθςθ των απαραίτθτων γνϊςεων και δεξιοτιτων 
προκειμζνου τα μελλοντικά ςτελζχθ (άντρεσ και γυναίκεσ) τθσ Ελλθνικισ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ να είναι ςε κζςθ να διαδραματίςουν πρωτεφοντα ρόλο ςτον εκςυγχρονιςμό 
του Κράτουσ και των μθχανιςμϊν του, υπό το πρίςμα των ςοβαρϊν εξελίξεων που 
διαδραματίηονται ςε ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ζμφαςθ δίνεται ςτθν κατανόθςθ 
τθσ ζννοιασ τθσ Διακυβζρνθςθσ και, ιδίωσ, των αναδυόμενων μορφϊν τθσ, κακϊσ και 
τθσ επίδραςισ τθσ ςτθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ. Συγκεκριμζνα, ενϊ ωσ όροσ θ «Διακυβζρνθςθ» χρθςιμοποιείται ςε μεγάλο 
βακμό για να περιγράψει πολλζσ και ποικίλεσ μορφζσ διοικθτικισ δράςθσ (ιδιαίτερα 
ςτο πεδίο λιψθσ αποφάςεων και ςτθν εφαρμογι τουσ)4, θ εννοιολογικι τθσ 
προςζγγιςθ και κατ’ επζκταςθ θ ςθμαςιοδότθςι τθσ παρουςιάηουν πολλζσ 
προςκλιςεισ5. Είναι ουςιαςτικό να μθν ςυγχζεται θ «Διακυβζρνθςθ» με το «Κράτοσ», 
ενϊ παράλλθλα είναι ζννοια πολφ πιο ευρεία και από αυτιν τθσ «Κυβζρνθςθσ», παρότι 
μζςω των κεςμϊν τθσ διακυβζρνθςθσ οι εκάςτοτε κυβερνιςεισ αναδεικνφονται, 
λογοδοτοφν και αντικακίςτανται. Ειδικότερα, μζςω των εκπαιδευτικϊν ενοτιτων αυτοφ 
του Μεγακεματικοφ πεδίου, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα μποροφν να αναγνωρίηουν και 
να περιγράφουν τισ πιο επικρατοφςεσ μορφζσ «διακυβζρνθςθσ» (ζτςι όπωσ 
περιγράφονται από το τρίπτυχο «ιεραρχικά ςυςτιματα - αγορζσ – δίκτυα») και κα είναι 
ςε κζςθ να νοθματοδοτοφν και να αναλφουν τισ διάφορεσ διοικθτικζσ δράςεισ μζςω τθσ 
διάκριςθσ των βαςικϊν ςυνιςταμζνων του όρου, όπωσ: «Χρθςτι Διακυβζρνθςθ» (good 
governance), «Λιτό Κράτοσ» (minimal state), «Εταιρικι Διακυβζρνθςθ» (corporate 
governance), «Νζο Δθμόςιο Μάνατημεντ» (new public management), κ.ά. Τζλοσ, κα 
δοκεί ζμφαςθ ςτθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου τθσ 
ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ, οφτωσ ϊςτε οι ςπουδαςτζσ/ ςτριεσ να εξοικειωκοφν με 
το κεςμικό περιβάλλον, κακϊσ και με ζννοιεσ και μθχανιςμοφσ για διαςφάλιςθ τθσ 
νομιμότθτασ και τον ζλεγχο τθσ διοικθτικισ δράςθσ.  
 

2. Οικονομία και ανάπτυξθ 
Οι αναπτυξιακζσ και οικονομικζσ πολιτικζσ αποτελοφν τον ακρογωνιαίο λίκο των 
δθμόςιων πολιτικϊν και, επομζνωσ, οφείλουν να κατζχουν εξίςου κομβικό ρόλο ςτο ΡΣ 
τθσ ΕΣΔΔΑ. Θ ανάπτυξθ αποτελεί για τθν Ελλάδα το μεγάλο ςτοίχθμα και, μάλιςτα, ςε 
ζνα  ρευςτό διεκνζσ περιβάλλον, ενϊ πλικοσ είναι και οι άλλεσ επίκαιρεσ προκλιςεισ 
που το ΡΣ καλείται να αντιμετωπίςει μζςα από το Μεγακεματικό Ρεδίο «Οικονομία και 
ανάπτυξθ». Στθν κατεφκυνςθ αυτι, περιλαμβάνει ζνα εφροσ ςυναφϊν κεματικϊν 
ενοτιτων που ολοκλθρωμζνα και ςυνεκτικά αποςκοποφν ςτο να καταςτιςουν τουσ 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ικανοφσ/εσ να υπθρετιςουν και προάγουν τθν οικονομικι 
ανάκαμψθ και τθν αναπτυξιακι πορεία τθσ χϊρασ.  Μζςα από τα μακιματα του εν 
λόγω Μεγακεματικοφ πεδίου επιδιϊκεται θ απόκτθςθ τθσ απαραίτθτθσ γνϊςθσ του 
επιςτθμονικοφ και κεςμικοφ πλαιςίου των δθμόςιων οικονομικϊν, του Εταιρικοφ 
Συμφϊνου για το Ρλαίςιο Ανάπτυξθσ και τθσ χρθματοδότθςθσ των δθμοςίων 
επενδφςεων. Επιπλζον, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ εξοπλίηονται με ικανότθτεσ διαχείριςθσ 

                                                           
4
 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, (2009), What is Good 

Governance?, (http://www.unescap.org/resources/what-good-governance, προςπζλαςθ 
12/02/2016). 
5
 Doornbos, M., (2003), Good Governance: The Metamorphosis of a Policy Metaphor, ςε: Global 

Forces and State Restructuring. International Political Economy Series, ςς. 73-92, Sprienger,New York. 

http://www.unescap.org/resources/what-good-governance
http://link.springer.com/book/10.1057/9780230502154
http://link.springer.com/book/10.1057/9780230502154
http://link.springer.com/bookseries/13996
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εργαλείων άςκθςθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ, ελζγχου και αξιολόγθςθσ επενδφςεων,  
ολοκλθρωμζνθσ παρακολοφκθςθσ ζργων και προγραμμάτων, κακϊσ και ορκολογικισ 
οικονομικισ διαχείριςθσ δθμοςίων οργανϊςεων.  Ζχοντασ ωσ απϊτερο ςκοπό τθν 
απόδοςθ ςτθ διοίκθςθ ςτελεχϊν που να προάγουν τθν πρωτοβουλία και τθν 
υπευκυνότθτα, παράλλθλα με τθν επιδίωξθ τθσ ςυνεχοφσ ατομικισ και οργανωςιακισ 
μάκθςθσ, επιδιϊκεται θ εμφφςθςθ του ςεβαςμοφ απζναντι ςτουσ δθμόςιουσ πόρουσ 
και του αιςκιματοσ υψθλισ ευκφνθσ κατά τθ διαχείριςι τουσ.  Ακόμθ, θ Σχολι 
αποςκοπεί ςτθν καλλιζργεια ςτάςθσ ανοιχτϊν οριηόντων, παράλλθλα με τθν κριτικι 
αντιμετϊπιςθ των  διεκνϊν τάςεων, υπό το πρίςμα τθσ εξυπθρζτθςθσ εκνικϊν 
ςτρατθγικϊν και προτεραιοτιτων. Τζλοσ, πρζπει να ςθμειωκεί ότι κοινόσ 
παρονομαςτισ όλων των παραπάνω κεωρείται θ εξυπθρζτθςθ κοινωνικά ωφζλιμα 
δράςεων μζςα από τθν προϊκθςθ ενόσ κυκλϊματοσ διάδραςθσ τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ με τθν κοινωνία και τθν οικονομία. 
 

3. Δθμόςιο μάνατημεντ και δθμόςια διοίκθςθ 
Θ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ του Κράτουσ αποτελοφν καίριο 
πρόταγμα και κατεφκυνςθ ςτρατθγικοφ χαρακτιρα. Στο πλαίςιο αυτό, θ ΕΣΔΔΑ καλείται 
να αποδϊςει ςτθ δθμόςια διοίκθςθ επιτελικά ςτελζχθ, τα οποία να διζπονται από μια 
ςφγχρονθ διοικθτικι αντίλθψθ και να ζχουν το ανάλογο αξιακό υπόβακρο για τθ 
υποςτιριξι των ανωτζρω και δει ςε ζνα άκρωσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
Ρροκειμζνου λοιπόν οι απόφοιτθσ τθσ Σχολισ να είναι ςε κζςθ να διαδραματίςουν 
ενεργό και ουςιαςτικό ςχετικό ρόλο απαιτείται να εφοδιαςτοφν με γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και να καλλιεργιςουν ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ ςε ζνα εφροσ 
επιςτθμονικϊν/γνωςτικϊν αντικειμζνων. Ειδικότερα, επιδιϊκεται θ εξοικείωςι τουσ με 
τουσ ςφγχρονουσ τρόπουσ ςτρατθγικισ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ των δθμοςίων 
οργανϊςεων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ. Απαραίτθτθ για το ρόλο τουσ ωσ 
φορείσ προϊκθςθσ αλλαγϊν και μεταρρυκμίςεων μζςα από τθν κακθμερινι τουσ 
δράςθ, κρίνεται και θ ανάπτυξθ ςχετικϊν με τα ςφγχρονα εργαλεία και τισ μεκόδουσ 
δθμόςιου μάνατημεντ δεξιοτιτων. Επιπρόςκετα, θ κατανόθςθ του κφκλου των 
δθμόςιων πολιτικϊν από τθ διαμόρφωςθ ζωσ τθν αξιολόγθςισ τουσ, αποτελεί βαςικό 
εφόδιο προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να λειτουργοφν ολιςτικά ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, 
ζχοντασ υπόψθ τουσ τισ αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ διοίκθςθσ και διακυβζρνθςθσ και τθσ 
δυνάμει επίδραςθσ που θ διοίκθςθ μπορεί να ζχει ςτθ λιψθ των αποφάςεων και τθν 
προϊκθςθ πολιτικϊν. Τζλοσ, θ διαχείριςθ κρίςεων και κινδφνου δεν μπορεί παρά να 
αποτελεί ζνα επιπλζον εφόδιο ςτθ φαρζτρα των αποφοίτων τθσ Σχολισ, ιδίωσ δε ςτθν 
εποχι των μεγάλων αλλαγϊν τθσ μετανεωτερικότθτασ, ςε μια κοινωνία που 
αποκαλείται και κοινωνία τθσ διακινδφνευςθσ. Εν κατακλείδι, το παρόν μεγακεματικό 
πεδίο, μζςα από ζκκεςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτο ανωτζρω ολοκλθρωμζνο και 
ςυνεκτικό ςφνολο γνωςτικϊν ενοτιτων, αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία επιτελικϊν 
ςτελεχϊν, φορζων ςτοχαςμοφ, καταλυτϊν εκςυγχρονιςμοφ και πρωτοπόρων ςτθν 
πορεία προσ μια αποτελεςματικι και ςφγχρονθ δθμόςια διοίκθςθ. 
 

4. Ηλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και Σεχνολογίεσ Πλθροφοριϊν και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) 
Θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επιταγι του Συντάγματοσ τθσ 
Ελλάδασ (άρκρο 5Α) για το δικαίωμα τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτθν Κοινωνία τθσ 
Ρλθροφορίασ, επιχειρεί να εκςυγχρονίςει το Κράτοσ και τθ Δθμόςια Διοίκθςθ εν γζνει, 
ζχοντασ ωσ εργαλείο τισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφοριϊν και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) 
ςτοχεφοντασ ςτον μεταςχθματιςμό των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν και τθσ 
αναβάκμιςθσ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, ςε υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ, ϊςτε θ 
Δ.Δ. να καταςτεί αποτελεςματικότερθ και αποδοτικότερθ παρζχοντασ αυξθμζνο βακμό 
ικανοποίθςθσ προσ τουσ πολίτεσ, με τθν ταυτόχρονθ ευαιςκθτοποίθςθ και ςυμμετοχι  
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των πολιτϊν ςτο όλο εγχείρθμα. Σκοπόσ του εν λόγω μεγακεματικοφ πεδίου είναι θ 
ανάδειξθ των εργαλείων Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ωσ μζςων υποςτιριξθσ των 
διοικθτικϊν εργαςιϊν και θ ανάδειξθ μεκοδολογιϊν και τεχνολογιϊν για τθν επίτευξθ 
τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ϊςτε να αποκτιςουν  οι  ςπουδαςτζσ/ςτριεσ - 
μελλοντικά ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ - τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και τα αναγκαία 
μεκοδολογικά εργαλεία που χρειάηονται για τθν αποτελεςματικι άςκθςθ των 
κακθκόντων τουσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν Θλεκτρονικι  και όχι μόνο, αναβάκμιςθ του 
Δθμόςιου Τομζα. 

                                                                       
i) Σα Μακιματα Κορμοφ: 
Θεωροφνται ωσ απαραίτθτα για όλουσ/εσ αφοφ, μζςω αυτϊν, οι κεμελιϊδεισ αξίεσ του 
Ελλθνικοφ Κράτουσ ςυγκροτοφνται ςε «Λόγο» του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, όχι μόνο μζςω 
τθσ γνϊςθσ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, αλλά και αξιακά. Αναφζρονται ςε γνωςτικά 
αντικείμενα και εργαλεία που καλλιεργοφν τθ διοικθτικι ικανότθτα, διευρφνουν το πεδίο 
προβλθματιςμοφ ενόσ διοικθτικοφ ςτελζχουσ και επιχειροφν τθ μερικι ομογενοποίθςθ των 
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν που προζρχονται από διαφορετικά επιςτθμονικά πεδία και κατζχουν 
(ι όχι) διαφορετικι επαγγελματικι εμπειρία, ανεξάρτθτα από το Τμιμα Εξειδίκευςθσ ςτο 
οποίο τοποκετοφνται ςτθ ςυνζχεια. Ωσ τζτοια διατρζχουν όλεσ τισ Φάςεισ Σπουδϊν και 
εκτόσ του εκπαιδευτικοφ τουσ χαρακτιρα, αποςκοποφν ςτθν καλλιζργεια μίασ κοινισ 
κουλτοφρασ μεταξφ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν.  
 
Τα Μακιματα Κορμοφ εμφανίηουν μία πφκνωςθ κατά τθν Κοινι Φάςθ Σπουδϊν, πριν τθν 
ζναρξθ τθσ Ειδικισ Φάςθσ Σπουδϊν και των Μακθμάτων των Τμθμάτων Εξειδίκευςθσ, ςε 
κζματα γενικισ παιδείασ, οργάνωςθσ και λειτουργίασ του κράτουσ, ικουσ και υπθρζτθςθσ 
δθμοςίου ςυμφζροντοσ, κ.λπ. Ρροςφζρουν, ακόμθ, δυνατότθτα επαφισ με τον πολιτιςμό 
και τθν ιςτορία, ωσ ςτοιχεία παιδείασ των μελλοντικϊν ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 
Κατά τθν ειςαγωγι των Μακθμάτων Κορμοφ ςτθν Κοινι Φάςθ Σπουδϊν, επιχειρείται θ 
ςυμπλιρωςθ/ επικαιροποίθςθ γνϊςεων που ζχουν πιςτοποιθκεί από τθν επιτυχία ςτον 
ειςαγωγικό διαγωνιςμό με τθν εξειδίκευςι τουσ ςτα χαρακτθριςτικά και τισ ςυνκικεσ 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ και θ 
ανταπόκριςι τουσ ςτισ ανάγκεσ των μθ ειδικϊν ςπουδαςτϊν, διατθρϊντασ παράλλθλα το 
ενδιαφζρον για τουσ ειδικοφσ. Κατά τθ διδαςκαλία των εν λόγω μακθμάτων δφναται να 
αξιοποιθκοφν από τον διδάςκοντα/ουςα, ωσ facilitators, οι πιο ζμπειροι ςε κάκε 
αντικείμενο ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Τα 
Μακιματα Κορμοφ τθσ Κοινισ Φάςθσ επιχειροφν, με άλλα λόγια, αφενόσ να εμβακφνουν κι 
να επεκτείνουν τισ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που ιδθ κατζχουν οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ και αφετζρου να καλφψουν τισ πραγματικζσ ςτελεχιακζσ ανάγκεσ τθσ   
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Για παράδειγμα: ζνασ απόφοιτοσ τθσ Νομικισ με καλζσ γνϊςεισ ι 
μεταπτυχιακό ι και απλϊσ κλίςθ ςε κζματα Διεκνοφσ Δικαίου, μζςα από ζνα μάκθμα 
τεχνικϊν διαπραγματεφςεων ι μεκόδων διαχείριςθσ κρίςεων κα αποκτιςει και αντίςτοιχεσ 
ςχετικζσ γνϊςεισ.  
 
Τα Μακιματα Κορμοφ ςτθν Ειδικι Φάςθ Σπουδϊν ξεκινοφν με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Κοινισ 
Φάςθσ Σπουδϊν. Τα μακιματα αυτά είναι κοινά για όλα τα Τμιματα τθσ Σχολισ και 
κρίνονται απαραίτθτα προκειμζνου οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κατά τθν αποφοίτθςι τουσ να 
ζχουν αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ για ζνα ςφγχρονο διοικθτικό 
ςτζλεχοσ, ανεξάρτθτα από τθ κζςθ τοποκζτθςισ του.  
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Θ κατανομι των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςε ομάδεσ για τθν παρακολοφκθςθ των εν λόγω 
μακθμάτων γίνεται με βάςθ τα Τμιματα Εξειδίκευςθσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ιςότιμθ 
μεταχείριςθ αναφορικά με τθ διδαςκαλία και, κατ’ επζκταςθ, τθν ατομικι και ςυγκριτικι 
αξιολόγθςθ και βακμολογία των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ανά μάκθμα.  
 
Ωσ επί το πλείςτον, ακολουκείται θ εκκετικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ. Σε κάκε περίπτωςθ, 
όπωσ προαναφζρκθκε, προςδιορίηονται οι κατάλλθλοι για κάκε μάκθμα τρόποι και τεχνικζσ 
διδαςκαλίασ ςτον αναλυτικό ςχεδιαςμό του. Επιπλζον, ανάλογα με το περιεχόμενο του 
εκάςτοτε μακιματοσ δφναται να υπάρξει ςυνδιδαςκαλία για τθν πραγματοποίθςι του, 
φςτερα από ςχετικι απόφαςθ του Διευκυντι τθσ ΕΣΔΔΑ. 
 
Τα Μακιματα Κορμοφ που εντάςςονται ςτα τζςςερα Μεγακεματικά Ρεδία, ανά Φάςθ  
Σπουδϊν, παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο Ρίνακα 3.  
 
 ΚΟΙΝΗ ΦΑΗ Ϊρεσ ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΗ Ϊρεσ 

1
ο
 Μεγακεματικό Πεδίο: 

Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί 
Ρολιτικι Φιλοςοφία: Ο 
ρόλοσ τθσ διοίκθςθσ ςτο 
ςφγχρονο κράτοσ 

21 Μορφζσ Διακυβζρνθςθσ 
ςτθν Ελλάδα και τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

18 

Θ Εκνικι Δθμόςια Διοίκθςθ 
ςτο Ρλαίςιο τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

32 Σφνταξθ, ζκδοςθ και 
διαχείριςθ δθμοςίων 
εγγράφων  

26 

Κανόνεσ-αρχζσ διοικθτικισ 
δράςθσ και διοικθτικι 
διαδικαςία 

34 
  

Ζλεγχοσ νομιμότθτασ 
διοικθτικισ δράςθσ 

22 

2
ο
 Μεγακεματικό Πεδίο: 

Οικονομία και Ανάπτυξθ 
Δθμοςιονομικι πολιτικι 
και δθμόςιο χρζοσ 

26 Το Εταιρικό Σφμφωνο 
για το Ρλαίςιο 
Ανάπτυξθσ και διοίκθςθ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων 
ζργων 

33 

Ρροχπολογιςμόσ και 
Οικονομικι Διοίκθςθ 
Δθμοςίων Οργανιςμϊν 

30 
  

Χρθματοδότθςθ και 
Αξιολόγθςθ Δθμοςίων 
Επενδφςεων 

26 

3
ο
 Μεγακεματικό Πεδίο: 

Δθμόςιο Μάνατημεντ και 
Δθμόςια Διοίκθςθ 

Στρατθγικό Μάνατημεντ 34 Διαμόρφωςθ, 
υλοποίθςθ και 
αξιολόγθςθ δθμοςίων 
πολιτικϊν 

20 

Ανκρϊπινο Δυναμικό 
ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 

42 

Διαχείριςθ κινδφνων  14 

4
ο
 Μεγακεματικό Πεδίο: 

Ηλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ και ΣΠE 

Στρατθγικι και Εφαρμογζσ 
Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ 

32 Αποτφπωςθ, 
μοντελοποίθςθ και 
βελτιςτοποίθςθ 
διοικθτικϊν 
διαδικαςιϊν 

26 

Στατιςτικι ανάλυςθ 
δεδομζνων και λιψθ 
αποφάςεων ςτθ δθμόςια 
διοίκθςθ 

30 Διαχείριςθ ζργων ςτθ 
δθμόςια διοίκθςθ 

26 
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ii) Σα Μακιματα των Σμθμάτων Εξειδίκευςθσ: 
Τα εν λόγω μακιματα πραγματοποιοφνται κατά τθ δεφτερθ (ειδικι) φάςθ ςπουδϊν, κατά 
τθν οποία επιδιϊκεται θ καλλιζργεια του κατάλλθλου κεωρθτικοφ υποβάκρου και θ 
ανάπτυξθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων ενόσ ςφγχρονου εμπειρογνϊμονα, ανά Τμιμα 
και πεδίο εξειδίκευςθσ. Ωσ εκ τοφτου, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ζρχονται ςε επαφι με 
εξειδικευμζνεσ δθμόςιεσ πολιτικζσ, που ανταποκρίνονται ςτο ςκοπό κάκε Τμιματοσ και 
κατ’ επζκταςθ ςτισ κζςεισ προοριςμοφ τουσ.  
 
Λόγω τθσ φφςθσ τουσ, εκείνθσ τθσ προςομοίωςθσ των πραγματικϊν ςυνκθκϊν και 
απαιτιςεων εργαςίασ, τα εν λόγω μακιματα ζχουν ςτθν πλειονότθτά τουσ τθ μορφι 
εργαςτθρίων, ςεμιναρίων και εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τουσ 
προωκοφνται περιςςότερο καινοτόμεσ προςεγγίςεισ εκπαίδευςθσ και αξιολόγθςθσ, με τισ 
ομάδεσ εργαςίασ να αποτελοφν το πλζον διαδεδομζνο ςχιμα ςυμμετοχισ ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία. Κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το περιεχόμενο τθσ εκάςτοτε 
εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ δφναται να υπάρξει ςυνδιδαςκαλία για τθν 
πραγματοποίθςι τθσ, φςτερα από ςχετικι απόφαςθ του Διευκυντι τθσ ΕΣΔΔΑ. 
 
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςυνιςτοφν ζνα κατάλλθλο μζςο εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων και, ςυνδεδεμζνεσ με τα μακιματα, δίδουν ενεργθτικό ρόλο ςτουσ 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ (ςφνταξθ ζκκεςθσ, ερωτθματολόγιο, κ.λπ.). Οι ανάγκεσ ςε 
εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ αλλάηουν ανά Τμιμα. Για παράδειγμα, το Τμιμα Αναπτυξιακϊν 
Ρεριφερειακϊν Ρολιτικϊν που οφείλει να ζχει καλι γνϊςθ τθσ περιφζρειασ και των 
φορζων που λειτουργοφν εκεί, ίςωσ να απαιτιςει μεγαλφτερο αρικμό εκπαιδευτικϊν 
επιςκζψεων εκτόσ Ακινασ.  
 
Θ κατανομι των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςε Τμιματα, κατά τθν παρακολοφκθςθ των εν λόγω 
μακθμάτων, γίνεται με βάςθ τα Τμιματα Εξειδίκευςθσ. 
 
Θ αξιολόγθςθ και βακμολογία των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν είναι ατομικι και ςυγκριτικι ανά 
μάκθμα. 
 
Τα μακιματα εξειδίκευςθσ που εντάςςονται ςτα τζςςερα μεγακεματικά, ανά τμιμα 
εξειδίκευςθσ, είναι (ακόλουκοι Ρίνακεσ 4-9): 
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Σμιμα Γενικισ Διοίκθςθσ 

Μεγακεματικό Πεδίο: Μακιματα ειδικισ Φάςθσ πουδϊν Ϊρεσ 

Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί 

Ζλεγχοσ Διοικθτικισ Δράςθσ: Εργαςτιριο 
 

21 

Ρροςομοίωςθ του ρόλου των Εκνικϊν Διοικιςεων ςτο 
πλαίςιο των Ενωςιακϊν διαβουλεφςεων, 
διαπραγματεφςεων και επιτροπολογίασ 

14 

Οικονομία και Ανάπτυξθ 

Φορολογικι Ρολιτικι και Εργαλεία Φορολογικοφ 
Ελζγχου 

26 

Διοίκθςθ Κόςτουσ Δθμοςίων Οργανιςμϊν 30 

Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 26 

Δθμόςιο Μάνατημεντ και 
Δθμόςια Διοίκθςθ 

Σφγχρονα εργαλεία δθμόςιου management: 
εργαςτιριο 

28 

Διοίκθςθ Αλλαγϊν και Μεταρρυκμίςεων 32 

Διαμόρφωςθ, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ δθμοςίων 
πολιτικϊν: εργαςτιριο 

14 

Οργανωτικόσ Σχεδιαςμόσ 24 

Καλι νομοκζτθςθ 32 

Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ και Δθμόςια Διοίκθςθ 23 

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 
και ΤΡE 

Συνεργατικά εργαλεία ΤΡΕ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 23 

Ρίνακασ 4 
 
 

Σμιμα Αναπτυξιακϊν Περιφερειακϊν Πολιτικϊν 

Μεγακεματικό Πεδίο: 
Μακιματα ειδικισ Φάςθσ πουδϊν Ϊρεσ 

Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί 

Αποκζντρωςθ και Αυτοδιοίκθςθ 30 

Ζλεγχοσ Διοικθτικισ Δράςθσ των ΟΤΑ  26 

Κοινωνικι ζνταξθ και μετανάςτευςθ 26 

Ρεριβαλλοντικζσ και χωρικζσ πολιτικζσ  26 

Οικονομία και Ανάπτυξθ 

Οικονομικά τθσ τοπικισ και τθσ περιφερειακισ 
αυτοδιοίκθςθσ 

45 

Ρεριφερειακι πολιτικι και προγραμματιςμόσ 22 

Ρεριφερειακι και τοπικι ανάπτυξθ - προςζκλυςθ 
επενδφςεων 

22 

Δθμόςιο Μάνατημεντ και 
Δθμόςια Διοίκθςθ 

Σφγχρονα εργαλεία δθμόςιου management: 
εργαςτιριο 

28 

Aνάλυςθ  περιφερειακισ  και τοπικισ πολιτικισ: 
Εργαςτιριο 

7 

Οργανωτικόσ Σχεδιαςμόσ 24 

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 
και ΤΡE 

Γεωχωρικι Ρλθροφορία & Υποςτιριξθ Αποφάςεων ςε 
επίπεδο ΟΤΑ 

 
18 
 

Συνεργατικά εργαλεία ΤΡΕ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 23 

Ρίνακασ 5 
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Σμιμα Διοίκθςθσ Τπθρεςιϊν Τγείασ και Κοινωνικισ Φροντίδασ 
Κατεφκυνςθ Διοίκθςθσ Τπθρεςιϊν Τγείασ 

Μεγακεματικό Πεδίο: Μακιματα ειδικισ Φάςθσ πουδϊν Ϊρεσ 

Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί 

Κοινωνικι Ευρϊπθ: Θεμελιϊδεισ Αρχζσ, Θεςμοί και 
Οργανιςμοί Υγείασ  

16 

Συςτιματα και πολιτικζσ υγείασ  30 

Οικονομία και Ανάπτυξθ 

Οικονομικι τθσ Υγείασ (Εννοιολογικι προςζγγιςθ και 
εφαρμογζσ) 

23 

Οι Αγορζσ Φαρμάκου και Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ 
(Χαρακτθριςτικά, ιδιαιτερότθτεσ και Ρολιτικζσ 
διαχείριςθσ)  

16 

Δθμόςιο Μάνατημεντ και 
Δθμόςια Διοίκθςθ 

Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Νοςοκομείων του ΕΣΥ 23 

Χρθματοοικονομικό Management Υγειονομικϊν 
Οργανιςμϊν Ι: Διαδικαςίεσ Κατάρτιςθσ 
Ρροχπολογιςμοφ και υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν  

16 

Χρθματοοικονομικό Management Υγειονομικϊν 
Οργανιςμϊν ΙΙ: Συςτιματα λογιςτικισ απεικόνιςθσ και 
Κοςτολόγθςθ υπθρεςιϊν και πράξεων 

16 

Θ Αϋκμια Ρερίκαλψθ και οι Υπθρεςίεσ Ψυχικισ Υγείασ 
ςτθν Ελλάδα 

21 

Θ Ροιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ (Διοίκθςθ Ολικισ 
Ροιότθτασ, Ριςτοποίθςθ, Διαπίςτευςθ Τμθμάτων και 
Υπθρεςιϊν).  

23 

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 
και ΤΡE 

Συςτιματα Ρλθροφορικισ Υπθρεςιϊν Υγείασ 22 

Ρίνακασ 6 
 

Σμιμα Διοίκθςθσ Τπθρεςιϊν Τγείασ και Κοινωνικισ Φροντίδασ 
Κατεφκυνςθ Διοίκθςθσ Τπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ 

Μεγακεματικό Πεδίο: Μακιματα ειδικισ Φάςθσ πουδϊν Ϊρεσ 

Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί 

Κοινωνικι Ευρϊπθ: Θεμελιϊδεισ αρχζσ, Θεςμοί και 
μοντζλα Κοινωνικισ Ρολιτικισ 

16 

Διεκνζσ και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 23 

Θεςμοί και Ρολιτικζσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 23 

Ευρωπαϊκζσ και Εκνικζσ Ρολιτικζσ Απαςχόλθςθσ 23 

Στοιχεία Εργατικοφ Δικαίου, εργαςιακζσ ςχζςεισ και 
εξελίξεισ ςτθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ 

16 

Οικονομία και Ανάπτυξθ 

Οικονομικά τθσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και τθσ 
Αγοράσ Εργαςίασ 

16 

Διαχείριςθ Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Αςφλου, 
Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (ΤΑΜΕ).  

16 

Δθμόςιο Μάνατημεντ και 
Δθμόςια Διοίκθςθ 

Διαχείριςθ μικτϊν και προςφυγικϊν μεταναςτευτικϊν 
ροϊν 

23 

Εφαρμογι εργατικισ νομοκεςίασ – Ελεγκτικι & 
Συμβουλευτικι διαδικαςίασ 

16 

Αςφάλεια & υγιεινι ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ – 
Ελεγκτικι & Συμβουλευτικι διαδικαςία  

16 

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 
και ΤΡE 

Συςτιματα Ρλθροφορικισ Οργανιςμϊν Κοινωνικισ 
Ρολιτικισ  

22 

Ρίνακασ 7 
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Σμιμα Εμπορικϊν – Οικονομικϊν Τποκζςεων 

Μεγακεματικό Πεδίο: Μακιματα ειδικισ Φάςθσ πουδϊν Ϊρεσ 

Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί 
Δίκαιο Διεκνϊν Εμπορικϊν Συναλλαγϊν 26 

Νομικι Ρροςταςία Ξζνων Επενδφςεων 7 

Οικονομία και Ανάπτυξθ 

Διεκνισ Ρολιτικι Οικονομία και Οικονομικι 
Διπλωματία τθσ Ελλάδασ 

32 

Ε.Ε.: Εςωτερικι Αγορά – Συνοδευτικζσ Ρολιτικζσ και 
Κοινι Εμπορικι Ρολιτικι 

30 

Διεκνζσ Εμπορικό & Χρθματοοικονομικό Σφςτθμα 30 

Ρροςζλκυςθ & Αξιολόγθςθ Επενδυτικϊν Σχεδίων 22 

Θζματα Αναπτυξιακισ Συνεργαςίασ 17 

Ενεργειακι Διπλωματία 20 

Δθμόςιο Μάνατημεντ και 
Δθμόςια Διοίκθςθ 

Αρχζσ Διεκνοφσ Μάρκετινγκ – Εξαγωγικό Μάρκετινγκ 
Ελλθνικϊν Ρροϊόντων 

24 

Εφαρμοςμζνεσ Δθμόςιεσ Σχζςεισ 17 

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 
και ΤΡE 

Συνεργατικά Εργαλεία ΤΡΕ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 23 

Ρίνακασ 8 
 

Σμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Τποκζςεων 

Μεγακεματικό Πεδίο: 
Μακιματα ειδικισ Φάςθσ πουδϊν Ϊρεσ 

Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί 

Οικονομικι, Θεςμικι & Ρολιτικι ςυγκρότθςθ τθσ Ε.Ε. 30 

Διεκνείσ και Ευρωπαϊκοί κεςμοί  26 

Διεκνείσ, ευρωπαϊκοί και εκνικοί Μ.Κ.Ο 17 

Σφγχρονθ ελλθνικι Εξωτερικι πολιτικι 26 

Ρροςομοίωςθ του ρόλου των εκνικϊν διοικιςεων ςτο 
πλαίςιο των ευρωπαϊκϊν διαβουλεφςεων, 
διαπραγματεφςεων και επιτροπολογία 

14 

Οικονομία και Ανάπτυξθ Διεκνείσ & Ευρωπαϊκζσ Οικονομικζσ Σχζςεισ 26 

Δθμόςιο Μάνατημεντ και 
Δθμόςια Διοίκθςθ 

Καλι Νομοκζτθςθ 32 

Ενδο– διοργανωςιακόσ ςυντονιςμόσ: Εργαςτιριο 21 

Εφαρμοςμζνεσ Δθμόςιεσ Σχζςεισ 17 

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 
και ΤΡE 

Συνεργατικά Εργαλεία ΤΡΕ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 23 

Αξιοποίθςθ Δικτφων τθσ ΕΕ 14 

Ρίνακασ 9 
 

Επιςθμαίνεται ότι τόςο τα Μακιματα Κορμοφ, όςο και τα Μακιματα των Τμθμάτων 
Εξειδίκευςθσ λαμβάνουν χϊρα ςτισ αίκουςεσ τθσ Σχολισ εντόσ του προβλεπόμενου χρόνου. 
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γ) Μακιματα Ξζνων Γλωςςϊν 
Σκοπόσ του εν λόγω μακθμάτων είναι θ βελτίωςθ και διεφρυνςθ των δεξιοτιτων που 
εξαςφαλίηουν τθν επιχειρθςιακι χριςθ τθσ γλϊςςασ, τόςο ςτον προφορικό όςο και ςτο 
γραπτό λόγο, προκειμζνου τα μελλοντικά ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ να καταςτοφν 
ικανά να επικοινωνοφν με ευχζρεια μζςα ςτο ςφγχρονο ευρωπαϊκό, αλλά και διεκνζσ 
περιβάλλον.  
 
Θ κατανομι των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςε τμιματα κατά τθν παρακολοφκθςθ των αγγλικϊν 
γίνεται με βάςθ τα Τμιματα Εξειδίκευςθσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ιςότιμθ μεταχείριςθ 
αναφορικά με τθ διδαςκαλία και, κατ’ επζκταςθ, τθν ατομικι και ςυγκριτικι αξιολόγθςθ 
και βακμολογία των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ανά μάκθμα. Θ κατανομι των 
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν για τθ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα, γίνεται ςφμφωνα με διλωςθ προτίμθςθσ 
που κατακζτουν με τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τουσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  
 
Θ διδαςκαλία δφο ξζνων γλωςςϊν είναι υποχρεωτικι. Ωςτόςο, θ αξιολόγθςθ τθσ δεφτερθσ 
ξζνθσ γλϊςςασ προςμετρείται ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ βακμολογίασ μόνο για τουσ 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ των Τμθμάτων Εμπορικϊν – Οικονομικϊν Υποκζςεων και Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Υποκζςεων.  
 

ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ  
Για τα τμιματα: 
Γενικισ Διοίκθςθσ 
Αναπτυξιακϊν Περιφερειακϊν Πολιτικϊν 
Διοίκθςθ Τπθρεςιϊν Τγείασ και Κοινωνικισ Φροντίδασ 

Ϊρεσ 

ΚΟΙΝΗ 
ΦΑΗ 

ΕΙΔΙΚΗ 
ΦΑΗ 

Αγγλικά 29 49 

Γαλλικά-Γερμανικά-Ιςπανικά-Ιταλικά 29 49 

ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ  
ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: 
Εμπορικϊν – Οικονομικϊν Τποκζςεων 
Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Τποκζςεων 

Ϊρεσ 

ΚΟΙΝΗ 
ΦΑΗ 

ΕΙΔΙΚΗ 
ΦΑΗ 

Αγγλικά 29 73 

Γαλλικά-Γερμανικά-Ιςπανικά-Ιταλικά 29 73 

Ρίνακασ 10 

  
Τα Μακιματα Ξζνων Γλωςςϊν λαμβάνουν χϊρα ςτισ αίκουςεσ τθσ Σχολισ εντόσ του 
προβλεπόμενου 7ϊρου. 
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δ) Διατμθματικά Μακιματα Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

Τα μακιματα αυτά ζρχονται να δϊςουν κίνθτρα ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ ΕΣΔΔΑ να 
ακολουκιςουν τα βιματα τθσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με οργανωτικά και 
διαπροςωπικά οφζλθ για το άτομο και τθν υπθρεςία ςτθν οποία κα τοποκετθκοφν, μζςα 
από εφαρμόςιμα εργαλεία/μοντζλα για τθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ. Είναι ςθμαντικό οι 
απόφοιτοι να μποροφν να ςκζφτονται μθ ςυμβατικά, πρωτότυπα, «out of the box», κακϊσ, 
επίςθσ, να μποροφν να επιχειρθματολογιςουν. Μζςα από αυτά τα ςεμιναριακοφ/ 
εργαςτθριακοφ τφπου μακιματα βελτιϊνεται θ ικανότθτα κριτικισ ςκζψθσ και ανάλυςθσ, θ 
ικανότθτα επικοινωνίασ (παρουςιάςεισ, προφορικόσ, γραπτόσ λόγοσ)  και προςαρμογισ, θ 
πρωτοβουλία, θ δθμιουργικότθτα και  θ αυτοπεποίκθςθ. Ρροωκείται θ ςωςτι διαχείριςθ 
του χρόνου και του ςτρεσ, θ ομαδικότθτα, θ δεοντολογία και διάκεςθ για μάκθςθ. Τζλοσ, θ 
αυτοδιαχείριςθ μζςα ςτα πλαίςια μιασ ομάδασ και θ προςαρμοςτικότθτα με τθν ανάδειξθ 
των θγετικϊν προςόντων των ςπουδαςτϊν/ςτριων μζςα από τθν επίλυςθ μθ δομθμζνων 
προβλθμάτων οδθγοφν τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ του να 
μακαίνουν τον τρόπο να μακαίνουν, κάτι που διζπει όλθ τθ φιλοςοφία τθσ ΕΣΔΔΑ. 
Τα εν λόγω μακιματα απευκφνονται ςε όλουσ τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, ανεξάρτθτα από 
τθν εξειδίκευςθ που λαμβάνει ο κακζνασ/μία ςτθ Σχολι, και υλοποιοφνται ςε όλεσ τισ 
φάςεισ ςπουδϊν.  
Τα Διατμθματικά Μακιματα Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων που λαμβάνουν χϊρα ανά Φάςθ 
Σπουδϊν, είναι τα ακόλουκα: 
Φάςεισ πουδϊν Μακιματα Ϊρεσ 

Κοινι Φάςθ πουδϊν Κτίηοντασ τθν Αποτελεςματικι Ομάδα 21 

Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων Ραρουςίαςθσ 7 

Εργαλεία Ραρουςίαςθσ  7 

Επεξεργαςία κειμζνου 14 

Λογιςτικά Φφλλα 7 

Τεχνικζσ διαπραγματεφςεων 18 

Ειδικι Φάςθ πουδϊν Βελτίωςθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ, 
διαχείριςθσ ςυγκροφςεων και κρίςεων 

24 

Τεχνικζσ δθμοςίων ομιλιϊν 7 

Φάςθ προετοιμαςίασ για τθν 
τοποκζτθςθ 

Αποτελεςματικζσ μζκοδοι βελτίωςθσ ενδοχπθρεςιακϊν 
ςχζςεων 

7 

Το coaching για ςυνεργαςία και αποτελεςματικότθτα ςτο 
δθμόςιο τομζα 

70 

Ρίνακασ 11 

 
Σθμειϊνεται ότι τα πζντε πρϊτα από τα ανωτζρω μακιματα τθσ Κοινισ Φάςθσ γίνονται 
αμζςωσ μετά το Ρρόγραμμα Υποδοχισ και Ρροςανατολιςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 
ανάγκθ κατάκτθςθσ από τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ενόσ ελάχιςτου επιπζδου γνϊςεων και 
δεξιοτιτων -κοινό για όλουσ- ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ μετζπειτα 
απαιτιςεισ εντόσ τθσ Σχολισ. 
Θ κατανομι των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτα ανωτζρω μακιματα γίνεται με κριτιρια 
κατάλλθλα ϊςτε να μεγιςτοποιθκοφν τα οφζλθ από τθν ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά. Για τθν 
κατανομι λαμβάνονται υπόψθ τόςο το εκπαιδευτικό υπόβακρο και επίπεδο εκπαίδευςθσ, 
όςο και θ θλικία και θ εκπροςϊπθςθ των δφο φφλων.  
Θ επιτυχισ ι όχι ανταπόκριςθ του ςπουδαςτι/ςτριασ ςτα εν λόγω μακιματα ςχετίηεται 
άμεςα με τθν ανταπόκριςι του/τθσ ςτισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Ρρόγραμμα 
Σπουδϊν. Για το λόγο αυτό προβλζπεται αξιολόγθςθ που οδθγεί ςτθν απόκτθςθ ι μθ 
Επάρκειασ. 
Τα Διατμθματικά Μακιματα Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων λαμβάνουν χϊρα ςτισ αίκουςεσ τθσ 
Σχολισ εντόσ του προβλεπόμενου 7ϊρου. 
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 επιςκζψεισ/ διάλογοι  ε) Εκπαιδευτικζσ
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ γενικοφ/ειδικοφ ενδιαφζροντοσ και πεδίου: Οι εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ γενικοφ/ειδικοφ ενδιαφζροντοσ και πεδίου εντάςςονται ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία και υπθρετοφν διδακτικοφσ και παιδαγωγικοφσ ςκοποφσ του προγράμματοσ 
ςπουδϊν τθσ ΕΣΔΔΑ. Αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του ςχεδιαςμοφ του εκπαιδευτικοφ 
ζργου, ςε επίπεδο τμιματοσ και εκπαιδευτικισ ςειράσ ςτο ςφνολό τθσ, και δεςμεφουν για 
τθ ςυμμετοχι όλουσ τουσ ςπουδαςτζσ/τριεσ. Θ επιλογι των επιςκζψιμων χϊρων από τουσ 
υπεφκυνουσ/εσ  των τμθμάτων και των μεγακεματικϊν δεν γίνονται κατά τρόπο τυχαίο και 
αποςπαςματικό, αλλά με προγραμματιςμζνεσ δράςεισ  που ςυνάδουν με τθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία. «Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ» γενικότερου ενδιαφζροντοσ πραγματοποιοφνται  
με ςκοπό τθν πρόςβαςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςε φορείσ ενδιαφζροντοσ και με 
εξειδικευμζνο πρόγραμμα που ωσ μεμονωμζνα άτομα δεν κα είχαν τθν ευκαιρία να 
παρακολουκιςουν. Οι «επιςκζψεισ πεδίου», από τθν άλλθ, προάγουν τθ γνωριμία με 
φορείσ άςκθςθσ υφιςτάμενων πολιτικϊν.  
 
Διάλογοι: Ρρόκειται για ςυναντιςεισ επιςτθμόνων και ειδικϊν, κυρίωσ, τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ, κατά τθ διάρκεια των οποίων γίνεται παρουςίαςθ καίριων κεμάτων που οι 
ςπουδαςτζσ/τριεσ πρζπει να γνωρίηουν ςτθν δεκαοκτάμθνθ πορεία τουσ ςτθν ΕΣΔΔΑ. 
Στόχοσ των διαλόγων αυτϊν είναι ζκφραςθ του πλουραλιςμοφ, τθσ πολυφωνίασ και τθσ 
πολυγνωμίασ που υπάρχει ςε μια ενεργι κοινωνία πολιτϊν και θ οποία επθρεάηει τθ 
Δθμόςια Διοίκθςθ. Οι «διάλογοι» ακολουκοφνται από εκτενι και ευρεία ςυηιτθςθ και 
ελεφκερθ ανταλλαγι απόψεων και πρωτότυπων ιδεϊν μεταξφ των ςπουδαςτϊν/τριϊν και 
των ομιλθτϊν/τριϊν. Οι διάλογοι/ ομιλίεσ/ διαλζξεισ εμπλουτίηουν τθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία ςτθν ΕΣΔΔΑ, μζςα από τθν παρουςίαςθ ηθτθμάτων τθσ τρζχουςασ 
επικαιρότθτασ, γενικοφ/ειδικοφ ενδιαφζροντοσ, αιχμισ, πολιτιςμοφ. Επιδιϊκεται θ 
ταυτόχρονθ παρουςίαςθ περιςςότερων τθσ μίασ απόψεων ςτα ηθτιματα επιλογισ και θ 
ανάπτυξθ διαλόγου, με τελικό ςτόχο τθν ανάδειξθ ειδικότερων κεμάτων για περαιτζρω 
ευαιςκθτοποίθςθ και προβλθματιςμό εκ μζρουσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν. Στουσ 
«διαλόγουσ» δφναται να ςυμμετζχουν εκτόσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν και των ειςθγθτϊν 
και ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ειδικοί και προςωπικότθτεσ του χϊρου με δυνατότθτα 
παρζμβαςθσ.  
 
Οι διάφορεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ (εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ/ διάλογοι) 
λαμβάνουν χϊρα εντόσ ι εκτόσ των χϊρων του ΕΚΔΔΑ και πραγματοποιοφνται κατά τθ 
διάρκεια τθσ προβλεπόμενθσ από το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν θμζρασ δραςτθριοτιτων 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια ςπουδϊν.  
 
Δεν αξιολογείται θ απόδοςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ, ωςτόςο θ ςυμμετοχι είναι 
υποχρεωτικι. 
 
Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται ενδεικτικά οι διάλογοι και οι εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ που προκρίνονται για τθν ΚΔ’ Εκπαιδευτικι Σειρά «Κοςμάσ Ψυχοπαίδθσ». Με 
τθν πρόοδο τθσ υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, οι κεματικζσ ενότθτεσ κα 
οριςτικοποιθκοφν και δφναται να μεταβλθκοφν ι εμπλουτιςκοφν. 
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ΦΑΗ 
ΠΟΤΔΩΝ 

Εκπαιδευτικζσ Επιςκζψεισ/ Διάλογοι Ϊρεσ 

ΚΦ Διάλογοι (κζματα τρζχοντοσ ενδιαφζροντοσ, όπωσ Μετανάςτευςθ, 
Ρολιτιςμόσ) 

14 

Σχετικζσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ (π.χ. ςτο Κζντρο Υποδοχισ Μεταναςτϊν 
–ουφ, Βουλι των Ελλινων, Γενικά Αρχεία του Κράτουσ) 

28 

ΕΦ Διάλογοι (κζματα δθμοςίων πολιτικϊν, όπωσ ανοιχτι διακυβζρνθςθ, 
καινοτομία και ζρευνα, ανάλυςθ διοικθτικϊν βαρϊν και καλι νομοκζτθςθ, 
κοινωνικι επιχειρθματικότθτα, εταιρικι κοινωνικι υπευκυνότθτα, 
αποκρατικοποιιςεισ, δθμόςιο χρζοσ, τουριςμό, περιβαλλοντικι διαχείριςθ,  
Κοινι Αγροτικι Ρολιτικι) 

63 

Σχετικζσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ (π.χ. ςτο «Δθμόκριτο», ςε 
Διμουσ/Οργανϊςεισ/Φορείσ, ςτο Επιχειρθςιακό Κζντρο Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ) 

49 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ανά Τμιμα Εξειδίκευςθσ (π.χ. ςτθ Δ/νςθ 
Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ για το Τμιμα Γενικισ Διοίκθςθσ, ςτο Τελωνείο 
Ρειραιά για το Τμιμα των ΟΕΥ κ.ο.κ. 

14 

Τριιμερθ επίςκεψθ ςτθ Θεςςαλονίκθ 35 

Ρίνακασ 12 

 
Στο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων γενικότερου ενδιαφζροντοσ, προβλζπεται, 
επίςθσ, μία επίςκεψθ εκτόσ Ακθνϊν κοινι για όλουσ που κα περιλαμβάνει φορείσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςε υπερεκνικό, εκνικό και τοπικό επίπεδο, ϊςτε να ζχουν όλοι/εσ οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθν ευκαιρία να μάκουν για τθ λειτουργία αυτϊν και τθ ςυμβολι τουσ 
ςτθ διοίκθςθ.  
 
Κατά αυτι τθ λογικι προβλζπεται μία τριιμερθ επίςκεψθ ςτθ Θεςςαλονίκθ για το ςφνολο 
των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν κατά τθν ειδικι φάςθ ςπουδϊν ςε υπθρεςίεσ και φορείσ τόςο 
γενικοφ, όςο ειδικοφ/τοπικοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ θ CEDEFOP, ο Διμοσ Θεςςαλονίκθσ, το 
Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, το Μουςείο Λευκοφ Ρφργου και το Φεςτιβάλ 
Κινθματογράφου για τθ διατιρθςθ, αλλά και ενίςχυςθ τθσ διεπαφισ και επικοινωνίασ των 
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν μεταξφ των Τμθμάτων Εξειδίκευςθσ. 
 
Ρεραιτζρω, προβλζπεται για τα Τμιματα Εξειδίκευςθσ θ πραγματοποίθςθ επιμζρουσ 
εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων ανά τμιμα εξειδίκευςθσ που να ςυνδζονται με το αντικείμενο 
εξειδίκευςθσ του κάκε τμιματοσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο V. Συνοπτικι 
περιγραφι των μακθμάτων του Προγράμματοσ Σπουδϊν.  
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ςτ) Πρακτικι  (ςτο εξωτερικό και ςτο εςωτερικό) Εκπαίδευςθ
Θ πρακτικι εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, ςτοχεφει, κυρίωσ, ςτθν αποκόμιςθ 
άμεςθσ εμπειρίασ από τθ διοίκθςθ (εκνικι και ευρωπαϊκι), αλλά και ςε μία πρϊτθ επαφι 
με τον πικανό μελλοντικό χϊρο εργαςίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ενιςχφεται θ μακθςιακι 
διαδικαςία με τθν εμπειρία τθσ εφαρμογισ ςτο μελλοντικό εργαςιακό χϊρο εργαςίασ των 
κεωριϊν και των γνϊςεων που ζχουν διδαχκεί οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, κατά το 
προθγοφμενο διάςτθμα κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ ςτθ Σχολι. Ωσ ακολοφκωσ, μζςω τθσ 
πρακτικισ εκπαίδευςθσ ο ςπουδαςτισ/ςτρια καλείται να εξάγει περαιτζρω ςυμπεράςματα 
που να ενιςχφουν και να επανατροφοδοτοφν το κεωρθτικό προβλθματιςμό του, 
ενιςχφοντασ τόςο τθν επιςτθμονικι, όςο και τθν επαγγελματικι-ςυμπεριφορικι φαρζτρα 
γνϊςεων και δεξιοτιτων του.  

 
Πρακτικι ςτο εξωτερικό  
Για τθν οργάνωςθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ ςτο 
εξωτερικό, δίνεται ζμφαςθ ςτουσ ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ και φορείσ, με επίκεντρο τθν 
πρωτεφουςα του βελγικοφ κράτουσ, κυρίωσ, λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 τθ ςθμαςία των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν για το ςφνολο τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ, 

 τθν αλλθλεξάρτθςθ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε. ςε ζναν ολοζνα αυξανόμενο αρικμό 
αντικειμζνων, που κακορίηονται κεντρικά από τα όργανα λιψθσ αποφάςεων ςτισ 
Βρυξζλλεσ, 

 τθν φπαρξθ πλθκϊρασ φορζων που αςχολοφνται με κάκε αντικείμενο τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ, με ζδρα τουσ τισ Βρυξζλλεσ, 

 τθ λειτουργία τθσ Μόνιμθσ Ελλθνικισ Αντιπροςωπείασ (ΜΕΑ) ςτισ Βρυξζλλεσ, ωσ 
ςτακεροφ ςθμείου επικοινωνίασ με τισ υπθρεςίεσ ςτθν Ελλάδα. 

 
Θ διάρκεια τθσ εν λόγω πρακτικισ ορίηεται ζωσ ζνα μινα, ςτον οποίο το ςφνολο των 
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν δφναται να χωρίηεται ςε ομάδεσ ανά Τμιμα Εξειδίκευςθσ. Θ πρακτικι 
εκπαίδευςθ των τμθμάτων δφναται να πραγματοποιθκεί ταυτόχρονα ι εκ περιτροπισ. Το 
εν λόγω διάςτθμα κρίνεται ικανοποιθτικό για τθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
ευρωπαϊκϊν φορζων υποδοχισ τουσ, κακϊσ και για μια ςτοιχειϊδθ ζνταξι τουσ ςτο 
εργαςιακό περιβάλλον. Επιπρόςκετα, το διάςτθμα αυτό επιτρζπει τθν απόκτθςθ εμπειρίασ 
εργαςίασ ςε ζνα πολυπολιτιςμικό περιβάλλον ςτο πλαίςιο ενόσ υπερεκνικοφ οργανιςμοφ, 
που κα μετουςιωκεί, μελλοντικά, ςε ςτάςθ και κζςθ απζναντι ςτο ευρωπαϊκό γίγνεςκαι και 
τθν ευρωπαϊκι γραφειοκρατία.  
 
Θ πρακτικι εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ανά Τμιμα δεν είναι αναγκαίο να 
περιοριςτεί είτε αποκλειςτικά ςε φορείσ τθσ Ε.Ε., είτε ςε φορείσ με ζδρα τισ Βρυξζλλεσ. Το 
τελικό πρόγραμμα κα κακοριςτεί και με κριτιρια διαχειριςτικισ πολυπλοκότθτασ και 
κόςτουσ, εξαςφαλίηοντασ ωςτόςο τθν ανεπθρζαςτθ εκτζλεςθ  τθσ άςκθςθσ ωσ προσ τουσ 
βαςικοφσ ςκοποφσ τθσ.  
 
Μετά το πζρασ τθσ πρακτικισ εκπαιδευτικισ οι ςυμμετζχοντεσ κα εκπονιςουν ζκκεςθ που 
δεν βακμολογείται, ωςτόςο πλθροί ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται: 

1) θ μεταφορά τεχνογνωςίασ με εργαλεία και προτάςεισ για παρεμβάςεισ ςε 
κεςμικό/επιχειρθςιακό επίπεδο, 

2) θ μετατροπι των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν από παρατθρθτζσ και ξενιςτζσ των εξελίξεων 
ςε ειςθγθτζσ/τριεσ και μεταφορείσ των αλλαγϊν με αντίςτοιχθ ενίςχυςθ του 
κφρουσ τθσ ΕΣΔΔΑ.  
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Πρακτικι ςτο εςωτερικό  
Θ πρακτικι εκπαίδευςθ ςε φορείσ του εςωτερικοφ κα διακρικεί ςε δφο περιόδουσ, θ 
διάρκεια των οποίων κακορίηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν αντίςτοιχθ διάρκεια τθσ πρακτικισ 
εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό, ϊςτε να εξυπθρετθκεί ο διττόσ ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ: 

 να εξοικειϊςει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ με το περιβάλλον εργαςίασ υπθρεςιϊν 
«πρϊτθσ γραμμισ» που εξυπθρετοφν τουσ πολίτεσ (πρακτικι ςε φορείσ που 
αλλθλεπιδροφν με τον κεντρικό μελλοντικό φορζα διοριςμοφ του 
ςπουδαςτι/ςτριασ),  

 να παράςχει ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθ δυνατότθτα απόκτθςθσ μίασ ςυνολικισ 
εικόνασ των μελλοντικϊν φορζων τοποκζτθςθσ – διοριςμοφ τουσ (πρακτικι ςε ζνα 
φάςμα φορζων που καλφπτουν ςφαιρικά το εκάςτοτε πεδίο πολιτικισ, ςφμφωνα 
με το Τμιμα Εξειδίκευςθσ του κακενόσ/μιάσ).         

 
Σθμειϊνεται ότι οι φορείσ πρϊτθσ γραμμισ, ςτουσ οποίουσ οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα 
τοποκετθκοφν κατά τθν πρϊτθ φάςθ τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ, ςχετίηονται με το 
εκάςτοτε Τμιμα Εξειδίκευςθσ, με τθν ζννοια ότι επιτελοφν ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ ςε 
εκτελεςτικό επίπεδο και δφναται να είναι:  

 Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν ι Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν για το Τμιμα 
Γενικισ Διοίκθςθσ,  

 Τμιματα Εςόδων Διμων και Δ/νςεισ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ ι Ικαγζνειασ 
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων για το Τμιμα Αναπτυξιακϊν – Ρεριφερειακϊν 
Ρολιτικϊν,  

 Νοςοκομεία και Κζντρα Υποδοχισ Ρροςφφγων για το Τμιμα Διοίκθςθσ Υπθρεςιϊν 
Υγείασ και Κοινωνικισ Φροντίδασ,  

 Επαγγελματικό Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν, Οργανιςμόσ Ρροϊκθςθσ 
Εξαγωγϊν και Τελωνεία για το Τμιμα Εμπορικϊν – Οικονομικϊν Υποκζςεων και  

 Γενικι Γραμματεία Κοινοτικϊν Υποκζςεων Υπουργείου Εξωτερικϊν, Γενικι 
Γραμματεία Δθμοςίων Επενδφςεων ΕΣΡΑ, Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ 
Δυναμικοφ για το Τμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Υποκζςεων.  

 
Κατά το δεφτερο ςτάδιο τθσ πρακτικισ ςτο εςωτερικό, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα 
τοποκετθκοφν ςε φορείσ ίδιουσ ι ςυναφείσ με αυτοφσ των κζςεων τοποκζτθςθσ του 
εκάςτοτε Τμιματοσ Εξειδίκευςθσ. 
 
Θ επιλογι των φορζων πραγματοποιείται κατόπιν πρόςκλθςθσ φορζων ενδιαφζροντοσ τθσ 
ΕΣΔΔΑ. Οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τοποκετοφνται ςφμφωνα με διλωςθ προτίμθςισ τουσ, από 
τον διακζςιμο ςε αυτοφσ πίνακα υποψιφιων φορζων και ορίηεται για κάκε 
ςπουδαςτι/ςτρια υπεφκυνοσ Εκπαιδευτισ/τρια Ρρακτικισ Εκπαίδευςθσ ςτον φορζα 
πρακτικισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον Κανονιςμό Σπουδϊν. 
 
Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ επικουροφνται 
τόςο οργανωτικά όςο και επιςτθμονικά από τθν ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ κατά τθν οποία 
πραγματοποιοφνται επιςκζψεισ ςτουσ φορείσ πρακτικισ εκπαίδευςισ τουσ για τθν 
απόκτθςθ ιδίασ αντίλθψθσ από το προςωπικό τθσ ΕΣΔΔΑ για τθν εξζλιξθ τθσ πρακτικισ των 
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν και τθν παροχι οποιαςδιποτε αρωγισ ςχετικισ με τθ βελτίωςθ τθσ εν 
λόγω πρακτικισ. 
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Θ αξιολόγθςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν για τθν πρακτικι τουσ εκπαίδευςθ διαφοροποιείται 
ανάλογα με τθν κάκε φάςθ τθσ.  

 Κατά το διάςτθμα τθσ τοποκζτθςθσ ςε φορείσ «πρϊτθσ γραμμισ», οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κατακζτουν ατομικζσ εκκζςεισ, ςτισ οποίεσ περιγράφουν τθ 
ςυνολικι εμπειρία, αλλά και αναδεικνφουν επίκαιρα ηθτιματα προβλθματιςμοφ 
για τον φορζα πρακτικισ και προτείνουν λφςεισ.  

 Κατά το διάςτθμα τθσ τοποκζτθςθσ ςε φορείσ που ςχετίηονται με το πεδίο 
πολιτικισ κάκε Τμιματοσ Εξειδίκευςθσ, ο ςπουδαςτισ/ςτρια  καλείται να ςυντάξει 
ζκκεςθ εργαςιϊν που τουσ ανατζκθκαν, προβλθμάτων/ηθτθμάτων που 
αντιμετωπίςτθκαν/επιλφκθκαν, προτάςεων που κατατζκθκαν, κ.λπ., ςτθν οποία, 
επιπλζον, αναδεικνφονται και τα ηθτιματα ςυνεργαςίασ/ςυντονιςμοφ μεταξφ των 
εμπλεκόμενων φορζων. 
 

Οι ανωτζρω εκκζςεισ παρουςιάηονται, μετά το τζλοσ τθσ Ρρακτικισ Εκπαίδευςθσ, ενϊπιον 
των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν του εκάςτοτε Τμιματοσ Εξειδίκευςθσ και διμελϊν επιτροπϊν 
αξιολόγθςθσ που απαρτίηονται από το επιςτθμονικό και διοικθτικό προςωπικό τθσ ΕΣΔΔΑ.  
 
Ο Κανονιςμόσ ςπουδϊν και οι ειδικζσ αποφάςεισ του Διευκυντι τθσ Σχολισ, κακορίηουν το 
ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθ τελικι βακμολογία Ρρακτικισ Εκπαίδευςθσ των ανωτζρω 
εκκζςεων και τθσ παρουςίαςισ τουσ, κακϊσ και τθσ ατομικισ αξιολόγθςθσ του 
ςπουδαςτι/ςτριασ από τον Εκπαιδευτι του. Θ εν λόγω αξιολόγθςθ καλφπτεται από 
επάρκεια.  
 
Στο πλαίςιο τθσ πρακτικισ τουσ εκπαίδευςθσ οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ δφναται να 
ςυμμετζχουν ςε ςυλλογικι ερευνθτικι/ μελετθτικι εργαςία γενικότερου ενδιαφζροντοσ 
και εκτεταμζνου πεδίου εφαρμογισ ςτο ςφνολο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Θ κεματικι 
προςδιορίηεται από τθ ςχολι και υλοποιείται από τουσ/τισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςε 
ςυνεργαςία με τουσ Υπεφκυνουσ των Τμθμάτων και τουσ Φορείσ Υποδοχισ. Θ εργαςία αυτι 
δφναται να αξιολογείται και να παρουςιάηεται κατά τθν Τρίτθ Φάςθ Ρροετοιμαςίασ για 
διοριςμό» ενϊπιον και των αντίςτοιχων φορζων πρακτικισ.  
 
Τζλοσ, ςθμειϊνεται ότι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ δφναται να ςυμμετζχουν ςε προγράμματα 
διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ ευρφτερου χαρακτιρα, ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ 
απαιτιςεισ ι ανάγκεσ, όπωσ αυτζσ ςυνεκτιμϊνται από τον αρμόδιο φορζα και τθ Δ/νςθ τθσ 
ΕΣΔΔΑ. 
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η) Σελικζσ  Εργαςίεσ
Οι τελικζσ εργαςίεσ ανατίκενται ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ειδικισ φάςθσ ςπουδϊν και ο ςυνολικόσ χρόνοσ που διατίκεται για τθν εκπόνθςι τουσ είναι 
δφο μινεσ. Θ ανάλθψθ εκ μζρουσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τελικισ εργαςίασ αποςκοπεί 
ςτθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν με τον πλζον γόνιμο τρόπο, μζςα από τθν άρτια και 
ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ενόσ ςθμαντικοφ ηθτιματοσ για τθ δθμόςια διοίκθςθ.  
 
Ζχοντασ υπόψθ ότι πρακτικά αναηθτοφμε για τισ τελικζσ εργαςίεσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν 
ςτθν ΕΣΔΔΑ, μία κεματικι κειμζνων όχι αμιγϊσ κεωρθτικϊν, αλλά και ςτραμμζνων προσ τθν 
ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ - με διατφπωςθ προτάςεων επίλυςθσ προβλιματοσ, 
επαναδιαμόρφωςθσ δθμόςιασ πολιτικισ ι ειςαγωγισ μίασ νζασ διοικθτικισ πρακτικισ- 
κατθγοριοποιοφμε ειδολογικά τισ επιηθτοφμενεσ τελικζσ εργαςίεσ ςε τρείσ μεγακεματικζσ 
ενότθτεσ (που μποροφν να λειτουργιςουν και ςυνδυαςτικά):   
 

1) Εργαςίεσ - μελζτεσ περιπτϊςεων που εξετάηουν με τρόπο κριτικό/ 
αναλυτικό τα δεδομζνα ενόσ πρακτικοφ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ ι/και 
μελζτεσ περιπτϊςεων ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν δομικά/ οργανωτικά/ 
λειτουργικά ι/και μελζτεσ υλοποίθςθσ  ςυγκεκριμζνων δθμόςιων 
πολιτικϊν, μεταρρυκμίςεων, κ.ά. 

2) Εργαςίεσ ποςοτικισ ανάλυςθσ εφαρμοηόμενων δθμόςιων πολιτικϊν 
ςτρατθγικοφ ι εξειδικευμζνου χαρακτιρα.  

3) Εργαςίεσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ ενόσ μοντζλου/ ςτακερότυπου 
άςκθςθσ ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ ι διοικθτικισ πρακτικισ. 

 
Θ αξιολόγθςθ-βακμολόγθςθ των Τελικϊν Εργαςιϊν υπακοφει ςτισ αρχζσ αξιοκρατίασ-
αντικειμενικότθτασ και αμερολθψίασ, ενϊ τα ςτακμιςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ-
βακμολόγθςθσ προςδιορίηονται με ςαφινεια ςε οδθγίεσ που δίνονται ςε όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία.  
 
Επιπλζον, θ Σχολι δεςμεφεται με μία ςειρά γενικϊν αρχϊν και κριτθρίων όςον αφορά τθν 
επιλογι των μελϊν των τριμελϊν επιτροπϊν αξιολόγθςθσ Τελικϊν Εργαςιϊν τόςο ςε 
επίπεδο προτάςεων, όςο και ςτο τελικό ςτάδιο λειτουργίασ αυτϊν των επιτροπϊν.  
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θ) Δραςτθριότθτεσ προετοιμαςίασ για διοριςμό 
Κατά τθ Φάςθ προετοιμαςίασ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν για διοριςμό, προβλζπονται μία 
ςειρά δρςατθριοτιτων, όπωσ: 
 
Α. Σειρά ενθμερωτικϊν θμερίδων με τουσ εκπροςϊπουσ διοικθτικοφ των υπθρεςιϊν 
προοριςμοφ. Με τθ ςυμβολι των υπθρεςιϊν προοριςμοφ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν 
επιχειρείται θ διαςφάλιςθ τθσ ομαλοφσ μετάβαςθσ των τελευταίων από το κακεςτϊσ του 
ςπουδαςτι ςε εκείνο του υπαλλιλου που κα υπθρετιςει ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςε μία 
ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία.  
Σε αυτζσ τισ θμερίδεσ καλοφνται να ςυμμετάςχουν τόςο οι επικεφαλισ των Δ/νςεων 
Διοικθτικοφ των υπθρεςιϊν διοριςμοφ, όςο και οι επικεφαλισ των επιμζρουσ Δ/νςεων 
τοποκζτθςθσ.  
Διάρκεια: 14 ϊρεσ  
 
Β. Σειρά ενθμερωτικϊν θμερίδων με τουσ αποφοίτουσ των υπθρεςιϊν προοριςμοφ. Στο ίδιο 
πλαίςιο τοποκετείται χρονικά θ ενθμζρωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςχετικά με τισ κζςεισ 
προοριςμοφ τουσ από απόφοιτουσ παλαιότερων ςειρϊν που υπθρετοφν ιδθ ςε αυτζσ, θ 
οποία πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με τθν Ζνωςθ Αποφοίτων (ΕΝΑΡ). 
Διάρκεια: 14ϊρεσ  
 
Γ. Επιπλζον, ςτθ φάςθ αυτι μποροφν να πραγματοποιθκοφν και εξειδικευμζνα εργαςτιρια, 
όπωσ για παράδειγμα, τα ειδικά εργαςτιρια για τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ του  Τμιματοσ 
Εμπορικϊν Οικονομικϊν Υποκζςεων «Οργάνωςθ και Λειτουργία Γραφείων ΟΕΤ» 
(διάρκειασ 14 ωρϊν), «Διπλωματικι πρακτικι και Εκιμοτυπία» (διάρκειασ 21 ωρϊν) για τα 
Τμιματα των ΟΕΥ και ΔΕΥ και το εργαςτιριο «φνκεςθ/επεξεργαςία φακζλου» για τα 
Τμιματα Γενικισ Διοίκθςθσ, Αναπτυξιακϊν – Ρεριφερειακϊν Ρολιτικϊν και ΔΕΥ. 
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IΙΙ. Matrix - Χρονολόγιο 
 
Στον παρακάτω Ρίνακα 13 αποτυπϊνεται το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων 
ανά φάςθ ςπουδϊν για κάκε ςπουδαςτι, ανάλογα με το τμιμα ςτο οποίο ζχει ενταχκεί, με 
τθ χρονικι τουσ διάρκεια και τον τρόπο αξιολόγθςισ τουσ ι μθ. 
 

ΣΜΗΜΑΣΑ 
Γενικισ 

Διοίκθςθσ 
Αναπτυξιακϊν 

Ρεριφερειακϊν 
Ρολιτικϊν 

Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν Υγείασ και 
Κοινωνικισ Φροντίδασ 

Εμπορικϊν – 
Οικονομικϊν 
Υποκζςεων 

Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν 
Υποκζςεων 

Κατεφκυνςθ: 
«Διοίκθςθσ 
Υπθρεςιϊν 

Υγείασ» 

Κατεφκυνςθ: 
«Διοίκθςθσ 
Υπθρεςιϊν 
Κοινωνικισ 
Φροντίδασ» 

ΚΟΙΝΗ ΦΑΗ 
Πρόγραμμα Τποδοχισ ςτθ χολι & Προςανατολιςμοφ (2 θμζρεσ) 

Διατμθματικά Μακιματα Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (ΕΠΑΡΚΕΙΑ) 
Κτίηοντασ τθν Αποτελεςματικι Ομάδα (21 ϊρεσ) 

Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων Ραρουςίαςθσ  (7 ϊρεσ) 

Εργαλεία Ραρουςίαςθσ (7 ϊρεσ) 

Επεξεργαςία κειμζνου (14 ϊρεσ) 

Λογιςτικά Φφλλα (7 ϊρεσ) 

Τεχνικζσ διαπραγματεφςεων (18 ϊρεσ) 

Μακιματα Κορμοφ 
Ρολιτικι Φιλοςοφία: o ρόλοσ τθσ διοίκθςθσ ςτο ςφγχρονο κράτοσ (21 ϊρεσ) (ΑΤΟΜΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ) 

Θ εκνικι δθμόςια διοίκθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (32 ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Κανόνεσ-αρχζσ διοικθτικισ δράςθσ και διοικθτικι διαδικαςία (34 ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Δθμοςιονομικι πολιτικι και δθμόςιο χρζοσ (26 ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Ρροχπολογιςμόσ και Οικονομικι Διοίκθςθ Δθμοςίων Οργανιςμϊν (30 ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Στρατθγικό Μάνατημεντ (34 ϊρεσ) (ΑΤΟΜΙΚΘ Θ ΟΜΑΔΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ) 

Στρατθγικι και Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (32 ϊρεσ) (ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Στατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων και λιψθ αποφάςεων ςτθ δθμόςια διοίκθςθ (30 ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Μακιματα Ξζνων Γλωςςϊν 

Αγγλικά (29) Αγγλικά (29) Αγγλικά (29) Αγγλικά (29) Αγγλικά (29) Αγγλικά (29) 

Γαλλικά-
Γερμανικά-
Ιςπανικά-

Ιταλικά (29) 

Γαλλικά-
Γερμανικά-

Ιςπανικά-Ιταλικά 
(29) 

Γαλλικά-
Γερμανικά-
Ιςπανικά-

Ιταλικά (29) 

Γαλλικά-
Γερμανικά-

Ιςπανικά-Ιταλικά 
(29) 

Γαλλικά-
Γερμανικά-
Ιςπανικά-

Ιταλικά (29) 

Γαλλικά-
Γερμανικά-
Ιςπανικά-

Ιταλικά (29) 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ/Διάλογοι  

Σειρά διαλόγων και εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων ςτθν Ακινα (84 ϊρεσ) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΗ  

Διατμθματικά Μακιματα Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (ΕΠΑΡΚΕΙΑ) 
Βελτίωςθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και διαχείριςθσ ςυγκροφςεων & κρίςεων (24 ϊρεσ) 

Τεχνικζσ δθμοςίων ομιλιϊν (7 ϊρεσ) 

Μακιματα Κορμοφ 
Μορφζσ διακυβζρνθςθσ ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (18 ϊρεσ) (ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Σφνταξθ, ζκδοςθ και διαχείριςθ δθμοςίων εγγράφων (26 ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Ζλεγχοσ νομιμότθτασ διοικθτικισ δράςθσ (22 ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Το Εταιρικό Σφμφωνο για το Ρλαίςιο Ανάπτυξθσ και διοίκθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (33 ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Χρθματοδότθςθ και αξιολόγθςθ δθμοςίων επενδφςεων (26 ϊρεσ) (ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Διαμόρφωςθ, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ δθμοςίων πολιτικϊν (20 ϊρεσ) (ΟΜΑΔΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ) 

Ανκρϊπινο Δυναμικό ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ (42 ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Αποτφπωςθ, μοντελοποίθςθ και βελτιςτοποίθςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν (26 ϊρεσ) (ΟΜΑΔΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ) 

Διαχείριςθ κινδφνων (14 ϊρεσ) (ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Διαχείριςθ ζργων ςτθ δθμόςια διοίκθςθ (26 ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Μακιματα Σμθμάτων Εξειδίκευςθσ 

Ζλεγχοσ 
διοικθτικισ 

δράςθσ: 
Εργαςτιριο (21 

ϊρεσ) 
(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Αποκζντρωςθ και 
Αυτοδιοίκθςθ (30 
ϊρεσ) (ΑΤΟΜΙΚΘ 

ΕΓΑΣΙΑ) 

Κοινωνικι 
Ευρϊπθ: 

Θεμελιϊδεισ 
Αρχζσ, Θεςμοί 

και Οργανιςμοί 
Υγείασ (16 ϊρεσ) 

(ΑΤΟΜΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ) 

Κοινωνικι 
Ευρϊπθ: 

Θεμελιϊδεισ 
Αρχζσ, Θεςμοί 

και μοντζλα 
Κοινωνικισ 
Ρολιτικισ 
 (16 ϊρεσ) 
(ΑΤΟΜΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ) 

Δίκαιο Διεκνϊν 
Εμπορικϊν 

Συναλλαγϊν   
(26 ϊρεσ) 
(ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Οικονομικι, 
Θεςμικι & 
Ρολιτικι 

ςυγκρότθςθ τθσ 
Ε.Ε. (30 ϊρεσ) 

(ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ)  

Ρροςομοίωςθ 
του ρόλου των 

Εκνικϊν 
Διοικιςεων ςτο 

πλαίςιο των 
Ενωςιακϊν 

διαβουλεφςεων 
διαπραγματεφς

εων και 
επιτροπολογίασ 

(14 ϊρεσ) 
(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Ζλεγχοσ 
Διοικθτικισ 

Δράςθσ ΟΤΑ (26 
ϊρεσ) (ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Συςτιματα και 
Ρολιτικζσ Υγείασ 

(30 ϊρεσ) 
(ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Διεκνζσ και 
ευρωπαϊκό 

δίκαιο 
κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ  
(23 ϊρεσ) 

(ΟΜΑΔΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ) 

Νομικι 
Ρροςταςία 

Ξζνων 
Επενδφςεων (7 

ϊρεσ) 
(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Διεκνείσ και 
Ευρωπαϊκοί 

κεςμοί  (26 ϊρεσ) 
(ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ) 

 

Κοινωνικι Ζνταξθ 
και 

Μετανάςτευςθ 
(26 ϊρεσ) 
(ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ)  

 

Θεςμοί και 
Ρολιτικζσ 

Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ 
 (23 ϊρεσ) 
(ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Διεκνισ Ρολιτικι 
Οικονομία και 

Οικονομικι 
Διπλωματία τθσ 

Ελλάδασ  (32 
ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ 

ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Διεκνείσ,  
Ευρωπαϊκοί & 

Εκνικοί ΜΚΟ (17 
ϊρεσ) (ΟΜΑΔΙΚΘ 

ΕΓΑΣΙΑ) 

 

Ρεριβαλλοντικζσ 
και χωρικζσ 

πολιτικζσ (26 
ϊρεσ) (ΑΤΟΜΙΚΘ 

ΕΓΑΣΙΑ) 

 

Ευρωπαϊκζσ και 
Εκνικζσ Ρολιτικζσ 

Απαςχόλθςθσ  
(23 ϊρεσ) 
(ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Ε.Ε.: Εςωτερικι 
Αγορά – 

Συνοδευτικζσ 
Ρολιτικζσ και 

Κοινι Εμπορικι 
Ρολιτικι  (30 

ϊρεσ) (ΑΤΟΜΙΚΘ 
Θ ΟΜΑΔΙΚΘ 

ΕΓΑΣΙΑ) 

Σφγχρονθ 
ελλθνικι 

Εξωτερικι 
πολιτικι (26 

ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ) 
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Στοιχεία 
Εργατικοφ 
Δικαίου, 

εργαςιακζσ 
ςχζςεισ και 

εξελίξεισ ςτθν 
οργάνωςθ τθσ 

εργαςίασ  
(16 ϊρεσ) 

(ΟΜΑΔΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ). 

 

Ρροςομοίωςθ 
του ρόλου των 

εκνικϊν 
διοικιςεων ςτο 

πλαίςιο των 
ευρωπαϊκϊν 

διαβουλεφςεων 
διαπραγματεφςε

ων και 
επιτροπολογία 

(14 ϊρεσ) 
(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Φορολογικι 
Ρολιτικι και 

Εργαλεία 
Φορολογικοφ 
Ελζγχου (26 

ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Οικονομικά τθσ 
τοπικισ και τθσ 
περιφερειακισ 
αυτοδιοίκθςθσ 

(45 ϊρεσ) (ΤΕΣΤ & 
ΑΣΚΘΣΘ) 

Οικονομικι τθσ 
Υγείασ 

(Εννοιολογικι 
προςζγγιςθ και 

εφαρμογζσ) 
(23 ϊρεσ)  
 (ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Οικονομικά τθσ 
Κοινωνικισ 

Ρροςταςίασ και 
τθσ Αγοράσ 
Εργαςίασ  
(16 ϊρεσ) 
(ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Διεκνζσ 
Εμπορικό & 

Χρθματοοικονομ
ικό Σφςτθμα (30 
ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ 

ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Διεκνείσ και 
ευρωπαϊκζσ 
οικονομικζσ 

ςχζςεισ (26 ϊρεσ) 
(ΕΓΑΣΙΑ) 

Διοίκθςθ 
Κόςτουσ 

Δθμοςίων 
Οργανιςμϊν (30 
ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ 

ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Ρεριφερειακι 
πολιτικι και 

προγμματιςμόσ 
(22 ϊρεσ) 
(ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ)  

Οι αγορζσ 
Φαρμάκου και 

Βιοϊατρικισ 
Τεχνολογίασ 

(16 ϊρεσ) 
(ΟΜΑΔΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ) 

Διαχείριςθ 
Ευρωπαϊκοφ 

Ταμείου Αςφλου, 
Μετανάςτευςθσ 

και Ζνταξθσ 
(ΤΑΜΕ) 

(16 ϊρεσ) 
(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Ρροςζλκυςθ & 
Αξιολόγθςθ 

Επενδυτικϊν 
Σχεδίων (22 

ϊρεσ) (ΟΜΑΔΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ) 

 

Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ (26 
ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ 

ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Ρεριφερειακι και 
τοπικι ανάπτυξθ - 

προςζκλυςθ 
επενδφςεων (22 
ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ 

ΕΞΕΤΑΣΘ) 

  

Θζματα 
Αναπτυξιακισ 

Συνεργαςίασ  (17 
ϊρεσ) 

(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

 

    

Ενεργειακι 
Διπλωματία  (20 

ϊρεσ) 
(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

 

    

Αρχζσ Διεκνοφσ 
Μάρκετινγκ – 

Εξαγωγικό 
Μάρκετινγκ 
Ελλθνικϊν 

Ρροϊόντων  (24 
ϊρεσ) (ΑΤΟΜΙΚΘ 

ΕΓΑΣΙΑ) 

 

Σφγχρονα 
εργαλεία 
δθμόςιου 

management: 
εργαςτιριο (28 

ϊρεσ) (ΑΤΟΜΙΚΘ 
Θ ΟΜΑΔΙΚΘ 

ΕΓΑΣΙΑ) 

Σφγχρονα 
εργαλεία 
δθμόςιου 

management: 
εργαςτιριο (28 

ϊρεσ) (ΑΤΟΜΙΚΘ 
Θ ΟΜΑΔΙΚΘ 

ΕΓΑΣΙΑ) 

Οργάνωςθ και 
Διοίκθςθ 

Νοςοκομείων του 
ΕΣΥ  

(23 ϊρεσ)  
(ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ) 

Διαχείριςθ 
μικτϊν και 

προςφυγικϊν 
μεταναςτευτικϊν 

ροϊν 
(23 ϊρεσ) 
(ΑΤΟΜΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ) 

Εφαρμοςμζνεσ 
Δθμόςιεσ 

Σχζςεισ  (17 
ϊρεσ) 

(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Καλι 
Νομοκζτθςθ (32 
ϊρεσ) (ΑΤΟΜΙΚΘ 

Θ ΟΜΑΔΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ) 

Διοίκθςθ 
Αλλαγϊν και 

Μεταρρυκμίςεω
ν (32 ϊρεσ) 

(ΑΤΟΜΙΚΘ Θ 
ΟΜΑΔΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ) 

Ανάλυςθ 
περιφερειακισ 

και τοπικισ 
πολιτικισ: 

ΕΓΑΣΤΘΙΟ 
(7ϊρεσ) 

(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Χρθματοοικονομι
κό Management 

Υγειονομικϊν 
Οργανιςμϊν Ι: 

Διαδικαςίεσ 
κατάρτιςθσ 

Ρροχπολογιςμοφ 
και υλοποίθςθσ 

Εφαρμογι 
εργατικισ 

νομοκεςίασ – 
Ελεγκτικι & 

Συμβουλευτικι 
διαδικαςία 
 (16 ϊρεσ) 

(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

  

Ενδο – 
διοργανωςιακόσ 

ςυντονιςμόσ: 
Εργαςτιριο (21 

ϊρεσ) (ΕΡΑΚΕΙΑ) 
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Ρρομθκειϊν 
 (16 ϊρεσ)  

(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Διαμόρφωςθ, 
υλοποίθςθ και 

αξιολόγθςθ 
δθμοςίων 
πολιτικϊν: 

Εργαςτιριο (14 
ϊρεσ) 

(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Οργανωτικόσ 
Σχεδιαςμόσ (24 

ϊρεσ) (ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Χρθματοοικονομι
κό Management 

Υγειονομικϊν 
Οργανιςμϊν ΙΙ: 

Συςτιματα 
Λογιςτικισ 

απεικόνιςθσ και 
Κοςτολόγθςθ 

υπθρεςιϊν και 
πράξεων (16 

ϊρεσ) (ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Αςφάλεια & 
Υγιεινι ςτουσ 
εργαςιακοφσ 

χϊρουσ – 
Ελεγκτικι & 

Συμβουλευτικι 
διαδικαςία 
 (16 ϊρεσ) 

(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

  

Εφαρμοςμζνεσ 
Δθμόςιεσ Σχζςεισ 

(17 ϊρεσ) 
(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Οργανωτικόσ 
Σχεδιαςμόσ (24 

ϊρεσ) 
(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

  

Θ Αϋκμια 
Ρερίκαλψθ και οι 

Υπθρεςίεσ 
Ψυχικισ Υγείασ 

ςτθν Ελλάδα (21 
ϊρεσ) (ΟΜΑΔΙΚΘ 

ΕΓΑΣΙΑ) 

 
 

 

Καλι 
νομοκζτθςθ (32 
ϊρεσ) (ΑΤΟΜΙΚΘ 

Θ ΟΜΑΔΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ) 

 

Θ Ροιότθτα ςτισ 
Υπθρεςίεσ Υγείασ 
(Διοίκθςθ Ολικισ 

Ροιότθτασ, 
Ριςτοποίθςθ, 
Διαπίςτευςθ 

Τμθμάτων και 
Υπθρεςιϊν).  

 (23 ϊρεσ) 
(ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ) 

   

Εςωτερικόσ 
ζλεγχοσ και 

δθμόςια 
διοίκθςθ (23 

ϊρεσ) (ΓΑΡΤΘ 
ΕΞΕΤΑΣΘ) 

     

Συνεργατικά 
Εργαλεία ΤΡΕ 
ςτθ Δθμόςια 
Διοίκθςθ (23 

ϊρεσ) 
(ΟΜΑΔΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ)  

Γεωχωρικι 
πλθροφορία & 

υποςτιριξθ 
αποφάςεων ςε 

επίπεδο ΟΤΑ (18 
ϊρεσ) (ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Συςτιματα 
Ρλθροφορικισ 

Υπθρεςιϊν 
Υγείασ 

(22 ϊρεσ) 
(ΕΡΑΚΕΙΑ). 

Συςτιματα 
Ρλθροφορικισ 

Οργανιςμϊν 
Κοινωνικισ 
Ρολιτικισ 
(22 ϊρεσ) 

(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Συνεργατικά 
Εργαλεία ΤΡΕ 
ςτθ Δθμόςια 
Διοίκθςθ  (23 

ϊρεσ) (ΟΜΑΔΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ) 

Συνεργατικά 
Εργαλεία ΤΡΕ ςτθ 

Δθμόςια 
Διοίκθςθ (23 

ϊρεσ) (ΟΜΑΔΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ) 

 

Συνεργατικά 
Εργαλεία ΤΡΕ ςτθ 

Δθμόςια 
Διοίκθςθ (23 

ϊρεσ) (ΟΜΑΔΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ) 

   

Αξιοποίθςθ 
Δικτφων τθσ ΕΕ 

(14 ϊρεσ) 
(ΕΡΑΚΕΙΑ) 
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Μακιματα Ξζνων Γλωςςϊν 

Αγγλικά (49) Αγγλικά (49) Αγγλικά (49) Αγγλικά (49) Αγγλικά(73) Αγγλικά (73) 

Γαλλικά-
Γερμανικά-
Ιςπανικά-

Ιταλικά (49) 

Γαλλικά-
Γερμανικά-
Ιςπανικά-

Ιταλικά (49) 

Γαλλικά-Γερμανικά-
Ιςπανικά-Ιταλικά 

(49) 

Γαλλικά-
Γερμανικά-

Ιςπανικά-Ιταλικά 
(49) 

Γαλλικά-
Γερμανικά-

Ιςπανικά-Ιταλικά 
(73) 

Γαλλικά-
Γερμανικά-
Ιςπανικά-

Ιταλικά (73) 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ/Διάλογοι 

Σειρά διαλόγων, εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων, διαλζξεων ςτθν Ακινα και τθ Θεςςαλονίκθ (168 ϊρεσ) 

Ειδικζσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ανά τμιμα εξειδίκευςθσ (φορείσ)  
Δ/νςθ 

Φορολογικισ 
Συμμόρφωςθσ 

(7 ϊρεσ) 

«Τεχνόπολισ» 
του Διμου 

Ακθναίων (7 
ϊρεσ) 

Α) Διοίκθςθ 2θσ 
Υγειονομικισ 

Ρεριφζρειασ (ΥΡε.) 
Ρειραιϊσ &                                                    

Αιγαίου                                     
και 

Β) Ωνάςειο 
Καρδιοχειρουργικό 

Κζντρο (ΩΚΚ) 
(7 ϊρεσ) 

Δθμόςια Εταιρεία 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 
Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ 
(ΘΔΙΚΑ) ΑΕ 

(7 ϊρεσ) 

Εμπορικό και 
Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο 

Ακθνϊν (7 ϊρεσ) 

γραφεία 
Ενθμζρωςθσ 

του 
Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου 
ςτθν Ελλάδα (7 

ϊρεσ) 

  Διοίκθςθ 3θσ 
Υγειονομικισ 

Ρεριφζρειασ (ΥΡε.) 
Κεντρικισ 

Μακεδονίασ 
(21 ϊρεσ) 

Εκνικόσ 
Οργανιςμόσ 

Ραροχϊν 
Υπθρεςιϊν Υγείασ 

(ΕΟΡΥΥ) –                                               
Κεντρικι 
Υπθρεςία 
(7 ϊρεσ) 

Τελωνείο Ρειραιά 
(7 ϊρεσ) 

Αντιπροςωπεία 
τθσ 

Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ (7 

ϊρεσ) 

  Εκνικόσ 
Οργανιςμόσ 

Ραροχϊν 
Υπθρεςιϊν Υγείασ 

(ΕΟΡΥΥ) –                                               
Κεντρικι Υπθρεςία 

(7 ϊρεσ) 

Ρρωτοβάκμιο 
Εκνικό Δίκτυο 

Υγείασ (ΡΕΔΥ) – 
Κεντρικό 

παράρτθμα  
(7 ϊρεσ) 

  

  Εκνικόσ 
Οργανιςμόσ 

Φαρμάκων (ΕΟΦ) 
(7 ϊρεσ) 

Hot Spot για 
Ρρόςφυγεσ και 

Μετανάςτεσ 
(νθςιωτικοφ 

χϊρου) 
(28 ϊρεσ) 

  

  Α) Εκνικό Κζντρο 
Επιχειριςεων 

Υγείασ (ΕΚΕΡΥ)  
και 

Β)  Κζντρο Ελζγχου 
και Ρρόλθψθσ 

Νοςθμάτων 
(ΚΕΕΛΡΝΟ) 

(7 ϊρεσ) 

Κζντρο 
φιλοξενίασ, 

μετεγκατάςταςθσ 
και 

επαναπροϊκθςθσ 
Ρροςφφγων και 
μεταναςτϊν (28 

ϊρεσ) 

  

  Εκνικό Κζντρο 
Αμζςου Βοθκείασ 

(ΕΚΑΒ) 
(7 ϊρεσ) 

   

  Θλεκτρονικι 
Διακυβζρνθςθ 

Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ  
(ΘΔΙΚΑ ΑΕ) 

(7 ϊρεσ) 
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Πρακτικι εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό και ςτο εςωτερικό (ΕΠΑΡΚΕΙΑ) 
Ραρουςίαςθ 
παραδοτζων 

πρακτικισ (20 
ϊρεσ) 

Ραρουςίαςθ 
παραδοτζων 

πρακτικισ (15 
ϊρεσ) 

Ραρουςίαςθ 
παραδοτζων 

πρακτικισ (10 
ϊρεσ) 

Ραρουςίαςθ 
παραδοτζων 

πρακτικισ (10 
ϊρεσ) 

Ραρουςία
ςθ 

παραδοτζ
ων 

πρακτικισ 
(15 ϊρεσ) 

Ραρουςίαςθ 
παραδοτζων 

πρακτικισ (10 ϊρεσ) 

Σελικζσ εργαςίεσ 
Ραρουςίαςθ 

τελικϊν 
εργαςιϊν (1 

ϊρα ανά 
ςπουδαςτι) 

Ραρουςίαςθ 
τελικϊν 

εργαςιϊν (1 
ϊρα ανά 

ςπουδαςτι) 

Ραρουςίαςθ 
τελικϊν εργαςιϊν 

(1 ϊρα ανά 
ςπουδαςτι) 

Ραρουςίαςθ 
τελικϊν 

εργαςιϊν (1 
ϊρα ανά 

ςπουδαςτι) 

Ραρουςία
ςθ τελικϊν 
εργαςιϊν 

(1 ϊρα 
ανά 

ςπουδαςτ
ι) 

Ραρουςίαςθ τελικϊν 
εργαςιϊν (1 ϊρα ανά 

ςπουδαςτι) 

ΦΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΤ 

Διατμθματικά Μακιματα Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (ΕΠΑΡΚΕΙΑ) 

Αποτελεςματικζσ μζκοδοι βελτίωςθσ ενδοχπθρεςιακϊν ςχζςεων (7 ϊρεσ) 

Το coaching για ςυνεργαςία και αποτελεςματικότθτα ςτο δθμόςιο τομζα (70 ϊρεσ) 

Ειδικζσ δραςτθριότθτεσ ανά τμιμα εξειδίκευςθσ  

Σφνκεςθ/επεξεργ
αςία φακζλου 

(28 ϊρεσ) 
(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Σφνκεςθ/επεξεργας
ία φακζλου (28 

ϊρεσ) (ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Σφνκεςθ/επ
εξεργαςία 
φακζλου 
(28 ϊρεσ) 

(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Σφνκεςθ/επ
εξεργαςία 
φακζλου 
(28 ϊρεσ) 

(ΕΡΑΚΕΙΑ) 

Διπλωματικι 
πρακτικι και 
Εκιμοτυπία 
(21 ϊρεσ) 

Σφνκεςθ/επεξεργαςί
α φακζλου (28 

ϊρεσ) (ΕΡΑΚΕΙΑ) 

    

Οργάνωςθ 
και 

Λειτουργία 
Γραφείων ΟΕΥ 

(14 ϊρεσ) 

Διπλωματικι 
πρακτικι και 

Εκιμοτυπία (21 
ϊρεσ 

Ενθμερωτικζσ θμερίδεσ 

Ενθμζρωςθ από απόφοιτουσ υπθρεςιϊν τουσ (14 ϊρεσ) 

Ενθμζρωςθ από διευκφνςεισ διοικθτικοφ υπθρεςιϊν τουσ (14 ϊρεσ) 

Ρίνακασ 13: Εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ανά Φάςθ Σπουδϊν και Τμιμα Εξειδίκευςθσ 
 
 

θμείωςθ:  
 
Στισ ϊρεσ των μακθμάτων-εργαςτθρίων δεν περιλαμβάνονται οι ϊρεσ τθσ 
διόρκωςθσ/βακμολόγθςισ τουσ κακϊσ και των γραπτϊν εργαςιϊν. Επιπλζον, για τισ 
τελικζσ εργαςίεσ, δεν περιλαμβάνονται οι ϊρεσ των ςυναντιςεων επιβλζποντα/ουςασ- 
ςπουδαςτι/ςτριασ και οι ϊρεσ υποςτιριξθσ τθσ αξιολόγθςισ τουσ. Τα νωτζρω 
διαμορφϊνονται ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Ρρογράμματοσ.  
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IV. Αξιολόγθςθ/ βακμολόγθςθ τθσ επίδοςθσ  

Αν και θ ανατροφοδότθςθ αποτελεί κακθμερινι πρακτικι τόςο από τθ μεριά των 
διδαςκόντων/ςκουςϊν, όςο και από τθ μεριά των ςπουδαςτϊν /ςτριϊν ϊςτε να προάγει 
τθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ6, θ αξιολόγθςθ ςτθ Σχολι γίνεται, 
κυρίωσ, με το πζρασ τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ (απολογιςτικι).  
 
Σ’ αυτιν τθ λογικι, οι τεχνικζσ αξιολόγθςθσ που ακολουκοφνται ςτθ Σχολι 
περιλαμβάνουν7: 
 Γραπτι εξζταςθ (με ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου ι πολλαπλϊν επιλογϊν) (απολογιςτικι 

αξιολόγθςθ) που τεκμθριϊνει το επίπεδο γνϊςεων ι δεξιοτιτων και μπορεί να λάβει 
χϊρα είτε με «ανοικτά» είτε με «κλειςτά» βιβλία. 

 Σεςτ (διαγνωςτικι αξιολόγθςθ) με ςκοπό τθν εξακρίβωςθ των υφιςτάμενων γνϊςεων 
και δεξιοτιτων και ςε δεφτερο επίπεδο τθν πλθροφόρθςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν για 
το τρζχον επίπεδο τουσ. 

 Κουίη (διαμορφωτικι αξιολόγθςθ) για τθν εξακρίβωςθ των γνϊςεων ι δεξιοτιτων των 
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με ςκοπό τθν παροχι ανατροφοδότθςθσ 

 Εργαςίεσ (απολογιςτικι αξιολόγθςθ) που πραγματοποιεί ο ςπουδαςτισ/ςτρια ατομικά 
ι ςε ομάδα (ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνουν ςχζδια δράςθσ και 
ζρευνεσ και ποικίλεσ γραπτζσ δραςτθριότθτεσ), αλλά και προφορικζσ παρουςιάςεισ. 

 υμμετοχι ςτθν τάξθ (διαμορφωτικι αξιολόγθςθ) που ςχετίηεται με το ενδιαφζρον και 
το ςεβαςμό των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και βαςίηεται ςε 
κριτιρια, όπωσ, θ ενεργόσ ςυμμετοχι τουσ, θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, θ ζκφραςθ των 
απόψεϊν τουσ, ο ςεβαςμόσ των διδαςκόντων και ςυναδζλφων τουσ, θ διατφπωςθ 
ερωτιςεων και προτάςεων για περαιτζρω επεξεργαςία κεμάτων, θ ςυμβολι ςε 
ομαδικζσ ςυηθτιςεισ, θ ικανότθτασ οργάνωςθσ, θ κατάλλθλθ προετοιμαςία που θ κάκε 
εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα απαιτεί, ο ςεβαςμόσ των διαφορετικϊν εμπειριϊν, 
ρυκμϊν, προςεγγίςεων και αναλφςεων, θ ςυνεργαςία ςε ομάδεσ και  ο κριτικόσ 
ςτοχαςμόσ.  

 

Επιπλζον, κυρίωσ ςτθ φάςθ εξειδίκευςθσ και ανάλογα με τα κεματικά πεδία, μποροφν να 
ακολουκθκοφν και ειδικότερεσ αξιολογθτικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ θ «αξιολόγθςθ από 
ςυνεκπαιδευόμενουσ» (peer assessment) (για παράδειγμα, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ 
Στρατθγικι και Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.  
 
Σε κάκε περίπτωςθ, θ διαδικαςία μιασ ευρφτερθσ αξιολόγθςθσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν 
που διενεργείται κακόλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν από τα όργανα τθσ ςχολισ, δεν 
εξαντλείται ςτισ ανωτζρω τεχνικζσ, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει εξίςου κριτιρια, όπωσ θ 
τιρθςθ του κανόνων λειτουργίασ τθσ Σχολισ, θ ςυνζπεια, θ υπευκυνότθτα, θ ςχζςθ με 
διδάςκοντεσ/ουςεσ και ςπουδαςτζσ/ςτριεσ. 
 
Πλα τα μακιματα και οι άλλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν 
υλοποίθςθ του παρόντοσ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν είναι υποχρεωτικά και εμπεριζχουν το 
ςτοιχείο τθσ αξιολόγθςθσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν.  
  

                                                           
6
 Σφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ που ζχει κάνει ο Alan Rogers (1999) ςτο βιβλίο του «Θ 

Εκπαίδευςθ Ενθλίκων» (Μεταίχμιο, Ακινα). 
7
 Shepherd, E. & Godwin, J. (2004), Assessments through the Learning Process, ςτο Questionmark 

Whitepaper, Norwalk/CT. 
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Ανάλογα με το είδοσ του μακιματοσ/ δραςτθριότθτασ μπορεί να επιλεγεί ζνασ ι και 
παραπάνω τρόποι αξιολόγθςθσ, με οριςμό τθσ ποςόςτωςθσ ςυμμετοχισ ςτθν τελικι 
βακμολογία. Σε κάκε μάκθμα/ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ορίηεται με το παρόν 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν ο τρόποσ αξιολόγθςθσ/ βακμολόγθςισ του/τθσ8.  
 
Θ Κλίμακα Βακμολόγθςθσ ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ ΚΔ’ Εκπαιδευτικισ Σειράσ ορίηεται από 
0 ζωσ και 10, για κάκε μία από τισ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν 
(εργαςία, διαγϊνιςμα, κ.λπ.). Επιτυχϊν/οφςα κεωρείται ο ςπουδαςτισ/τρια που 
βακμολογείται τουλάχιςτον με πζντε (5). Σε περίπτωςθ που οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ 
αξιολογθκοφν με βακμό μικρότερο του 5 ςε περιςςότερα από 4 μακιματα κεωροφνται ωσ 
μθ αποφοιτιςαντεσ επιτυχϊσ από τθ Σχολι. 
 
Σθμειϊνεται ότι υπάρχει θ δυνατότθτα για κάποιεσ δραςτθριότθτεσ, αν και αξιολογοφμενεσ, 
να μθν ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ του τελικοφ βακμοφ αποφοίτθςθσ του 
ςπουδαςτι/ςπουδάςτριασ (κάκε τζτοια περίπτωςθ χαρακτθρίηεται ωσ «επάρκεια»). Αυτό 
πρακτικά ςθμαίνει ότι για όςα μακιματα δεν προςμετροφνται ςτθν τελικι βακμολογία, θ 
αξιολόγθςθ είναι: Επαρκισ/ Μθ επαρκισ. Επαρκισ εφόςον ζχουν περάςει τθ βάςθ τθσ 
ανωτζρω κλίμακασ, δθλαδι, το πζντε (5) και Μθ επαρκισ για βακμολόγθςθ κάτω από τθ 
βάςθ. Σε περίπτωςθ που οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ είναι «Μθ επαρκείσ» ςε περιςςότερα από 4 
μακιματα κεωροφνται ωσ μθ αποφοιτιςαντεσ επιτυχϊσ από τθ Σχολι9. 
 
Με το ςχζδιο του μακιματοσ και το εκπαιδευτικό υλικό που διανζμονται πριν τθν ζναρξθ 
του μακιματοσ, παρζχονται όλεσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ. Συνεπϊσ, κατά τθν ζναρξθ 
υλοποίθςθσ τθσ εκάςτοτε δραςτθριότθτασ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ είναι ενθμερωμζνοι/εσ 
ςχετικά με τουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ/βακμολόγθςθσ και τθν ακριβι ςυμμετοχι των 
ποςοςτϊν αυτϊν για τθν διαμόρφωςθ τθσ τελικισ βακμολογίασ τθσ δραςτθριότθτασ (π.χ., 
40% ομαδικζσ εργαςίεσ, 60% γραπτζσ εξετάςεισ). 
 
Οι βακμοί ανακοινϊνονται μετά το τζλοσ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ του 
ςπουδαςτι/ςτρια ςε κάκε εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα (όπου αυτι προβλζπεται), ςε 
εφλογο χρονικό διάςτθμα, κατά τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Σπουδϊν τθσ ΕΣΔΔΑ. Ο κάκε 
ςπουδαςτισ/ςτρια ενθμερϊνεται για τθν επίδοςι του, λαμβάνοντασ ανατροφοδότθςθ από 
τον κάκε διδάςκοντα/ουςα, δια μζςου του/τθσ Υπεφκυνου του Τμιματόσ του/τθσ10. 
 

                                                           
8
 Για τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευομζνων - αποφοίτθςθ και τισ ςυνζπειεσ μθ εκπλιρωςθσ των 

προβλεπόμενων υποχρεϊςεων των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό 
Σπουδϊν (άρ. 10 και 11). 
9
 Σφμφωνα με το άρ. 24 του πδ. 57/2007, όςοι εκ των εκπαιδευομζνων ολοκλιρωςαν το πλιρεσ 

πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ ΕΔΔΑ χωρίσ να αποφοιτιςουν επιτυχϊσ από αυτι, ςφμφωνα με τα όςα 
εκάςτοτε ορίηει ο οικείοσ Κανονιςμόσ Σπουδϊν, διορίηονται ςε οργανικζσ ι προςωποπαγείσ κζςεισ 
δθμοςίων υπθρεςιϊν. 
10

 Το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν οι «Υπεφκυνοι των Τμθμάτων» για τουσ αντίςτοιχουσ 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ. 
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V. υνοπτικι περιγραφι των μακθμάτων του Προγράμματοσ 
πουδϊν 

 

α) Πρόγραμμα Τποδοχισ ςτθ χολι & Προςανατολιςμοφ 
 Συγκρότθςθ και εξζλιξθ τθσ ΕΣΔΔΑ (1985 -2016) 

 Ο ςχεδιαςμόσ τθσ νζασ ΕΣΔΔΑ: Φιλοςοφία και ςτόχοι 

 Δομι τθσ ΕΣΔΔΑ - Ραρουςίαςθ επιςτθμονικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ 

 Ρρόγραμμα Σπουδϊν: 
o Γενικι κεϊρθςθ- Διάρκρωςθ- Μακθςιακό Υπόδειγμα  
o Μεγακεματικά πεδία 
o Μακιματα Κορμοφ και Τμθμάτων Εξειδίκευςθσ/ Λοιπζσ δραςτθριότθτεσ 
o Ρρακτικι Εκπαίδευςθ 
o Τελικζσ Εργαςίεσ 

 Κανονιςμόσ Σπουδϊν: 
o Αρχζσ και ςτόχοι 
o Γενικό διοικθτικό και κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ΕΣΔΔΑ 
o Υποχρεϊςεισ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν 
o Θζματα παρακολοφκθςθσ, ανακοινϊςεων τθσ βακμολόγθςθσ και 

διοικθτικισ μζριμνασ 

 Θεςμικό/ οικονομικό/ κοινωνικό περιβάλλον (μεταρρυκμίςεισ, μνθμόνια, ΕΕ) και 
ΕΣΔΔΑ 

 

β) Μακιματα Μεγακεματικϊν 
a)  Μακιματα Κορμοφ 

1o Μεγακεματικό Πεδίο «Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί»  
ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτικι Φιλοςοφία: Ο ρόλοσ τθσ Διοίκθςθσ ςτο ςφγχρονο Κράτοσ (Κοινι 
Φάςθ) 
Με δεδομζνο το επίπεδο γνϊςεων των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν περί τθσ οργάνωςθσ και 
λειτουργίασ του κράτουσ, γνωςτικό πεδίο ςτο οποίο εξετάςτθκαν κατά τον ειςαγωγικό 
διαγωνιςμό τθσ Σχολισ, το μάκθμα τθσ Ρολιτικισ Φιλοςοφίασ αποςκοπεί ςτο να 
προβλθματιςτοφν, να εμβακφνουν και εν τζλει να κατανοιςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τουσ 
απϊτερουσ ςκοποφσ του κράτουσ, τισ αξίεσ ςτισ οποίεσ κεμελιϊνεται και ςυγκροτείται, τουσ 
λόγουσ φπαρξθσ και τθ διαχρονικι εξζλιξι του. Αυτό επιδιϊκεται να γίνει μζςα από τθν 
κριτικι εξζταςθ τθσ κρατικισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ, υπό το ερμθνευτικό φωσ των 
κλαςικϊν όςο και των ςφγχρονων κεωριϊν περί του ρόλου και τθσ ςθμαςίασ του. Στο 
επίκεντρο του μακιματοσ βρίςκεται θ ανάπτυξθ του ςτοχαςμοφ και θ εμβάκυνςθ των 
προβλθματιςμϊν, ιδίωσ, περί του ρόλου του ςθμερινοφ κράτουσ και των ςχζςεων που αυτό 
οφείλει να ζχει με τουσ άλλουσ μείηονεσ χϊρουσ τθσ Αγοράσ και τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, 
δεδομζνων των υφιςτάμενων -αςαφϊν και μεταβαλλόμενων- ορίων μεταξφ πολιτικισ-
διοικθτικισ, κοινωνικισ και οικονομικισ ςφαίρασ.  Το μάκθμα διαρκρϊνεται ςτισ εξισ 
ενότθτεσ: 

 Το κράτοσ μζςα από τθν Ιςτορία (Αρχαιότθτα, Μεςαίωνασ, το κράτοσ τθσ 
νεωτερικότθτασ) 

 Το κράτοσ μζςα από τισ τυπολογίεσ του (κράτοσ-νυχτοφφλακασ, κράτοσ-πρόνοιασ, 
ρυκμιςτικό κράτοσ, κοινωνικό κράτοσ δικαίου κλπ.) 

 Το κράτοσ μζςα από τισ κεωρίεσ (Κονςτάν, Ντυγκουί, Γζλινεκ,  Μαρξ, Βζμπερ, Σμιτ, 
Χάγιεκ, Ρόπερ, Ρουλαντηάσ, Χάμπερμασ, Ντάουνσ κλπ)  

 Θ «θκικι» που διζπει τθ ςυγκρότθςθ του κράτουσ 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 21 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι εργαςία 
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ΜΑΘΗΜΑ: Η εκνικι δθμόςια διοίκθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Κοινι Φάςθ) 
Επιχειρείται θ ανάλυςθ τθσ ενωςιακισ πολιτικισ διαδικαςίασ ςε όλεσ τισ φάςεισ και τα 
ςτάδια ανάπτυξισ τθσ (διαμόρφωςθ, υλοποίθςθ), ςτο ςφνολο των επιπζδων διοίκθςθσ που 
ςυγκροτοφν τον ευρωπαϊκό δθμόςιο χϊρο (υπερεκνικό, εκνικό, τοπικό) κακϊσ και των 
παραγόντων (δθμόςιων και ιδιωτικϊν), εκνικϊν και διεκνικϊν.  
Θ εμβάκυνςθ αυτι ςτοχεφει ςτθν αναηιτθςθ των οργανικϊν αρμϊν και λειτουργικϊν 
διαδράςεων μεταξφ επιπζδων και δρϊντων, με επίκεντρο τόςο τισ τυπικζσ όςο και τισ 
άτυπεσ ςχζςεισ και διαδικαςίεσ. Ζμφαςθ δίνεται ςτο ηιτθμα τθσ οργάνωςθσ των εκνικϊν 
διοικιςεων για τθ διαχείριςθ τθσ «ευρωπαϊκισ» τουσ πολιτικισ ςε όλα τα ςτάδια του 
πολιτικοφ κφκλου, των προβλθμάτων προςαρμογισ και των αλλθλεπιδράςεων των 
ποικίλων διοικθτικϊν παραδόςεων.  
Το μάκθμα διαρκρϊνεται ςτισ εξισ ενότθτεσ: 

 Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: Πργανα και Θεςμοί (πθγζσ, αρχζσ και ζνδικθ 
προςταςία) 

 Θ ενωςιακι πολιτικι διαδικαςία και ο ρόλοσ των εκνικϊν διοικιςεων   

 Θ διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ: οργάνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ προνομοκετικι 
φάςθ και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ο ρόλοσ των εκνικϊν Κοινοβουλίων, θ νομοκετικι 
φάςθ 

 Το ζλλειμμα υλοποίθςθσ των πολιτικϊν (Ενωςιακό επίπεδο και «επιτροπολογία», 
κοινζσ ςυνιςταμζνεσ και ςτόχοι των εκνικϊν οργανωτικϊν διευκετιςεων 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 32 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ανοιχτζσ ερωτιςεισ 
 
ΜΑΘΗΜΑ: Κανόνεσ-αρχζσ διοικθτικισ δράςθσ και διοικθτικι διαδικαςία (Κοινι Φάςθ) 
Σκοπό του μακιματοσ αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τισ αρχζσ και 
τουσ κανόνεσ διοικθτικισ δράςθσ, τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο, όςο μζςω πρακτικϊν 
παραδειγμάτων. Επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων εφαρμογισ των κανόνων δικαίου, 
ϊςτε οι απόφοιτοι τθσ Σχολισ, κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, να λειτουργοφν 
αποτελεςματικά και αποδοτικά, διευκολφνοντασ παράλλθλα τθν εδραίωςθ μιασ ςχζςθσ 
αμοιβαίασ ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ μεταξφ κράτουσ και πολιτϊν. Το μάκθμα 
καλφπτει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

o Ζννοια διοικθτικισ δράςθσ (οριςμόσ και περιεχόμενο) 
o Ρθγζσ Διοικθτικοφ Δικαίου 
o Βαςικζσ Αρχζσ διοικθτικισ δράςθσ: 

- νομιμότθτα/δθμόςιο ςυμφζρον 
- διαφάνεια 
- αναλογικότθτα 
- ιςότθτα 
- χρθςτι διοίκθςθ 
- καλι πίςτθ 
- προςτατευόμενθ εμπιςτοςφνθ του διοικοφμενου 
- επιείκεια 
- αμερολθψία 

o Ζννοια τθσ κακοδιοίκθςθσ 
o Διοικθτικά όργανα 
o Αρμοδιότθτα διοικθτικϊν οργάνων: 

- μορφζσ και είδθ 
- μεταβίβαςθ 
- εξουςιοδότθςθ υπογραφισ 
- αναπλιρωςθ 
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o Διοικθτικι πράξθ: 
- ζννοια και χαρακτθριςτικά 
- διακρίςεισ και είδθ 
- ζκδοςθ και τφποσ 
- αιτιολογία 
- ιςχφσ (κοινοποίθςθ, δθμοςίευςθ, ανάκλθςθ, κατάργθςθ και τροποποίθςθ) 

o Διοικθτικι διαδικαςία: 
- διεκπεραίωςθ υποκζςεων 
- προθγοφμενθ ακρόαςθ 
- ςυμμετοχι του διοικοφμενου 
- αυτεπάγγελτθ ενζργεια 
- πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα/χοριγθςθ αντιγράφων 
- ςυλλογικά όργανα 

o Μελζτεσ περίπτωςθσ διοικθτικισ δράςθσ και διοικθτικισ διαδικαςίασ 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 34 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ανοιχτζσ ερωτιςεισ πρακτικοφ προςανατολιςμοφ 
 
ΜΑΘΗΜΑ:  Μορφζσ Διακυβζρνθςθσ ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ειδικι 
Φάςθ) 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ πϊσ λειτουργεί θ 
διαδικαςία άςκθςθσ δθμόςιασ πολιτικισ και διακυβζρνθςθσ ςτον «πραγματικό κόςμο»: 
δθλαδι ςε ζνα πραγματικό περιβάλλον πολιτικϊν ςκοπιμοτιτων, κοινωνικοοικονομικϊν 
ςυμφερόντων, οικονομικϊν και δομικϊν περιοριςμϊν και διεκνϊν επιδράςεων.  
Το μάκθμα εςτιάηει ςτθν αλλθλεπίδραςθ πολιτικισ και δθμόςιασ πολιτικισ. Εξθγεί ςε τι 
διαφζρει θ Κυβζρνθςθ από τθν Διακυβζρνθςθ. Εξετάηει το ρόλο των κεςμϊν ςτθ δθμόςια 
πολιτικι. Δείχνει, με παραδείγματα από τον πραγματικό κόςμο, ποια είναι θ διαδικαςία και 
τα ςτάδια τθσ δθμόςιασ πολιτικισ. Χρθςιμοποιεί εννοιολογικά πρότυπα δθμόςιασ πολιτικισ 
(ορκολογικό μοντζλο, προςαυξθτικό, «κάδοσ απορριμμάτων») για να εξθγιςει γιατί οι 
κυβερνθτικζσ πολιτικζσ πολφ ςυχνά δεν είναι ορκολογικζσ. Εξθγεί τθ λειτουργία τθσ 
δθμόςιασ πολιτικισ ςε ζνα περιβάλλον βακιάσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ, αλλθλεξάρτθςθσ 
και παγκοςμιοποίθςθσ. 
Στθ ςυνζχεια  εξετάηει τισ πρόςφατεσ κεωρθτικζσ αναηθτιςεισ νζων διαδικαςιϊν και μζςων 
διαμόρφωςθσ και υλοποίθςθσ δθμόςιων πολιτικϊν, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ, αποδοτικότθτασ και νομιμοποίθςισ τουσ ςε εκνικό, υποεκνικό και 
υπερεκνικό επίπεδο. Μζςω των αποκαλοφμενων νζων μορφϊν διακυβζρνθςθσ επιχειρείται 
θ υπζρβαςθ παραδοςιακϊν μζςων υλοποίθςθσ δθμόςιων πολιτικϊν μζςω δεςμευτικϊν 
νόμων και θ αναηιτθςθ πιο ευζλικτων, μθ ιεραρχικϊν δομϊν και διαδικαςιϊν 
πολυεπίπεδθσ διαχείριςθσ των δθμοςίων προβλθμάτων με τθ ςυςτθματικι ςυμμετοχι 
ιδιωτικϊν μθ κυβερνθτικϊν φορζων (επιχειριςεισ, εργοδοτικζσ και ςυνδικαλιςτικζσ 
οργανϊςεισ, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, ενϊςεισ πολιτϊν). Οι νζεσ αυτζσ μορφζσ 
διακυβζρνθςθσ ςυμπεριλαμβάνουν ζνα ευρφ φάςμα ςυχνά ετερόκλθτων πρακτικϊν, όπωσ 
θ αυτορρφκμιςθ, θ ςυρρφκμιςθ μζςω ςυμμετοχικϊν δικτφων πολιτικισ, θ μεταβίβαςθ 
αρμοδιοτιτων ςε ανεξάρτθτεσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ, θ ανοικτι μζκοδοσ του ςυντονιςμοφ και 
θ ρφκμιςθ μζςω τθσ διάχυςθσ και ςυςτθματικισ ςφγκριςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν 
αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα ςτθν προςζγγιςθ προκακοριςμζνων ςτόχων.  
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Σε αυτό το πλαίςιο, το Μάκθμα επιχειρεί να αναδείξει τθ ςχετικι προβλθματικι μζςα από 
το πρίςμα τθσ πολιτικισ και διοικθτικισ επιςτιμθσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθ 
ςυςτθματικι ανάλυςθ των ςυνκθκϊν που οδθγοφν ςτθν εμφάνιςθ των νζων μορφϊν 
διακυβζρνθςθσ και ςτθν αναηιτθςθ μζςων μείωςθσ του πολιτικοφ, κοινωνικοφ, 
οικονομικοφ και διοικθτικοφ κόςτουσ των δθμόςιων πολιτικϊν. Επιπλζον, αναλφονται 
ςυγκεκριμζνα παραδείγματα από διάφορεσ τομεακζσ πολιτικζσ τθσ ΕΕ (περιβαλλοντικι, 
περιφερειακισ ανάπτυξθσ, ζρευνασ και τεχνολογίασ, απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ και 
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ), με ζμφαςθ ςτισ επιπτϊςεισ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ 
διαμόρφωςθσ και υλοποίθςθσ πολιτικϊν ςε εκνικό και υποεκνικό επίπεδο. 
Ρεριλαμβάνει τρίωρθ ειςαγωγικι ενότθτα για τθ δομι του ελλθνικοφ κράτουσ, εν είδει 
επανάλθψθσ του αντίςτοιχου μακιματοσ του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ.  
Διδακτικζσ ϊρεσ: 18 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια [Ατομικι εργαςία] 
 
ΜΑΘΗΜΑ: φνταξθ, ζκδοςθ και διαχείριςθ δθμοςίων εγγράφων (Ειδικι Φάςθ) 
Σκοπό του μακιματοσ αποτελεί θ κατανόθςθ του βαςικοφ κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τα 
δθμόςια ζγγραφα και θ ανάπτυξθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςφνταξθσ, ζκδοςθσ και 
διαχείριςθσ ζγκυρων και τεχνικά άρτιων διοικθτικϊν εγγράφων και κανονιςτικϊν πράξεων. 
Επιδιϊκεται, επίςθσ, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςχετικά με τθν θλεκτρονικι διακίνθςθ των 
διοικθτικϊν εγγράφων εντόσ τθσ ροισ εργαςιϊν μίασ ι μεταξφ περιςςότερων οργανϊςεων. 
Το μάκθμα καλφπτει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

o Μορφζσ και χαρακτθριςτικά διοικθτικισ επικοινωνίασ 
o Νομικό πλαίςιο διοικθτικισ επικοινωνίασ 
o Είδθ και διακρίςεισ δθμοςίων εγγράφων 
o Νομικό πλαίςιο ςφνταξθσ δθμόςιων εγγράφων 
o Κανονιςμόσ επικοινωνίασ δθμοςίων υπαλλιλων 
o Κανόνεσ και προχποκζςεισ εγκυρότθτασ δθμοςίων εγγράφων 
o Τφποσ διοικθτικϊν εγγράφων 
o Διεκπεραίωςθ δθμοςίων εγγράφων 
o Ρρωτοκόλλθςθ δθμοςίων εγγράφων 
o Ραραδοςιακι διακίνθςθ δθμοςίων εγγράφων 
o Θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων (ψθφιακά πιςτοποιθτικά, ψθφιακζσ υπογραφζσ, 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
o Δθμοςίευςθ/ανάρτθςθ δθμοςίων εγγράφων 
o Αρχειοκζτθςθ δθμοςίων εγγράφων 
o Εκκακάριςθ δθμοςίων εγγράφων 
o Επικφρωςθ δθμοςίων εγγράφων 
o Βεβαίωςθ γνιςιου τθσ υπογραφισ 
o Βαςικζσ αρχζσ ςφνταξθσ ςτθν γραπτι επικοινωνία 
o Ρρακτικζσ εφαρμογζσ κατάρτιςθσ ςχεδίου εγγράφων, εγκυκλίων και υπουργικισ 

απόφαςθσ 
o Ιςότθτα των φφλων ςτθ γλϊςςα των διοικθτικϊν εγγράφων - Οδθγόσ χριςθσ μθ 

ςεξιςτικισ γλϊςςασ ςτα διοικθτικά ζγγραφα 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 26 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ανοιχτζσ ερωτιςεισ πρακτικοφ προςανατολιςμοφ 
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ΜΑΘΗΜΑ: Ζλεγχοσ νομιμότθτασ διοικθτικισ δράςθσ (Ειδικι Φάςθ) 
Σκοπό του μακιματοσ αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθ  διαδικαςία 
ελζγχου νομιμότθτασ και επικεϊρθςθσ τθσ διοικθτικισ δράςθσ, που διεξάγεται 
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ. Ειδικότερα, επιδιϊκεται θ κατανόθςθ του πλαιςίου άςκθςθσ ελζγχου, μζςω τθσ 
παρουςίαςθσ των μορφϊν, των ειδϊν, των αρχϊν και των μθχανιςμϊν ελζγχου, κακϊσ και 
τθσ εκπόνθςθ ςχετικϊν μελετϊν περίπτωςθσ.  
Το μάκθμα καλφπτει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

o Ζλεγχοσ διοικθτικισ δράςθσ 
o Μορφζσ ελζγχου: 

- Κοινοβουλευτικόσ 
- Δικαςτικόσ (Διοικθτικά δικαςτιρια, ΣτΕ, Ελεγκτικό Συνζδριο) 
- Διοικθτικόσ (ιεραρχικόσ ζλεγχοσ, διοικθτικι εποπτεία, διοικθτικζσ 

προςφυγζσ, αναφορζσ) 
- Ενδιάμεςοσ 

o Είδθ ελζγχου: 
- Νομιμότθτασ 
- Σκοπιμότθτασ 
- Ρρολθπτικόσ 
- Καταςταλτικόσ 
- Ρροςωπικόσ 
- Λειτουργικόσ 

o Αρχζσ και ελεγκτικοί μθχανιςμοί διοικθτικοφ ελζγχου: 
- Εκνικόσ Συντονιςτισ κατά τθσ Διαφκοράσ 
- Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ 
- ΣΕΕΔ 
- Γενικόσ Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
- Υπθρεςίεσ εςωτερικοφ ελζγχου 
- Ιδιαίτερα ςϊματα και υπθρεςίεσ επικεϊρθςθσ και ελζγχου 
- Ελεγκτισ νομιμότθτασ/Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ 

o Καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ 
o Μελζτεσ περίπτωςθσ ελζγχου διοικθτικισ δράςθσ 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 22 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ βαςιςμζνεσ ςε μελζτθ περίπτωςθσ 
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2o Μεγακεματικό Πεδίο  «Οικονομία και Ανάπτυξθ»  
ΜΑΘΗΜΑ: Δθμοςιονομικι Πολιτικι και δθμόςιο χρζοσ (Κοινι Φάςθ) 
Μζςα από το μάκθμα επιδιϊκεται θ κεωρθτικι και εφαρμοςμζνθ ανάλυςθ τθσ 
δθμοςιονομικισ πολιτικισ ςτθν Ελλάδα. Ειδικότερα, εξετάηεται το κεςμικό πλαίςιο τθσ 
δθμοςιονομικισ πολιτικισ, τα όργανα και οι διαδικαςίεσ υλοποίθςισ τθσ κακϊσ και το 
πλαίςιο τθσ δθμοςιονομικισ πολυμεροφσ εποπτείασ. Υπό το ανωτζρω πρίςμα ςθμαντικι 
αναδεικνφεται θ ανάλυςθ τθσ ζννοιασ του Δθμόςιου Τομζα ςτθν Ελλάδα, ιδιαιτζρωσ ςε 
ςχζςθ με το μζγεκοσ και τθ δομι των δθμοςίων δαπανϊν και εςόδων.  
Στο ίδιο πλαίςιο αναλφεται ο ιδιαίτεροσ ρόλοσ των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αϋ 
και βϋ βακμοφ. Εξετάηονται επίςθσ, ηθτιματα ςχετικά με το ζλλειμμα και το χρζοσ του 
Δθμοςίου και προςεγγίηονται πτυχζσ του κζματοσ τθσ δθμοςιονομικισ βιωςιμότθτασ.   
Διδακτικζσ ϊρεσ: 26  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ανοιχτζσ ερωτιςεισ  
 
ΜΑΘΗΜΑ: Προχπολογιςμόσ και Οικονομικι Διοίκθςθ Δθμοςίων Οργανιςμϊν (Κοινι 
Φάςθ) 
Επιδιϊκεται θ κατανόθςθ των μθχανιςμϊν αποτελεςματικισ διοίκθςθσ των 
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων και τθσ διαδικαςίασ και τεχνικισ κατάρτιςθσ του 
προχπολογιςμοφ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Σε πρϊτθ φάςθ, κα παραςχεκεί το 
τεχνικό υπόβακρο που χρειάηεται προκειμζνου να είναι εφικτι α) θ ανάγνωςθ και μελζτθ 
ενόσ προχπολογιςμοφ και β) θ κατάρτιςθ και θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ αυτοφ 
(λογιςτικά ςυςτιματα, αναγνϊριςθ εςόδων, εξόδων, υποχρεϊςεων).  
Στθ ςυνζχεια, κα αναλυκοφν το κεωρθτικό πλαίςιο, οι ταξινομιςεισ και οι τεχνικζσ 
κατάρτιςθσ προχπολογιςμοφ όπωσ αυτά ςυναντϊνται ςτθ βιβλιογραφία.  
Σε επόμενο ςτάδιο, κα αναλυκοφν οι ιςχφοντεσ δθμοςιονομικοί κανόνεσ ςε επίπεδο γενικισ 
κυβζρνθςθσ  με ζμφαςθ ςτθ Μεςοπρόκεςμθ Δθμοςιονομικι Στρατθγικι και ςτθν 
κατάρτιςθ και παρακολοφκθςθ των ετιςιων προχπολογιςμϊν και ςτθν επικαιροποίθςθ των 
μεςοπρόκεςμων εκτιμιςεων δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν ακολουκοφμενθ μεκοδολογία με τθν 
χριςθ παραδειγμάτων. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 30  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν και μελζτθ 
περίπτωςθσ 
 
ΜΑΘΗΜΑ: Εταιρικό φμφωνο για το Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και διαχείριςθ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (Ειδικι Φάςθ) 
Το εν λόγω μάκθμα ςτοχεφει πρωτίςτωσ ςτθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ του «Εταιρικοφ 
Συμφϊνου για το Ρλαίςιο Ανάπτυξθσ (ΕΣΡΑ) 2014-2020» ωσ κινθτιριου μοχλοφ τθσ 
ανάπτυξθσ ςτθν χϊρα, μζςα από τθ ςυνδρομι πόρων που προζρχονται από τα Ευρωπαϊκά 
διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παράλλθλα με τθν 
επιδίωξθ των εκνικϊν ςτόχων ζναντι τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020». Στουσ 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ παρουςιάηεται το αναπτυξιακό ςτρατθγικό ςχζδιο τθσ χϊρασ μζςα από 
τα επιμζρουσ τομεακά και περιφερειακά επιχειρθςιακά προγράμματα που το απαρτίηουν, 
παράλλθλα με το ςφνολο των φορζων και των κανόνων που εμπλζκονται και αφοροφν ςτον 
ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθν παρακολοφκθςι του. Ρεραιτζρω, το μάκθμα 
εξειδικεφεται ςτθ διαχείριςθ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, αποςκοπϊντασ ςτθν 
κατανόθςθ όλων των ςταδίων του κφκλου ηωισ τουσ, προκειμζνου οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ 
να είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςουν τθ γνϊςθ αυτι μελλοντικά προσ όφελοσ των ίδιων των 
φορζων τουσ. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 33  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν και μελζτθ 
περίπτωςθσ 
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ΜΑΘΗΜΑ: Χρθματοδότθςθ και Αξιολόγθςθ Δθμοςίων Επενδφςεων (Ειδικι Φάςθ) 
Το μάκθμα αφορά ςτθν επενδυτικι λειτουργία του κράτουσ και ςκοπόσ του είναι να 
παρζχει ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ μία ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ ςχετικά με το ρόλο των 
δθμοςίων επενδφςεων ωσ εργαλείου οικονομικισ ανάπτυξθσ. Ειδικότερα, προςεγγίηονται 
αναλυτικά οι Δθμόςιεσ Επενδφςεισ, μζςα από τθν παρουςίαςθ αφενόσ του Ρρογράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων - μζςω του οποίου χρθματοδοτοφνται ζργα δθμοςίου 
ενδιαφζροντοσ - και αφετζρου του αναπτυξιακοφ νόμου, που αξιοποιείται για τθ 
ςυγχρθματοδότθςθ ιδιωτικϊν επενδφςεων από το δθμόςιο. Στο ίδιο πλαίςιο, οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα εξοικειωκοφν με τα χρθματοοικονομικά εργαλεία που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν αξιολόγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων τόςο ςτο δθμόςιο όςο και ςτον 
ιδιωτικό τομζα, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ να δίνεται ςτθ μεκοδολογία τθσ ανάλυςθσ κόςτουσ - 
οφζλουσ.  
Διδακτικζσ ϊρεσ:  26  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια [Ομαδικι εργαςία αξιολόγθςθσ μίασ επζνδυςθσ] 
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3o Μεγακεματικό Πεδίο «Δθμόςιο Μάνατημεντ και Δθμόςια Διοίκθςθ»  
ΜΑΘΗΜΑ: τρατθγικό Μάνατημεντ (Κοινι Φάςθ) 
Σκοπό του μακιματοσ αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τισ αρχζσ και τισ 
διαδικαςίεσ τθσ ςτρατθγικισ διοίκθςθσ ςτισ δθμόςιεσ οργανϊςεισ. Το μάκθμα αποςκοπεί, 
επίςθσ, ςτο να  αποκτθκεί τεχνογνωςία ςχετικά με τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων 
ςφγχρονων εργαλείων ςτρατθγικισ διοίκθςθσ, ϊςτε οι απόφοιτοι τθσ Σχολισ να είναι ςε 
κζςθ να ανταποκρικοφν αποτελεςματικά ςτισ απαιτιςεισ του ςχεδιαςμοφ, τθσ εφαρμογισ 
και τθσ αξιολόγθςθσ των ενεργειϊν που είναι απαραίτθτεσ να αναλθφκοφν για τθν 
υλοποίθςθ πολιτικϊν και διοικθτικϊν αποφάςεων.  
Το μάκθμα καλφπτει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

 Βαςικζσ Θεωρίεσ και Αρχζσ του Δθμόςιου Management 

 Εξζλιξθ του δθμόςιου management 

 Βαςικζσ λειτουργίεσ του management 

 Ρροςδιοριςμόσ του Ζργου και του όλου του Δθμόςιου Υπαλλιλου: Οι Διαςτάςεισ 
τθσ Αποδοτικότθτασ και τθσ Αποτελεςματικότθτασ ςτο Δθμόςιο Τομζα 

 Νζο Δθμόςιο Management και θ Συμβολι τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ 

 Θ Καινοτομία και θ Διοίκθςθ των Αλλαγϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ: Θεωρθτικζσ και 
Ρρακτικζσ Διαςτάςεισ 

 Θ Συςτθματικι Διαχείριςθ τθσ Γνϊςθσ (Knowledge Management): Οι Μζκοδοι και 
Ρρακτικζσ Ζνταξισ τθσ ςτο Δθμόςιο Τομζα 

 Θ Διάςταςθ τθσ Στρατθγικισ Διαχείριςθσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ: Θεωρθτικζσ και 
«Ρραγματιςτικζσ» Διαςτάςεισ 

 Στρατθγικι Διοίκθςθ: ςχεδιαςμόσ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ 

 Το Ελλθνικό Κανονιςτικό Ρλαίςιο Ζνταξθσ τθσ Στρατθγικισ Διοίκθςθσ ςτθ Δθμόςια 
Διοίκθςθ (Ν.3230/2004) 

 Χρθςτικά Στρατθγικά Εργαλεία  (Pestel και SWOT Analysis, Benchmarking, Balance 
Scorecard) 

 Σφςτθμα Διοίκθςθσ Απόδοςθσ ςε δθμόςιεσ οργανϊςεισ  

 Δείκτεσ μζτρθςθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των δθμόςιων 
οργανϊςεων 

 Εκκζςεισ απόδοςθσ (performance reporting) και λογοδοςία (accountability) ςτθ 
δθμόςια διοίκθςθ 

 Μοντζλα αριςτείασ και διοίκθςθσ απόδοςθσ (ΚΡΑ, EFQM, M. Baldridge) 

 Κοινό Ρλαίςιο Αξιολόγθςθσ ωσ εργαλείο αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργίασ των 
δθμοςίων οργανϊςεων 

 Συςτιματα Αξιολόγθςθσ τθσ Αποτελεςματικισ Λειτουργίασ των Δθμοςίων 
Υπθρεςιϊν 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 34 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι ι ομαδικι εργαςία 
 
ΜΑΘΗΜΑ:  Διαμόρφωςθ, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ δθμοςίων πολιτικϊν (Ειδικι Φάςθ) 
Σκοπόσ του Μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθ διαμόρφωςθ, 
υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ δθμοςίων πολιτικϊν.  
Αντικείμενο αποτελεί θ ζννοια και οι βαςικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ δθμόςιασ 
πολιτικισ, οι διαδικαςίεσ για τθ διαμόρφωςθ, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ των αποφάςεων 
κακϊσ και οι δράςεισ με τισ οποίεσ θ κυβζρνθςθ επθρεάηει τθν υλικι και άυλθ υπόςταςθ 
ςυλλογικϊν και ατομικϊν υποκείμενων που δρουν ςτα όρια τθσ δικαιοδοςίασ τθσ. Ζμφαςθ 
δίδεται ςτθν κατανόθςθ του φαινομζνου τθσ αλλαγισ ςτο πεδίο των δθμοςίων πολιτικϊν. 
Στα ηθτιματα που κα ςυηθτθκοφν περιλαμβάνονται: Γιατί και κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ 
κάποια ηθτιματα καταφζρνουν να γίνουν κζματα προτεραιότθτασ προσ αντιμετϊπιςθ και 
κάποια όχι; Γιατί κάποιεσ εναλλακτικζσ επίλυςθσ των ηθτθμάτων προτιμϊνται από τισ 
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κυβερνιςεισ ςε ςχζςθ με άλλεσ που αγνοοφνται; Τι χαρακτθρίηεται ωσ δθμόςιο πρόβλθμα 
και πϊσ ςυγκροτείται θ κυβερνθτικι ατηζντα; Ροιοι είναι οι φορείσ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ; 
Γιατί οι νζεσ πολιτικζσ ςπάνια υλοποιοφνται όπωσ ςχεδιάςτθκαν; Με ποιο τρόπο 
αξιολογοφνται ςτόχοι και αποτελζςματα; Με ποιο τρόπο οι μεταρρυκμίςεισ, ωσ εμπρόκετθ 
κυβερνθτικι δράςθ, ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ επιτυχοφσ ζκβαςθσ; Ροιεσ 
ςυνιςτϊςεσ ςυγκροτοφν το ςφγχρονο περιβάλλον τθσ δθμόςιασ πολιτικισ; Οι απαντιςεισ 
ςτα ερωτιματα αυτά αναηθτοφνται μζςα από τθν εξζταςθ του τρόπου με τον οποίο 
αλλθλεπιδροφν ςυμφζροντα, εναλλακτικζσ προτάςεισ και κεςμικοί παίκτεσ (εγχϊριοι και 
υπερεκνικοί), μζςα ςτο δομθμζνο πλαίςιο κανόνων (εγχϊριων, ευρωπαϊκϊν, διεκνϊν) του 
ελλθνικοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ. 
Το Μάκθμα διαρκρϊνεται ςτισ εξισ ενότθτεσ:  

 Ειςαγωγι ςτθν ανάλυςθ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ 

 Δόμθςθ προβλιματοσ και διαμόρφωςθ κυβερνθτικισ ατηζντασ 

 Διαμόρφωςθ πολιτικισ και λιψθ πολιτικϊν αποφάςεων 

 Υλοποίθςθ δθμόςιων πολιτικϊν 

 Αξιολόγθςθ δθμόςιασ πολιτικισ, εκμάκθςθ πολιτικισ και αλλαγι 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 20  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ομαδικι Εργαςία 
 
ΜΑΘΗΜΑ: Ανκρϊπινο Δυναμικό ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ (Ειδικι Φάςθ) 
Ο ςκοπόσ του εν λόγω μακιματοσ είναι διττόσ. Από τθ μία, επιδιϊκεται θ εξοικείωςθ με τισ 
ςφγχρονεσ μεκόδουσ, εργαλεία και τεχνικζσ που αφοροφν ςτθ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ (ΔΑΔ) του ιδιωτικοφ τομζα, τθν Οργανωςιακι Κουλτοφρα και Συμπεριφορά. Από 
τθν άλλθ, παρουςιάηεται το υπό μεταρρφκμιςθ πλαίςιο, κακϊσ και οι δυνατότθτεσ και οι 
περιοριςμοί που απορρζουν από αυτό και διζπουν τθ λειτουργία των υπαλλιλων τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ. Ωσ εκ τοφτου, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ καλοφνται να αξιολογιςουν 
κριτικά τισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ ςφγχρονων τεχνικϊν ΔΑΔ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, να 
κατανοιςουν τα πικανά εμπόδια και τισ ευκαιρίεσ, που ενδεχομζνωσ υπάρχουν, και να 
προτείνουν τρόπουσ βελτίωςθσ του κανονιςτικοφ πλαιςίου, κακϊσ και του τρόπου 
εφαρμογισ του. Καλλιεργείται, με τον τρόπο αυτό, μία ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ ΔΑΔ και 
επιδιϊκεται θ κατανόθςθ τθσ μεγάλθσ ςθμαςίασ και του ρόλου του ανκρϊπινου παράγοντα 
ςτθν φπαρξθ, λειτουργία και αποτελεςματικότθτα μιασ οργάνωςθσ. 
Το μάκθμα καλφπτει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

 Ιςχφον ςφςτθμα προςλιψεων ςτο δθμόςιο, τρόποι προςζλκυςθσ και επιλογισ 
προςωπικοφ του ιδιωτικοφ τομζα 

 Ανάλυςθ εργαςίασ, περιγραφι και προδιαγραφζσ κζςθσ εργαςίασ ςε δθμόςιο και 
ιδιωτικό τομζα 

 όλοσ τθσ εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 Συςτιματα αξιολόγθςθσ απόδοςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ του ιδιωτικοφ τομζα και 
κανονιςτικό πλαίςιο αξιολόγθςθσ του δθμοςίου 

 Ρροαγωγζσ και επιλογι προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων του δθμοςίου τομζα 

 Ραρακίνθςθ, μζτρθςθ ικανοποίθςθσ, ανταμοιβι και ενδυνάμωςθ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 

 Θγεςία 

 Οργανωςιακι κουλτοφρα και ςυμπεριφορά 

 Κινθτικότθτα των δθμοςίων υπαλλιλων: τοποκζτθςθ, μετακίνθςθ, μετάκεςθ, 
απόςπαςθ και μετάταξθ 

 Ρεικαρχικό Δίκαιο των δθμοςίων υπαλλιλων 

 Οδθγόσ ορκισ διοικθτικισ ςυμπεριφοράσ 

 Ρρακτικζσ εφαρμογζσ εργαλείων τεχνικϊν διοίκθςθσ προςωπικοφ 
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Oι περιςςότερεσ ενότθτεσ του μακιματοσ διδάςκονται με «ςυνδιδαςκαλία», ϊςτε να 
ζχουμε τθ ςφγκριςθ μεταξφ δθμοςίου και ιδιωτικοφ ςε κάκε κεματικι, π.χ. τρόποι 
αξιολόγθςθσ ιδιωτικοφ τομζα-δυνατότθτεσ/περιοριςμοί/προςτικζμενθ αξία εφαρμογισ 
τουσ ςτο δθμόςιο. Οι ςυν-διδάςκοντεσ/ουςεσ καλφπτουν τθ ΔΑΔ που αφορά ςτον ιδιωτικό 
τομζα (π.χ. κακθγθτισ ι υπάλλθλοσ Δ/νςθσ Ρροςωπικοφ Επιχείρθςθσ) και το ρυκμιςτικό 
πλαίςιο που διζπει τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, προκειμζνου να γίνεται διάλογοσ και να 
καλλιεργείται το κριτικό πνεφμα των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν περί των εν λόγω ηθτθμάτων. 
Διδακτικζσ ϊρεσ:  42  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ανοιχτζσ ερωτιςεισ 
 
ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριςθ κινδφνων (Ειδικι Φάςθ) 
Θ   παγκοςμιοποιθμζνθ οικονομία και οι νζεσ τεχνολογίεσ , ςε ςυνδυαςμό μ’ ζνα ρευςτό και 
πολυκεντρικό διεκνζσ πολιτικό ςφςτθμα, δθμιουργοφν ζνα αςτακζσ ςφγχρονο περιβάλλον. 
Υπό τζτοιεσ ςυνκικεσ, όλοι -θ κοινωνία, οι οργανιςμοί, και τα άτομα-  είναι εκτεκειμζνοι ςε 
κινδφνουσ και κρίςεισ. Είναι ςκόπιμο, επομζνωσ, οι οργανιςμοί, δθμόςιοι και ιδιωτικοί, να 
ςυνεκτιμοφν τον κίνδυνο ςτθ ςτρατθγικι τουσ και να αναπτφςςουν τθν ανκεκτικότθτα και 
προςαρμοςτικότθτά τουσ.   Σκοπόσ του Μακιματοσ είναι θ  εξοικείωςθ των 
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθν ζννοια και τισ κατθγοριοποιιςεισ του κινδφνου,  τισ μεκόδουσ 
και τα εργαλεία  ςυςτθματικισ εξζταςισ του, κακϊσ και τα μζςα διαχείριςθσ και 
διακυβζρνθςθσ  των κινδφνων. Στο πλαίςιο αυτό, επιδίωξθ του μακιματοσ «Διαχείριςθ 
Κινδφνων» ι “risk management”, είναι εν τζλει, θ προετοιμαςία των δθμοςίων οργανιςμϊν 
ϊςτε να ςυμβάλουν ςτθ διαχείριςθ κρίςεων και κινδφνων, διαςφαλίηοντασ πρωτίςτωσ τθ 
λειτουργία τουσ ςε περίπτωςθ διαταραχϊν.  
Το μάκθμα διαρκρϊνεται ςτισ εξισ ενότθτεσ: 

 Βαςικζσ ζννοιεσ (όπωσ κίνδυνοσ, κρίςθ, καταςτροφι, διαχείριςθ κινδφνων, 
διακυβζρνθςθ των κινδφνων, προςαρμοςτικότθτα) και προςεγγίςεισ, μζκοδοι και 
εργαλεία πρόγνωςθσ, ανάλυςθσ και διαχείριςθσ κινδφνων.  

 Μζκοδοι και εργαλεία μείωςθσ τθσ πικανότθτασ εκδιλωςθσ αρνθτικοφ γεγονότοσ 
και εξαςφάλιςθσ τθσ επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ ςε περίπτωςθ εκδιλωςθσ του : 
Ραρουςίαςθ δφο ςχετικϊν προτφπων (ISO 31000 - Risk Management και ISO 22301 
- Business Continuity). 

 Διαχείριςθ και διακυβζρνθςθ κινδφνων: Ο ρόλοσ του κράτουσ, του ιδιωτικοφ τομζα 
και του κοινωνικοφ τομζα και οι ςχζςεισ μεταξφ τουσ.  

Διδακτικζσ ϊρεσ: 14  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια *Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ+ 
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4o Μεγακεματικό Πεδίο «Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και ΤΠΕ»  
ΜΑΘΗΜΑ: τρατθγικι και Εφαρμογζσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Κοινι Φάςθ) 
Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ δομθμζνθ παράκεςθ των βαςικϊν εννοιϊν και των 
υποςτθρικτικϊν τεχνολογιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, θ παρουςίαςθ των πολιτικϊν 
για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ μζςα από τθν παρουςίαςθ περιπτϊςεων οι οποίεσ 
ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τόςο των εςωτερικϊν λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΔΔ), 
όςο και των ςυναλλαγϊν και τθσ όλθσ επικοινωνίασ τθσ ΔΔ με τουσ πολίτεσ και τισ 
επιχειριςεισ με χριςθ των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορικισ και των Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). 
Οι ενότθτεσ που κα καλυφκοφν κα αφοροφν α) Ρολιτικζσ και παραδείγματα Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ ςε Ευρωπαϊκό και Ελλθνικό Επίπεδο β) Διαδικτυακοφσ τόπουσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ γ) Τεχνικζσ και μεκοδολογίεσ Αςφάλειασ Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν δ) 
Διαλειτουργικότθτα – Ανοιχτά Δεδομζνα ε) Θλεκτρονικζσ προμικειεσ και θλεκτρονικι 
τιμολόγθςθ ςτ) Οδθγία των Υπθρεςιϊν και Ραροχι Διαςυνοριακϊν Υπθρεςιϊν η) Διαφάνεια 
και Συμμετοχικότθτα. 
Ρζρα από τθν κεωρθτικι προςζγγιςθ του μακιματοσ και τθν πρακτικι εξάςκθςθ ςε 
ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ,  προβλζπεται και εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτισ εγκαταςτάςεισ 
τθσ ΓΓΡΣ ι τθσ ΓΓΔΕ.  
Προαπαιτοφμενα: Ρριν τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου εργαςτθρίου οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα ζχουν διδαχκεί το μάκθμα «Διακυβζρνθςθ, κεςμοί και Δθμόςιεσ 
Ρολιτικζσ» όπωσ επίςθσ και το μάκθμα «Σφνταξθ, Ζκδοςθ και Διαχείριςθ Δθμοςίων 
Εγγράφων». 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 32  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια [Συνδυαςμόσ ερωτιςεων κλειςτοφ ι/και ανοικτοφ τφπου 
(30% του τελικοφ βακμοφ), εκπόνθςθσ εργαςίασ ςε ομάδεσ των δφο ατόμων (70% του 
τελικοφ βακμοφ) και peer assessment ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ]. 
 
ΜΑΘΗΜΑ: τατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων και λιψθ αποφάςεων ςτθ δθμόςια διοίκθςθ 
(Κοινι Φάςθ) 
Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ παροχι ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ εξειδικευμζνων 
κεωρθτικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων ςτουσ τομείσ τθσ Στατιςτικισ και τθσ Λιψθσ 
Αποφάςεων, ϊςτε να δφνανται να τισ αξιοποιιςουν κατά τθ λιψθ αποφάςεων και τθ 
χάραξθ ςτρατθγικϊν, που απαιτοφνται κατά τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ αλλαγϊν και 
μεταρρυκμίςεων. Το εργαςτιριο καλφπτει ηθτιματα ςχετικά με α) τθν γνωριμία με το 
πρόγραμμα Minitab β) τθν Ρεριγραφικι Στατιςτικι γ) τθν Δειγματολθψία δ) τθν Κανονικι 
κατανομι ε) τθν Ειςαγωγι ςτουσ Ελζγχουσ Υποκζςεων ςτ) τουσ ελζγχουσ μζςων τιμϊν η) 

Ρίνακεσ Συνάφειασ - Ζλεγχο ανεξαρτθςίασ  
2X θ) Ανάλυςθ Διακφμανςθσ κ) Απλι Γραμμικι 

Ραλινδρόμθςθ  ι) τθν Ειςαγωγι ςτθ Λιψθ αποφάςεων-Δζνδρα Απόφαςθσ-Συςτιματα 
Υποςτιριξθσ Αποφάςεων και κ) τθν Ρολυκριτιρια ανάλυςθ-Ιεραρχικι Ανάλυςθ Αποφάςεων 
Διδακτικζσ ϊρεσ:  30  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ [Συνδυαςμόσ ερωτιςεων κλειςτοφ ι/και ανοικτοφ 
τφπου (20% του τελικοφ βακμοφ) και μελζτθ περίπτωςθσ εξεταηόμενθ ςτο εργαςτιριο (80% 
του τελικοφ βακμοφ)]. 
 
ΜΑΘΗΜΑ:  Αποτφπωςθ, μοντελοποίθςθ και βελτιςτοποίθςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν 
(Ειδικι Φάςθ) 
Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ βελτίωςθ των γνϊςεων και θ ανάπτυξθ των ικανοτιτων 
των ςυμμετεχόντων για τθν αποτελεςματικι αποτφπωςθ - βελτιςτοποίθςθ διαδικαςιϊν 
ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ με βάςθ ςυςτθματικζσ μεκοδολογίεσ και πρότυπα. Οι ενότθτεσ που 
κα καλυφκοφν κα αφοροφν α) τθν Διοίκθςθ και Μοντελοποίθςθ Διαδικαςιϊν β) 
Μεκοδολογίεσ και Εργαλεία για τθν Υποςτιριξθ Βελτιςτοποίθςθσ Διαδικαςιϊν γ) 
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Μοντελοποίθςθ οϊν Εργαςίασ δ) Ανάλυςθ – Ρροςομοίωςθ και ε) Ρροτάςεισ 
Βελτιςτοποίθςθσ διαδικαςιϊν 
Διδακτικζσ ϊρεσ:  26  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ομαδικι εργαςία και παρουςίαςθσ αυτισ (θ παρουςίαςθ κα 
λαμβάνει το 20% του τελικοφ βακμοφ). 
 
ΜΑΘΗΜΑ:   Διαχείριςθ ζργων ςτθ δθμόςια διοίκθςθ (Ειδικι Φάςθ) 
Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ κατανόθςθ και εμπζδωςθ διαδικαςίασ ςχεδίαςθσ, 
οργάνωςθσ, και παρακολοφκθςθσ ζργων με χριςθ εργαλείων πλθροφορικισ. Με τθ χριςθ 
του Microsoft Project  κα γίνει μια μεκοδολογικι προςζγγιςθ του Σχεδιαςμοφ αλλά και τθσ 
Ραρακολοφκθςθσ ενόσ Ζργου. Θ ανάγκθ για παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν προσ 
τουσ πολίτεσ και θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ όλων των πόρων του Δθμοςίου προσ όφελοσ των 
πολιτϊν είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τον προγραμματιςμό και τθν οργάνωςθ όλων των 
δραςτθριοτιτων του Δθμοςίου. Τα ςφγχρονα ςτελζχθ του δθμόςιου τομζα επιβάλλεται να 
διακζτουν γνϊςεισ για τθν διαχείριςθ και διοίκθςθ ζργων. Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ 
αναλφονται όλεσ οι φάςεισ ενόσ ζργου, επιμζρουσ μζκοδοι προγραμματιςμοφ, το κόςτοσ 
και οι πόροι που είναι αναγκαίοι αλλά και οι τρόποι διενζργειασ των απαιτοφμενων 
ελζγχων.  
Προαπαιτοφμενα: Ρριν τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου εργαςτθρίου οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα ζχουν διδαχκεί το μάκθμα «Εφαρμογι ςφγχρονων εργαλείων 
δθμοςίου management». 
Διδακτικζσ ϊρεσ:  26 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ:  Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων κλειςτοφ ι/και ανοικτοφ 
τφπου (30% του τελικοφ βακμοφ) και μελζτθ περίπτωςθσ εξεταηόμενθ ςτο εργαςτιριο (70% 
του τελικοφ βακμοφ). 
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b) Μακιματα Σμθμάτων Εξειδίκευςθσ 
 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
 
1ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί» 

1. Ζλεγχοσ διοικθτικισ δράςθσ: Εργαςτιριο  
Σκοπό του εργαςτθρίου αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τον ζλεγχο 
διοικθτικισ δράςθσ, μζςω πρακτικϊν εφαρμογϊν και παρουςίαςθσ μελετϊν περίπτωςθσ. 
Το εργαςτιριο καλφπτει μελζτεσ περίπτωςθσ ι/και πρακτικζσ εφαρμογζσ/προςομοιϊςεισ 
ελζγχου από: 

o τον ΓΕΔΔ, 
o το ΣΕΕΔΔ, 
o τον Συνιγορο του Ρολίτθ 

Διδακτικζσ ϊρεσ:  21  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια [Συμμετοχι ςτθν τάξθ+ 

 
2. Προςομοίωςθ του ρόλου των Εκνικϊν Διοικιςεων ςτο πλαίςιο των κοινοτικϊν 

διαβουλεφςεων, διαπραγματεφςεων και επιτροπολογίασ 
Σκοπό του εργαςτθρίου αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τα κζματα 
εκπροςϊπθςθσ των εκνικϊν διοικιςεων ςτισ διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ πολιτικϊν και 
λιψθσ αποφάςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και θ αναβίωςθ του πλαιςίου και τθσ 
διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ ουςιαςτικϊν αποφάςεων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, μζςω τθσ 
προςομοίωςθσ των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ, διαπραγμάτευςθσ και λιψθσ αποφάςεων, 
κατά τθν οποία οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςυμμετζχουν ενεργά υιοκετϊντασ ςυγκεκριμζνουσ 
ρόλουσ. 
Διδακτικζσ ϊρεσ:  14  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια [Συμμετοχι ςτθν τάξθ]  
 
2ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Οικονομία και Ανάπτυξθ» 

3. Φορολογικι Πολιτικι και Εργαλεία Φορολογικοφ Ελζγχου 
Σκοπό του μακιματοσ αποτελεί θ κατανόθςθ από τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ των τρόπων με 
τουσ οποίουσ θ φορολογικι πολιτικι μπορεί να επθρεάςει τθν ευθμερία μιασ κοινωνίασ. 
Στο πλαίςιο αυτό εξετάηεται τι είναι φορολογικι πολιτικι και ποια είναι τα εργαλεία τθσ, με 
ποιο τρόπο μπορεί να επθρεάηει τθν οικονομικι ανάπτυξθ μιασ χϊρασ, πϊσ μπορεί να 
ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ των οικονομικϊν ανιςοτιτων και πϊσ ςυνδζεται με τθν οικονομικι 
αποτελεςματικότθτα και τθ δικαιοςφνθ. Το μάκθμα καλφπτει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

o Βαςικζσ ζννοιεσ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ  
o Φορολογικι Ρολιτικι και Οικονομικι Ανάπτυξθ 
o Φορολογικι Ρολιτικι και Δικαιοςφνθ 
o Εργαλεία Φορολογικοφ Ελζγχου 

Διδακτικζσ ϊρεσ:  26  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν  
 

4. Διοίκθςθ Κόςτουσ Δθμοςίων Οργανιςμϊν 
Σκοπό του μακιματοσ αποτελεί θ κατανόθςθ από τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ ςφνδεςθσ 
του «φυςικοφ αντικειμζνου» των δθμοςίων οργανιςμϊν με το «οικονομικό αντικείμενό» 
τουσ και, κατ’ επζκταςθ, των μθχανιςμϊν αποτελεςματικισ διοίκθςθσ των 
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενόσ φορζα. Επίςθσ, επιδιϊκεται θ εξοικείωςθ με τα 
εργαλεία τθσ διοικθτικισ λογιςτικισ, που απαιτοφνται για το ςχεδιαςμό και τθν υποςτιριξθ 
των διαδικαςιϊν λιψθσ αποφάςεων, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ χρθςτισ διαχείριςθσ των 
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δθμόςιων πόρων και τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ των 
οργανιςμϊν του δθμοςίου τομζα. Το μάκθμα καλφπτει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

o Θεωρθτικό πλαίςιο διοικθτικισ λογιςτικισ 
o Γενικζσ αρχζσ κοςτολόγθςθσ 
o Εφαρμογι τθσ διοικθτικισ λογιςτικισ ςτο δθμόςιο τομζα 
o Τεχνικζσ κοςτολόγθςθσ 
o Ρρότυπθ κοςτολόγθςθ 
o Σφνδεςθ με τθ διαδικαςία του προχπολογιςμοφ 
o Κοςτολόγθςθ κφκλου ηωισ 
o Εφαρμογι τθσ διοικθτικισ λογιςτικισ ςτθ λιψθ αποφάςεων: Τεκμθρίωςθ 

οικονομικισ ςκοπιμότθτασ (business case modeling) 
Διδακτικζσ ϊρεσ:  30  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με αςκιςεισ 
 

5. Δθμόςιεσ υμβάςεισ 
Σκοπό του μακιματοσ αποτελεί αφενόσ θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τα 
εννοιολογικά χαρακτθριςτικά τθσ διοικθτικισ ςφμβαςθσ και, αφετζρου, με το ςφςτθμα 
ςφναψθσ των διοικθτικϊν ςυμβάςεων δθμοςίων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, που 
ιςχφει ςτθν Ελλάδα. Επιδιϊκεται, ειδικότερα, θ απόκτθςθ των απαραίτθτων γνϊςεων τόςο 
ωσ προσ τθ διαδικαςία που κατατείνει ςτθ ςφναψθ διοικθτικισ ςφμβαςθσ όςο και ωσ προσ 
τθ διοικθτικι δραςτθριότθτα που αναπτφςςεται μετά τθ ςφναψθ τθσ διοικθτικισ ςφμβαςθσ 
και ςχετίηεται με τθν εκτζλεςι τθσ. Το μάκθμα καλφπτει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

o Ρρομικειεσ αγακϊν, υπθρεςιϊν και ζργων  
o Ανάλυςθ απαιτιςεων και ςχεδιαςμόσ προδιαγραφϊν 
o Ρροκιρυξθ και διενζργεια διαγωνιςμϊν 
o Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
o Εκτζλεςθ και παρακολοφκθςθ διοικθτικϊν ςυμβάςεων 
o Δθμόςιεσ πολιτικζσ προμθκειϊν - Ειδικά προγράμματα προμθκειϊν – Θλεκτρονικζσ 

προμικειεσ 
o Εννοιολογικά χαρακτθριςτικά τθσ διοικθτικισ ςφμβαςθσ και διαφοροποίθςι τθσ 

από τθν ιδιωτικι ςφμβαςθ 
o Κοινοτικό και εκνικό νομοκετικό πλαίςιο για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων 

προμθκειϊν, υπθρεςιϊν και ζργων 
o Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ - κοινοβουλευτικόσ ζλεγχοσ - δικαςτικι προςταςία 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 26  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν 
 
3ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Δθμόςιο Μάνατημεντ και Δθμόςια Διοίκθςθ» 

6. φγχρονα εργαλεία δθμόςιου management: εργαςτιριο  
Σκοπό του εργαςτθρίου αποτελεί θ εμβάκυνςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτθν εφαρμογι 
των ςφγχρονων εργαλείων δθμοςίου μάνατημεντ, ϊςτε, μετά τθν αποφοίτθςι τουσ, να 
είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ επεξεργαςίασ, διαμόρφωςθσ και 
υλοποίθςθσ των δθμοςίων πολιτικϊν που φοροφν ςτον φορζα τοποκζτθςισ τουσ. Το 
εργαςτιριο καλφπτει πρακτικζσ εφαρμογζσ των εργαλείων: 
o SWOT 
o PESTEL 
o Balanced Scorecard 
o MBO 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 28  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι ι ομαδικι εργαςία 
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7. Διοίκθςθ Αλλαγϊν και Μεταρρυκμίςεων 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να παράςχει ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςυςτθματικι και 
οργανωμζνθ γνϊςθ για τθν κατανόθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ των μεγάλων αλλαγϊν, των 
εξιςορροπιςεων μεταξφ παραγόντων, των ςυγκροφςεων ςυμφερόντων που υπειςζρχονται 
ςε διάφορεσ φάςεισ τθσ διαδικαςίασ αλλαγϊν. Επίςθσ, επιδιϊκεται θ ανάδειξθ των 
προχποκζςεων και των παραγόντων που ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχι ζκβαςθ των 
προςπακειϊν για αλλαγζσ και ευρφτερεσ μεταρρυκμίςεισ. Το μάκθμα καλφπτει τισ 
ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

o Ιςτορία των μεταρρυκμίςεων 
o Ραράγοντεσ επιτυχίασ και αποτυχίασ αλλαγϊν και μεταρρυκμίςεων 
o Αντίςταςθ ςτθν αλλαγι 
o Μελζτεσ περίπτωςθσ αλλαγϊν και μεταρρυκμίςεων 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 32  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι ι ομαδικι εργαςία 
 

8. Διαμόρφωςθ, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ δθμοςίων πολιτικϊν: εργαςτιριο  
Σκοπό του εργαςτθρίου αποτελεί θ πρακτικι εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τον 
κφκλο ανάλυςθσ μίασ δθμόςιασ πολιτικισ, μζςω τθσ προςομοίωςθσ ςυγκεκριμζνων 
μελετϊν περίπτωςθσ που αφοροφν τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 14  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια [Συμμετοχι ςτθν τάξθ]  
 

9. Οργανωτικόσ χεδιαςμόσ 
Σκοπό του εργαςτθρίου αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθν οργανωτικι 
δομι και ςτελζχωςθ των δθμόςιων οργανιςμϊν και με τισ μεκόδουσ και το κεςμικό πλαίςιο 
που διζπουν τον οργανωτικό ςχεδιαςμό. Το μάκθμα αποςκοπεί επίςθσ ςτο να αποκτθκεί 
τεχνογνωςία ςχετικά με τον τρόπο κατάρτιςθσ των οργανιςμϊν των φορζων του δθμοςίου 
και τον ςχεδιαςμό των κζςεων εργαςίασ, προκειμζνου οι απόφοιτοι/εσ να μποροφν να 
κατανοιςουν καλφτερα και ολιςτικά τον φορζα ςτον οποίο κα τοποκετθκοφν και να είναι 
εξοπλιςμζνοι με τα απαραίτθτα εφόδια που απαιτοφνται για τισ οργανωτικζσ βελτιϊςεισ 
που ενδζχεται να γίνουν ςε αυτόν. Το εργαςτιριο καλφπτει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

o Ζννοια οργάνωςθσ και ςυςτθμικι προςζγγιςθ τθσ οργάνωςθσ 
o Χαρακτθριςτικά/διαςτάςεισ οργανωτικϊν δομϊν 
o Μοντζλα οργανωτικϊν δομϊν/ Μορφζσ οργάνωςθσ 
o Σχεδιαςμόσ κζςεων εργαςίασ (εξειδίκευςθ, εναλλαγι και εμπλουτιςμόσ) 
o Εφροσ ελζγχου/ Κατάρτιςθ οργανογράμματοσ/ Ρεριγραφι κζςεων εργαςίασ 
o Σχζςεισ εξουςίασ 
o Μελζτθ περίπτωςθσ 

Διδακτικζσ ϊρεσ:  24  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια *Συμμετοχι ςτθν τάξθ+ 
 

10. Καλι νομοκζτθςθ 
Σκοπό του μακιματοσ αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθν ζννοια, τισ 
αρχζσ, τα εργαλεία, κακϊσ και τισ δυνατότθτεσ και προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ Καλισ 
Νομοκζτθςθσ ςτθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ. Επιδιϊκεται, επίςθσ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, 
αξιοποιϊντασ τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τα οφζλθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, να 
καταςτοφν ικανοί να εφαρμόηουν τισ μεκοδολογίεσ απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν και 
μείωςθσ των διοικθτικϊν επιβαρφνςεων. Το μάκθμα καλφπτει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

o Εξζλιξθ τθσ Καλισ Νομοκζτθςθσ 
o Αρχζσ και εργαλεία τθσ Καλισ Νομοκζτθςθσ 
o Ευρωπαϊκι πολιτικι για τθν Καλι Νομοκζτθςθ 
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o Ενςωμάτωςθ κοινοτικισ νομοκεςίασ ςτθν εκνικι νομοκεςία 
o Μορφζσ και τεχνικζσ κωδικοποίθςθσ 
o Υπόδειγμα αξιολόγθςθσ νόμων – κριτιρια 
o Τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν ςτθν υπθρεςία τθσ καλισ νομοκζτθςθσ 
o Ανάλυςθ Συνεπειϊν υκμίςεων/ Κοινωνικι διαβοφλευςθ 
o Μζτρθςθ διοικθτικϊν βαρϊν/ Τυποποιθμζνο Μοντζλο Κόςτουσ για τθ μζτρθςθ των 

διοικθτικϊν βαρϊν και πρόγονοί του 
o υκμιςτικό Ρλαίςιο για τθν απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν 
o όλοσ τθσ Καλισ Νομοκζτθςθσ ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι δθμόςιων 

πολιτικϊν 
o Δομζσ εφαρμογισ τθσ Καλισ Νομοκζτθςθσ 
o Ρρακτικά παραδείγματα εφαρμογισ (ι μθ) των αρχϊν τθσ Καλισ Νομοκζτθςθσ 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 32  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι ι ομαδικι εργαςία μελζτθσ περίπτωςθσ 

 
11. Εςωτερικόσ ζλεγχοσ και δθμόςια διοίκθςθ 

Σκοπό του μακιματοσ αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τισ αρχζσ και 
λειτουργίεσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου με βάςθ τα Διεκνι Ελεγκτικά Ρρότυπα και τθν 
εφαρμογι τουσ ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ. 
Το μάκθμα καλφπτει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

o Ειςαγωγι ςτον Εςωτερικό Ζλεγχο 
 Οριςμόσ 
 Διεκνι Ρρότυπα (www.theiia.org) 
 Αποςτολι 
 Βαςικζσ Αρχζσ 
 Κϊδικασ Θκικισ 
 Εποπτεία και Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ 

o Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ 
 Νομοκεςία, δομζσ και πρακτικζσ 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 23  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ανοιχτζσ ερωτιςεισ 
 
4ο  Μεγακεματικό Πεδίο: «Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και ΣΠΕ» 
12. υνεργατικά Εργαλεία ΣΠΕ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ: εργαςτιριο 
Στο πλαίςιο αυτοφ του εργαςτθρίου, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα εξοικειωκοφν  με τθ 
φιλοςοφία του Σθμαςιολογικοφ Ιςτοφ και του Συνεργατικοφ Διαδικτφου που ειςάγει το 
Web 2.0. Θα λάβουν  απαραίτθτεσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τισ νζεσ 
τεχνολογίεσ και τα νζα επιχειρθματικά μοντζλα διοίκθςθσ και οργάνωςθσ. Θα γίνει επίςθσ 
παρουςίαςθ των διακζςιμων εφαρμογϊν που μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτο νζο 
επικοινωνιακό και τεχνολογικό περιβάλλον. Ηθτιματα με τα οποία κα αςχολθκοφν είναι α) 
Δίκτυα Γνϊςθσ, Κοινωνικά Δίκτυα β) Συνεργατικζσ Εφαρμογζσ γ) Online χϊροι εργαςίασ, 
διαμοιραςμόσ και από κοινοφ διαμόρφωςθ εγγράφων δ) Συνεργατικι δθμιουργία 
περιεχομζνου ε) Χρονοπρογραμματιςμόσ και ςφγχρονθ επικοινωνία ςτ) Διεξαγωγι και 
ανάλυςθ δθμοςκοπιςεων με online εργαλεία. 
Προαπαιτοφμενα: Ρριν τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου εργαςτθρίου οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα ζχουν διδαχκεί το μάκθμα «Σφνταξθ, Ζκδοςθ και Διαχείριςθ 
Δθμοςίων Εγγράφων» 
Διδακτικζσ ϊρεσ:  23  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ:  Ομαδικι εργαςία και παρουςίαςθ αυτισ (θ παρουςίαςθ κα είναι το 
20% του τελικοφ βακμοφ) 
  

http://www.theiia.org/
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ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
 
1ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί» 

1. Αποκζντρωςθ και Αυτοδιοίκθςθ 
Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τισ ζννοιεσ 
αποκζντρωςθ και αυτοδιοίκθςθ. Στο πλαίςιο αυτό παρουςιάηεται θ οργανωτικι δομι και 
λειτουργία των αποκεντρωμζνων διοικιςεων κακϊσ και των ςχετικϊν με τθν αποκζντρωςθ 
και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ υπθρεςιϊν του οικείου Υπουργείου. Επιπλζον, 
παρουςιάηονται το κεςμικό πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Διμων και των 
Ρεριφερειϊν. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 30  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι εργαςία 
 

2. Ζλεγχοσ Διοικθτικισ Δράςθσ ΟΣΑ 
Σκοπό του εργαςτθρίου αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τον ζλεγχο τθσ 
διοικθτικισ δράςθσ των ΟΤΑ, μζςω πρακτικϊν εφαρμογϊν και παρουςίαςθσ μελετϊν 
περίπτωςθσ. 
Το εργαςτιριο καλφπτει μελζτεσ περίπτωςθσ ι/και πρακτικζσ εφαρμογζσ/προςομοιϊςεισ: 

o ελζγχου νομιμότθτασ πράξεων των ΟΤΑ (από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ), 
o εποπτείασ οικονομικισ βιωςιμότθτασ των ΟΤΑ (από το Ραρατθρθτιριο ΟΤΑ του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ) και  
o κοινωνικοφ ελζγχου (Συνιγοροσ του Δθμότθ) 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 26  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια [Συμμετοχι ςτθν τάξθ]  

 
3. Κοινωνικι ζνταξθ και μετανάςτευςθ  

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ κεωρθτικι ι/και εμπειρικι προςζγγιςθ οριςμζνων 
βαςικϊν κεςμικϊν και κοινωνικο-πολιτικϊν διαςτάςεων τθσ κοινωνικισ πολιτικισ με 
βαςικό άξονα αναφοράσ τισ διεργαςίεσ (και μεταρρυκμίςεισ) που βρίςκονται ςε εξζλιξθ, 
υπό τθν επίδραςθ τθσ βακιάσ οικονομικισ κρίςθσ, και με τθν ανάδειξθ τθσ ευρωπαϊκισ τουσ 
διάςταςθσ. Επιπλζον, ζμφαςθ δίνεται ςτουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ 
μετανάςτευςθσ. Τα επιμζρουσ ηθτιματα που κα αναλυκοφν ςτο πλαίςιο του μακιματοσ 
αφοροφν: α) ςτθν ευρωπαϊκι διάςταςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ, β) ςτθν κοινωνικι ζνταξθ 
και κοινωνικι ςυνοχι (βαςικοί όροι, εννοιολογικοί προςδιοριςμοί και ιςτορικι εξζλιξθ), γ) 
ςτθν οργάνωςθ και τισ προοπτικζσ εξζλιξθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Κοινωνικισ Φροντίδασ 
ςτθν Ελλάδα, δ) ςτθ μετανάςτευςθ ωσ φαινόμενο και ε) ςτθ μετανάςτευςθ ωσ πεδίο 
άςκθςθσ πολιτικϊν ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 26  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ «ανοικτοφ» και «κλειςτοφ» τφπου ι / 
και πολλαπλϊν επιλογϊν ι / και ςυμπλιρωςθ κειμζνου-φράςθσ-νοιματοσ ι / και μελζτθ 
περίπτωςθσ. 
 

4. Περιβαλλοντικζσ και χωρικζσ πολιτικζσ  
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξζταςθ τθσ χωρικισ και τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ,  ωσ 
μζςων ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ και θ ανάδειξθ του οριηόντιου χαρακτιρα τουσ ςτθ 
διαμόρφωςθ των τομεακϊν και περιφερειακϊν πολιτικϊν. Θα δοκεί ζμφαςθ ςε ηθτιματα 
που άπτονται: α) των χωρικϊν και περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν ςε διεκνζσ επίπεδο και ςε 
επίπεδο Ε.Ε., β) του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ οικιςτικισ πολιτικισ ςτθν Ελλάδα, γ) του 
χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ειδικϊν περιοχϊν/ηωνϊν και τομεακϊν δραςτθριοτιτων, δ) τθσ  
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτον χωρικό ςχεδιαςμό (εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν 
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επιπτϊςεων από ζργα, δραςτθριότθτεσ, ςχζδια, προγράμματα), ε) τθσ διαχείριςθσ του 
περιβάλλοντοσ ςτθν Ελλάδα (εςτιάηοντασ ςτο φυςικό περιβάλλον, τα δάςθ και τα φδατα), 
ςτ) τθσ ςχζςθσ περιβαλλοντικϊν και χωρικϊν πολιτικϊν (παρουςίαςθ ςυγκεκριμζνων 
παραδειγμάτων ςχεδίων και προγραμμάτων ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο). 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 26  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι εργαςία 
 
2ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Οικονομία και Ανάπτυξθ» 

5. Οικονομικά τθσ τοπικισ και τθσ περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ 
Σε ςυνζχεια μακθμάτων αναφορικά με τθν οικονομικι διοίκθςθ δθμοςίων οργανιςμϊν, το 
μάκθμα  αποςκοπεί να εξοικειϊςει  τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ με τισ οικονομικζσ λειτουργίεσ 
των ΟΤΑ.  Ειδικότερα, εξετάηονται οι βαςικζσ οικονομικζσ λειτουργίεσ, τα εργαλεία και οι 
διαδικαςίεσ οικονομικισ διαχείριςθσ των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ, κακϊσ και το περιεχόμενο 
και θ διαδικαςία κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ. Ραρουςιάηονται ηθτιματα 
αναφορικά με τθ δθμοςιονομικι αυτοτζλεια των ΟΤΑ και ιδίωσ με τθν επιβολι και τθ 
διαχείριςθ τοπικϊν εςόδων  (φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων) και δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Τζλοσ, παρουςιάηεται το κζμα των οικονομικϊν ελζγχων (μορφζσ, φορείσ) των ΟΤΑ. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 45  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Τεςτ με ερωτιματα πολλαπλϊν επιλογϊν και άςκθςθ 
 

6. Περιφερειακι πολιτικι και προγραμματιςμόσ 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τισ κεωρθτικζσ και 
τισ εφαρμοςμζνεσ προςεγγίςεισ αναφορικά με τθν περιφερειακι πολιτικι και τον  
περιφερειακό προγραμματιςμό. Ειδικότερα, αναλφονται οι βαςικζσ διαςτάςεισ τθσ 
περιφερειακισ πολιτικισ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ε.Ε. Εξετάηονται θ ζννοια, το περιεχόμενο και 
θ βαςικι μεκοδολογία του περιφερειακοφ προγραμματιςμοφ, κακϊσ και οι διαδικαςίεσ 
διαμόρφωςθσ και εφαρμογισ του ςτθν Ελλάδα, με ζμφαςθ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 
ςυνοχισ. Τζλοσ, εξετάηονται ζννοιεσ, κεωρίεσ και πολιτικζσ αναφορικά με τθν τοπικι 
ανάπτυξθ και τον επιχειρθςιακό προγραμματιςμό ςε τοπικό επίπεδο.  
Διδακτικζσ ϊρεσ:  2  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ επί μελζτθσ περίπτωςθσ 

 
7. Περιφερειακι και τοπικι ανάπτυξθ – προςζλκυςθ επενδφςεων 

Το εν λόγω μάκθμα επιδιϊκει τθν κατανόθςθ από τθ μεριά των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ 
ζννοιασ τθσ περιφερειακισ και τοπικισ ανάπτυξθσ μζςα από τθν παρουςίαςθ των ςχετικϊν 
κεωριϊν και τθν ανάλυςθ ςυγκεκριμζνων παραδειγμάτων. Ειδικότερα ηθτιματα που 
εξετάηονται ςτο πλαίςιο του μακιματοσ αφοροφν ςτθν χωρικι ανταγωνιςτικότθτα και τισ 
ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ (ευζλικτθ εξειδίκευςθ, οικονομία τθσ 
γνϊςθσ, κοινωνικό κεφάλαιο) ενϊ, κριτικά αντιμετωπίηονται ηθτιματα τοπικισ ανάπτυξθσ 
ςτο πλαίςιο τθσ ελλθνικισ περιφερειακισ πολιτικισ και του Ρρογράμματοσ Καλλικράτθσ.  
Διδακτικζσ ϊρεσ: 22  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ «ανοικτοφ» και «κλειςτοφ» τφπου ι / 
και πολλαπλϊν επιλογϊν ι / και ςυμπλιρωςθ κειμζνου-φράςθσ-νοιματοσ ι / και μελζτθ 
περίπτωςθσ. 
 
3ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Δθμόςιο Μάνατημεντ και Δθμόςια Διοίκθςθ» 

8. φγχρονα εργαλεία δθμόςιου management: εργαςτιριο  
Σκοπό του εργαςτθρίου αποτελεί θ εμβάκυνςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτθν εφαρμογι 
των ςφγχρονων εργαλείων δθμοςίου μάνατημεντ, ϊςτε, μετά τθν αποφοίτθςι τουσ, να 
είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ επεξεργαςίασ, διαμόρφωςθσ και 
υλοποίθςθσ των δθμοςίων πολιτικϊν που φοροφν ςτον φορζα τοποκζτθςισ τουσ. Το 
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εργαςτιριο καλφπτει πρακτικζσ εφαρμογζσ των εργαλείων: α) SWOT β) PESTEL γ) Balanced 
Scorecard και δ) MBO. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 28  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι ι ομαδικι εργαςία 
 

9. Ανάλυςθ περιφερειακισ πολιτικισ: εργαςτιριο 
Σκοπό του εργαςτθρίου αποτελεί θ πρακτικι εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τον 
κφκλο ανάλυςθσ μίασ δθμόςιασ πολιτικισ, μζςω τθσ προςομοίωςθσ ςυγκεκριμζνων 
μελετϊν περίπτωςθσ που αφοροφν ςε μία αναπτυξιακι – περιφερειακι πολιτικι. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 7  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια *Συμμετοχι ςτθν τάξθ+ 
 

10. Οργανωτικόσ χεδιαςμόσ 
Σκοπό του εργαςτθρίου αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθν οργανωτικι 
δομι και ςτελζχωςθ των δθμόςιων οργανιςμϊν και με τισ μεκόδουσ και το κεςμικό πλαίςιο 
που διζπουν τον οργανωτικό ςχεδιαςμό. Το μάκθμα αποςκοπεί επίςθσ ςτο να αποκτθκεί 
τεχνογνωςία ςχετικά με τον τρόπο κατάρτιςθσ των οργανιςμϊν των φορζων του δθμοςίου 
και τον ςχεδιαςμό των κζςεων εργαςίασ, προκειμζνου οι απόφοιτοι/εσ να μποροφν να 
κατανοιςουν καλφτερα και ολιςτικά τον φορζα ςτον οποίο κα τοποκετθκοφν και να είναι 
εξοπλιςμζνοι με τα απαραίτθτα εφόδια που απαιτοφνται για τισ οργανωτικζσ βελτιϊςεισ 
που ενδζχεται να γίνουν ςε αυτόν. Το εργαςτιριο καλφπτει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

o Ζννοια οργάνωςθσ  
o Συςτθμικι προςζγγιςθ τθσ οργάνωςθσ 
o Χαρακτθριςτικά/διαςτάςεισ οργανωτικϊν δομϊν 
o Μοντζλα οργανωτικϊν δομϊν 
o Μορφζσ οργάνωςθσ 
o Σχεδιαςμόσ κζςεων εργαςίασ (εξειδίκευςθ, εναλλαγι και εμπλουτιςμόσ) 
o Εφροσ ελζγχου 
o Κατάρτιςθ οργανογράμματοσ 
o Ρεριγραφι κζςεων εργαςίασ 
o Σχζςεισ εξουςίασ 
o Μελζτθ περίπτωςθσ 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 24 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια [Συμμετοχι ςτθν τάξθ] 
 
4ο  Μεγακεματικό Πεδίο: «Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και ΣΠΕ» 

11. Γεωχωρικι πλθροφορία και υποςτιριξθ αποφάςεων ςε επίπεδο ΟΣΑ: 
εργαςτιριο 

Το εργαςτιριο αποςκοπεί  ςτο να  εξοικειϊςει τουσ ςπουδαςτζσ/ ςτριεσ με τα ςφγχρονα 
ςυςτιματα και εργαλεία διαχείριςθσ γεωχωρικισ ϊςτε να είναι ικανοί να τα αξιοποιιςουν 
ςτο πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων ςε επίπεδο ΟΤΑ επί χωρικϊν κεμάτων. Τα 
κζματα που πραγματεφεται αφοροφν: α) Τα γεωχωρικά δεδομζνα (Γιατί τα χωρικά 
δεδομζνα είναι ιδιαίτερα, Είδθ, δομζσ και ςυςτιματα γεωχωρικϊν δεδομζνων, 
Ραραδείγματα διαφόρων γεωχωρικϊν ςυςτθμάτων από το διεκνι, τον ευρωπαϊκό χϊρο 
και τον ελλθνικό χϊρο) β) Γεωχωρικά ςυςτιματα μζςω διαδικτφου (αρχζσ, είδθ 
ςυςτθμάτων, επίδειξθ, παραδείγματα) γ) Λογιςμικά WEBGIS (Σφντομθ Αναφορά ςτα 
υπάρχοντα λογιςμικά, εμπορικά ι ανοικτοφ κϊδικα, Ραραδείγματα, Άςκθςθ  1: Εξοικείωςθ 
με εφαρμογι Κτθματολογίου ktimanet) δ) Βάςεισ Γεωχωρικϊν Δεδομζνων (Βαςικζσ αρχζσ, 
Τι είναι Γεωβάςθ, Δθμιουργία – Διαχείριςθ Γεωβάςθσ, Μεταδεδομζνα – Κοινοτικι οδθγία 
Inspire, Bάςεισ Γεωγραφικϊν δεδομζνων ανοικτοφ κϊδικα ανοικτοφ κϊδικα, 
Ραραδείγματα, Άςκθςθ  2: Άςκθςθ Αξιοποίθςθσ Γεωβάςθσ) ε) Βαςικζσ αρχζσ χαρτογραφίασ 
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(Βαςικζσ ζννοιεσ, χρθςιμότθτα, είδθ απεικονίςεων, επίδειξθ λογιςμικοφ, επίδειξθ ΓΣΡ ςε 
επίπεδο ΟΤΑ). 
Διδακτικζσ ϊρεσ:  18  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια *Τζςςερισ (4) πρακτικζσ αςκιςεισ ςτθν τάξθ]  
       

12. υνεργατικά Εργαλεία ΣΠΕ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ: εργαςτιριο 
Στο πλαίςιο αυτοφ του εργαςτθρίου, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα εξοικειωκοφν  με τθ 
φιλοςοφία του Σθμαςιολογικοφ Ιςτοφ και του Συνεργατικοφ Διαδικτφου που ειςάγει το 
Web 2.0. Θα λάβουν  απαραίτθτεσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τισ νζεσ 
τεχνολογίεσ και τα νζα επιχειρθματικά μοντζλα διοίκθςθσ και οργάνωςθσ. Θα γίνει επίςθσ 
παρουςίαςθ των διακζςιμων εφαρμογϊν που μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτο νζο 
επικοινωνιακό και τεχνολογικό περιβάλλον. Ηθτιματα με τα οποία κα αςχολθκοφν είναι α) 
Δίκτυα Γνϊςθσ, Κοινωνικά Δίκτυα β) Συνεργατικζσ Εφαρμογζσ γ) Online χϊροι εργαςίασ, 
διαμοιραςμόσ και από κοινοφ διαμόρφωςθ εγγράφων δ) Συνεργατικι δθμιουργία 
περιεχομζνου ε) Χρονοπρογραμματιςμόσ και ςφγχρονθ επικοινωνία ςτ) Διεξαγωγι και 
ανάλυςθ δθμοςκοπιςεων με online εργαλεία. 
Προαπαιτοφμενα: Ρριν τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου εργαςτθρίου οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα ζχουν διδαχκεί το μάκθμα «Σφνταξθ, Ζκδοςθ και Διαχείριςθ 
Δθμοςίων Εγγράφων» 
Διδακτικζσ ϊρεσ:  23  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ:  Ομαδικι εργαςία και παρουςίαςθ αυτισ (θ παρουςίαςθ κα είναι το 
20% του τελικοφ βακμοφ). 
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ΣΜΗΜΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ 
 

 
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

 
1ο Μεγακεματικό Πεδίο: Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί 
1. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙ ΑΡΧΕ & ΘΕΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» 
Σκοπόσ και ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξζταςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε ςχζςθ με δφο βαςικζσ διαςτάςεισ τθσ: πρϊτον, ωσ ευρωπαϊκι 
κοινωνικι πολιτικι που ςυγκροτεί τον ενιαίο κοινωνικό χϊρο με κεντρικζσ ρυκμίςεισ και 
δεφτερον, ωσ ευρωπαϊκι κοινωνικι πολιτικι ςυντονιςμοφ των εκνικϊν πολιτικϊν.  
Στθν πρϊτθ διάςταςθ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προςεγγίηεται ωσ μια περιφερειακι υπερεκνικι 
ολοκλιρωςθ που λαμβάνει κοινωνικοπολιτικά μζτρα δεςμευτικά για τα κράτθ-μζλθ τθσ. Με 
βάςθ τθν προςζγγιςθ αυτι κα επιχειρθκεί θ ανάλυςθ των μοντζλων ευρωπαϊκισ 
κοινωνικισ πολιτικισ, θ κατανόθςθ τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ του ευρωπαϊκοφ κοινωνικοφ 
χϊρου και θ εξζταςθ του κεςμικοφ πλαιςίου, των οργάνων λιψθσ των αποφάςεων και των 
μζςων εφαρμογισ των πολιτικϊν. 
Στθν δεφτερθ διάςταςθ, εξετάηονται κοινωνικζσ πολιτικζσ που δεν ζχουν ςχζςθ με κάποια 
κεντρικι κανονιςτικι ρφκμιςθ, αλλά με τθν εφαρμογι ανοικτϊν μεκόδων ςυντονιςμοφ των 
επιμζρουσ κοινωνικϊν πολιτικϊν των κρατϊν-μελϊν ςτα πλαίςια μιασ αποκεντρωμζνθσ 
προςζγγιςθσ ςφμφωνθσ με τθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ. Θ ανάλυςθ κα επικεντρωκεί ςτισ 
ςτρατθγικζσ για τθν απαςχόλθςθ, τισ ςυντάξεισ, τον κοινωνικό αποκλειςμό και τθν υγεία.  
Ειδικοί ςτόχοι: 
Ειδικότερα το μάκθμα ςτοχεφει και επικεντρϊνεται ςτθν κατανόθςθ κεςμϊν και 
διαδικαςιϊν τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ και των επιπτϊςεων αυτισ ςτθ διαμόρφωςθ 
και εξζλιξθ των  βαςικϊν κεςμϊν τθσ κοινωνικισ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα, όπωσ τα 
κοινωνικοαςφαλιςτικά ςυςτιματα, τα εκνικά ςυςτιματα υγείασ και τα ςυςτιματα 
πρόνοιασ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 Θ κοινωνικι κατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντζλο  

 Το κεςμικό πλαίςιο  

 Θ Ανοικτι Μζκοδοσ Συντονιςμοφ  

 Θ Ευρωπαϊκι Στρατθγικι Απαςχόλθςθσ 

 Θ πολιτικι ςυντάξεων 

 Θ καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ  

 Θ πολιτικι υγείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 Επιπτϊςεισ τθσ διεφρυνςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν κοινωνικι πολιτικι  
Διδακτικζσ ϊρεσ: 16  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι εργαςία 
 
2. «ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΤΓΕΙΑ» 
Με αφετθρία τθ βαςικι κζςθ ότι το Σφςτθμα Υγείασ, ωσ ζνα λειτουργικά διαφοροποιθμζνο 
κοινωνικό ςφςτθμα, αποτελεί το βαςικό κεςμό του Κράτουσ Ρρόνοιασ που χαρακτθρίηεται 
για τθν αυξθμζνθ πολυπλοκότθτα του, το γνωςτικό και διδακτικό ενδιαφζρον του 
μακιματοσ ςτοχεφει ςτθ κεωρθτικά κεμελιωμζνθ και εμπειρικά τεκμθριωμζνθ προςζγγιςθ, 
διερεφνθςθ, ανάλυςθ και κατανόθςθ των εναλλακτικϊν δυνατοτιτων διάπλαςθσ και 
οργάνωςθσ των δομϊν και λειτουργικϊν διαδικαςιϊν, που ςυγκροτοφν ζνα λειτουργικά 
ολοκλθρωμζνο και λογικά ςυνεκτικό ςφςτθμα υγείασ με αυξθμζνθ λειτουργικι-διοικθτικι 
ικανότθτα., από τθν ςκοπιά του ςυςτθμικά προςανατολιςμζνου Δθμοςίου Μάνατημεντ 
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Υγείασ (Public Health Management). Στο πλαίςιο αυτό το πρακτικά χριςιμο εκπαιδευτικό 
ενδιαφζρον του μακιματοσ εςτιάηεται τόςο ςτθν προαγωγι τθσ γνϊςθσ των 
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθ μεταφορά βαςικϊν κεωρθτικϊν προςεγγίςεων και 
μεκοδολογικϊν εργαλείων , όςο και ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επίλυςθσ πολφπλοκων 
προβλθμάτων.  
Ειδικοί ςτόχοι: 
Το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα και αναμενόμενο όφελοσ ςυνίςταται ςτο να αποκτιςουν οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ (α) τθν ικανότθτα κεωρθτικά κεμελιωμζνθσ και εμπειρικά 
τεκμθριωμζνθσ ανάλυςθσ δομϊν και διαδικαςιϊν του ςυςτιματοσ υγείασ, (β) τθν 
ικανότθτα κατανόθςθσ τθσ επίκαιρθσ επιςτθμονικισ ςυηιτθςθσ διεκνϊσ περί 
μεταρρυκμίςεων των ςυςτθμάτων υγείασ και ειςαγωγισ ςφγχρονων εργαλείων δθμοςίου 
μάνατημεντ υγείασ όςο και (γ) τθν ικανότθτα αξιοποίθςθσ και εφαρμογισ αυτϊν ςτθν 
ελλθνικι μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
o Το ςφςτθμα υγείασ ωσ ζνασ λειτουργικά διαφοροποιθμζνοσ     κοινωνικοκρατικόσ 

κεςμόσ  

 Σκιαγράφθςθ του αναλυτικοφ πλαιςίου – εννοιολογικοί προςδιοριςμοί 

 Σφςτθμα υγείασ και περιβάλλον ωσ ςχζςθ πολφπλοκθσ διάδραςθσ 

 Ανάπτυξθ ενόσ μοντζλου δομισ και λειτουργίασ ςυςτιματοσ υγείασ 

 Θεμελιϊδεισ αρχζσ και κριτιρια διάπλαςθσ ενόσ ςυςτιματοσ υγείασ  
o Λειτουργικι διαφοροποίθςθ του ςυςτιματοσ υγείασ ωσ πλαίςιο αναφοράσ 

βζλτιςτθσ δόμθςθσ και άριςτθσ κατανομισ πόρων 

 Κρίςθ των ςυςτθμάτων υγείασ (health system crisis) 

 Ανάπτυξθ μεκοδολογικοφ πλαιςίου δομθμζνθσ προςζγγιςθσ  

 Άριςτθ κατανομι των πόρων και βζλτιςτθ δόμθςθ του ςυςτιματοσ υγείασ 

 Θ οργανωτικι διάπλαςθ-δόμθςθ του ςυςτιματοσ υγείασ ωσ ηιτθμα μίασ δυναμικισ 
διαδικαςίασ προςαρμογισ 

o Το ςφςτθμα παραγωγισ και διανομισ υπθρεςιϊν υγείασ 

 Ειςαγωγικζσ παρατθριςεισ ιςτορικοφ και μεκοδολογικοφ χαρακτιρα 

 Οργανωτικι διάταξθ και λειτουργικι διαςφνδεςθ των υπθρεςιϊν υγείασ 

 Αναλυτικι παρουςίαςθ επιπζδων – μορφϊν – μονάδων φροντίδασ υγείασ 

 Σφγχρονα ηθτιματα και εργαλεία ςυντονιςμοφ και διαχείριςθσ προςφοράσ 
(Συςτιματα ςχεδιαςμοφ, Managed Care, Gatekeeping, Disease Management, 
Public-Privat Mix,..) 

o Το ςφςτθμα χρθματοδότθςθσ και ρόλοσ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ υγείασ  

 Αντικείμενο και διαδικαςία χρθματοδότθςθσ 

 Εναλλακτικζσ μορφζσ δόμθςθσ ςυςτιματοσ χρθματοδότθςθσ 

 Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Υγείασ 1: Αρχζσ κοινωνικοπολιτικισ δόμθςθσ   

 Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Υγείασ 2: Οργανωτικζσ, λειτουργικζσ και διαχειριςτικζσ 
διαςτάςεισ 

 Κοινωνικι και Ιδιωτικι Αςφάλιςθ Υγείασ: Συγκριτικι παρουςίαςθ  

 Σκοπόσ, λειτουργίεσ και διάπλαςθ ςυςτθμάτων αμοιβϊν και αποηθμίωςθσ 
o Το ςφςτθμα  διεφκυνςθσ-ςυντονιςμοφ (Δ-Σ) και μάνατημεντ του 

     ςυςτιματοσ υγείασ 

 Θεωρθτικι προςζγγιςθ από τθ ςκοπιά του Δθμοςίου Μάνατημεντ Υγείασ 

 Μθχανιςμοί, ςφγχρονοι μζκοδοι-τεχνικζσ και εργαλεία Δθμοςίου Μάνατημεντ 
Υγείασ 

 Ανάπτυξθ ενόσ αναλυτικοφ πλαιςίου βζλτιςτθσ δόμθςθσ και ςυγκριτικισ ανάλυςθσ 
ςυςτθμάτων υγείασ  

o Συγκριτικι ανάλυςθ ςυςτθμάτων υγείασ 

 Τυπολογία ςυςτθμάτων υγείασ – Μία κεωρθτικι προςζγγιςθ 
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 Οργάνωςθ και διοίκθςθ ςυςτιματοσ υγείασ Μεγάλθσ Βρετανίασ 

 Οργάνωςθ και διοίκθςθ ςυςτιματοσ υγείασ Θ.Ρ.Α 

 Οργάνωςθ και διοίκθςθ ςυςτιματοσ υγείασ Γερμανίασ 

 Τάςεισ εξζλιξθσ ςυςτθμάτων υγείασ ςτθν ΕΕ 
o Ελλθνικό Σφςτθμα Υγείασ 

 Συςτθματικι παρουςίαςθ Ελλθνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ 

 Κριτικι ανάλυςθ Ελλθνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ 

 Ρροοπτικζσ βζλτιςτθσ δόμθςθσ και εκςυγχρονιςμοφ του ελλθνικοφ   ςυςτιματοσ  
υγείασ 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 30  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ «ανοικτοφ» και «κλειςτοφ» τφπου ι / 
και πολλαπλϊν επιλογϊν ι / και ςυμπλιρωςθ κειμζνου-φράςθσ-νοιματοσ ι / και μελζτθ 
περίπτωςθσ. 
 
2ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Οικονομία και Ανάπτυξθ» 
3. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ (ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ)» 
Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτθν οικονομικι 
διάςταςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ πολιτικισ υγείασ ςε μάκρο- και μίκρο-
οικονομικό επίπεδο, με ζμφαςθ και υπό το πρίςμα τθσ διεκνοφσ επιςτθμονικισ 
προςζγγιςθσ και εμπειρικισ πρακτικισ. 
Ειδικοί ςτόχοι: 
Θ παροχι των κατάλλθλων αλλά και επαρκϊν επιςτθμονικϊν (κεωρθτικϊν αλλά και 
πρακτικϊν) εφοδίων ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ για: 

o Τθν απόκτθςθ ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ για τα χαρακτθριςτικά (οικονομικά) τθσ 
αγοράσ υγείασ και τισ παραμζτρουσ εκείνεσ που τθ διαφοροποιοφν από τισ 
υπόλοιπεσ αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν (ςτθ βάςθ τθσ αναγνϊριςθσ ότι θ υγεία 
αποτελεί φψιςτο κοινωνικό αγακό και το δικαίωμα ςε αυτιν πάγια κοινωνικι 
διεκδίκθςθ). 

o Τθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των οικονομικϊν εργαλείων, τα οποία 
χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάλυςθ των «ςυμπεριφορϊν υγείασ» (health behaviors) 
και για το ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων 
παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. 

o Τθν εφαρμογι των εργαλείων αυτϊν ςτθν ανάλυςθ και επίλυςθ ςφγχρονων 
προκλιςεων του τομζα τθσ υγείασ. 

o Τθν κατανόθςθ των αρχϊν τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν και 
προϊόντων υγείασ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  
o Ειςαγωγι ςτα οικονομικά τθσ υγείασ. Τι ςυνιςτοφν τα οικονομικά τθσ υγείασ; Ροιοσ 

ο ρόλοσ τουσ ςτθν οργάνωςθ και παροχι υπθρεςιϊν υγείασ; Ροιο το εφροσ των 
ηθτθμάτων που εμπίπτουν ςτο γνωςτικό πεδίο των οικονομικϊν τθσ υγείασ; 

o Ηιτθςθ. Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ υπθρεςιϊν υγείασ – ομοιότθτεσ 
και διαφορζσ από τθ ηιτθςθ για άλλα αγακά και υπθρεςίεσ. Το φαινόμενο τθσ 
Ρροκλθτισ Ηιτθςθσ. Εμπειρικι προςζγγιςθ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα και 
αναηιτθςθ ερμθνείασ του φαινομζνου. 

o Ηιτθςθ και προςφορά: Ρρομθκευτζσ υπθρεςιϊν υγείασ και κατανάλωςθ 
υπθρεςιϊν υγείασ. Θ ςχζςθ τθσ αντιπροςϊπευςθσ (agency) ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν υγείασ. Ρροκλθτι Ηιτθςθ. Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ 
ςυμπεριφορά των προμθκευτϊν υπθρεςιϊν υγείασ. Επιπλοκζσ για τθν επιλογι 
πολιτικισ αμοιβισ των προμθκευτϊν υπθρεςιϊν υγείασ.  

o Ρροςφορά: Διαδικαςίεσ παραγωγισ υπθρεςιϊν υγείασ. Ειςροζσ και εκροζσ 
ςυςτιματοσ. Διαδικαςία Ραραγωγισ. Isoquants. Υποκατάςταςθ/ 
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Συμπλθρωματικότθτα. Γραμμι Ρροχπολογιςμοφ. Βελτιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ των 
ειςροϊν του ςυςτιματοσ.  

o Κοςτολόγθςθ και τιμολόγθςθ υπθρεςιϊν υγείασ. Στακεροί και μεταβαλλόμενοι 
παράγοντεσ. Άμεςα και Μακροπρόκεςμα. Συνολικό Κόςτοσ /  Μζςο Κόςτοσ/ 
Marginal Κόςτοσ. Μζγεκοσ και κλίμακα παραγωγισ και κόςτουσ: οικονομίεσ 
κλίμακασ. 

o Αποδοτικότθτα - Δομζσ αγοράσ (Market Structures). Συνκικεσ Τζλειου 
Ανταγωνιςμοφ. Χαρακτθριςτικά αγορϊν και εταιριϊν. Διαφορετικζσ μορφζσ 
αποτυχίασ τθσ αγοράσ και θ ςχζςθ τουσ με τθν αγορά υπθρεςιϊν υγείασ. 

o Ρθγζσ χρθματοδότθςθσ και αναδιανεμθτικότθτα. Ευρφτερθ προςζγγιςθ τθσ 
χρθματοδότθςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ υπό το πρίςμα τθσ αναδιανεμθτικότθτασ 
και τθσ δικαιοςφνθσ. Ρροζλευςθ κεφαλαίων. Κατανομι χρθματοδοτικοφ βάρουσ 
ςτα νοικοκυριά. Ρροςεγγίςεισ διεκνοφσ εμπειρίασ και ςυμπεράςματα πρωτογενϊν 
ερευνϊν ςτθν Ελλάδα. 

o Χρθματοδότθςθ ανοικτισ περίκαλψθσ. Επιςκόπθςθ μθχανιςμϊν χρθματοδότθςθσ 
πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ. Αξιολόγθςθ υποδειγμάτων ανάλογα με τθ 
φιλοςοφία, τον τφπο, τισ προτεραιότθτεσ και τουσ ςτόχουσ του ςυςτιματοσ υγείασ.  

o Χρθματοδότθςθ νοςοκομειακισ περίκαλψθσ. Επιςκόπθςθ μθχανιςμϊν 
χρθματοδότθςθσ νοςοκομειακισ περίκαλψθσ. Αξιολόγθςθ υποδειγμάτων ανάλογα 
με τθ φιλοςοφία, τον τφπο, τισ προτεραιότθτεσ και τουσ ςτόχουσ του ςυςτιματοσ 
υγείασ.  

o Δαπάνεσ υγείασ ςτισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ. Διεκνισ ςφγκριςθ δαπανϊν υγείασ. 
Μεκοδολογικά προβλιματα κατά τθ μζτρθςθ δαπανϊν υγείασ. Ιδιαιτερότθτεσ και 
ποικιλομορφίεσ παραγόντων που προςδιορίηουν τισ δαπάνεσ υγείασ μεταξφ των 
χωρϊν του ΟΟΣΑ τθν τελευταία 10-ετία. 

o Δαπάνεσ υγείασ ςτθν Ελλάδα. Εξζλιξθ μεγεκϊν, τα οποία αφοροφν ςτθ ςφνκεςθ 
(δθμόςιεσ – ιδιωτικζσ) και τθ διάρκρωςθ των δαπανϊν υγείασ ςτθν Ελλάδα ανά 
επίπεδο περίκαλψθσ. Ανάλυςθ ςφνκετων οικονομικϊν δεικτϊν, οι οποίοι 
παραπζμπουν ςε  ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά και αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ. 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 23  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ, «ανοικτοφ» και «κλειςτοφ» τφπου ι / 
και πολλαπλϊν επιλογϊν ι / και ςυμπλιρωςθ κειμζνου-φράςθσ-νοιματοσ ι / και μελζτθ 
περίπτωςθσ. 
 
4. «ΟΙ ΑΓΟΡΕ ΦΑΡΜΑΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ, 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ)» 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτισ τεχνικζσ οικονομικισ 
αξιολόγθςθσ αποτίμθςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ. Με το ςυνδυαςμό διδακτικϊν ενοτιτων 
που προςφζρουν το κεωρθτικό πλαίςιο αλλά κυρίωσ με τθν ευρεία παροχι διδακτικϊν 
προςεγγίςεων που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι των μεκόδων και των ςχετικϊν τεχνικϊν το 
μάκθμα αποςκοπεί ςτο να εμφυςιςει ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθν φιλοςοφία τθσ 
εφαρμογισ των τεχνικϊν και μεκόδων ςτθ διοικθτικι λειτουργία του δθμόςιου ςυςτιματοσ 
υγείασ. Ειδικότερα θ διαχείριςθ τθσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ ςτα ελλθνικά νοςοκομεία 
απαιτεί πριν από όλα τθν ανάγκθ εφαρμογισ μιασ ορκολογικισ ενδονοςοκομειακισ 
διαχείριςισ τθσ, μζςα από ζνα ςφςτθμα αξιολόγθςθσ και ςχεδιαςμοφ των τεχνολογιϊν και 
επενδφςεων ςε βιοϊατρικό εξοπλιςμό, ςυνεπικουροφμενο από προγράμματα προλθπτικισ 
και διορκωτικισ ςυντιρθςθσ κακϊσ και  εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν βιοϊατρικοφ 
εξοπλιςμοφ. 
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Ειδικοί ςτόχοι: 
Στο τζλοσ τθσ διδακτικισ περιόδου οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να: 

- Κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ όπωσ αυτζσ εφαρμόηονται 
ςτθν ζρευνα των υπθρεςιϊν υγείασ 

- Κατανοοφν τθν οικονομικι λειτουργία των διαφόρων παραγόντων του ελλθνικοφ  
ςυςτιματοσ υγείασ 

- Ρροβλζπουν τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ των παρεμβάςεων πολιτικισ υγείασ ςτθ 
χρθματοδότθςθ και παροχι των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν 

- Αποτιμοφν τθν οικονομικι αποδοτικότθτα των υπθρεςιϊν υγείασ και μποροφν να 
προςφζρουν δεδομζνα κόςτουσ και αποτελζςματοσ για τθ λιψθ αποφάςεων 

- Εφαρμόηουν τεχνικζσ ποιοτικισ αποτίμθςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ 

- Κατανοοφν τθ δομι και τθ λειτουργία τθσ φαρμακευτικισ αγοράσ κακϊσ και τισ 
μεκόδουσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ των φαρμακευτικϊν προϊόντων 

- Κατανοοφν τθ δομι και τθ λειτουργία τθσ αγοράσ βιοιατρικισ τεχνολογίασ κακϊσ και τισ 
μεκόδουσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ και διαχείριςθσ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
1θ Ενότθτα: Κοινωνικοοικονομικι Αποτίμθςθ Υπθρεςιϊν Υγείασ – Μεκοδολογία και 
Τεχνικζσ 

o Βαςικζσ ζννοιεσ οικονομικισ αποτίμθςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ. Οριςμόσ τθσ 
κοινωνικο-οικονομικισ αξιολόγθςθσ. Βαςικά ερωτιματα ςτισ μελζτεσ οικονομικισ 
αξιολόγθςθσ. Δζνδρα λιψθσ αποφάςεων. Επιςκόπθςθ των τεχνικϊν κοινωνικο-
οικονομικισ αξιολόγθςθσ.  

o Μζτρθςθ κόςτουσ και αποτελεςματικότθτασ ςτισ μελζτεσ κοινωνικο-οικονομικισ 
αξιολόγθςθσ. Διαςτάςεισ κόςτουσ ςτισ μελζτεσ κοινωνικο-οικονομικισ αξιολόγθςθσ. 
Μζτρθςθ άμεςου και ζμμεςου κόςτουσ. Μζτρθςθ αποτελεςματικότθτασ των 
υγειονομικϊν παρεμβάςεων. Μζτρθςθ αποτελεςματικότθτασ – χρθςιμότθτασ. Θ 
ζννοια των Ροιοτικϊσ Στακμιςμζνων Eτϊν Zωισ (QALYs). 

o Κοινωνικο-οικονομικι αξιολόγθςθ και λιψθ αποφάςεων. Θ ερμθνεία των 
αποτελεςμάτων των κοινωνικο-οικονομικϊν αξιολογιςεων. Κατευκυντιριεσ 
οδθγίεσ κοινωνικο-οικονομικισ αξιολόγθςθσ. Θ χριςθ των ευρθμάτων κοινωνικο-
οικονομικισ αξιολόγθςθσ για τθν τιμολόγθςθ και αποηθμίωςθ τεχνολογιϊν υγείασ. 

2θ Ενότθτα: Οικονομικά τθσ Υγείασ και Αγορά Φαρμάκου 

 Αγορά φαρμάκου ςτθν Ελλάδα και ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. Οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ 
αγοράσ φαρμάκου. Θ φαρμακευτικι βιομθχανία ςτθν Ελλάδα και ςτισ υπόλοιπεσ 
χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Θ προϊκθςθ των πωλιςεων και τα δίκτυα διακίνθςθσ και 
διανομισ των φαρμακευτικϊν προϊόντων.  Θ κατανάλωςθ και θ οικονομικι 
λειτουργία του φαρμάκου ςτθν Ελλάδα και τθν Ε.Ε. 

 Μζκοδοι φαρμακο-οικονομικισ αξιολόγθςθσ. Μοντζλα και μζκοδοι 
φαρμακοικονομικισ αξιολόγθςθσ. 

 Οι κρατικζσ πολιτικζσ για τα φάρμακα. Μζτρα ελζγχου τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ. 
Θ τιμολογιακι πολιτικι για τα φάρμακα ςτθν Ελλάδα και ςε μερικζσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. 
Βαςικζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ φαρμακοικονομικϊν αξιολογιςεων  ςτισ χϊρεσ 
του ΟΟΣ. 

3θ Ενότθτα: Διαχείριςθ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ  

 Βιοϊατρικι Τεχνολογία & Βιοϊατρικόσ Εξοπλιςμόσ 
o Οριςμοί 
o Στάδια Ανάπτυξθσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ 
o Θ Βιοιατρικι Τεχνολογία ςτθν Ελλάδα 
o Αξιολόγθςθ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ 
o Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ για τα Ιατροτεχνολογικά Ρροϊόντα 
o Σφςτθμα Επαγρφπνθςθσ 
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 Διαχείριςθ Βιοϊατρικοφ Εξοπλιςμοφ  
o Στρατθγικόσ Τεχνολογικόσ Σχεδιαςμόσ 
o Διαχείριςθ βιοϊατρικοφ εξοπλιςμοφ ςτο Νοςοκομείο 
o Χρθματοδότθςθ βιοϊατρικοφ εξοπλιςμοφ 
o Ανάλυςθ κόςτουσ λειτουργίασ βιοϊατρικοφ εξοπλιςμοφ 
o Outsourcing 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 16 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ομαδικι εργαςία 
 
3ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Δθμόςιο Μάνατημεντ και Δθμόςια Διοίκθςθ» 
5. «ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΟΤ ΕΤ» 
Βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ μεταφορά γνϊςεων που αναφζρονται ςτα 
αντικείμενα διοίκθςθσ, τθσ οργάνωςθσ, τθσ ανάπτυξθσ και τθσ διαχείριςθσ των 
Νοςοκομειακϊν Υπθρεςιϊν, με ζμφαςθ τθν αξιολόγθςθ τθσ λειτουργικισ αποδοτικότθτασ 
του Νοςοκομείου. 
Ειδικοί ςτόχοι: 
Ειδικότεροι ςτόχοι του μακιματοσ αποτελοφν θ κατανόθςθ τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ και τθσ 
δυναμικισ των ςυντελοφμενων αλλαγϊν ςτο νοςοκομειακό τομζα, θ αξιοποίθςθ των 
αρχϊν, μεκόδων και τεχνικϊν οργάνωςθσ και διοίκθςθσ νοςοκομείων και θ ςυμβολι ςτθν 
ανάπτυξθ και ειςαγωγι καινοτόμων οργανωτικϊν δομϊν ςτα νοςοκομεία. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 Αρχζσ Νοςοκομειακισ Διοίκθςθσ. Ρροςεγγίςεισ τθσ μεταβολισ που διαχρονικά 
ζχουν επζλκει ςτθ Διοίκθςθ των Νοςοκομείων ςτθν Ελλάδα. 

 Ιςτορικι Εξζλιξθ Διοίκθςθσ Νοςοκομείων –Σφγχρονεσ Απόψεισ. Ανάλυςθ των 
μεταβολϊν των διοικθτικϊν προτφπων και οι επιπτϊςεισ ςτθν οργάνωςθ και 
λειτουργία των Νοςοκομείων του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ 

 Οργανωτικά Πρότυπα Νοςοκομείων. Ανάλυςθ των οργανωτικϊν προτφπων και των 
κατά καιροφσ επιλογϊν για τθν οργάνωςθ των Νοςοκομείων 

 Νομικοί Περιοριςμοί και Δυνατότθτεσ. Ανάλυςθ των νομικϊν περιοριςμϊν ςτθν 
Διοίκθςθ των Νοςοκομείων και των εκάςτοτε δυνατοτιτων ειςαγωγισ νζων 
μεκόδων 

 Οργανωτικζσ Μεταβολζσ. Ανάλυςθ των αιτίων και των αναγκϊν που διαχρονικά 
επζφεραν μεταβολζσ ςτο νομικό πλαίςιο τθσ οργάνωςθσ και τθσ διοίκθςθσ των 
Νοςοκομείων 

 Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Νοςοκομείων ςτθ ΕΕ. Συςτθματικι προςζγγιςθ και 
ανάλυςθ δομϊν και λειτουργιϊν Νοςοκομείων ςτθν ΕΕ και ανάδειξθ βζλτιςτων 
πρακτικϊν. 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 23  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ «ανοικτοφ» και «κλειςτοφ» τφπου ι / 
και πολλαπλϊν επιλογϊν ι / και ςυμπλιρωςθ κειμζνου-φράςθσ-νοιματοσ ι / και μελζτθ 
περίπτωςθσ & ςυνεκτίμθςθ τθσ ςυμμετοχισ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςε όλεσ τθσ φάςθσ 
του μακιματοσ (ωσ ενεργι ςυμμετοχι λαμβάνεται υπόψθ: θ ςυμμετοχικι ςυηιτθςθ επί των 
γνωςτικϊν αντικειμζνων του μακιματοσ, θ κριτικι προςζγγιςθ ςτο ειςθγθτικό υλικό, θ 
πρόταςθ προσ διαβοφλευςθ επίκαιρων κεμάτων, οι τεκμθριωμζνεσ βιβλιογραφικά 
προτάςεισ, θ διάκεςθ προσ ςυνεργαςία με τον/τθν ειςθγθτι/τρια  αλλά και τουσ ςυν-
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, θ μεταφορά εμπειριϊν και γνϊςεων ςτθν αίκουςα με ςτόχο αυτζσ να 
αποτελζςουν κοινό κτιμα, αλλά και εφαλτιριο προβλθματιςμοφ και γόνιμου διαλόγου).  
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6. «ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ MANAGEMENT  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ – Ι 
(ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)» 
Αποτελεί κοινι αποδοχι ότι ο τρόποσ οργάνωςθσ και χρθματοδότθςθσ του νοςοκομείου 
επιδρά άμεςα ςτθ ςυνολικι του δραςτθριότθτα και ςτθ δυνατότθτα παρζμβαςθσ για τον 
ζλεγχο τθσ απόδοςθσ. Θ αφξθςθ των δαπανϊν υγείασ ςε ςυνδυαςμό με τθν αναγκαιότθτα 
ελζγχου τθσ αποδοτικισ χριςθσ των πόρων δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ για άντλθςθ 
οργανωμζνων οικονομικϊν πλθροφοριϊν με άμεςο ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ οικονομικισ 
διοίκθςθσ (financial management) ςε όλα τα επίπεδα. Με αυτιν τθν ζννοια το μάκθμα 
αποςκοπεί ςτθν μεταφορά γνϊςεων, τεχνικϊν και μεκόδων όςο και ςτθν ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων που αναφζρονται ςτο χρθματοοικονομικό μάνατημεντ του νοςοκομειακοφ 
τομζα. 
Ειδικοί ςτόχοι: 
Ειδικότερα το μάκθμα ςτοχεφει :α) ςτθν εξειδίκευςθ ςτθ κατάρτιςθ, εκτζλεςθ , διαχείριςθ 
και ζλεγχο νοςοκομειακϊν προχπολογιςμϊν βαςιςμζνων ςτθν ορκι κατάτμθςθ ανά τμιμα 
και δραςτθριότθτα β) ςτθ διαχείριςθ των προμθκειϊν των Νοςοκομείων όπωσ (φάρμακα 
αναλϊςιμα υλικά , τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ πάγια κ.α.) που μπορεί να γίνει μζςω 
λογιςτικϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογισ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ τόςο ςε hardware όςο 
και ςε software. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
1θ ενότθτα: Ο Ρροχπολογιςμόσ ωσ εργαλείο χρθματοοικονομικοφ μάνατημεντ  

 Το νοςοκομείο ωσ οικονομικι μονάδα - «επιχείρθςθ» τρόποι, και μζκοδοι 
χρθματοδότθςθσ, οικονομικοί δείκτεσ, ςφνταξθ- ανάπτυξθ – πραγμάτωςθ ζλεγχοσ 
προχπολογιςμοφ κλπ. 

 Ο προχπολογιςμόσ ωσ εργαλείο του ςχεδιαςμοφ 

 Ρρότυπα προχπολογιςμϊν 

 Σφαιρικόσ προχπολογιςμόσ 

 Ρροχπολογιςμόσ νοςοκομείου 

 Ρροχπολογιςμόσ-απολογιςμόσ 

 Ρροχποκζςεισ ειςαγωγισ του κατά τμιμα προχπολογιςμοφ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο 
Νοςοκομείο 

2θ ενότθτα: Σφςτθμα προμθκειϊν ςτο νοςοκομειακό τομζα 

 Σχεδιαςμόσ προμθκειϊν του νοςοκομείου και του Ρε.ΣΥ 

 Ενιαίο πρόγραμμα προμθκειϊν 

 Ρρομικειεσ εκτόσ ΕΡΡ 

 Ζκτακτεσ προμικειεσ-μικροπρομικειεσ 

 Συςτιματα διαχείριςθσ προμθκειϊν 

 Κρίςιμα κζματα (λειτουργικά και νομιμότθτασ) ςτθν διαδικαςία διαχείριςθσ 
προμθκειϊν  

3θ ενότθτα: Σφγχρονα εργαλεία χρθματοοικονομικοφ μάνατημεντ Νοςοκομείων ςτθν ΕΕ 

 Συςτθματικι παρουςίαςθ ςφγχρονων εργαλείων χρθματοοικονομικοφ μάνατημεντ 

 Επιλεκτικι παρουςίαςθ εφαρμογϊν ςτθν ΕΕ 

 Κριτικι αποτίμθςθ ειςαγωγισ αυτϊν ωσ βζλτιςτων πρακτικϊν ςτον νοςοκομειακό 
τομζα ςτθν Ελλάδα  

Διδακτικζσ ϊρεσ: 16  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια (Δοκιμαςία γνϊςεων και δεξιοτιτων). 
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7. «ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ MANAGEMENT  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ – ΙΙ 
(ΤΣΗΜΑΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΚΑΙ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ)» 
Ππωσ είναι γνωςτό, το κόςτοσ αποτελεί μια ςθμαντικι πλθροφορία για τθ διοίκθςθ. Θ 
δθμιουργία τθσ πλθροφορίασ του κόςτουσ προκφπτει μζςω τθσ ςυλλογισ, κατάταξθσ και 
του προςδιοριςμοφ των ςτοιχείων του. Θ πλθροφορία για το κόςτοσ μπορεί να αφορά το 
κόςτοσ ανά κλινικι, το κόςτοσ ανά αςκενι, το κόςτοσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και το 
πόςο αποδοτικό είναι το ςφςτθμα των δθμόςιων νοςοκομείων. Ξεχωριςτζσ πλθροφορίεσ 
αποτελοφν θ πλθροφορία για το κόςτοσ ανά Κζντρο Κόςτουσ (Ραρεχόμενθσ υπθρεςίασ, 
Διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, κ.α.) 
Επομζνωσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτο νζο 
λογιςτικό ςφςτθμα ςφμφωνα με το διπλογραφικό ςφςτθμα και τισ μεκόδουσ κοςτολόγθςθσ 
των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, ςτο πλαίςιο των κζντρων κόςτουσ και του ςφαιρικοφ 
προχπολογιςμοφ. Απαραίτθτο ςτοιχείο κεωρείται θ ανάλυςθ των βοθκθτικϊν και 
απαραίτθτων εργαλείων για τον προςδιοριςμό των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ και κοςτολόγθςθσ με ζμφαςθ τθν 
ολοκλθρωμζνθ μθχανοργάνωςθ των Υπθρεςιϊν ενόσ Νοςοκομείου.  
Ειδικοί ςτόχοι: 
Ειδικότερα το μάκθμα ςτοχεφει  να καταςτιςει ικανοφσ τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτθν 
ανάλυςθ των διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ:  

 Των λογιςτικϊν πλθροφοριϊν με τθν εφαρμογι του διπλογραφικοφ λογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ ςτα δθμόςια νοςοκομεία ςε ξεχωριςτά κυκλϊματα τθσ Γενικισ 
Λογιςτικισ, του Δθμόςιου Λογιςτικοφ (Ρροχπολογιςμόσ) και τθσ Αναλυτικισ 
Λογιςτικισ και  

 Των πλθροφοριϊν ςχετικά με το κόςτοσ των δθμόςιων νοςοκομείων. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
1θ ενότθτα: Λογιςτικό Σφςτθμα 

 Αρχζσ του Κλαδικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου (για τα δθμόςια νοςοκομεία) 

 Λογιςτικά Κυκλϊματα 

 Γενικι Λογιςτικι, 

 Δθμόςιο Λογιςτικό, 

 Αναλυτικι Λογιςτικι 

 Λογιςτικζσ Καταςτάςεισ 

 Σχζςεισ των λογιςτικϊν ςυςτθμάτων και λογιςτικζσ πλθροφορίεσ για κάκε λογιςτικό 
κφκλωμα 

2θ ενότθτα: Κοςτολόγθςθ Δθμοςίων Νοςοκομείων 

 Ζννοιεσ: Κόςτοσ, Ζξοδο, Κοςτολόγθςθ 

 Ανάλυςθ των Κζντρων Κόςτουσ 

 Τεχνικζσ κοςτολόγθςθσ 

 Κοςτολόγθςθ των Κζντρων Κόςτουσ 

 Ραρακολοφκθςθ του κόςτουσ μζςω τθσ Αναλυτικισ λογιςτικισ (ομάδα 9) 

 Κοςτολόγθςθ πράξεων-δράςεων, ιατρικϊν πράξεων, προγραμμάτων, κ.α. 

 Δείκτεσ μζτρθςθ του κόςτουσ 

 Κοινωνικό Κόςτοσ 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 16  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια (Δοκιμαςία γνϊςεων και δεξιοτιτων). 
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8. «Η ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
(STATE OF THE ART, ΔΙΕΘΝΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΓΧΡΟΝΕ ΣΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ)» 
Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι διττόσ: Α) Να παρουςιαςτοφν οι δφο βαςικοί κεςμοί του 
Υγειονομικοφ Συςτιματοσ, το εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίασ τουσ, τα 
δομικά και οργανωςιακά τουσ χαρακτθριςτικά αλλά και ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων 
ςτθν δράςθ τουσ. Ραράλλθλα κα γίνουν αναφορζσ ςτουσ προβλθματιςμοφσ που εγείρονται 
από τθν ζωσ τϊρα δραςτθριότθτά τουσ και κα περιγραφοφν κριτικά μια ςειρά από 
πρωτοβουλίεσ – ιδιαίτερα ςε επίπεδο πολιτικισ - που διαμορφϊνουν τθν ςθμερινι 
κατάςταςθ και ςτουσ δφο τομείσ. Β) Με άξονα τισ αναπτυξιακζσ προτάςεισ για αυτοφσ τουσ 
δφο Τομείσ, κα αναλυκεί το Διεκνζσ περιβάλλον και κα παρατεκοφν οι προτάςεισ που 
ζχουν ωσ ςτόχο τθν διαςφάλιςθ και τθν ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν. Τζλοσ, κα αναλυκοφν οι 
χρθματοδοτικζσ αλλά και οι επιχειρθςιακζσ δυνατότθτεσ / προοπτικζσ των δφο 
υποςυςτθμάτων (Αϋκμιασ και Ψυχικισ Υγείασ). 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  
Για τθν Ρρωτοβάκμια Φροντίδασ Υγείασ (ΡΦΥ): 

 Οριςμόσ, οργάνωςθ και λειτουργία ΡΦΥ. 
 Θεςμικό πλαίςιο και παρεμβάςεισ 
 Οι εμπλεκόμενοι Οργανιςμοί και θ παροχι ΡΦΥ (ΕΣΥ, Αςφαλιςτικοί 

Οργανιςμοί). 
 ΡΦΥ και Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 
 Στελζχωςθ ΡΦΥ 
 Τάςεισ και προοπτικζσ ςτθν ΡΦΥ  

Για τισ Υπθρεςίεσ Ψυχικισ Υγείασ : 
 Οριςμόσ, οργάνωςθ και λειτουργία των Υπθρεςιϊν Ψυχικισ Υγείασ. 
 ΡΦΥ και Ψυχικι Υγεία - Ψυχοκοινωνικζσ παρεμβάςεισ ςτθν κοινότθτα – 

Ρροαγωγι Ψυχικισ Υγείασ 
 Αξιολόγθςθ Υπθρεςιϊν Υγείασ  
 Τάςεισ και προοπτικζσ ςτθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν Ψυχικισ Υγείασ. 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 21  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ομαδικι εργαςία 
 
9. «Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ (ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ, 
ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ)» 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτισ βαςικζσ αρχζσ και ςτισ 
ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ διοίκθςθσ τθσ ποιότθτασ ςτον τομζα τθσ υγείασ. Θ διοίκθςθ τθσ 
ποιότθτασ αποτελεί, διεκνϊσ αλλά και ςτθν χϊρα μασ, προςζγγιςθ μάνατημεντ με αυξθμζνο 
ενδιαφζρον για τον ευαίςκθτο χϊρο των υπθρεςιϊν υγείασ και ςυμπεριλαμβάνει ζνα 
οργανωμζνο ςφνολο εννοιϊν, μεκόδων, οργανωτικϊν ενεργειϊν, προτφπων και 
ςυςτθμάτων. Θ διδαςκαλία του μακιματοσ ζχει ςθμείο εκκίνθςθσ το κεωρθτικό πλαίςιο 
τθσ διοίκθςθσ τθσ ποιότθτασ και καταλιγει ςε μελζτεσ εφαρμογισ και παραδείγματα από 
τον Ελλθνικό και Διεκνι χϊρο. Θ ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ με τθν «κακθμερινότθτα» ζχει ωσ 
απϊτερο ςτόχο τθν μεταλαμπάδευςθ ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ ςφγχρονθσ 
αςκενοκεντρικισ κουλτοφρασ για τθν διοίκθςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν υγεία. Κατά αυτι τθν 
ζννοια, το μάκθμα ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ ι/και ςτθν υλοποίθςθ των πολιτικϊν για τθν 
ποιότθτα ςτον δθμόςιο τομζα τθσ υγείασ κακϊσ και ςτθν ενδυνάμωςθ υπαρχόντων 
επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν μάνατημεντ ςτουσ οργανιςμοφσ υγείασ. 
Ειδικοί ςτόχοι: 
Βαςικοί μακθςιακοί ςτόχοι και προςδοκϊμενο αποτζλεςμα του μακιματοσ αποτελοφν: 

- Να γνωρίηουν τισ ςφγχρονεσ τάςεισ και εξελίξεισ για τθν Ροιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ 

- Να γνωρίηουν τα ςυςτιματα διοίκθςθσ ποιότθτασ και να αξιολογοφν τισ δυνατότθτεσ 
εφαρμογισ αυτϊν ςτθν υγεία («καλζσ πρακτικζσ») 
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- Να αποκτιςουν τθν ικανότθτα διαςφνδεςθσ και εφαρμογισ αυτϊν με ςθμαντικοφσ 
τομείσ λειτουργίασ των Νοςοκομείων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

 Οριςμοί και Ιςτορικι Αναδρομι – Σφγχρονεσ Τάςεισ για τθν Ροιότθτα ςτθν Υγεία 

 Εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ, οριςμοί τθσ ποιότθτασ και το «κίνθμα για τθν 
ποιότθτα» ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ. 

 Διαςτάςεισ τθσ ποιότθτασ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ.  

 Θ ζννοια του κόςτουσ ποιότθτασ.   

 Ιςτορικι αναδρομι τθσ ποιότθτασ: Επικεϊρθςθ, ζλεγχοσ, διαςφάλιςθ και 
διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ. 

 Διάκριςθ και κατθγοριοποίθςθ των ςυςτθμάτων διοίκθςθσ τθσ ποιότθτασ. 

 Σφγχρονεσ μεκοδολογικζσ επιςθμάνςεισ για τθν υλοποίθςθ και τθν 
χρθματοδότθςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν υγεία.  

 Συςτιματα Διοίκθςθσ Ροιότθτασ και Αςφάλειασ με Εφαρμογι ςτον Τομζα τθσ 
Υγείασ 

 Θ δραςτθριότθτα τθσ τυποποίθςθσ: Φορείσ τυποποίθςθσ & επίπεδα 
τυποποίθςθσ. 

 Ρρότυπα Ροιότθτασ & Αςφάλειασ: Συςτιματα Ροιότθτασ & Αςφάλειασ, ο 
υποχρεωτικόσ τομζασ των ςυςτθμάτων ποιότθτασ και αςφάλειασ. 

 Οδθγίεσ νζασ κατεφκυνςθσ και ςθμάνςεισ προϊόντων (CE).  

 Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2000 με 
ζμφαςθ ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000. 

 Τφποι Επικεϊρθςθσ και Ριςτοποίθςθ: Επικεϊρθςθ τρίτου μζρουσ, φορείσ 
πιςτοποίθςθσ, διαδικαςία πιςτοποίθςθσ, δαπάνεσ πιςτοποίθςθσ και θ ςθμαςία 
τθσ πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθν υγεία. 

 Διαπίςτευςθ: Θ ζννοια τθσ διαπίςτευςθσ, αρχζσ διαπίςτευςθσ και το Εκνικό 
Συμβοφλιο Διαπίςτευςθσ.  

 Ενιαία ανάπτυξθ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων ποιότθτασ και αςφάλειασ ςτθν 
υγεία: Ραραδείγματα οργανιςμϊν παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ςτθν Ελλάδα.     

 Ολικι Ροιότθτα και Διεκνείσ Οργανιςμοί Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ ςτθν Υγεία 

 Ειςαγωγι ςτθν Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ: εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ, θ 
ςυνεχισ βελτίωςθ, θ ζννοια των κφκλων ποιότθτασ.     

 Βραβεία ποιότθτασ: δομι και κριτιρια βραβείων ποιότθτασ, τα βραβεία ωσ 
ςυςτιματα αυτο-αξιολόγθςθσ υγειονομικϊν οργανιςμϊν, Ευρωπαϊκό Βραβείο 
Ροιότθτασ (European Quality Award), Αμερικάνικο Βραβείο Ροιότθτασ 
(Malcolm Baldrige Quality Award).  

 Επιςκόπθςθ των διεκνϊν οργανιςμϊν για τθν διοίκθςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν 
υγεία: National Institute of Clinical Excellence (NICE), Commission for Health 
Improvement (CHI), Institute for Healthcare Improvement (IHI), National 
Consortium for Healthcare Process Excellence (NCHPE), National Committee for 
Quality Assurance (NCQA), Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations (JCAHO) 

 Σφνδεςθ τθσ Διοίκθςθσ Ροιότθτασ με τισ Ρολιτικζσ Υγείασ 

 Σφνδεςθ Συςτθμάτων Ροιότθτασ με τον Επιχειρθςιακό Σχεδιαςμό: 
Ενςωμάτωςθ ςυςτθμάτων Διοίκθςθσ τθσ Ροιότθτασ & Αςφάλειασ ςτον 
Επιχειρθςιακό Σχεδιαςμό.   

 Σφνδεςθ Συςτθμάτων Ροιότθτασ & πλθροφορικισ τθσ υγείασ: Ραράλλθλθ 
ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων & ςυςτθμάτων Διοίκθςθσ τθσ 
Ροιότθτασ.   
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 Σφνδεςθ Συςτθμάτων Ροιότθτασ με τισ Ρρομικειεσ: Διεργαςία προμθκειϊν, 
ςχζςθ προμθκευτϊν και νοςοκομείου, τεχνικζσ επιτροπζσ για τισ προμικειεσ 
ςτθν υγεία.   

 Μελζτεσ εφαρμογισ και παρουςίαςθ εγχειριδίων διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ, οι 
βαςικζσ διεργαςίεσ & διαδικαςίεσ ποιότθτασ για τον χϊρο του Νοςοκομείου. 

 Ραραδείγματα εφαρμογισ των Εργαλείων (Διοικθτικϊν & Ελζγχου) Ροιότθτασ.   
Διδακτικζσ ϊρεσ: 23  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ «ανοικτοφ» και «κλειςτοφ» τφπου ι / 
και πολλαπλϊν επιλογϊν ι / και ςυμπλιρωςθ κειμζνου-φράςθσ-νοιματοσ ι / και μελζτθ 
περίπτωςθσ. 
 
4ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και ΣΠΕ» 
10. «ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» 
Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ και παρουςίαςθ των 
δυνατοτιτων, όςο και των ςυγκεκριμζνων εφαρμογϊν τθσ πλθροφορικισ ςτον πολφπλοκο 
τομζα υγείασ. Τα ηθτιματα  που κα καλυφκοφν κα αφοροφν: α) Ολοκλθρωμζνα 
Ρλθροφοριακά Συςτιματα Νοςοκομείων –ΟΡΣΝ β) Κωδικοποιιςεισ και Ιατρικά 
Ρλθροφοριακά Συςτιματα γ) Ιατρικζσ εικόνεσ και Βιοϊατρικι τεχνολογία δ) Υπθρεςίεσ 
Τθλεματικισ ςτισ Μονάδεσ Υγείασ ε) Θλεκτρονικι Υγεία (e-Health) ςτ) Θζματα Αςφάλειασ 
Ρ.Σ και δεδομζνων 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 22  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια (Δοκιμαςία γνϊςεων και δεξιοτιτων). 
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ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ 
 
1ο Μεγακεματικό Πεδίο: Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί 
1. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙ ΕΝΝΟΙΕ, ΘΕΜΟΙ & ΜΟΝΣΕΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ» 
Σκοπόσ και ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξζταςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε ςχζςθ με δφο βαςικζσ διαςτάςεισ τθσ: πρϊτον, ωσ ευρωπαϊκι 
κοινωνικι πολιτικι που ςυγκροτεί τον ενιαίο κοινωνικό χϊρο με κεντρικζσ ρυκμίςεισ και 
δεφτερον, ωσ ευρωπαϊκι κοινωνικι πολιτικι ςυντονιςμοφ των εκνικϊν πολιτικϊν.  
Στθν πρϊτθ διάςταςθ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προςεγγίηεται ωσ μια περιφερειακι υπερεκνικι 
ολοκλιρωςθ που λαμβάνει κοινωνικοπολιτικά μζτρα δεςμευτικά για τα κράτθ-μζλθ τθσ. Με 
βάςθ τθν προςζγγιςθ αυτι κα επιχειρθκεί θ ανάλυςθ των μοντζλων ευρωπαϊκισ 
κοινωνικισ πολιτικισ, θ κατανόθςθ τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ του ευρωπαϊκοφ κοινωνικοφ 
χϊρου και θ εξζταςθ του κεςμικοφ πλαιςίου, των οργάνων λιψθσ των αποφάςεων και των 
μζςων εφαρμογισ των πολιτικϊν. 
Στθν δεφτερθ διάςταςθ, εξετάηονται κοινωνικζσ πολιτικζσ που δεν ζχουν ςχζςθ με κάποια 
κεντρικι κανονιςτικι ρφκμιςθ, αλλά με τθν εφαρμογι ανοικτϊν μεκόδων ςυντονιςμοφ των 
επιμζρουσ κοινωνικϊν πολιτικϊν των κρατϊν-μελϊν ςτα πλαίςια μιασ αποκεντρωμζνθσ 
προςζγγιςθσ ςφμφωνθσ με τθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ. Θ ανάλυςθ κα επικεντρωκεί ςτισ 
ςτρατθγικζσ για τθν απαςχόλθςθ, τισ ςυντάξεισ, τον κοινωνικό αποκλειςμό και τθν υγεία.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 Θ κοινωνικι κατάςταςθ ςτθν Ε.Ε. 

 Βαςικζσ ζννοιεσ και κεςμοί για τθ μελζτθ τθσ Κοινωνικισ Ευρϊπθσ 

 Μοντζλα κοινωνικισ πολιτικισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ/ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Μοντζλο/ Το κεςμικό πλαίςιο άςκθςθσ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ ςτθν Ε.Ε. 

 Θ Ανοικτι Μζκοδοσ Συντονιςμοφ ωσ εργαλείο για τθν οικοδόμθςθ τθσ κοινωνικισ 
διάςταςθσ τθσ Ε.Ε. 

 Βαςικοί τομείσ άςκθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινωνικισ Ρολιτικισ (απαςχόλθςθ, 
κοινωνικι προςταςία και κοινωνικι ζνταξθ) 

 Ο Εξευρωπαϊςμόσ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ 

 Επιπτϊςεισ τθσ διεφρυνςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν κοινωνικι πολιτικι 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 16 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι εργαςία 
 
2. «ΔΙΕΘΝΕ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ» 
Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα επικεντρϊνεται ςτθ κεςμικι ανάλυςθ του διεκνοφσ πλαιςίου και 
των παρεμβάςεων των Διεκνϊν Οργανιςμϊν ςτα εκνικά ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλειασ 
και ςτθν αξιολόγθςθ των επιπτϊςεϊν τουσ ςε ςχζςθ με τισ πολιτικζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
ςτθν Ελλάδα. Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και εμπειριϊν για τθν 
διεκνι προςταςία τουσ κεςμοφσ, τουσ κανόνεσ και τισ ρυκμιςτικζσ παρεμβάςεισ 
(διερεφνθςθ υφιςτάμενου νομικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 
άλλων Διεκνϊν Οργανιςμϊν (Οργανιςμόσ Θνωμζνων Εκνϊν, Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, 
Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ) ςτουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και πρόνοιασ. 
Ραράλλθλα το μάκθμα προςανατολίηεται ςτθν εφαρμογι κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ τθσ 
επίδραςθσ των διεκνϊν μθχανιςμϊν του Δικαίου Κοινωνικισ Αςφάλειασ ςτθν Ελλάδα και 
τθν αξιοποίθςι τουσ από ςχεδιαςτζσ πολιτικισ και ςτελζχθ τθσ κοινωνικισ διοίκθςθσ.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
Από μεκοδολογικι άποψθ, το μάκθμα διακρίνεται ςε τζςςερισ κφριεσ ενότθτεσ, οι οποίεσ 
επικεντρϊνονται ςτθ ςυγκριτικι ανάλυςθ των εκνικϊν προτφπων προςταςίασ, ωσ 
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προχπόκεςθ για τθν κατανόθςθ και του διεκνοφσ κεςμικοφ πλαιςίου. Στθ ςυνζχεια 
ακολουκεί θ κεςμικι ανάλυςθ των παρεμβάςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ του Οργανιςμοφ 
Θνωμζνων Εκνϊν, τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ και του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ 
αντίςτοιχα, ςε ςχζςθ με τα εκνικά ςυςτιματα αςφάλιςθσ και πρόνοιασ και ειδικότερα τθν 
περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ. Και οι τζςςερισ ενότθτεσ ςτθρίηονται ςτθν υιοκζτθςθ 
διεπιςτθμονικϊν προςεγγίςεων που αξιοποιοφν τα πορίςματα τθσ νομικισ, τθσ ςυγκριτικισ 
και τθσ κοινωνικοπολιτικισ ανάλυςθσ, δίνοντασ βζβαια ζμφαςθ ςτθ κεςμικι ανάλυςθ και 
επεξεργαςία. 

 Διεκνισ ςυγκριτικι ανάλυςθ των ςυςτθμάτων κοινωνικισ προςταςίασ 
o Ειςαγωγικά 
o Ιςτορικι ανάλυςθ τθσ κοινωνικισ προςταςίασ 
o Συγκριτικι ανάλυςθ των ςυςτθμάτων κοινωνικισ προςταςίασ ςτθν Ευρϊπθ 

και ςτον κόςμο 

 Ρολιτικζσ, αρμοδιότθτεσ και τεχνικζσ παρζμβαςθσ του Οργανιςμοφ Θνωμζνων 
Εκνϊν και τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ ςτα εκνικά ςυςτιματα κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και πρόνοιασ.  

o Οι κεςμικζσ αρμοδιότθτεσ του ΟΘΕ ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ προςταςίασ 
o Ο ρόλοσ του Οικονομικοφ και Κοινωνικοφ Συμβουλίου  
o Οι κεςμικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ ΔΟΕ ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ προςταςίασ 
o Οι μθχανιςμοί παρζμβαςθσ του ΟΘΕ (Διεκνζσ Σφμφωνο για τα Οικονομικά, 

Κοινωνικά και Ρολιτιςτικά Δικαιϊματα, Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του 
Ραιδιοφ, Ρρότυπο Κανόνεσ για τα Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ)  

o Οι μθχανιςμοί παρζμβαςθσ τθσ ΔΟΕ (Διεκνείσ Συμβάςεισ Εργαςίασ και 
Συςτάςεισ) 

o Θ επίδραςθ του ΟΘΕ και τθσ ΔΟΕ ςτο ελλθνικό ςφςτθμα κοινωνικισ 
αςφάλειασ. 

 Ρολιτικζσ, αρμοδιότθτεσ και τεχνικζσ παρζμβαςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ 
ςτα εκνικά ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ και πρόνοιασ.  

o Οι κεςμικζσ αρμοδιότθτεσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςτο πεδίο τθσ 
κοινωνικισ προςταςίασ 

o Οι μθχανιςμοί παρζμβαςθσ (Σφμβαςθ για τθν Κοινωνικι και Ιατρικι 
Αντίλθψθ, Ευρωπαϊκόσ Κοινωνικόσ Χάρτθσ, Ευρωπαϊκόσ Κϊδικασ 
Κοινωνικισ Αςφάλειασ, Ανακεωρθμζνοσ Ευρωπαϊκόσ Κοινωνικόσ Χάρτθσ) 

o Θ επίδραςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςτο ελλθνικό ςφςτθμα 
κοινωνικισ αςφάλειασ 

 Ρολιτικζσ, αρμοδιότθτεσ και τεχνικζσ παρζμβαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτα 
εκνικά ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ και πρόνοιασ.  

o Οι κεςμικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο πεδίο τθσ 
κοινωνικισ προςταςίασ 

o Οι βαςικζσ αρχζσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Μοντζλου  
o Οι παρεμβάςεισ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςυντονιςμόσ 

εκνικϊν αςφαλιςτικϊν ςυςτθμάτων, ιςότθτα μεταχείριςθσ των δφο φφλων, 
λειτουργία του δεφτερου πυλϊνα) 

o Οι παρεμβάςεισ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ (ελευκερίεσ παροχισ 
υπθρεςιϊν, ιςότθτα μεταχείριςθσ) 

o Οι νζεσ πολιτικζσ και θ Ανοικτι Μζκοδοσ Συντονιςμοφ (οι πολιτικζσ για τισ 
ςυντάξεισ και τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ) 

o Θ επίδραςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο ελλθνικό ςφςτθμα κοινωνικισ 
αςφάλειασ. 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 23  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ομαδικι εργαςία 



 

  Σελίδα 68 

 
3. «ΘΕΜΟΙ & ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ» 
Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα επικεντρϊνεται ςτθ κεςμικι και κοινωνικοπολιτικι ανάλυςθ των 
βαςικϊν τεχνικϊν κοινωνικισ προςταςίασ ςε εκνικό και υπερεκνικό επίπεδο: πρόκειται για 
τα ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ και πρόνοιασ που ςυνκζτουν ςιμερα και τον κφριο 
άξονα κατοχφρωςθσ του Κοινωνικοφ Κράτουσ. Υιοκετείται μάλιςτα από άποψθ ςφλλθψθσ 
τθσ φλθσ μία διευρυμζνθ προςζγγιςθ που αποβλζπει ακριβϊσ να προςαρμόςει τισ 
παραδοςιακζσ διαςτάςεισ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και πρόνοιασ ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ 
και ςυνκικεσ κάλυψθσ του πλθκυςμοφ. Στόχοσ του μακιματοσ θ απόκτθςθ γνϊςεων και 
εμπειριϊν για τουσ κεςμοφσ, τουσ κανόνεσ και τισ ρυκμιςτικζσ παρεμβάςεισ (διερεφνθςθ 
υφιςτάμενου νομικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου) ςτουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
και πρόνοιασ, κακϊσ και θ ανάδειξθ των τεχνικϊν οργάνωςθσ και λειτουργίασ των 
πολιτικϊν αςφάλιςθσ και πρόνοιασ. Ραράλλθλα επιχειρείται θ ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ 
των πιο ςθμαντικϊν ζργων τθσ ελλθνικισ αλλά και τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ για τισ 
προοπτικζσ εξζλιξθσ των ςυςτθμάτων κοινωνικισ αςφάλιςθσ και πρόνοιασ, με ιδιαίτερθ 
ζμφαςθ ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ και διαχείριςθσ των παροχϊν. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
Από μεκοδολογικι άποψθ, το μάκθμα διακρίνεται ςε τρεισ κφριεσ ενότθτεσ: θ πρϊτθ 
κατευκφνεται ςτθν ανάπτυξθ τυποποιιςεων και οριοκετιςεων ςε ςχζςθ με ςυγγενείσ 
ζννοιεσ ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ διοίκθςθσ (κοινωνικι πολιτικι, κοινωνικι αςφάλεια, 
κοινωνικι πρόνοια), θ δεφτερθ επικεντρϊνεται ςτθ διερεφνθςθ του υφιςτάμενου κεςμικοφ 
πλαιςίου και θ τρίτθ ςτθν εξζταςθ τθσ λειτουργίασ και των προοπτικϊν εξζλιξθσ των 
ςυςτθμάτων κοινωνικισ αςφάλιςθσ και πρόνοιασ. Και οι τρεισ ενότθτεσ ςτθρίηονται ςτθν 
υιοκζτθςθ διεπιςτθμονικϊν προςεγγίςεων που αξιοποιοφν τα πορίςματα τθσ νομικισ, τθσ 
ςυγκριτικισ και τθσ κοινωνικοπολιτικισ ανάλυςθσ, δίνοντασ βζβαια ζμφαςθ ςτθ κεςμικι 
ανάλυςθ και επεξεργαςία. Από άποψθ περιεχομζνου, το μάκθμα διαρκρϊνεται ςε δφο 
κφριεσ κεματικζσ ενότθτεσ: θ πρϊτθ αφορά τουσ κεςμοφσ και τισ πολιτικζσ τθσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και θ δεφτερθ τουσ κεςμοφσ και τισ πολιτικζσ τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Σε ςχζςθ 
με τθ διάρκρωςθ τθσ φλθσ, το περιεχόμενο του μακιματοσ καλφπτει τα ακόλουκα γνωςτικά 
αντικείμενα: 

 Γενικζσ αρχζσ και βαςικζσ διαςτάςεισ του κεςμοφ τθσ κοινωνικισ αςφάλειασ / 
Οριοκζτθςθ ςε ςχζςθ με ςυγγενείσ ζννοιεσ  

 Ραραδοςιακζσ και εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ για τθν τυποποίθςθ και το 
περιεχόμενο του κεςμοφ 

 Τα μοντζλα κοινωνικισ αςφάλιςθσ και πρόνοιασ ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 Θ ιςτορικι εξζλιξθ και κατοχφρωςθ του κεςμοφ τθσ κοινωνικισ αςφάλειασ ςτθν 
Ελλάδα 

 Συςτιματα αςφαλιςτικισ προςταςίασ και φορείσ κάλυψθσ ςτθν Ελλάδα – 
Ρρονοιακοί φορείσ και τεχνικζσ οργάνωςθσ 

 Οι πθγζσ του Ελλθνικοφ δικαίου κοινωνικισ αςφάλειασ 

 Θ τυποποίθςθ των αςφαλιςτικϊν παροχϊν  

 Θ τυποποίθςθ των προνοιακϊν παροχϊν και υπθρεςιϊν 

 Οι τεχνικζσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ των αςφαλιςτικϊν και προνοιακϊν φορζων 

 Χοριγθςθ και διεκδίκθςθ των αςφαλιςτικϊν και προνοιακϊν παροχϊν  

 Οι προοπτικζσ εξζλιξθσ του κεςμοφ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Οι προτάςεισ ανακεϊρθςθσ και μεταρρφκμιςθσ των ςυςτθμάτων κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ που κα καλυφκοφν είναι: 
Κοινωνικι Αςφάλιςθ  

 Γενικζσ αρχζσ και βαςικζσ διαςτάςεισ του κεςμοφ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
/οριοκζτθςθ ςε ςχζςθ με ςυγγενείσ ζννοιεσ  
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 Ραραδοςιακζσ και εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ για τθν τυποποίθςθ και του 
περιεχόμενο του κεςμοφ 

 Τα μοντζλα κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε.  

 Θ ιςτορικι εξζλιξθ και κατοχφρωςθ του κεςμοφ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτθν 
Ελλάδα  

 Συςτιματα αςφαλιςτικισ προςταςίασ και φορείσ κάλυψθσ ςτθν Ελλάδα/ Οργάνωςθ 
και διοίκθςθ του κεςμοφ) 

 Οι πθγζσ του ελλθνικοφ δικαίου κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

 Ηθτιματα υπαγωγισ και εξζλιξθσ τθσ αςφαλιςτικισ ςχζςθσ (ζναρξθ, διάρκεια, 
διακοπι, λιξθ) 

 Θ τυποποίθςθ των αςφαλιςτικϊν παροχϊν  

 Ζννοια και κατθγορίεσ των αςφαλιςτικϊν παροχϊν 

 Χοριγθςθ και διεκδίκθςθ των αςφαλιςτικϊν παροχϊν από Ζλλθνεσ και 
αλλοδαποφσ που διαμζνουν ςτθν Ελλάδα: θ περίπτωςθ των μεταναςτϊν και των 
προςφφγων Οι προοπτικζσ εξζλιξθσ του κεςμοφ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Οι προτάςεισ ανακεϊρθςθσ και μεταρρφκμιςθσ των ςυςτθμάτων κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ 

Κοινωνικι Πρόνοια 

 Θ κεςμικι κατοχφρωςθ τθσ Κοινωνικισ Ρρόνοιασ ςτο πλαίςιο προςταςίασ των 
κοινωνικϊν δικαιωμάτων 

 Οι αρχζσ άςκθςθσ προνοιακισ πολιτικισ 

 Οι τεχνικζσ υλοποίθςθσ των αρχϊν (ζλεγχοσ των μζςων βιοποριςμοφ, ζλεγχοσ τθσ 
προςωπικισ ι οικογενειακισ κατάςταςθσ)  

 Τα ςυςτιματα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ (το ςκανδιναβικό, το θπειρωτικό, το 
αγγλοςαξονικό και το λατινικό μοντζλο)  

 Θ ενεργοποίθςθ του εκελοντικοφ τομζα 

 Τυπολογία των προνοιακϊν παροχϊν (οι παροχζσ ςε χριμα, οι παροχζσ ςε είδοσ, οι 
προςωπικζσ υπθρεςίεσ) 

 Το περιεχόμενο των παροχϊν 

 Οι παροχζσ εξαςφάλιςθσ ενόσ ελαχίςτου ειςοδιματοσ 

 Τα επιδόματα ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 Οι υπθρεςίεσ κλειςτισ /ιδρυματικισ περίκαλψθσ 

 Οι υπθρεςίεσ ανοικτισ περίκαλψθσ 

 Τα προγράμματα βοικειασ ςτο ςπίτι 

 Οι υπθρεςίεσ προϊκθςθσ και απαςχόλθςθσ 

 Τα  προγράμματα κάλυψθσ των ομάδων ςτόχων ςτο Ελλθνικό Σφςτθμα 

 Αναςφάλιςτοι θλικιωμζνοι/ Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ/ Απροςτάτευτα παιδιά/ 
Μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ/ Άςτεγοι/ Ρρόςφυγεσ και Μετανάςτεσ 

 H κεςμοκζτθςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Κοινωνικισ Φροντίδασ (οι  αρχζσ και θ 
λειτουργία του Συςτιματοσ, οι φορείσ υλοποίθςθσ)  

 Θ διεκδίκθςθ των προνοιακϊν δικαιωμάτων 

 Διοικθτικζσ διαδικαςίεσ επίλυςθσ των διαφορϊν 

 Θ προςφυγι ςτα Δικαςτιρια 

 Τα ςυςτιματα νομικισ ςυνδρομισ 

 Ο ρόλοσ του Συνθγόρου του Ρολίτθ ςτθν επίλυςθ προνοιακϊν διαφορϊν. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 23  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ «ανοικτοφ» και «κλειςτοφ» τφπου ι / 
και πολλαπλϊν επιλογϊν ι / και ςυμπλιρωςθ κειμζνου-φράςθσ-νοιματοσ ι / και μελζτθ 
περίπτωςθσ. 
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4. «ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ» 
Το μάκθμα ζχει ωσ βαςικό ςτόχο να βοθκιςει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να κατανοιςουν τθ 
διαμόρφωςθ του πλαιςίου τόςο των εκνικϊν, όςο και των ευρωπαϊκϊν κοινωνικϊν πολιτικϊν. 
Αυτό κεωρείται ωσ πεδίο κοινωνικισ παρζμβαςθσ, ιδωμζνο υπό το πρίςμα τθσ κοινωνικισ 
μεταβολισ και τθσ ςυγκριτικισ διάςταςθσ, αλλά και κάτω από τον προβλθματιςμό, που 
αναπτφςςεται ςτουσ κόλπουσ τθσ χϊρασ μασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το ςθμαντικό ρόλο, 
που οι κοινωνικζσ αλλαγζσ διαδραματίηουν ςτθ διαμόρφωςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ. 
Ραράλλθλα, ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να προςεγγίςει τα πρότυπα, τα μοντζλα που 
εκφράηονται μζςα από τισ επιμζρουσ πολιτικζσ για τθν απαςχόλθςθ και τθ μετανάςτευςθ, τισ 
ίςεσ ευκαιρίεσ, τισ πολιτικζσ για τα ΑμΕΑ, να κζςει ερωτιματα για τθν παροφςα αναδιάρκρωςθ 
και το μζλλον τθσ κοινωνικισ πολιτικισ ςτθν Ευρϊπθ και ςτθ χϊρα μασ, να περιγράψει τθ 
διαμόρφωςθ πολιτικισ μζςα από τισ πολιτικισ λειτουργίεσ των διαφόρων οργάνων, να 
ςυνοψίςει τθν ακολουκοφμενθ ςτρατθγικι ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ 
δραςτθριότθτασ, όπωσ και να καταγράψει  τα μζτρα, που προτάκθκαν ι ελιφκθςαν ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ, μετανάςτευςθσ και πωσ αυτά μεταλλάχκθκαν 
ςτθ χϊρα μασ. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
Το πλαίςιο τθσ κοινωνικισ πολιτικισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

 Το τζλοσ τθσ απαςχόλθςθσ; 

 Οι ανιςότθτεσ ςτθν εργαςία 

 Απαςχόλθςθ και ΑμΕΑ 

 Βαςικζσ αρχζσ κοινωνικισ πολιτικισ και κράτοσ πρόνοιασ 

 Κοινωνικι εναρμόνιςθ, ςφγκλιςθ, ςυνοχι 

 Τα όργανα τθσ κοινωνικισ πολιτικισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

 Οι πολιτικζσ ςτιριξθσ τθσ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ μζςα από τισ  ςυνόδουσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των Εκνικϊν Σχεδίων Δράςθσ για τθν απαςχόλθςθ και Εκνικό 
Σχζδιο Δράςθσ για τθν ενςωμάτωςθ 

 Δομζσ ςτιριξθσ κοινωνικισ πολιτικισ ςε Ευρωπαϊκό και Εκνικό επίπεδο 

 Ευρωπαϊκά δίκτυα  
Θεςμοί και πολιτικζσ για τθν απαςχόλθςθ  

 Το κεςμικό πλαίςιο τθσ απαςχόλθςθσ  

 Τα όργανα τθσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ  τθσ Ε.Ε. 

 Διαμόρφωςθ Ρολιτικισ Απαςχόλθςθσ μζςα από τισ ςυνόδουσ του Συμβουλίου 
Η ςτρατθγικι για τθν Απαςχόλθςθ  

 Ο Ρρϊτοσ Ρυλϊνασ: Βελτίωςθ τθσ Απαςχολθςιμότθτασ 

 Ο Δεφτεροσ Ρυλϊνασ: Ανάπτυξθ επιχειρθματικοφ πνεφματοσ και δθμιουργία 
κζςεων εργαςίασ 

 Ο Τρίτοσ Ρυλϊνασ: Ενκάρρυνςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ των επιχειριςεων και των 
εργαηομζνων τουσ 

 Ο Τζταρτοσ Ρυλϊνασ: Ενίςχυςθ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και 
γυναικϊν 

Τα μζτρα τθσ Ε.Ε. για τθν απαςχόλθςθ  

 Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

 Θ δθμιουργία των  Εκνικϊν  Σχεδίων Δράςθσ για τθν Απαςχόλθςθ 

 Θ ανοικτι μζκοδοσ ςυντονιςμοφ 

 Το Σφμφωνο  

 Οι ςυςτάςεισ 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 23  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ «ανοικτοφ» και «κλειςτοφ» τφπου ι / 
και πολλαπλϊν επιλογϊν ι / και ςυμπλιρωςθ κειμζνου-φράςθσ-νοιματοσ ι / και μελζτθ 
περίπτωςθσ. 
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5. «ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ, ΕΡΓΑΙΑΚΕ ΧΕΕΙ & ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ 
ΕΡΓΑΙΑ» 
Βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι ςπουδαςτζσ/τριεσ βαςικά ςτοιχεία 
του Εργατικοφ Δικαίου, τθν ζννοια τθσ αγοράσ εργαςίασ, των μεταβολϊν που ςυντελοφνται 
ςτθν αγορά εργαςίασ, τθν ζννοια και τα αίτια τθσ ανεργίασ και των πολιτικϊν απαςχόλθςθσ. 
Ειδικότερα, το μάκθμα ςτοχεφει ςτο να μποροφν οι ςπουδαςτζσ/τριεσ: 

 Να εξοικειωκοφν με τα βαςικά ςτοιχεί του Εργατικοφ Δικαίου  

 Να κατανοοφν τθν ζννοια τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθ διαφορετικότθτά τθσ από 
οποιαδιποτε άλλθ αγορά 

 Να κατανοοφν τισ αλλαγζσ τθσ αγοράσ εργαςίασ που ςυντελοφνται και πϊσ αυτζσ 
επθρεάηουν τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ 

 Να κατανοοφν και να αναλφουν το πρόβλθμα τθσ ανεργίασ κακϊσ και τισ επιπτϊςεισ 
και τισ ςυνζπειεσ από τθν ανεργία 

 Να αναλφουν και να αξιολογοφν τισ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ 

 Να εξετάηουν τα μοντζλα των εργαςιακϊν οργανϊςεων και ςχζςεων ςτθν οικονομικι 
και κοινωνικι δυναμικι τουσ. 

Θ αντιμετϊπιςθ των πραγματικοτιτων τθσ απαςχόλθςθσ, εδραιωμζνθ ςτθν προθγοφμενθ 
ςυηιτθςθ, προςφζρεται και για τθν επικοινωνία των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, με άμεςεσ και 
μετριςιμεσ διαςτάςεισ των φαινομζνων τθσ εργαςίασ για μια ςτακερι κατεφκυνςθ για 
διεκνείσ ςυγκρίςεισ και για τθν ενεργό δοκιμαςία των ποριςμάτων τθσ οργανωτικισ 
κεϊρθςθσ των εργαςιακϊν ςχζςεων. Στο πλαίςιο αυτό, οι αναφορζσ και επεξεργαςίεσ κα 
κινθκοφν ςτθν ανάλυςθ ποςοτικϊν δεδομζνων και μετριςεων, ςε ευρείσ χρόνουσ -με 
ςυγκριτικό μζτρο τισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ- (από το 1970 ωσ το 2001), με ςτόχο να αναδειχκοφν 
οι ςυνολικζσ μεταβολζσ και οι διαφορζσ ανάμεςα ςτα διαφορετικά εκνικά ι περιφερειακά 
υποδείγματα απαςχόλθςθσ και τισ διάφορεσ πλευρζσ ςυγκρότθςθσ των δομϊν και 
ζκφραςθσ των λειτουργιϊν των εργαςιακϊν οργανϊςεων και ςχζςεων. 
Τζλοσ, επιχειρείται θ περιγραφι των φαινομζνων τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ κακϊσ και θ δράςθ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο για τθν χάραξθ ςτρατθγικισ 
ανάπτυξθσ και πολιτικισ που ςυμβάλλει ςτθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 
και τθν αφξθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
Αγορά εργαςίασ εξελίξεισ και προοπτικζσ 

 Ανάλυςθ τθσ Ζννοιασ και τθσ Δομισ τθσ αγοράσ εργαςίασ 

 Ο ρόλοσ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθν προϊκθςθ τθσ Οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ 
μείωςθσ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων 

 Δθμογραφικοί Ρεριοριςμοί 

 Γιρανςθ πλθκυςμοφ και αγοράσ εργαςίασ 

 Οριςμόσ και τρόποι μζτρθςθσ του ποςοςτοφ ανεργίασ 

 Ρλθκωριςμόσ και ανεργία – αίτια τθσ ανεργίασ 

 Ραγκοςμιοποίθςθ και ανεργία-ΟΝΕ και ανεργία 

 Κατϊτατοι μιςκοί και ανεργία 

 Τάςεισ ςτθν ελλθνικι αγοράσ εργαςίασ 

 Οριςμόσ και μζτρθςθ τθσ ανεργίασ ςτθν Ελλάδα 
Οι Εργαςιακζσ Σχζςεισ ςτθν Ελλάδα  

 Ζννοια και χαρακτθριςτικά του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ εργαςιακϊν ςχζςεων 

 Οι φορείσ των εργαςιακϊν ςχζςεων ςτθν Ελλάδα 

 Τα μζςα ρφκμιςθσ των εργαςιακϊν ςχζςεων ςτθν Ελλάδα 

 Θ Νομοκεςία 

 Ο ρόλοσ των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων και των ςυλλογικϊν   ςυμβάςεων 
εργαςίασ 
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 Ο ρόλοσ του κοινωνικοφ διαλόγου 

 Το ρυκμιςτικό πλαίςιο για τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ ςτθν Ε.Ε. 

 Εργαςιακζσ Σχζςεισ και ελλθνικι αγορά εργαςίασ 
Νζεσ μορφζσ οργάνωςθσ τθσ Εργαςίασ ςτθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ  

 Ζννοια τθσ Νζασ Οργάνωςθσ τθσ Εργαςίασ 

 Θ Ρολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ Νζα Οργάνωςθ τθσ Εργαςίασ 

 Το ελλθνικό νομοκετικό πλαίςιο για τον εκςυγχρονιςμό τθσ οργάνωςθσ τθσ 
εργαςίασ 

 Νζεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ και οργάνωςθ τθσ εργαςίασ (μερικι απαςχόλθςθ, 
εργαςία οριςμζνου χρόνου, προςωρινι απαςχόλθςθ, κ.λ.π.) 

 Οργάνωςθ του χρόνου εργαςίασ ςτισ επιχειριςεισ 

 Νζεσ Τεχνολογίεσ και νζεσ μορφζσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ: θ τθλεργαςία 
Φτϊχεια και Κοινωνικόσ Αποκλειςμόσ  

 Ιςτορικι και κεωρθτικι προςζγγιςθ 

 Φτϊχεια και κοινωνικόσ αποκλειςμόσ ςτθ νεωτερικότθτα και τθν φςτερθ 
νεωτερικότθτα  

 από το ιδεϊδεσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ςτθν κοινωνία που αποκλείει 

 Φτϊχεια και Ειςοδθματικζσ Ανιςότθτεσ 

 Το φαινόμενο τθσ φτϊχειασ 

 Ρολιτικζσ καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Κοινωνικόσ Αποκλειςμόσ 

 Το φαινόμενο του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 

 Ρολιτικζσ καταπολζμθςθσ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςε εκνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 16  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ομαδικι εργαςία 
 
2ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Οικονομία και Ανάπτυξθ» 
6. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ» 
Θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τον τρόπο λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 
κοινωνικισ προςταςίασ και πωσ αυτό επθρεάηεται αλλά και επθρεάηει βαςικζσ οικονομικζσ 
λειτουργίεσ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ. Αναδεικνφεται ο τρόποσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ κοινωνικισ προςταςίασ αλλά και ο προβλθματιςμόσ που αναπτφςςεται 
διεκνϊσ για τθ νζα του δομι και το ρόλο του. Ζχοντασ αυτό το κεωρθτικό υπόβακρο, αλλά 
γνωρίηοντασ και εφαρμοςμζνεσ πτυχζσ του ςυςτιματοσ κοινωνικισ μποροφν να 
ανταποκρικοφν επαρκϊσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Κοινωνικισ Διοίκθςθσ.  
Βαςικοί ςτόχοι του μακιματοσ είναι να: 

 κατανοοφν τθν ζννοια τθσ κοινωνικισ προςταςίασ και να μποροφν να αναλφουν τα 
οικονομικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ κοινωνικισ προςταςίασ 

 γνωρίηουν τθ διαφορετικότθτα τθσ δομισ κοινωνικισ προςταςίασ ςτα ΚΜ τθσ Ε.Ε.  

 αναλφουν τισ επιπτϊςεισ των δαπανϊν τθσ κοινωνικισ προςταςίασ ςτθν απαςχόλθςθ, 
ςτθν αναδιανομι του ειςοδιματοσ, ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ 

 προςδιορίηουν το χαρακτιρα τθσ κοινωνικισ πολιτικισ και τουσ παράγοντεσ που τον 
επθρεάηουν και να κατανοοφν και αναλφουν τθ δομι υποςυςτθμάτων κοινωνικισ 
προςταςίασ (υγεία, πρόνοια, αςφάλιςθ) 

 αξιολογοφν επιμζρουσ πτυχζσ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ 

 γνωρίηουν και να αναλφουν τουσ περιοριςμοφσ του ςυςτιματοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

 αξιολογοφν εναλλακτικοφσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ  του ςυςτιματοσ κοινωνικισ 
προςταςίασ και να προτείνουν τρόπουσ βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του 
ςυςτιματοσ κοινωνικισ προςταςίασ. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
Θ κοινωνικι προςταςία μζςα από τα ςτοιχεία 

 Ρροςδιοριςμόσ τθσ ζννοιασ κοινωνικισ προςταςίασ και τρόποι μζτρθςισ τθσ 

 Θ κοινωνικι προςταςία ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ 

 Κοινωνικοί δείκτεσ 

 Ρροβλιματα και ςυμπεράςματα από τθν αποτφπωςθ και τθν αξιοποίθςθ των 
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 

Θ κοινωνικι προςταςία ςιμερα  

 Ροια είναι θ δομι τθσ κοινωνικισ προςταςίασ ςτθν χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και ΘΡΑ 

 Θ δομι του ςυςτιματοσ κοινωνικισ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα 

 Ροιοι παράγοντεσ επθρεάηουν τθ δομι του ςυςτιματοσ κοινωνικισ προςταςίασ 

 Ρωσ θ δομι του ςυςτιματοσ κοινωνικισ προςταςίασ επθρεάηει τθν οικονομικι 
ανάπτυξθ, τθν απαςχόλθςθ και τθν αναδιανομι του ειςοδιματοσ 

 Ροια είναι τα κζματα και οι προκλιςεισ για το ςφςτθμα κοινωνικισ προςταςίασ 

 Ραγκοςμιοποίθςθ και ςφςτθμα κοινωνικισ προςταςίασ 

 Ο ρόλοσ του ςυςτιματοσ κοινωνικισ προςταςίασ ςτθν ενοποιθμζνθ Ευρϊπθ. 
Υπάρχει αναηιτθςθ ευρωπαϊκοφ μοντζλου ; 

 Θ ζννοια τθσ ςτοχοκζτθςθσ ςτο ςφςτθμα κοινωνικισ προςταςίασ 

 Ανάλυςθ των επιπτϊςεων των δαπανϊν του ςυςτιματοσ κοινωνικισ προςταςίασ 
ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του 
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 

 Νζεσ τάςεισ και χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ κοινωνικισ προςταςίασ 
Θ κοινωνικι προςταςία ωσ ςυνιςτϊςα του οικονομικοφ ςυςτιματοσ  

 Θ Κοινωνικι προςταςία ωσ παραγωγικόσ ςυντελεςτισ 

 Θ ζννοια του κοινωνικοφ κεφαλαίου 

 Θ κοινωνικι προςταςία και το ανκρϊπινο κεφάλαιο 

 Τρόποι χρθματοδότθςθσ τθσ κοινωνικισ προςταςίασ και οικονομικι μεγζκυνςθ 

 Κοινωνικι προςταςία και οικονομικόσ κφκλοσ 

 Κοινωνικι προςταςία και οικονομικι μεγζκυνςθ : ποια είναι θ αιτιϊδθσ ςχζςθ ; 
Υποςυςτιματα κοινωνικισ προςταςίασ και πολιτικισ   

 Θ πολιτικι οικονομία του ςυςτιματοσ ςυνταξιοδότθςθσ (Δαπάνεσ – ζςοδα, 
οικονομικι αποτελεςματικότθτα, οικονομικοί και δθμογραφικοί περιοριςμοί, 
δθμοςιονομικι κρίςθ, ανιςότθτεσ ςτισ παροχζσ, επιπτϊςεισ ςτθν οικονομικι 
ανάπτυξθ, εναλλακτικοί τρόποι χρθματοδότθςισ του, διεκνείσ τάςεισ 
μεταρρφκμιςθσ του ςυςτιματοσ) 

 H πολιτικι οικονομία του ςυςτιματοσ απαςχόλθςθσ (τρόποσ προςταςίασ από τθν 
ανεργία, προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία και ςτθν 
κοινωνία) 

 Θ πολιτικι οικονομία τθσ πρόνοιασ (οριοκζτθςθ τθσ φτϊχειασ, μζτρθςθ τθσ 
φτϊχειασ, ο ρόλοσ του προνοιακοφ ςυςτιματοσ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ) 

 Θ πολιτικι οικονομία του ςυςτιματοσ υγείασ ( αγορά και κράτοσ ςτθν υγεία, 
δθμόςιεσ – ιδιωτικζσ δαπάνεσ υγείασ, τρόποσ χρθματοδότθςθσ τθσ υγείασ, υγεία 
και οικονομικι μεγζκυνςθ, χρθματοδότθςθ υγείασ και ανάπτυξθ) 

Διδακτικζσ ϊρεσ: 16  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ «ανοικτοφ» και «κλειςτοφ» τφπου ι / 
και πολλαπλϊν επιλογϊν ι / και ςυμπλιρωςθ κειμζνου-φράςθσ-νοιματοσ ι / και μελζτθ 
περίπτωςθσ. 
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7. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΤΛΟΤ, ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΕ)» 
Θ προςπάκεια εξεφρεςθσ και διεκδίκθςθσ οικονομικϊν πόρων που κα βοθκιςουν ςτθν 
υλοποίθςθ ανκρωπιςτικϊν πολιτικϊν και κα οδθγιςουν ςτθν  βελτίωςθ υποδομϊν και 
υπθρεςιϊν ςτο δφςκολο τομζα τθσ διαχείριςθσ του προςφυγικοφ και μεταναςτευτικοφ 
φαινομζνου ςτθ χϊρα μασ είναι πολφ ςθμαντικι. Ειδικά ςτισ μζρεσ μασ που θ οικονομικι 
λιτότθτα δεν αφινει πολλά περικϊρια διάκεςθσ εκνικϊν κονδυλίων προσ αυτιν τθν 
κατεφκυνςθ. Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με τουσ 
χρθματοδοτικοφσ μθχανιςμοφσ, τα  χρθματοδοτικά προγράμματα και τισ πρακτικζσ 
διεκδίκθςθσ οικονομικϊν πόρων από Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα και Ρρογράμματα 
Συγχρθματοδότθςθσ (με Εκνικι ςυμμετοχι). Στο ίδιο μάκθμα, περιγράφονται με 
λεπτομζρεια και αναλφονται και οι Οργανιςμοί  / Φορείσ και οι τεχνικζσ / διαδικαςίεσ που 
πρζπει να ακολουκθκοφν ϊςτε θ ανκρωπιςτικι κρίςθ που βυςςοδομεί ςτθν ςυνεχϊσ 
διογκοφμενθ προςφυγοποίθςθ και μετανάςτευςθ να αντιμετωπιςτεί αποτελεςματικά, ςε 
επιχειρθςιακό και ςτρατθγικό επίπεδο.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 Γενικά χρθματοδοτικά εργαλεία για τθ μετανάςτευςθ, τθν ζνταξθ και τισ 
προςφυγικζσ ροζσ. 

 Σχεδιαςμόσ πολυετοφσ Ρρογράμματοσ ΤΑΜΕ 

 Σφνταξθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου Δράςεων  

 Ρροςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ – Υπογραφι Συμφϊνων / Ανακεωριςεισ 

 Ραρακολοφκθςθ φυςικοφ / οικονομικοφ αντικειμζνου 

 Ζλεγχοσ και ολοκλιρωςθ δράςεων 

 Σφνταξθ Εκκζςεων προσ τισ αρμόδιεσ ευρωπαϊκζσ Αρχζσ (π.χ. SFC κ.ά.). 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 16  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια (Δοκιμαςία γνϊςεων και δεξιοτιτων). 
 
3ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Δθμόςιο Μάνατημεντ και Δθμόςια Διοίκθςθ» 
8. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΜΙΚΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΤΓΙΚΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ» 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να περιγράψει το μεταναςτευτικό φαινόμενο, να προςδιορίςει 
τουσ παράγοντεσ που το διαμορφϊνουν, να εξθγιςει το διεκνζσ πλαίςιο μζςα ςτο οποίο 
αναπτφςςονται τα ςφγχρονα μεταναςτευτικά ρεφματα. 
Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξειδίκευςθ των διαςτάςεων του μεταναςτευτικοφ 
φαινομζνου ςτον ελλθνικό χϊρο, θ περιγραφι των πτυχϊν τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ 
εκ μζρουσ τθσ ελλθνικισ Διοίκθςθσ και θ αναφορά ςτο πλζγμα των φορζων που 
εμπλζκονται άμεςα και ζμμεςα ςτα κζματα τθσ μετανάςτευςθσ. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 Θ διαχρονικι διάςταςθ του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου  

 Το παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον και οι ςφγχρονεσ μεταναςτευτικζσ ροζσ  

 Θ Ελλάδα ωσ χϊρα υποδοχισ μεταναςτϊν  

 Οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ μετανάςτευςθσ 

 Οι κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ επιπτϊςεισ τθσ μετανάςτευςθσ 

 Τα ηθτιματα τθσ κοινωνικο-οικονομικισ ζνταξθσ των μεταναςτϊν  

 Ο ρόλοσ του διεκνοφσ δικαίου και το κοινοτικό πλαίςιο 

 Θ ελλθνικι νομοκεςία και πρακτικι  

 Διεκνείσ οργανιςμοί και φορείσ  

 Ελλθνικι διοίκθςθ, Φορείσ και μετανάςτευςθ   
Διδακτικζσ ϊρεσ: 23  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι εργαςία  
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9. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ» 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να περιγράψει τισ βαςικζσ δράςεισ που αφοροφν ςε κζματα 
εφαρμογισ τθσ εργατικισ Νομοκεςίασ. Το ζντονο φαινόμενο τθσ αδιλωτθσ ι / και 
απλιρωτθσ εργαςίασ ςτθν Ελλάδα, οι μονομερείσ αλλαγζσ ςυμβάςεων όπωσ και άλλα 
ςυναφι αντιαναπτυξιακά φαινόμενα ςτρεβλϊνουν τθν αγορά εργαςίασ, διαμορφϊνουν 
αντιπαραγωγικό κλίμα, καλλιεργοφν το αίςκθμα τθσ αναςφάλειασ ςτουσ εργαηόμενουσ και 
επθρεάηουν αρνθτικά το γενικότερο οικονομικό κλίμα ςτθν Ελλάδα. Ο ρόλοσ του 
Υπουργείου Εργαςίασ και ειδικότερα τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και του Σϊματοσ 
Επικεωρθτϊν Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) είναι κρίςιμοσ ςτθν αντιμετϊπιςθ παρόμοιων φαινομζνων. 
Συγκεκριμζνα ανάμεςα ςτισ δράςεισ που διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ ςτα 
εργαςιακά δρϊμενα (ςε κάκε ιδιωτικό ι δθμόςιο χϊρο εργαςίασ και εκμετάλλευςθσ) και 
κζτουν τισ υγιείσ βάςεισ ςτθν απαςχόλθςθ και τθν παραγωγικότθτα, περιλαμβάνονται11:  
 Θ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ για τισ ςυνκικεσ εργαςίασ, τα 

χρονικά όρια εργαςίασ και τθν αμοιβι, 
 Θ διαςφάλιςθ εφαρμογισ των κάκε είδουσ ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ, 
 Θ εφαρμογι των διατάξεων τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ τθσ ςχετικισ με τθν 

αςφαλιςτικι κάλυψθ των εργαηομζνων, τθν αδιλωτθ εργαςία και τθν παράνομθ 
απαςχόλθςθ 

 Θ εξζταςθ των καταγγελιϊν και θ άμεςθ παρζμβαςθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 
 Θ εφαρμογι τθσ αρχισ των ίςων ευκαιριϊν και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και 

γυναικϊν ςτθν εργαςία και απαςχόλθςθ  
 Θ τιρθςθ των διατάξεων για τθν προςταςία τθσ μθτρότθτασ και των διατάξεων 

ςυμφιλίωςθσ επαγγελματικοφ, οικογενειακοφ και προςωπικοφ βίου. 
Κ.ά.  

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των Σπουδαςτϊν/ςτριϊν 
ςτα παραπάνω κζματα με ζμφαςθ ςτισ πρακτικζσ εποπτείασ και ελζγχου αλλά και ςτισ 
δράςεισ διαβοφλευςθσ, διαμεςολάβθςθσ και ςυμβουλευτικισ που πρζπει να υιοκετεί ζνα 
πλιρεσ και ορκολογικό ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ  των πακογενειϊν ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτο 
ευρφτερο πλαίςιο λειτουργίασ μιασ ςφγχρονθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.   
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 Ραρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ εργατικισ νομοκεςίασ 

 Εργαςιακζσ ςυμβάςεισ  

 Εργαςιακά δικαιϊματα 

 Αδιλωτθ εργαςία 

 Εργαςία ανθλίκων 

 Δείκτεσ διαμόρφωςθσ αγοράσ 

 Συμβουλευτικι προσ εργοδότεσ 

 Διαμεςολάβθςθ μεταξφ εργοδοςίασ και εργαηομζνων  

 Διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 16  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια (Δοκιμαςία γνϊςεων και δεξιοτιτων). 
 
  

                                                           
11

 http://www.opengov.gr/minlab/?p=1891 (προςπζλαςθ 10/02/2016). 

http://www.opengov.gr/minlab/?p=1891
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10. «ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΟΤ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΧΩΡΟΤ – ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ» 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να περιγράψει τισ βαςικζσ δράςεισ που αφοροφν τθν 
εφαρμογι των κανόνων αλλά και τθσ προβλεπόμενθσ Νομοκεςίασ ςε κζματα Αςφάλειασ 
και Υγιεινισ ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ. Στο ςφγχρονο πολφπλοκο και εντατικό περιβάλλον 
απαςχόλθςθσ και εργαςίασ, αποτελεί απαίτθςθ θ εφαρμογι των αρχϊν τθσ Αςφάλειασ και 
Υγιεινισ ςε όλεσ τισ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ.  Ζτςι, ζνα ολόκλθρο κεςμικό πλζγμα, 
όπωσ οι ςυμβάςεισ τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ, οι Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
και οι Εκνικζσ κανονιςτικζσ διατάξεισ υποχρεϊνουν τουσ εργοδότεσ και τουσ εργαηομζνουσ 
να λάβουν τα κατάλλθλα μζτρα αςφάλειασ και υγιεινισ ϊςτε να προλθφκοφν τα εργατικά 
ατυχιματα, οι επαγγελματικζσ αςκζνειεσ, να προςτατευκεί θ υγεία του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ, και να αποφευχκεί τόςο θ δθμιουργία επικίνδυνων καταςτάςεων, όςο και θ 
ρφπανςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.  
Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, αναπτφςςονται ζλεγχοι για τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων 
για τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων και ζχουν ωσ βαςικό ςτόχο τθ βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν εργαςίασ και τθν πρόλθψθ των εργατικϊν ατυχθμάτων και των επαγγελματικϊν 
αςκενειϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ κουλτοφρασ πρόλθψθσ. 
Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των Σπουδαςτϊν/ςτριϊν 
ςτα παραπάνω κζματα με ζμφαςθ ςτισ πρακτικζσ εποπτείασ και ελζγχου αλλά και ςτισ 
δράςεισ διαβοφλευςθσ, διαμεςολάβθςθσ και ςυμβουλευτικισ που πρζπει να υιοκετεί ζνα 
πλιρεσ και ορκολογικό ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ  των ελλειμμάτων ςτα μζτρα Αςφάλειασ και 
Υγιεινισ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, ςτο ευρφτερο πλαίςιο λειτουργίασ μιασ ςφγχρονθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.   
IΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 Βαςικζσ Αρχζσ Αςφάλειασ και Υγιεινισ ςτθν Εργαςία 

 Διαχείριςθ καταγγελιϊν 

 Ζλεγχοσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ 

 Ενθμζρωςθ και Συμβουλευτικι ςτουσ εργοδότεσ και εργαηομζνουσ 

 Διαμεςολάβθςθ μεταξφ εργοδοςίασ και εργαηομζνων  

 Διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 16  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια (Δοκιμαςία γνϊςεων και δεξιοτιτων). 
 
4ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και ΣΠΕ» 
11. «ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» 
Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ  ςφαιρικι προςζγγιςθ των εξειδικευμζνων 
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ςτουσ Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ. 
Οι ενότθτεσ που κα καλυφκοφν κα αφοροφν α) Ειςαγωγι ςτα Συςτιματα Ρλθροφορικισ 
Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Ρολιτικισ β) Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων γ) Επιχειρθςιακά Σχζδια για δράςεισ πλθροφορικισ δ) Αρικμό 
Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ) ε) Εκνικά Μθτρϊα Αςφαλιςμζνων Εργοδοτϊν και 
Συνταξιοφχων (ΕΜΑΕΣ) ςτ) Τα Ρλθροφοριακά Συςτιματα ΕΟΡΥΥ κ.λπ. η) Άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ και  θ τεχνολογία  τθσ  Ρλθροφορικισ θ) Εκπαίδευςθ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ με 
χριςθ Θ/Υ κ) Εκπαίδευςθ από απόςταςθ ι) Θλεκτρονικό  Εμπόριο  ςτισ  Υπθρεςίεσ  
Κοινωνικισ  Ρολιτικισ κ) Ρροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα: Νομικά και Κανονιςτικά κζματα ςτθν ΕΕ 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 22  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια (Δοκιμαςία γνϊςεων και δεξιοτιτων). 
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ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
 
1ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί» 

1. Δίκαιο Διεκνϊν Επιχειρθματικϊν και Εμπορικϊν υναλλαγϊν 
Στο πλαίςιο του εν λόγω μακιματοσ οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ εξοικειϊνονται με τθν ορολογία 
τόςο του εμπορικοφ δικαίου όςο και του δικαίου τθσ πνευματικισ και βιομθχανικισ 
ιδιοκτθςίασ, τα οποία καλφπτουν νομικά, εν μζρει, το πεδίο των διεκνϊν επιχειρθματικϊν 
και εμπορικϊν ςυναλλαγϊν. Με τον τρόπο αυτό οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα είναι ςε κζςθ να 
αντιλαμβάνονται και να διαχειρίηονται νομικά ηθτιματα, που αφοροφν ςτο εν λόγω πεδίο, 
κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 
Οι επιμζρουσ ενότθτεσ που διδάςκονται αφοροφν ςε ειδικά κζματα των προαναφερόμενων 
κλάδων του δικαίου, ςτο νομικό πλαίςιο εγκατάςταςθσ αλλοδαπϊν εταιρειϊν ςτθν Ελλάδα 
κακϊσ και ςτθν επίλυςθ διεκνϊν εμπορικϊν διαφορϊν.  
Διδακτικζσ ϊρεσ: 26  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ ςε μελζτθ περίπτωςθ 
 

2. Νομικι Προςταςία Ξζνων Επενδφςεων: διάλεξθ 
Σκοπόσ τθσ εν λόγω διάλεξθσ είναι να παρουςιάςει ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ του Τμιματοσ 
Εμπορικϊν – Οικονομικϊν Υποκζςεων οριςμζνα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τισ ξζνεσ 
επενδφςεισ και κυρίωσ τθν επίλυςθ των ανακυπτουςϊν διαφορϊν.  
Διδακτικζσ Ώρεσ: 7  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια *Ερωτθματολόγιο & ςυμμετοχι ςτθν τάξθ+ 
 
2ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Οικονομία και Ανάπτυξθ» 

3. Διεκνισ πολιτικι οικονομία και οικονομικι διπλωματία τθσ Ελλάδασ  
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να προετοιμάςει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, ϊςτε να είναι ςε 
κζςθ να αντιμετωπίςουν με αμεςότθτα και αποτελεςματικότθτα, κατά τθν άςκθςθ των 
κακθκόντων τουσ, τα ςφγχρονα ηθτιματα τθσ διεκνοφσ πολιτικισ οικονομίασ και να 
εκπροςωποφν τα ςυμφζροντα τθσ ελλθνικισ οικονομικισ διπλωματίασ ςτο διεκνζσ 
περιβάλλον. 
Ειδικότερα, το εν λόγω μάκθμα περιλαμβάνει μία ειςαγωγικι ενότθτα ςχετικά με τθν 
ζννοια και τισ δομζσ ςτο πλαίςιο τθσ διεκνοφσ πολιτικισ  οικονομίασ ενϊ, εμπλουτίηεται 
μζςα από μία διακριτι ενότθτα αναςκόπθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομικισ διπλωματίασ ςτον 
χρόνο και τον χϊρο. Τζλοσ, το μάκθμα ςυμπλθρϊνεται με μία κριτικι ματιά τθσ ελλθνικισ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτο εξωτερικό, τόςο από τθν πλευρά των εξαγωγϊν όςο 
και των επενδφςεων.  
Διδακτικζσ ϊρεσ: 32  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ «ανοικτοφ» και «κλειςτοφ» τφπου ι / 
και πολλαπλϊν επιλογϊν ι / και ςυμπλιρωςθ κειμζνου-φράςθσ-νοιματοσ ι / και μελζτθ 
περίπτωςθσ. 
 

4. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Εςωτερικι Αγορά – υνοδευτικζσ Πολιτικζσ και Κοινι 
Εμπορικι Πολιτικι  

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ ςφγχρονθσ προβλθματικισ ςχετικά με τθν ςυνεχι 
εξζλιξθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ και τθσ αξιοποίθςθσ τθσ δυναμικισ τθσ. Επιπλζον, το εν 
λόγω μάκθμα αποςκοπεί ςτθν κατάρτιςθ των ςτελεχϊν ΟΕΥ γφρω από τον άξονα των 
οικονομικϊν πολιτικϊν τθσ Ε.Ε. με ιδιαίτερθ ζμφαςθ να δίνεται ςτισ εξωτερικζσ οικονομικζσ 
ςχζςεισ και ςτθν κοινι εμπορικι πολιτικι.  
Διδακτικζσ ϊρεσ: 30  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι ι Ομαδικι Εργαςία 
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5. Διεκνζσ Εμπορικό και Χρθματοοικονομικό φςτθμα  
Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν παροχι ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ του επαρκζςτερου δυνατόν 
ςχετικοφ υποβάκρου ϊςτε να είναι ςε κζςθ, όχι μόνο να κατανοοφν τα διαλαμβανόμενα 
ςτο διεκνζσ εμπορικό και χρθματοοικονομικό ςφςτθμα αλλά, να επεξεργάηονται τισ 
διαμορφοφμενεσ τάςεισ και να προβλζπουν τθν κατεφκυνςθ των εξελίξεων, ϊςτε να είναι 
ςε κζςθ να ςχεδιάηουν κατάλλθλα. Τοφτο επιδιϊκεται μζςα από διδακτικζσ ενότθτεσ 
ςχετικζσ με τα μζςα του παγκόςμιου εμπορίου, τθ δομι του διεκνοφσ νομιςματικοφ 
ςυςτιματοσ και κυρίωσ του τρόπου λειτουργίασ των εγχϊριων και διεκνϊν αγορϊν 
χριματοσ και κεφαλαίου.   
Διδακτικζσ ϊρεσ: 30  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ «ανοικτοφ» και «κλειςτοφ» τφπου ι / 
και πολλαπλϊν επιλογϊν ι / και ςυμπλιρωςθ κειμζνου-φράςθσ-νοιματοσ ι / και μελζτθ 
περίπτωςθσ. 
 

6. Προςζλκυςθ και Αξιολόγθςθ Επενδυτικϊν χεδίων  
Με το μάκθμα αυτό επιδιϊκεται θ κατάλλθλθ προετοιμαςία των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ϊςτε 
να ανταποκρικοφν αποτελεςματικά ςτο πεδίο τθσ προςζλκυςθσ αλλοδαπϊν επενδφςεων 
ςτθν Ελλάδα, αλλά και τθσ προϊκθςθσ τθσ επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ ελλθνικϊν 
και ξζνων επιχειριςεων τόςο εντόσ όςο και εκτόσ ςυνόρων. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 22  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ομαδικι εργαςία  
 

7. Θζματα Αναπτυξιακισ υνεργαςίασ  
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατάλλθλθ προετοιμαςία των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν για τθν 
επιτυχι ανταπόκριςι τουσ ςτον χειριςμό κεμάτων αναπτυξιακισ βοικειασ, μζςα από τθν 
απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με τθν ιςτορία τθσ, τα είδθ βοικειασ, τα κίνθτρα και το βακμό 
αποτελεςματικότθτασ τθσ κρατικισ αναπτυξιακισ βοικειασ που παρζχουν τα κράτθ-μζλθ 
του ΟΟΣΑ ςε φτωχότερεσ χϊρεσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ διμερι ελλθνικι κρατικι 
αναπτυξιακι βοικεια και ςτισ προκλιςεισ που καλείται να αντιμετωπίςει. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 17  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια [Συμμετοχι ςτθν τάξθ+ 
 

8. Ενεργειακι Διπλωματία 
Το μάκθμα αποςκοπεί καταρχάσ ςτθν ανάδειξθ τθσ ςθμαντικότθτασ του ρόλου τθσ 
ενεργειακισ διπλωματίασ και τθσ διπλωματίασ για το κλίμα τόςο ςε παγκόςμιο επίπεδο, 
όςο και ςε επίπεδο Ε.Ε.. Οι εταιρικζσ ςχζςεισ, ο διάλογοσ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, οι 
ςτόχοι για το κλίμα, θ προαγωγι αςφαλϊν και βιϊςιμων τεχνολογιϊν, οι επιχειρθματικζσ 
ευκαιρίεσ για εταιρείεσ τθσ Ε.Ε., ςτο πλαίςιο των αγορϊν βιϊςιμθσ ενζργειασ, αποτελοφν 
επιμζρουσ κεματικζσ οι οποίεσ καλφπτονται από το εν λόγω μάκθμα. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 20  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια [Γραπτι εξζταςθ ςε μελζτθ περίπτωςθσ] 
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3ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Δθμόςιο Μάνατημεντ και Δθμόςια Διοίκθςθ» 

9. Αρχζσ Διεκνοφσ Μάρκετινγκ – Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ελλθνικϊν Προϊόντων 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ από τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ του Τμιματοσ, των 
Αρχϊν του Διεκνοφσ και Εξαγωγικοφ Μάρκετινγκ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ενιςχφουν τισ 
πρωτοβουλίεσ και δράςεισ των ελλθνικϊν εξαγωγικϊν επιχειριςεων και τθ ςυνεργαςία με 
τουσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο τθσ προϊκθςθσ των ελλθνικϊν προϊόντων, 
υπθρεςιϊν και εξαγωγϊν εν γζνει.  
Διδακτικζσ ϊρεσ: 24  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι εργαςία ςχεδιαςμοφ και παρουςίαςθσ «ςχεδίου προϊκθςθσ 
προϊόντοσ/υπθρεςίασ»  
 

10. Εφαρμοςμζνεσ Δθμόςιεσ χζςεισ  
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ άςκθςθ τθσ ικανότθτασ τθσ διαπραγμάτευςθσ. Μζςα από 
τθν παρουςίαςθ των βαςικϊν βθμάτων χάραξθσ ςτρατθγικισ και χριςθσ ςυγκεκριμζνων 
τεχνικϊν ςε κάκε διαπραγμάτευςθ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ εξαςκοφνται ςτο ηθτοφμενο, που 
είναι θ επιτυχισ υποςτιριξθ των κζςεων τουσ και θ αποδοχι τουσ από τρίτα μζρθ.  
Διδακτικζσ ϊρεσ: 17  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια *Αςκιςεισ προςομοίωςθσ & παρουςίαςθ ςε ομάδεσ]   
 
 
4ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και ΣΠΕ» 
11. υνεργατικά Εργαλεία ΣΠΕ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ: εργαςτιριο 
Στο πλαίςιο αυτοφ του εργαςτθρίου, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα εξοικειωκοφν  με τθ 
φιλοςοφία του Σθμαςιολογικοφ Ιςτοφ και του Συνεργατικοφ Διαδικτφου που ειςάγει το 
Web 2.0. Θα λάβουν  απαραίτθτεσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τισ νζεσ 
τεχνολογίεσ και τα νζα επιχειρθματικά μοντζλα διοίκθςθσ και οργάνωςθσ. Θα γίνει επίςθσ 
παρουςίαςθ των διακζςιμων εφαρμογϊν που μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτο νζο 
επικοινωνιακό και τεχνολογικό περιβάλλον. Ηθτιματα με τα οποία κα αςχολθκοφν είναι α) 
Δίκτυα Γνϊςθσ, Κοινωνικά Δίκτυα β) Συνεργατικζσ Εφαρμογζσ γ) Online χϊροι εργαςίασ, 
διαμοιραςμόσ και από κοινοφ διαμόρφωςθ εγγράφων δ) Συνεργατικι δθμιουργία 
περιεχομζνου ε) Χρονοπρογραμματιςμόσ και ςφγχρονθ επικοινωνία ςτ) Διεξαγωγι και 
ανάλυςθ δθμοςκοπιςεων με online εργαλεία 
Προαπαιτοφμενα: Ρριν τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου εργαςτθρίου οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα ζχουν διδαχκεί το μάκθμα «Σφνταξθ, Ζκδοςθ και Διαχείριςθ 
Δθμοςίων Εγγράφων» 
Διδακτικζσ ϊρεσ:  23  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ:  Ομαδικι εργαςία και παρουςίαςθ αυτισ (θ παρουςίαςθ κα είναι το 
20% του τελικοφ βακμοφ) 
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ΣΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
 

1ο  Μεγακεματικό Πεδίο: «Διακυβζρνθςθ και Θεςμοί» 
1. Οικονομικι, Θεςμικι & Πολιτικι ςυγκρότθςθ τθσ Ε.Ε. 
Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τόςο με τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ του κοινοτικοφ δικαίου, όςο και με τθ κεςμικι ςυγκρότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
και ακόμα ειδικότερα τθσ ΟΝΕ, τισ διαδικαςίεσ λιψθσ των αποφάςεων και τουσ παράγοντεσ 
που μετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν (Ρολίτθσ- Κράτοσ- Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ). Στο πλαίςιο του μακιματοσ κα πραγματοποιθκεί εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτθν 
Αντιπροςωπεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Ακινα.  
Διδακτικζσ ϊρεσ:  30  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ανοιχτζσ ερωτιςεισ  
 
2. Διεκνείσ και Ευρωπαϊκοί κεςμοί 
Θ φπαρξθ κρατϊν προχποκζτει τθν οργάνωςθ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ. Ενεργό ρόλο ςε 
αυτι διαδραματίηουν οι διεκνείσ και ευρωπαϊκοί κεςμοί. Στο πλαίςιο του εν λόγω 
μακιματοσ παρουςιάηονται οι ςθμαντικότεροι εξ αυτϊν, ενϊ περαιτζρω επιχειρείται θ 
κριτικι προςζγγιςι τουσ αναφορικά με το ρόλο που διαδραματίηει ο κακζνασ ςτο διεκνζσ 
γίγνεςκαι.  Αναλυτικότερα, κα παρουςιαςτοφν το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, ο ΟΘΕ, το ΝΑΤΟ 
κ.ά. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 26  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ανοιχτζσ ερωτιςεισ 
 
3. Διεκνείσ, ευρωπαϊκοί και εκνικοί ΜΚΟ 
Στο ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα αναλυκοφν, ο οριςμόσ και τα χαρακτθριςτικά των μθ 
κυβερνθτικϊν και μθ κερδοςκοπικϊν οργανιςμϊν, ο ρόλοσ τουσ, θ οργάνωςθ και θ 
χρθματοδότθςθ τουσ. Επίςθσ, κα δοκεί ζμφαςθ ςτο ςυμβουλευτικό ρόλο των ΜΚΟ ωσ 
τρίτοσ φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν, ο τρόποσ οργάνωςισ τουσ και παρουςίαςθ βαςικϊν 
ΜΚΟ εκνικισ, ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ εμβζλειασ. 
Διδακτικζσ ϊρεσ: 17  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ομαδικι εργαςία 
 
4. φγχρονθ ελλθνικι Εξωτερικι πολιτικι 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτθκοφν από τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ οι γνϊςεισ 
εκείνεσ ςε ηθτιματα εξωτερικισ πολιτικισ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να κατανοοφν και να 
εκφράηουν ςχετικζσ, κατά περίπτωςθ, κζςεισ τθσ Ελλάδασ. Μζςα από το μάκθμα κα 
μελετθκοφν τα ςθμαντικότερα ηθτιματα τθσ ελλθνικισ εξωτερικισ πολιτικισ, όπωσ αυτά 
ζχουν διαμορφωκεί μετά το 1974, μζςα ςτο περιβάλλον λειτουργίασ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (Ε.Ε.). Ζμφαςθ κα δοκεί, ςε ποια ζκταςθ, θ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ ςτθν Ε.Ε. ζχει 
επθρεάςει τθν εξωτερικι πολιτικι τθσ Ελλάδασ και αντίςτροφα, ςε ποιο βακμό οι ελλθνικζσ 
κζςεισ  ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ τθσ Ε.Ε. 
Διδακτικζσ ϊρεσ:  26  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ανοιχτζσ ερωτιςεισ 
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5. Προςομοίωςθ του ρόλου των εκνικϊν διοικιςεων ςτο πλαίςιο των κοινοτικϊν 
διαβουλεφςεων, διαπραγματεφςεων και επιτροπολογίασ 

Σκοπόσ του εργαςτθρίου αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τα κζματα 
εκπροςϊπθςθσ των εκνικϊν διοικιςεων ςτισ διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ πολιτικϊν και 
λιψθσ αποφάςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, μζςω τθσ προςομοίωςθσ των διαδικαςιϊν 
διαβοφλευςθσ, διαπραγμάτευςθσ και λιψθσ αποφάςεων, κατά τθν οποία οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςυμμετζχουν ενεργά υιοκετϊντασ ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ. 
Διδακτικζσ ϊρεσ:  14 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια [Συμμετοχι ςτθν τάξθ+ 
 
 
2ο  Μεγακεματικό Πεδίο: «Οικονομία και Ανάπτυξθ» 
6. Διεκνείσ Οικονομικζσ χζςεισ 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να αναλφςει τα ςθμαντικότερα ηθτιματα των διεκνϊν 
οικονομικϊν ςχζςεων με ςτόχο τα μελλοντικά ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ να αναγνωρίηουν τον 
τρόπο λειτουργίασ του διεκνοφσ χρθματοοικονομικοφ ςυςτιματοσ. Στο πλαίςιο του 
μακιματοσ κα αναλυκοφν και ςυηθτθκοφν κζματα όπωσ θ οικονομικι παγκοςμιοποίθςθ 
και οι διεκνείσ εμπορικζσ και νομιςματικζσ ςχζςεισ κακϊσ και θ ευρωπαϊκι οικονομικι 
ολοκλιρωςθ και το ευρωπαϊκό νομιςματικό ςφςτθμα.  
Διδακτικζσ ϊρεσ:  26  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι ι ομαδικι εργαςία 

 
 

3ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Δθμόςιο Μάνατημεντ και Δθμόςια Διοίκθςθ» 
7. Καλι νομοκζτθςθ 
Σκοπόσ του μακιματοσ αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθν ζννοια, τισ 
αρχζσ, τα εργαλεία, κακϊσ και τισ δυνατότθτεσ και προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ καλισ 
νομοκζτθςθσ ςτθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ. Επιδιϊκεται, επίςθσ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, 
αξιοποιϊντασ τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τα οφζλθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, να 
καταςτοφν ικανοί να εφαρμόηουν τισ μεκοδολογίεσ απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν και 
μείωςθσ των διοικθτικϊν επιβαρφνςεων.  
Διδακτικζσ ϊρεσ: 32  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ατομικι ι ομαδικι εργαςία μελζτθσ περίπτωςθσ 
 
8. Εφαρμοςμζνεσ Δθμόςιεσ χζςεισ 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ άςκθςθ τθσ ικανότθτασ τθσ διαπραγμάτευςθσ. Μζςα από 
τθν παρουςίαςθ των βαςικϊν βθμάτων χάραξθσ ςτρατθγικισ και χριςθσ ςυγκεκριμζνων 
τεχνικϊν ςε κάκε διαπραγμάτευςθ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ εξαςκοφνται ςτο ηθτοφμενο, που 
είναι θ επιτυχισ υποςτιριξθ των κζςεων τουσ και θ αποδοχι τουσ από τρίτα μζρθ.  
Διδακτικζσ ϊρεσ: 17  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια *Αςκιςεισ προςομοίωςθσ & παρουςίαςθ ςε ομάδεσ – 
Συμμετοχι ςτθν τάξθ+ 
 
9. Ενδο – διοργανωςιακόσ ςυντονιςμόσ: Εργαςτιριο 
Σκοπόσ του εν λόγω εργαςτθρίου είναι να αναπτφξουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ του Τμιματοσ 
τισ κατάλλθλεσ εκείνεσ δεξιότθτεσ ςυλλογισ, αξιολόγθςθσ, αξιοποίθςθσ και παρουςίαςθσ 
πλθροφοριϊν, εργαςιϊν και προγραμμάτων για τθν αποτελεςματικι άςκθςθ των 
αρμοδιοτιτων τουσ. Τα ανωτζρω επιδιϊκονται, μζςα από τθν χριςθ και αξιοποίθςθ 
πρακτικϊν παραδειγμάτων.  
Διδακτικζσ ϊρεσ:  21  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια *Συμμετοχι ςτθν τάξθ+ 
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4ο Μεγακεματικό Πεδίο: «Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και ΣΠΕ» 
10. υνεργατικά Εργαλεία ΣΠΕ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 
Στο πλαίςιο αυτοφ του εργαςτθρίου, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα εξοικειωκοφν  με τθ 
φιλοςοφία του Σθμαςιολογικοφ Ιςτοφ και του Συνεργατικοφ Διαδικτφου που ειςάγει το 
Web 2.0. Θα λάβουν  απαραίτθτεσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τισ νζεσ 
τεχνολογίεσ και τα νζα επιχειρθματικά μοντζλα διοίκθςθσ και οργάνωςθσ. Θα γίνει επίςθσ 
παρουςίαςθ των διακζςιμων εφαρμογϊν που μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτο νζο 
επικοινωνιακό και τεχνολογικό περιβάλλον. Ηθτιματα με τα οποία κα αςχολθκοφν είναι α) 
Δίκτυα Γνϊςθσ, Κοινωνικά Δίκτυα β) Συνεργατικζσ Εφαρμογζσ γ) Online χϊροι εργαςίασ, 
διαμοιραςμόσ και από κοινοφ διαμόρφωςθ εγγράφων δ) Συνεργατικι δθμιουργία 
περιεχομζνου ε) Χρονοπρογραμματιςμόσ και ςφγχρονθ επικοινωνία ςτ) Διεξαγωγι και 
ανάλυςθ δθμοςκοπιςεων με online εργαλεία 
Προαπαιτοφμενα: Ρριν τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου εργαςτθρίου οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα ζχουν διδαχκεί το μάκθμα «Σφνταξθ, Ζκδοςθ και Διαχείριςθ 
Δθμοςίων Εγγράφων» 
Διδακτικζσ ϊρεσ:  23  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ομαδικι εργαςία και παρουςίαςθ αυτισ (θ παρουςίαςθ κα είναι το 
20% του τελικοφ βακμοφ) 
 
11. Αξιοποίθςθ Δικτφων Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τα ςθμαντικότερα 
δίκτυα τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό επίπεδο. Θα 
παρουςιαςτοφν διάφορεσ μορφζσ δικτφων διαλειτουργικότθτασ, όπωσ το IMI, (Internal 
Market Information System), το SOLVIT, αρμόδιο για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςχετικϊν με 
τθν παραβίαςθ του ενωςιακοφ δικαίου, το πρόγραμμα EUpilot το οποίο είναι ευζλικτο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα επίλυςθσ προβλθμάτων κακισ εφαρμογισ του ενωςιακοφ δικαίου 
με τθ ςυνδρομι τθσ Επιτροπισ και άλλα παρόμοια.  
Διδακτικζσ ϊρεσ:  14  
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια *Ομαδικι εργαςία+ 
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γ) Μακιματα Ξζνων Γλωςςϊν 
 

ΚΟΙΝΗ ΦΑΗ ΠΟΤΔΩΝ 
Θ άρτια γνϊςθ των ξζνων γλωςςϊν αποτελεί ςθμαντικότατθ προχπόκεςθ για τθν 
αποδοτικι και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτον ςθμερινό 
απαιτθτικό τθσ ρόλο. Θ κατάργθςθ των ςυνόρων ανάμεςα ςτα ευρωπαϊκά κράτθ και θ 
αυξανόμενθ κινθτικότθτα μεταξφ των ευρωπαίων εργαηομζνων δθμιοφργθςαν νζεσ 
δυνατότθτεσ αλλά και υποχρεϊςεισ των ςτελεχϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ του 
Δθμόςιου Τομζα για ςυνεργαςία με τουσ ομολόγουσ τουσ ςε τζτοιο βακμό ϊςτε θ ανάγκθ 
για βελτίωςθ και επζκταςθ των δεξιοτιτων ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ να κρίνεται όλο και 
περιςςότερο αναγκαία. 
Θ ΕΣΔΔΑ ζχει αναγνωρίςει τθν ανάγκθ αυτισ τθσ γνϊςθσ και για τον λόγο αυτόν οι ξζνεσ 
γλϊςςεσ ςχεδιάηονται με βάςθ τισ αρχζσ που προτείνει το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, ςτο 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Αναφοράσ για τθν Εκμάκθςθ των Γλωςςϊν. Για το λόγο αυτό, το 
επίπεδο, για τθ μεν τθν αγγλικι γλϊςςα είναι προχωρθμζνθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ (επίπεδο 
Γ2), για τθ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα είναι ανάλογο του επιπζδου κατάταξθσ των 
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν μετά από αίτθςι τουσ κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν ΕΣΔΔΑ. Επιπλζον, 
λαμβάνονται υπόψθ και οι ειδικζσ απαιτιςεισ του χϊρου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο τα μακιματα λειτουργοφν προσ τθν κατεφκυνςθ ενόσ ευζλικτου 
ςυςτιματοσ γνϊςεων και δεξιοτιτων με ςτόχο τθν οργανικι ζνταξθ και ςυμβολι τουσ ςτο 
ςυνολικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ ΕΣΔΔΑ. 
 
Τα μακιματα Ξζνων Γλωςςϊν λειτουργοφν κατά τθ διάρκεια τθσ Κοινισ και τθσ Ειδικισ 
Φάςθσ Σπουδϊν και θ παρακολοφκθςι του είναι υποχρεωτικι για όλα τα τμιματα 
εξειδίκευςθσ. Τα μακιματα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά δφο ξζνεσ γλϊςςεσ, τθν αγγλικι 
και τθ γαλλικι ι γερμανικι ι ιταλικι ι ιςπανικι. Πςον αφορά ςτα τμιματα Στελεχϊν 
Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων και Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Υποκζςεων, θ 
βακμολογία και των δφο γλωςςϊν ςυμπεριλαμβάνεται ςτον τελικό βακμό αποφοίτθςθσ.  
Στα Τμιματα Γενικισ Διοίκθςθσ, Αναπτυξιακϊν-Ρεριφερειακϊν Ρολιτικϊν και Διοίκθςθσ 
Υπθρεςιϊν Υγείασ και Κοινωνικισ Φροντίδασ θ βακμολογία τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ςτθ ςυνολικι βακμολογία, ςυμπεριλαμβάνεται ωςτόςο ςτον ατομικό 
φάκελο των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, όπου αναφζρεται το επίπεδο γλωςςομάκειασ. Να 
ςθμειωκεί ότι θ βεβαίωςθ ςτον ατομικό φάκελο των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν δεν αποτελεί 
βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ του επιπζδου το οποίο ολοκλιρωςαν κατά τθ διάρκεια των 
ςπουδϊν τουσ.  Θ ςυγκρότθςθ των τμθμάτων τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ, θ οποία ζχει επιλεγεί 
από τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, γίνεται με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ ΕΣΔΔΑ και εφόςον 
ςυμπλθρϊνεται ικανόσ αρικμόσ ςπουδαςτϊν/ςτριϊν κατά τμιμα. 
 
Θ ςτρατθγικι που ακολουκείται ςτα μακιματα Ξζνων Γλωςςϊν είναι θ παροχι 
ςχεδιαςμζνων μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο χειριςμό 
ειδικϊν κεμάτων και ορολογίασ, κακϊσ και ςτθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με 
κεςμικοφσ μθχανιςμοφσ που ςχετίηονται με τουσ αντίςτοιχουσ τομείσ αρμοδιότθτασ των 
δθμοςίων λειτουργϊν. Θ ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ ξζνθσ γλϊςςασ δίνεται ςε αυτό που 
ζχει ονομαςτεί Γλϊςςα για Ειδικοφσ Σκοποφσ. Είναι ωςτόςο φυςικό, θ διδαςκαλία τθσ 
Γλϊςςασ για Ειδικοφσ Σκοποφσ να προχποκζτει τθ γνϊςθ των γενικϊν ςτοιχείων τθσ 
γλϊςςασ. 
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότερθσ λειτουργίασ των μακθμάτων Ξζνων Γλωςςϊν, 
λαμβάνονται υπόψθ ωσ κριτιρια, θ προθγοφμενθ εμπειρία ςτθν κάκε γλϊςςα, ο 
ενδεδειγμζνοσ αρικμόσ ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ανά τμιμα, θ ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ και θ 
ειδικι κεματολογία ϊςτε να εξαςφαλίηονται υποδειγματικά πρότυπα και να προκαλείται 
παραγωγικόσ διάλογοσ. 
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Ενδεικτικά, αναφζρονται οι δεξιότθτεσ μζςω των οποίων επιδιϊκεται θ περαιτζρω 
ανάπτυξθ τθσ ξενόγλωςςθσ επικοινωνίασ των εκπαιδευομζνων. 
 

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΣΟΧΟΙ 

ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ 
ΛΟΓΟΤ 

- Να κατανοοφν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ μακροςκελείσ και περίπλοκουσ 
μονολόγουσ, ειςθγιςεισ, ομιλίεσ κ.λπ. 

- Να διακρίνουν τθν ζκφραςθ αντικειμενικϊν  ι προςωπικϊν 
απόψεων. 

- Να κατανοοφν ςυνομιλίεσ, δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ, τθλεοπτικζσ 
εκπομπζσ κ.ά. που αφοροφν ςτθ λειτουργία των κεςμικϊν οργάνων ι 
απόψεισ για κοινωνικά ηθτιματα. 

- Να μποροφν να κρατοφν ςθμειϊςεισ ςε ςχζςθ με αρικμθτικά ι 
ςτατιςτικά δεδομζνα κατά τθ διάρκεια μιασ επαγγελματικισ 
ςυνομιλίασ. 

ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

- Να κατανοοφν  και να αντλοφν πλθροφορίεσ από εκτεταμζνα και 
περίπλοκα γραπτά κείμενα, όπωσ άρκρα, εφθμερίδεσ, επιςτθμονικά 
περιοδικά γενικοφ και ειδικοφ πολιτικοφ και κοινωνικοφ 
περιεχομζνου. 

- Να κατανοοφν κείμενα ςχετικά με τουσ κεςμοφσ και τισ λειτουργίεσ 
τθσ Ε.Ε. 

- Σε ζνα αυκεντικό δθμοςίευμα να μποροφν να κατανοιςουν το 
κεντρικό νόθμα, τον ςκοπό για τον οποίο γράφτθκε, το φφοσ, τθ 
ςτάςθ και τισ απόψεισ του ςυγγραφζα. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 
-    Να μποροφν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να ρωτοφν, να περιγράφουν και 

να διατυπϊνουν τθν άποψι τουσ με επιχειριματα, κακϊσ και να 
κάνουν προτάςεισ για κζματα που αφοροφν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. 

ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ 
ΛΟΓΟΤ 

- Να μεταφζρουν ςε ξενόγλωςςο ςυνομιλθτι τουσ πλθροφορίεσ από 
μια εκτεταμζνθ εκπομπι που παρακολοφκθςαν ι γραπτό κείμενο 
που διάβαςαν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

- Να ςυντάςςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ αναφορά με βάςθ ςτοιχεία 
και πλθροφορίεσ από γραπτζσ και προφορικζσ πθγζσ. 

- Να ςυντάςςουν επιςτολζσ, θλεκτρονικά μθνφματα επαγγελματικοφ 
χαρακτιρα. 

- Θ ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ ξζνθσ γλϊςςασ δίνεται ςε αυτό που 
ζχει ονομαςτεί Γλϊςςα για Ειδικοφσ Σκοποφσ. Είναι ωςτόςο φυςικό, 
θ διδαςκαλία τθσ Γλϊςςασ για Ειδικοφσ Σκοποφσ να προχποκζτει τθ 
γνϊςθ των γενικϊν ςτοιχείων τθσ γλϊςςασ. Να ςυντάςςουν τθν 
περίλθψθ ενόσ κειμζνου, άρκρου, αναφοράσ, ζκκεςθσ κ.λπ. 

- Να κρατοφν ςθμειϊςεισ για τισ αιτίεσ, τα αποτελζςματα και τισ 
πικανζσ λφςεισ με βάςθ γραπτό ι προφορικό κείμενο. 

ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ ΓΡΑΠΣΟΤ 
ΛΟΓΟΤ 

- Να καταγράφουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ από ςτατιςτικοφσ πίνακεσ 
και διαγράμματα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ 
ωσ ενιαίο κείμενο ςτθν ξζνθ γλϊςςα. 

Ρίνακασ 14 

 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: 
Θ αξιολόγθςθ των Ξζνων Γλωςςϊν τθσ Κοινισ Φάςθσ Σπουδϊν τόςο για τθν Αγγλικι όςο 
και για τθ Γαλλικι, Γερμανικι, Ιςπανικι και Ιταλικι γίνεται με δομθμζνθ γραπτι εξζταςθ, θ 
οποία περιλαμβάνει αςκιςεισ κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου, μετάφραςθσ και αςκιςεισ 
λεξιλογίου, ορολογίασ και γραμματικϊν φαινομζνων με βάςθ τθ κεματολογία που ζχει 
διδαχκεί. Επιπροςκζτωσ, προςμετράται θ ςυμμετοχι ςτθν τάξθ κατά 25% του τελικό 
βακμοφ. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΗ ΠΟΤΔΩΝ 
Οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κατά τθ διάρκεια τθσ Ειδικισ Φάςθσ Σπουδϊν παρακολουκοφν 
εξειδικευμζνα μακιματα Ανάπτυξθσ Γλωςςικϊν & Επικοινωνιακϊν Δεξιοτιτων για ειδικοφσ 
ςκοποφσ, προςαρμοςμζνα ςτισ ειδικότερεσ απαιτιςεισ τθσ μελλοντικοφ τουσ τοποκζτθςθσ. 
Τα μακιματα αφοροφν τισ γλϊςςεσ: αγγλικά ι γαλλικά ι γερμανικά ι ιταλικά ι ιςπανικά. 
Θ Ειδικι Φάςθ Σπουδϊν περιλαμβάνει τόςο κεωρθτικι όςο και εφαρμοςμζνθ εκπαίδευςθ, 
θ οποία ζχει ςτόχο τθν καλλιζργεια και ενίςχυςθ των γλωςςικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων 
των μελλοντικϊν ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ϊςτε να αντεπεξζρχονται με 
αποτελεςματικότθτα και δυναμιςμό ςτα κακθμερινά τουσ κακικοντα. Σκοπόσ των 
μακθμάτων είναι θ κάλυψθ ειδικϊν γλωςςικϊν δεξιοτιτων επαγγελματικοφ τφπου ςε 
κζματα που άπτονται των γνωςτικϊν αντικειμζνων του Τμιματοσ τουσ. 
 
Δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ του πνεφματοσ τθσ άμιλλασ και τθσ ςυνεργαςίασ, 
κακϊσ και τθσ διαχείριςθσ και εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ των 
απαιτιςεων που καλοφνται να διαχειριςτοφν. Κάτι τζτοιο γίνεται μζςω ομαδικϊν 
δραςτθριοτιτων, όπωσ είναι οι τεχνικζσ διαπραγματεφςεων, θ επίλυςθ ςυγκροφςεων και 
κζματα που άπτονται του επαγγελματικοφ πεδίου των ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
ανάλογα με το Τμιμα Εξειδίκευςισ τουσ. Οι επικοινωνιακζσ, αλλά και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 
είναι βαςικά ςτοιχεία για τον ρόλο που καλοφνται να παίξουν ςτον επαγγελματικό τουσ 
χϊρο, κάτι για το οποίο δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία κακϊσ είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία 
με τουσ πολίτεσ. Οι τθλεφωνικζσ ςυνδιαλζξεισ και θ παρακολοφκθςθ ςυνεδρίων και 
προγραμμάτων με ομολόγουσ τουσ ςτο εξωτερικό είναι μερικά από τα διαφορετικά 
γλωςςικά πλαίςια, ςτα οποία πρζπει να κινείται το ςτζλεχοσ τθσ  Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τα 
οποία απαιτοφν γλωςςικι εγριγορςθ, επάρκεια και ευελιξία. 
 
Τα μακιματα είναι εναρμονιςμζνα με τισ κεματικζσ ενότθτεσ μελζτθσ του κάκε τμιματοσ 
εξειδίκευςθσ και τθ νζα δομι και αρχιτεκτονικι τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Θ υλοποίθςθ 
δθμοςίων πολιτικϊν, θ διαχείριςθ ανκρϊπινων και οικονομικϊν πόρων, αλλά και θ 
διαχείριςθ εκνικϊν και κοινοτικϊν προγραμμάτων, κακϊσ και οι δθμόςιεσ ςχζςεισ είναι 
μερικοί  από τουσ άξονεσ τα κζματα των οποίων χρθςιμοποιοφν οι διδάςκοντεσ ςτθν ξζνθ 
γλϊςςα και ςτοχεφουν ςε ζνα διττό ρόλο: 
 
1. ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων γραπτισ επικοινωνίασ: 

 με μεταφραςτικι άςκθςθ (ευκεία και αντίςτροφθ) κειμζνων από πρωτότυπεσ πθγζσ 
και δραςτθριότθτεσ διαμεςολάβθςθσ 

 με τθν ανάπτυξθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων προφορικισ και γραπτισ επικοινωνίασ 
επαγγελματικοφ τφπου, όπωσ ςφνταξθ αίτθςθσ, ανακοίνωςθσ, περίλθψθσ, 
αναφοράσ, πρακτικϊν, ενθμερωτικϊν δελτίων 

 με τθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με βαςικζσ ζννοιεσ και όρουσ του 
χϊρου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των ευρωπαϊκϊν κεςμϊν, των δθμοςίων 
ςχζςεων, του δικαίου και τουσ ςφγχρονουσ τρόπουσ διοίκθςθσ. 

2. ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων προφορικισ επικοινωνίασ: 

 με διαδραςτικζσ αςκιςεισ μζςα ςε μικρζσ ι μεγαλφτερεσ ομάδεσ με ςτόχο τθν 
ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ και τθσ διαμεςολάβθςθσ 

 με προςομοίωςθ ςυνεντεφξεων με ςτόχο τθ μορφοποίθςθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων 

 με αςκιςεισ προςομοίωςθσ ςτισ τεχνικζσ διαπραγματεφςεων με ςτόχο τθν ανάπτυξθ 
επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων 

 με παρουςιάςεισ ειδικϊν κεμάτων με ςτόχο τθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ 

 με προςομοίωςθ παρουςίαςθσ του κακθμερινοφ προγράμματοσ εργαςίασ του 
ςτελζχουσ τθσ Γενικισ Διοίκθςθσ. 
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Αξιοποιείται θ ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία που χρθςιμοποιείται για το ςφνολο των 
μακθμάτων του κάκε Τμιματοσ Εξειδίκευςθσ. Θ βαςικι ορολογία για κάκε κεματικό πεδίο 
αποδελτιϊνεται από τον Τφπο, τουσ διεκνείσ διαδικτυακοφσ τόπουσ και τισ Ευρωπαϊκζσ και 
Διεκνείσ Επίςθμεσ Εκδόςεισ και χρθςιμοποιείται ωσ αυκεντικό υλικό προσ επεξεργαςία. 
Ταυτόχρονα, χρθςιμοποιοφνται τα θλεκτρονικά αρχεία Υπουργείων τα οποία ζχουν άμεςθ 
ςχζςθ με τα ςτελζχθ τθσ  Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κακϊσ και τα θλεκτρονικά αρχεία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ και του ΟΟΣΑ.  
 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: 
Θ αξιολόγθςθ των Ξζνων Γλωςςϊν τθσ Ειδικισ Φάςθσ Σπουδϊν τόςο για τθν Αγγλικι όςο 
και για τθ Γαλλικι, Γερμανικι, Ιςπανικι και Ιταλικι γίνεται με δομθμζνθ γραπτι εξζταςθ, θ 
οποία περιλαμβάνει αςκιςεισ κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου, μετάφραςθσ και αςκιςεισ 
λεξιλογίου, ορολογίασ και γραμματικϊν φαινομζνων με βάςθ, ειδικά για τθν Αγγλικι 
γλϊςςα, τθ κεματολογία που ζχει διδαχκεί ςε κάκε Τμιμα Εξειδίκευςθσ. Επιπροςκζτωσ, 
προςμετράται θ ςυμμετοχι ςτθν τάξθ κατά 25% του τελικό βακμοφ. 
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δ) Διατμθματικά Μακιματα Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 
 
Κτίηοντασ τθν Αποτελεςματικι Ομάδα (Κοινι Φάςθ): εργαςτιριο 
Σκοπόσ του μακιματοσ, που κα διεξαχκεί με τθ μορφι εργαςτθρίου, είναι θ ανάπτυξθ και 
βελτίωςθ των δεξιοτιτων, ικανοτιτων και τεχνικϊν που κα οδθγιςουν ςτθν 
αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ ςε όλα τα επίπεδα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κζτοντασ τα 
κεμζλια μιασ νζασ αντίλθψθσ για ςυνεργατικι, αποτελεςματικι και ποιοτικι Δθμόςια 
Διοίκθςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το εργαςτιριο αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ των απαραίτθτων 
γνϊςεων και δεξιοτιτων που είναι αναγκαίεσ για να λειτουργιςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ 
αποτελεςματικά ωσ άτομα αλλά και ωσ μζλθ μιασ ολιγομελοφσ ι διευρυμζνθσ ομάδασ. 
 
Ο ςυνολικόσ ςχεδιαςμόσ του μακιματοσ με κυρίαρχθ τθ διαδραςτικι μζκοδο μάκθςθσ ζχει 
δομθκεί ζτςι ϊςτε κακόλθ τθ διάρκεια του όλεσ οι αςκιςεισ, τα παιχνίδια ρόλων, οι 
μελζτεσ περίπτωςθσ, θ διάδραςθ, αλλά και ο ελεφκεροσ χρόνοσ να προςαρμόηονται και να 
υπακοφν ςτισ αρχζσ τθσ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ του χρόνου. 
Μζςα από το μάκθμα αυτό, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα: 

 να αναλφουν τα πρότυπα θγετικισ ςυμπεριφοράσ και πωσ θ ςυμπεριφορά τθσ 
θγεςίασ επθρεάηει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ομάδασ, 

 να επιλφουν τισ διαφορζσ που προκφπτουν και να διαπραγματεφονται με άλλεσ 
ομάδεσ, 

 να επικοινωνοφν αποτελεςματικά, λαμβάνοντασ υπόψθ τα εμπόδια που 
δυςχεραίνουν τθν επικοινωνία, 

 να κατανοοφν τρόπουσ παρακίνθςθσ των μελϊν μιασ ομάδασ και ανάλθψθσ 
πρωτοβουλίασ, 

 να λαμβάνουν αποφάςεισ ομαδικά αξιοποιϊντασ όλεσ τισ γνϊμεσ και απόψεισ. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 Αποτελεςματικότθτα τθσ Ομάδασ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Επίλυςθ Διαφορϊν – Ανταγωνιςμόσ 

 Αποτελεςματικι Επικοινωνία 

 Επίλυςθ Διαφορϊν – Συνεργαςία  

 Υποκίνθςθ  

 Οι όλοι των Μελϊν ςτθ Λειτουργία τθσ Ομάδασ  

 Θ Θγεςία ωσ Λειτουργία  

 Θ Σφνκεςθ τθσ Ρροςωπικότθτασ του Θγζτθ 

 Συμβουλευτικόσ όλοσ τθσ Θγεςίασ 

 Διαπροςωπικι Ρλθροφόρθςθ - Επιλογι Ρροςωπικϊν Στόχων 
Διδακτικζσ ϊρεσ: Το εργαςτιριο υλοποιείται ςε 18 ϊρεσ και απαιτεί ομάδεσ των 20-25 
ατόμων. Για κάκε εργαςτιριο χρειάηεται ζνασ/μία Συντονιςτισ/ςτρια και άλλοι τρεισ 
ειςθγθτζσ/ςφμβουλοι. Το ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο κα πραγματοποιθκεί ςτισ δφο πρϊτεσ 
ειςαγωγικζσ εβδομάδεσ με πρωταρχικό ςτόχο τθ γνωριμία των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν μεταξφ 
τουσ. 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ:  Επάρκεια [Οι γνϊςεισ που αποκτικθκαν κα αξιολογθκοφν με τθν 
ενεργι  ςυμμετοχι ςτισ δραςτθριότθτεσ και ςυηθτιςεισ κατά τθ διάρκεια του τριθμζρου, με 
ζνα ερωτθματολόγιο ςτο τζλοσ του προγράμματοσ, και με αναςτοχαςμό κατά το τζλοσ του 
ςεμιναρίου+ 
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Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων Παρουςίαςθσ (Κοινι Φάςθ) 
Θ βελτίωςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςε τεχνικζσ λόγου και 
παρουςίαςθσ, διατθρϊντασ το προςωπικό τουσ φφοσ, αποτελεί βαςικό ςκοπό του εν λόγω 
εργαςτθρίου. Δεδομζνου ότι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα κλθκοφν να κάνουν παρουςιάςεισ, 
τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ τουσ ςτθν Σχολι, όςο και ςτθ μετζπειτα εργαςιακι 
τουσ καριζρα, με το εργαςτιριο αυτό επιδιϊκεται να ενιςχυκεί θ ικανότθτα ζκφραςθσ, θ 
μεταδοτικότθτα και θ αποτελεςματικι επικοινωνία με το εκάςτοτε ακροατιριο. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 Βαςικοί κανόνεσ παρουςιάςεων 

 Σχεδιαςμόσ και περιεχόμενο παρουςιάςεων 

 Δομι των παρουςιάςεων 

 Τιρθςθ προβλεπόμενου χρόνου παρουςίαςθσ 

 Συμπεριφορά του παρουςιαςτι 

 Γλϊςςα του ςϊματοσ (ςτάςθ, οπτικι επαφι και φωνι)  

 Διαδραςτικότθτα με το κοινό  

 Μζκοδοι/τεχνικζσ που κρατοφν το ενδιαφζρον του κοινοφ ηωντανό  

 Διαχείριςθ ερωταπαντιςεων 

 Ζλεγχοσ του περιβάλλοντα χϊρου και χειριςμόσ άγχουσ 

 Αυτοαξιολόγθςθ και αξιολόγθςθ από το κοινό, μζςω προαιρετικισ βιντεοςκόπθςθσ  
Διδακτικζσ ϊρεσ: Πλα τα παραπάνω προςεγγίηονται με βιωματικό τρόπο, μζςα από 
πρακτικζσ αςκιςεισ και αυτοβελτίωςθ. Το εργαςτιριο υλοποιείται ςε 18 ϊρεσ και απαιτεί 
ομάδεσ των 20-25 ατόμων. Το ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο κα πραγματοποιθκεί ςτισ δφο 
πρϊτεσ ειςαγωγικζσ εβδομάδεσ ςε ςυνδυαςμό με εργαςτιρια για τα θλεκτρονικά εργαλεία 
παρουςιάςεων (powerpoint, prezi κτλ). 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ:  Επάρκεια [Οι γνϊςεισ που αποκτικθκαν κα αξιολογθκοφν με τθν 
ενεργι ςυμμετοχι ςτισ δραςτθριότθτεσ και ςυηθτιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, με ζνα 
μικρισ διάρκειασ τεςτ πολλαπλϊν επιλογϊν ςτο τζλοσ των ωρϊν διδαςκαλίασ.] 
 
Εργαλεία Παρουςιάςεων (Κοινι Φάςθ) 
Στο πλαίςιο του ειςαγωγικοφ αυτοφ μακιματοσ κα γίνει χριςθ προγράμματοσ 
παρουςιάςεων για τθν εκτζλεςθ διοικθτικϊν εργαςιϊν. Οι ενότθτεσ που κα καλυφκοφν 
είναι: 

 Δθμιουργία παρουςιάςεων – Ειςαγωγι ςε πρόγραμμα παρουςιάςεων  

 Ρρότυπα παρουςιάςεων, ενςωμάτωςθ και διαχείριςθ αντικειμζνων 

 Ειδικά χαρακτθριςτικά και εφζ, προβολι παρουςιάςεων 

 Αποκικευςθ παρουςίαςθσ ωσ ιςτοςελίδα 

 Εκτφπωςθ παρουςίαςθσ και ςθμειϊςεων  

 Ρροχωρθμζνεσ ρυκμίςεισ 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ:  Επάρκεια *Οι γνϊςεισ που αποκτικθκαν κα αξιολογθκοφν με τον 
ζλεγχο μιασ ζτοιμθσ παρουςίαςθσ] 
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Επεξεργαςία Κειμζνου (Κοινι Φάςθ) 
Στο πλαίςιο του ειςαγωγικοφ αυτοφ μακιματοσ κα γίνει χριςθ προγράμματοσ 
επεξεργαςίασ κειμζνου για τθν εκτζλεςθ διοικθτικϊν εργαςιϊν. Οι ενότθτεσ που κα 
καλυφκοφν είναι: 

 Ειςαγωγι ςτθ διαμόρφωςθ ψθφιακϊν εγγράφων 
o Δθμιουργία: 

 Εξωφφλλου 
 Κφριου και δευτερευόντων εγγράφων. 
 Ενοτιτων ςε ζγγραφο και αξιοποίθςθ ςτθ διακριτι μορφοποίθςθ ανά 

ενότθτα 

 Διαμορφωμζνου κείμενου (Ευρετιρια/ Ειςαγωγι πινάκων 
περιεχομζνων, περιεχομζνων εικόνων, περιεχομζνων πινάκων 
κ.λ.π. με τθ χριςθ επικεφαλίδων και λεηαντϊν) 

 Υποςθμειϊςεισ και ςθμειϊςεισ τζλουσ 
 Μορφοποίθςθ εμφάνιςθσ κειμζνου ςε ςτιλεσ 
 Σελιδοδεικτϊν 
 Ρλαιςίων κειμζνου 
 Ρροτφπων κειμζνων 

 Συγχϊνευςθ αλλθλογραφίασ 

 Χριςθ επεξεργαςτι κειμζνου ςε ομάδεσ εργαςίασ 
o  Ραρακολοφκθςθ αλλαγϊν ςε ζγγραφο 
o  Σχόλια 
o Ειςαγωγι ςχολίων 
o  Επεξεργαςία ςχολίων 
o  Διαγραφι ςχολίων 
o  Εκτφπωςθ ςχολίων 

Τρόποσ αξιολόγθςθσ:  Επάρκεια [Οι γνϊςεισ που αποκτικθκαν κα αξιολογθκοφν με 
αςκιςεισ ςτο εργαςτιριο+ 
 
Λογιςτικά Φφλλα (Κοινι Φάςθ)  
Στο πλαίςιο του ειςαγωγικοφ αυτοφ μακιματοσ κα γίνει χριςθ προγράμματοσ λογιςτικϊν 
φφλλων για τθν εκτζλεςθ διοικθτικϊν εργαςιϊν. Οι ενότθτεσ που κα καλυφκοφν είναι: 

 Δθμιουργία λιςτϊν-πινάκων δεδομζνων 

 Μορφοποίθςθ υπό όρουσ 

 Επεξεργαςία δεδομζνων μζςω τφπων και ςυναρτιςεων 

 Εμφάνιςθ πλθροφοριϊν μζςω γραφθμάτων 
Οι γνϊςεισ που αποκτικθκαν κα αξιολογθκοφν με αςκιςεισ ςτο εργαςτιριο. 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ:  Επάρκεια (Δοκιμαςία γνϊςεων και δεξιοτιτων) 

 
Σεχνικζσ διαπραγματεφςεων (Κοινι Φάςθ): εργαςτιριο 
Σκοπόσ του μακιματοσ αυτοφ που κα διεξαχκεί με τθ μορφι εργαςτθρίου, είναι να 
βελτιϊςει τισ διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, ϊςτε να είναι ςε 
κζςθ να εκπροςωπιςουν με επιτυχία και αποτελεςματικότθτα τθν υπθρεςία ι το φορζα 
τουσ, ςε ενδοχπθρεςιακζσ και διυπουργικζσ ςυναντιςεισ, κακϊσ και κατά ςε ςυναντιςεισ 
διαβοφλευςθσ με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, ομάδεσ πολιτϊν ι επιχειριςεων. Οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ οργανωμζνοι ςε ομάδεσ και με ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων ρόλων κα 
ζχουν τθ δυνατότθτα: 

 να προβλθματιςτοφν για τθν ζννοια και τθ ςθμαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ 

 να αναγνωρίςουν διαφορετικοφσ τρόπουσ προςζγγιςθσ τθσ διαπραγμάτευςθσ και 
να ςυηθτιςουν κριτιρια επιλογισ μεταξφ τουσ 
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 να εξοικειωκοφν με τθ διαπραγμάτευςθ ςτον εργαςιακό χϊρο και τθν 
προετοιμαςία τθσ 

 να μελετιςουν τα χαρακτθριςτικά και το ρόλο του διαπραγματευτι 

 να γνωρίςουν αρχζσ, τεχνικζσ, πρακτικζσ και εργαλεία διαπραγμάτευςθσ 

 να αναλφςουν ςθμαντικζσ πτυχζσ τθσ διαπραγμάτευςθσ 

 να εξαςκθκοφν ςτθν πρακτικι εφαρμογι των ςυμπεραςμάτων του εργαςτθρίου. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 Τρόποι Ρροςζγγιςθσ 
o Ειςαγωγικι Άςκθςθ Διαπραγμάτευςθσ ςε μικρζσ ομάδεσ 
o Θεωρθτικό Ρλαίςιο 
o Τρόποι Ρροςζγγιςθσ τθσ διαπραγμάτευςθσ 

 Τζχνθ τθσ Διαπραγμάτευςθσ 
 Εξάςκθςθ 

o Εξάςκθςθ ςτθ Διαπραγμάτευςθ 
o Ρροετοιμαςία και Διεξαγωγι Διαπραγμάτευςθσ 

Διδακτικζσ ϊρεσ: Το εργαςτιριο υλοποιείται ςε 18 ϊρεσ και απαιτεί ομάδεσ των 20-25 
ατόμων. 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ:  Επάρκεια (Δοκιμαςία γνϊςεων και δεξιοτιτων) 
 
Βελτίωςθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ, διαχείριςθσ ςυγκροφςεων και κρίςεων 
(Ειδικι Φάςθ): εργαςτιριο 
Σκοπόσ του μακιματοσ αυτοφ που κα διεξαχκεί με τθ μορφι εργαςτθρίου, είναι θ 
βελτίωςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςε κζματα επικοινωνίασ, 
ςυνεργαςίασ, διαχείριςθσ κρίςεων, ςυγκροφςεων ϊςτε να είναι ικανοί/ζσ να επικοινωνοφν 
και να ςυνεργάηονται αποτελεςματικά με ςυναδζλφουσ, ςτελζχθ τθσ ΕΣΔΔΑ ι άλλων 
υπθρεςιϊν και πολίτεσ (κατά περίπτωςθ), να διαχειρίηονται αποτελεςματικά ζκτακτεσ 
καταςτάςεισ με κοινωνικι υπευκυνότθτα, επαγγελματιςμό και ενςυναίςκθςθ. Στο πλαίςιο 
αυτό, κα αξιοποιθκοφν μζκοδοι όπωσ τα «Καπζλα ςκζψθσ» προσ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων 
τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ καινοτομίασ και τθσ αιρετικισ ςκζψθσ (Chun Tzu). 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
o Λεκτικι-μθ λεκτικι επικοινωνία, 
o Γλϊςςα του ςϊματοσ 
o Ενεργθτικι Ακρόαςθ 

 ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΙΚΘ ΝΟΘΜΟΣΥΝΘ 
o Αυτοεπίγνωςθ 
o Ενςυναίςκθςθ 
o Αυτορρφκμιςθ 
o Ραρακίνθςθ 
o Κοινωνικζσ Δεξιότθτεσ 

 ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΓΚΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΣΕΩΝ 
o Μορφζσ και τρόποι αντιμετϊπιςθσ κρίςεων ςτο εργαςιακό περιβάλλον 
o Αντιμετϊπιςθ και διαχείριςθ άγχουσ (ςτρεσ) ( και ςε ςυνκικεσ «κρίςθσ») 
o Αποτελεςματικι Διαχείριςθ του Χρόνου 

 ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ 
o Λιψθ αποφάςεων ( και ςε καταςτάςεισ «κρίςθσ») 
o Αναγνϊριςθ, Επιβράβευςθ 

Πλεσ οι ενότθτεσ κα ενςωματϊνουν βιωματικζσ αςκιςεισ και μελζτεσ περίπτωςθσ.  
Διδακτικζσ ϊρεσ: Το εργαςτιριο υλοποιείται ςε 24 ϊρεσ και απαιτεί ομάδεσ των 20-25 
ατόμων. 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ:  Επάρκεια (Δοκιμαςία γνϊςεων και δεξιοτιτων) 
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Σεχνικζσ δθμόςιων ομιλιϊν (Ειδικι Φάςθ) 
Κατά τθν Ειδικι φάςθ ςπουδϊν, κα διεξαχκεί ζνα εργαςτιριο 7 ωρϊν ςχετικά με τισ 
τεχνικζσ δθμόςιων ομιλιϊν που κα καλφψει (live) ενότθτεσ, όπωσ:  

 Ξεπερνϊντασ τισ δυςκολίεσ τθσ παρουςίαςθσ ςε μεγάλο κοινό ακροατϊν. 
 Ρροετοιμαςία για ομιλία μπροςτά ςε άλλουσ.  
 Σχεδιαςμόσ για τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν του ακροατθρίου.  
 Εξάςκθςθ και τελειοποίθςθ τθσ ομιλίασ/παρουςίαςθσ και ζλεγχοσ του χρόνου.  
 Ομιλία/Ραρουςίαςθ με αυτοπεποίκθςθ-Διατιρθςθ του ελζγχου και προβολι 

επαγγελματιςμοφ.  
 Τεχνικζσ χαλάρωςθσ με ςκοπό τθν μείωςθ του άγχουσ.  
 Γλϊςςα ςϊματοσ - Ρωσ επιδρά ςτισ αντιδράςεισ του ακροατθρίου.  
 Απόκτθςθ και διατιρθςθ τθσ προςοχισ του ακροατθρίου.  
 Τεχνικζσ παρουςίαςθσ που "ελκφουν" το ακροατιριό ςασ.  
 Τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται από επιτυχθμζνουσ Ραρουςιαςτζσ που κάνουν τισ 

παρουςιάςεισ/ομιλίεσ τουσ πειςτικζσ και ιςχυρζσ.  
 Χριςθ Οπτικοακουςτικϊν Βοθκθμάτων  
 Ρροςωπικό Action Plan  

Τρόποσ αξιολόγθςθσ:  Επάρκεια (Δοκιμαςία γνϊςεων και δεξιοτιτων) 
 
Αποτελεςματικζσ μζκοδοι βελτίωςθσ ενδοχπθρεςιακϊν ςχζςεων (Φάςθ προετοιμαςίασ 
διοριςμοφ) 
Κατά τθ φάςθ προετοιμαςίασ διοριςμοφ, διενεργείται το μάκθμα αυτό με τθ μορφι 
εργαςτθρίου διάρκειασ 6 ωρϊν ςχετικά με τισ Ενδοχπθρεςιακζσ ςχζςεισ και αντικείμενο 
τουσ κυριότερουσ τφπουσ ανκρϊπων, τα χαρακτθριςτικά τουσ, το πϊσ ςκζφτονται, 
κινοφνται και αιςκάνονται, με ποιο τρόπο μποροφν να αποπερατϊςουν μια δουλειά 
χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικζσ νόρμεσ, τθν προςαρμοςτικότθτα τουσ, τθν επιρροι τουσ 
ςτουσ άλλουσ. 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ:  Επάρκεια (Δοκιμαςία γνϊςεων και δεξιοτιτων) 
 
 «COACHING ΓΙΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ» 
(Φάςθ προετοιμαςίασ διοριςμοφ): εργαςτιριο 
Θ υποςτιριξθ και θ ςυνεργαςία ςτον από κοινοφ προςδιοριςμό ςτόχων, θ ανάγκθ για πιο 
ςυμμετοχικι υποςτιριξθ κατά τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, θ ικανότθτα δθμιουργίασ 
ςυμμετοχικοφ κλίματοσ και οργανωςιακισ κουλτοφρασ μάκθςθσ με βάςθ τισ ανκρϊπινεσ 
αξίεσ, τθν εργαςιακι θκικι, τθν υπευκυνότθτα και λογοδοςία και τθ διαρκι βελτίωςθ, θ 
ςτοχοπροςιλωςθ, αλλά και θ κωράκιςθ τθσ αντοχισ ςτισ αλλαγζσ, θ ικανότθτα 
προςαρμογισ όταν αυτό απαιτείται, θ ςυμπλιρωςθ δεξιοτιτων τθσ θγεςίασ με ικανότθτεσ 
ενδυνάμωςθσ των μελϊν τθσ ομάδασ για τθν αυτορυκμιηόμενθ επίτευξθ επιμζρουσ ςτόχων, 
αποτελοφν λόγουσ για τουσ οποίουσ το Coaching, τόςο ωσ ςτάςθ και δεξιότθτεσ, όςο και ωσ 
διαδικαςία, αποτελεί απαραίτθτο εφόδιο ςε προςωπικό και ομαδικό επίπεδο για τθν 
επίτευξθ τθσ μεγάλθσ μεταρρυκμιςτικισ προςπάκειασ αλλαγισ ςτθ βάςθ ενόσ ςτζρεου, 
αποτελεςματκοφ και ανκρϊπινου υποδείγματοσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Επιπλζον, το νζο 
ςφςτθμα αξιολόγθςθσ ςτον Δθμόςιο τομζα, επιφζρει αλλαγζσ ςτον τρόπο που κα 
προάγεται θ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν, δίνοντασ ζμφαςθ ςε ζναν κφκλο βελτίωςθσ με επίκεντρο τον άνκρωπο και ςτθ 
βάςθ μιασ πιο ολιςτικισ αξιολόγθςθσ από και προσ όλουσ τουσ/τισ απόφοιτουσ/εσ, 
μελλοντικοφσ/εσ εργαηόμενουσ/εσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, οι οποίοι/εσ ςυνεργάηονται για 
τθν επίτευξθ του ςκοποφ ενόσ δθμοςίου οργανιςμοφ ι μιασ οργανωτικισ μονάδασ. 
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Σε μια εποχι, ζντονθσ κρίςθσ, κυρίωσ αξιακισ, ςε όλα τα επίπεδα του Δθμόςιου Τομζα, με 
χαμθλό το θκικό των Δθμοςίων Υπαλλιλων, αλλά και τθ φιμθ των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν, 
με τθ ςυνεχι ςυρρίκνωςθ των πόρων και τισ αυξανόμενεσ πιζςεισ, τα ςτελζχθ (γυναίκεσ και 
άνδρεσ)  των Δθμοςίων Οργανιςμϊν ζχουν ζναν νζο διπλό ρόλο να επιτελζςουν: να κάνουν 
καλά τθ δουλειά τουσ και ταυτόχρονα να υποςτθρίηουν τθν ομάδα των υφιςταμζνων τουσ 
ςτο δρόμο τθσ προςωπικισ και ςυλλογικισ ανάπτυξθσ.  
Για τα επόμενα χρόνια θ επιτυχία και θ αποτελεςματικότθτα των Δθμόςιων Οργανιςμϊν κα 
εξαρτθκεί πολφ περιςςότερο από τθν προςωπικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ, κακϊσ θ δθμιουργίασ ενόσ κετικοφ κλίματοσ ςυνεργαςίασ 
ζχει προφανι, αλλά και πιο διαρκι αποτελζςματα ςε οποιαδιποτε προςπάκεια αλλαγισ ι 
μεταρρφκμιςθσ. Θ καλλιζργεια μιασ κουλτοφρασ Coaching ςυνεργαςίασ μπορεί να βοθκιςει 
προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, μία κουλτοφρα που καλλιεργεί επίγνωςθ και υπευκυνότθτα 
ςτον Δθμόςιο Οργανιςμό. 
 
Θ δομι του μακιματοσ απαιτεί ςφγχρονθ και αςφγχρονθ εκπαίδευςθ και παρουςιάηεται 
ςχθματικά παρακάτω: 
 
ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ (Σίτλοι) ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ςε 

ϊρεσ) 
1θ  Ειςαγωγι ςτο μάκθμα 

Θ ζννοια του Coaching 
Το Coaching ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 

2 
2 
3 

2θ  Διαμορφϊνοντασ ζνα λειτουργικό πλαίςιο 
ςχζςθσ 

7 

(ενδιάμεςο διάςτθμα 
 εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθσ) 

Ρρακτικι εφαρμογι  18 

3θ Βαςικζσ ικανότθτεσ του Coach 7 
4θ Μζκοδοι, εργαλεία και τεχνικζσ του Coaching 7 
(ενδιάμεςο διάςτθμα  
εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθσ) 

Ρρακτικι εφαρμογι  17 

5θ Ραρουςίαςθ των τελικϊν εργαςιϊν 7 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ 70 

Ρίνακασ 15 

 
Οι τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων 
που αποκτικθκαν ςτο πλαίςιο του μακιματοσ κα είναι: 

 θ ςυμμετοχι ςτισ online δραςτθριότθτεσ και ςυηθτιςεισ  

 θ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν κατά τα διαςτιματα των δφο εξ αποςτάςεωσ φάςεων 

 ο αναςτοχαςμόσ ςτθν προςωπικι εργαςία (με κριτιρια που κα ζχουν δοκεί πριν) 
και τα ςχόλια που κα λάβουν. 

Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια (Δοκιμαςία γνϊςεων και δεξιοτιτων) 
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ε) Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ/ Διάλογοι 
 

Διάλογοι 
Από τα Ανοικτά Δεδομζνα ςτθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθ (Ειδικι Φάςθ) 
Ρρόκειται  για θμερίδα διάρκειασ 7 ωρϊν, ςτθν οποία κα υπάρξει ενθμζρωςθ για  το 
πλαίςιο πολιτικϊν, το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο (ςε Ευρωπαϊκό και Εκνικό 
επίπεδο), τα βαςικά οικονομικά και οργανωτικά μοντζλα και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ 
Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Ανοικτϊν Δεδομζνων ςε βαςικζσ δικαιοδοςίεσ κυρίωσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά και άλλων πρωτοπόρων τθσ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ ςε όλο τον 
κόςμο. 
Θα καλυφκεί το ςφνολο τθσ εξζλιξθσ τθσ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ, από ζνα ςφνολο 
πολιτικϊν που αφοροφςε το κζμα τθσ διαφάνειασ και τθσ πρόςβαςθσ του πολίτθ ςτα 
δθμόςια ζγγραφα, μζχρι τισ διαφορετικζσ μορφζσ ανοικτότθτασ που αποτελοφν απόρροια 
νζων μοντζλων πλθροφοριακισ παραγωγισ και τθσ διαχείριςθσ του κφκλου ηωισ των 
άυλων ψθφιακϊν αγακϊν. Θα παρουςιαςτεί θ  εξζλιξθ τθσ ανοικτότθτασ από το ανοικτό 
λογιςμικό, ςτο ανοικτό περιεχόμενο, τα ανοικτά δεδομζνα, το ανοικτό υλιςμικό και ανοικτι 
καταςκευι και τελικά τθν ανοικτι καινοτομία και τθν ανοικτι δθμόςια διοίκθςθ. Με άλλα 
λόγια, κα  παρουςιαςτεί ο τρόποσ με τον οποίο διαμορφϊνεται θ πλζον αποτελεςματικι 
και αποδοτικι  παροχι τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ και θ εξυπθρζτθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ 
διαφάνειασ, ςυμμετοχισ και λογοδοςίασ μζςα από μορφζσ κοινισ ομότιμθσ παραγωγισ 
εφαρμοςμζνων ςτθ δράςθ και λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 
Στο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων γενικότερου ενδιαφζροντοσ, προβλζπεται μία 
επίςκεψθ εκτόσ Ακθνϊν κοινι για όλουσ που κα περιλαμβάνει φορείσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςε υπερεκνικό, εκνικό και τοπικό επίπεδο, ϊςτε να ζχουν όλοι/εσ οι 
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθν ευκαιρία να μάκουν για τθ λειτουργία αυτϊν και τθ ςυμβολι τουσ 
ςτθ διοίκθςθ. Κατά αυτι τθ λογικι προβλζπεται μία τριιμερθ επίςκεψθ ςτθ Θεςςαλονίκθ 
για το ςφνολο των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν κατά τθν ειδικι φάςθ ςπουδϊν ςε υπθρεςίεσ και 
φορείσ τόςο γενικοφ όςο ειδικοφ/τοπικοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ θ CEDEFOP, ο Διμοσ 
Θεςςαλονίκθσ, το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ το Μουςείο Λευκοφ Ρφργου 
και το Φεςτιβάλ Κινθματογράφου για τθ διατιρθςθ, αλλά και ενίςχυςθ τθσ διεπαφισ και 
επικοινωνία των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν μεταξφ των Τμθμάτων Εξειδίκευςθσ. 
 
Ρεραιτζρω, προβλζπεται για τα Τμιματα Εξειδίκευςθσ θ πραγματοποίθςθ επιμζρουσ 
εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων ανά τμιμα εξειδίκευςθσ που να ςυνδζονται με το αντικείμενο 
εξειδίκευςθσ του κάκε τμιματοσ, ενδεικτικά ωσ ακολοφκωσ:  
 
Σμιμα Γενικισ Διοίκθςθσ 
Επίςκεψθ ςτθ Δ/νςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ, τθσ Γενικι Δ/νςθσ Φορολογικισ 
Διοίκθςθσ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων, με αντικείμενο τθν παρουςίαςθ των 
δράςεων εκοφςιασ ςυμμόρφωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςχετικά με τισ 
φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και τθν ανάλυςθ κινδφνου ςχετικά με τθ μθ ςυμμόρφωςι 
τουσ. 
 
Σμιμα Αναπτυξιακϊν - Περιφερειακϊν Πολιτικϊν 

 Επίςκεψθ ςτον χϊρο «Τεχνόπολισ» του Διμου Ακθναίων, με αντικείμενο τθν 
παρουςίαςθ του πετυχθμζνου παραδείγματοσ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρία Ο.Τ.Α. 
Ρροςταςίασ και Ανάδειξθσ Βιομθχανικοφ Αρχαιολογικοφ Ράρκου Ακθνϊν και του 
δθμοτικοφ ραδιοφϊνου 9.84.  
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 ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ: Οργανιςμόσ Λιμζνα, Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Διμοσ, Ναυτιλιακζσ 
οργανϊςεισ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Ρεριφζρεια, Διμοσ, φορείσ με προτάςεισ για αξιοποίθςθ, κ.ά.  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

 ΔΗΜΟΙ: Νζου Φαλιρου (αςτικόσ διμοσ, με πλεόναςμα οικονομικό και διμαρχο 
εκλεγόμενο επί 12ετία) και Αγίου Ιωάννθ Ρζντθ-Νίκαιασ (λαϊκισ περιοχισ, 
ςυνενωμζνο με διμαρχο εκλεγόμενο επί 12ετία ςτον μικρότερο από τουσ 
ςυνενωκζντεσ)  

 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ 

 ΟΕ  για τθν πολιτικι ανάπτυξθσ ςιδθροδρόμων 
 
Σμιμα Διοίκθςθσ Τπθρεςιϊν Τγείασ και Κοινωνικισ Φροντίδασ  
Α) Για τθν πρϊτθ Κατεφκυνςθ: «Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν Υγείασ», προβλζπονται οι ακόλουκεσ 
εκπαιδευτικζσ δράςεισ: 
Πζντε (5) Διάλογοι / Διαλζξεισ ςτα ακόλουκα κεματικά πεδία, με τθν αντίςτοιχθ ανά 
διάλεξθ διάρκεια και τουσ αντίςτοιχουσ επιδιωκόμενουσ ςκοποφσ : 
 «Κλινικι διακυβζρνθςθ» (“Clinical Governance”)12. Ο ςκοπόσ τθσ διάλεξθσ είναι να 

ειςαγάγει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτθν επίκαιρθ ζννοια τθσ «Κλινικισ Διακυβζρνθςθσ»  
(7 ϊρεσ) και να παρουςιάςει τθν διατομεακι ςφμπραξι τθσ ςτθ παροχι φροντίδων 
υγείασ. Στο πλαίςιο τθσ ίδιασ διάλεξθσ κα αναλυκεί ο ρόλοσ των εμπλεκόμενων 
επαγγελματιϊν υγείασ13 και τζλοσ κα αναπτυχκοφν οι νζεσ τάςεισ ςτο Management 
Οργανιςμϊν και Υπθρεςιϊν που ωσ βάςθ ζχουν τθν Κλινικι Διακυβζρνθςθ. Θ διάρκεια 
τθσ διάλεξθσ είναι 7 ϊρεσ.  

 «Ο ρόλοσ των πρωτοκόλλων ςτον ιατρικό, νοςθλευτικό και φαρμακευτικό τομζα».  Ο 
ρόλοσ των πρωτοκόλλων είναι πολφ ςθμαντικόσ ςτθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ των 
Υπθρεςιϊν Υγείασ. Τα ιατρικά14 («Θεραπευτικά») πρωτόκολλα15 ςτα οποία ςυναντϊνται 
θ τεκμθριωμζνθ ιατρικι μζςω τθσ υϊοκζτθςθσ των άριςτων  κλινικϊν πρακτικϊν αλλά 
και οι προςδοκίεσ και οι αξίεσ των αςκενϊν, κεωροφνται παγκοςμίωσ το επόμενο βιμα 
ςτθν ανάπτυξθ τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ. Τα Νοςθλευτικά Ρρωτόκολλα16 ανάμεςα ςτα 
άλλα, βελτιϊνουν τθν παρεχόμενθ  νοςθλευτικι φροντίδα, διευκολφνουν τον κλινικό 
ζλεγχο, ςυντονίηουν τθν διεπιςτθμονικι φροντίδα, περιορίηουν τισ αςτοχίεσ, ενιςχφουν 
τθν επαγγελματικι αυτοπεποίκθςθ των Νοςθλευτριϊν/των. Τζλοσ με τα Φαρμακευτικά 
πρωτόκολλα17 («Θεραπευτικά Ρρωτόκολλα Συνταγογραφίασ»), επιχειρείται θ 
επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ τθσ φαρμακευτικισ επιλογισ που εξυπθρετεί τθν εκάςτοτε 

                                                           
12

 Brennan  M.N. & Flynn A.M, (2013), Differentiating clinical governance, clinical management and 
clinical practice Clinical Governance, ςε: An International Journal, 18 (2) : 114-131 
13

 Hastings S. E., et.al., (2014), Exploring the relationship between governance mechanisms in 
healthcare and health workforce outcomes: a systematic review, ςε: BMC Health Services Research, 
14:479 
14

 Συναντϊνται ωσ «Κλινικά» ι/και «Θεραπευτικά». 
15

 Σκαλκίδθσ Ι, Νάςτοσ Κ., Ηαβιτςάνοσ Ξ., (2010), Κλινικά πρωτόκολλα και κλινικζσ οδθγίεσ. Ηθτιματα 
εφαρμογισ τουσ ςτθν κακθμερινι κλινικι πράξθ, ςε: Αρχεία Ελλθνικισ Ιατρικισ, 27(2):264-273 
16

 Σειρά Νοςθλευτικϊν Ρρωτοκόλλων από επιτελικοφσ Οργανιςμοφσ, π.χ. 4
θ
 ΥΡε. Μακεδονίασ και 

Θράκθσ (http://www.4ype.gr/index.php/nosileytika-protokolla, Ρρόςβαςθ 20/02/2016) αλλά και 
Νοςοκομεία (π.χ. http://www.konstantopouleio.gr/images/files/diefnosyp/egxeiridio_sec.pdf, 
πρόςβαςθ 20/02/2016, http://www.gna- 
gennimatas.gr/appdata/%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B
%CE%91%20-%20Ekdosi%201%20-%20Tomos%20A.20159249341.pdf, πρόςβαςθ 20/02/2016 κ.ά.) 
17

Ιςτοςελίδα τθσ European Medicines Agency 
(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000362
.jsp&, Ρρόςβαςθ 20/02/2016)  

http://www.konstantopouleio.gr/images/files/diefnosyp/egxeiridio_sec.pdf
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κεραπεία, τθν διαςφάλιςθ του άριςτου κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ και παράλλθλα 
τθν ορκολογικοποίθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ μζςω ςφγχρονων διοικθτικο – 
οικονομικϊν μεκόδων όπωσ αυτι του κόςτουσ – οφζλουσ κ.ά. Θ διάρκεια τθσ διάλεξθσ 
είναι 7 ϊρεσ. 

 «Το Δίκαιο ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ» και «Ηκικι και Δεοντολογία ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ» 
Οι δφο αυτζσ κεματικζσ παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον από πολλζσ απόψεισ. Θ 
διάλεξθ ςκοπεφει αφενόσ να παρουςιάςει τα κυριότερα ςθμεία εφαρμογισ κανόνων 
δικαίου (με προτεραιότθτα ςε κζματα πεικαρχικοφ κανονιςμοφ, διαφάνειασ και καλισ 
πρακτικισ18 και διαχείριςθσ διοικθτικϊν κεμάτων19) πάντα υπό το πρίςμα των 
ιδιαιτεροτιτων που εμφανίηει ο Υγειονομικόσ Τομζασ. Στθν ίδια διάλεξθ κα 
αναπτυχκοφν κζματα Θκικισ και Δεοντολογίασ ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ που αφοροφν 
τόςο ςε πρακτικζσ και επαγγελματίεσ20 όςο και ςε αςκενείσ και εξωτερικοφσ χριςτεσ 
των υπθρεςιϊν21 με ςκοπό τθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με ζννοιεσ όπωσ 
Δικαιϊματα και Υποχρεϊςεισ Αςκενϊν22,  κζματα δεοντολογίασ ςτθν κλινικι ζρευνα, 
ςτθ ςυνταγογράφθςθ23  κ.ά. Θ διάλεξθ κα διαρκζςει 7 ϊρεσ.  

 «Αςφάλεια και υγιεινι ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ». Ωσ τελευταία παρουςίαςθ ζχει 
επιλεχκεί θ κεματικι ενότθτα τθσ «Αςφάλειασ και Υγιεινισ» με ςκοπό τθν παρουςίαςθ 
και ανάλυςθ όλων των κανόνων που διζπουν αυτζσ τισ τόςο ευαίςκθτεσ διςτάςεισ 
λειτουργίασ ενόσ υγειονομικοφ φορζα και ςφνδεςι τουσ με το παραγωγικό 
αποτζλεςμα24  αλλά φυςικά και με τθν αποφυγι και αποςόβθςθ των επαγγελματικϊν 
κινδφνων.25  Δεδομζνου ότι οι ζννοιεσ τθσ ενότθτασ αυτισ εκτόσ από του ότι 
«προςτατεφεται» από ζνα ιςχυρό κεςμικό πλζγμα, είναι κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ και 
για αυτι κακαυτι λειτουργία ενόσ φορζα δεδομζνου ότι υγιείσ και αναπτυξιακοί 
οργανιςμοί δεν μποροφν να υπάρξουν χωρίσ υγιείσ και αιςκανόμενουσ αςφάλεια 
εργαηομζνουσ. Θ διάλεξθ κα διαρκζςει, επίςθσ, 7 ϊρεσ. 

 
Εννζα (9) Εκπαιδευτικζσ Επιςκζψεισ, ςτουσ ακόλουκουσ Φορείσ με τουσ παρακάτω 
ςκοποφσ και διάρκεια:  
 Διοίκθςθ 2θσ Υγειονομικισ Περιφζρειασ (ΥΠε.) Πειραιϊσ & Αιγαίου και Ωνάςειο 

Καρδιοχειρουργικό Κζντρο (ΩΚΚ) με ςκοπό αρχικά τθν ςυνοπτικι παρουςίαςθ μιασ 
μεγάλθσ ΔΥΡε, με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά (μθτροπολιτικό αςτικό και περιφερειακό 
περιβάλλον, Υγειονομικζσ Μονάδεσ μεγάλου, μεςαίου και μικροφ μεγζκουσ, χερςαίεσ 
και νθςιωτικζσ Υγειονομικζσ Μονάδεσ και πολφ μεγάλο ςε αρικμοφσ και διαςπορά, 

                                                           
18 

Petrou, E., Karali, V., Danos, A., Pantelidis, P., (2015), The legal framework of medical liability - 
Comparison between Greece and Switzerland, ςε: Archives of Hellenic Medicine, 32 (1) : 85-91.  
19

 Minaki, P., Samoli, E., Theodorou, M., (2013), Patient complaints at three public hospitals in Greece: 
Who cares?, ςε: Archives of Hellenic Medicine, 30 (1) :67-78.  
20

 Τριανταφυλλίδου, Σ., & Ραπαγεωργίου, Ε., (2011), Δεοντολογία και διαχείριςθ θκικϊν διλθμμάτων 
ςτα επαγγζλματα υγείασ, ςε: Το Βιμα του Αςκλθπιοφ, 10 (4) : 465 – 479.  
21

 Βαλάςθ – Αδάμ, Ε., (2011), Ηκικι και Δεοντολογία  (Liber Amicorum), Ακινα, Ρ.Χ. Ραςχαλίδθσ. 
22

 Ενθμερωτικό υλικό από Διεκνι Ιδρφματα 
(http://www.hopkinsmedicine.org/the_johns_hopkins_hospital/_docs/bill_of_rights.pdf, πρόςβαςθ 
21/02/2016) και ελλθνικοφσ Οργανιςμοφσ 
(http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/94A15074C2FBD34742257909003C916D/$file/Patient's%
20Right%20Booklet.pdf, πρόςβαςθ 21/02/2016). 
23

 Διμα, Ε, Διμου, Μ., & Τηαβζλλα Φ., (2013), Φαρμακευτικι δεοντολογία και θκικι φανταςία ςτθ 
ςφγχρονθ ελλθνικι κοινωνία, ςε: Αρχεία Ελλθνικισ Ιατρικισ 30(3) : 355-361. 
24

 αυτοποφλου, Ε., (Άρκρο Σφνταξθσ), (2011),  Θ υγιεινι και Αςφάλεια, μετριςιμοσ ςτόχοσ 
βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ και μζτρο επιτυχίασ ςτο Νοςοκομείο, ςε: Το Βιμα του Αςκλθπιοφ, 10 (1) : 3 
– 9. 
25

 Τηιαφζρθ Σ., & Σουρτηι Ρ., Βελονάκθσ Ε., (2006), Ριλοτικι μελζτθ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ 
εργαςίασ ςτο χϊρο του νοςοκομείου, ςε: Νοςθλευτικι, 45(3):380-390. 
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δίκτυο Αϋκμιων Οργανιςμϊν παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ.  Σε δεφτερο επίπεδο, κα 
παρουςιαςτεί εν ςυντομία ζνα «υβριδικοφ» χαρακτιρα Νοςθλευτικό Κδρυμα (ΩΚΚ) του 
οποίου οι καινοτόμεσ διαχειριςτικζσ πρακτικζσ (Ρλθροφοριακό Σφςτθμα, 
Κωδικοποιιςεισ, Ριςτοποιιςεισ Τμθμάτων κ.ά.) ζχουν επθρεάςει ςθμαντικά τθν δράςθ 
πολλϊν  άλλων Νοςοκομείων. Οι δφο επιςκζψεισ κα διαρκζςουν 7 ϊρεσ. 

 Διοίκθςθ 3θσ Υγειονομικισ Περιφζρειασ (ΥΠε.) Κεντρικισ Μακεδονίασ. Σκοπόσ τθσ 
επίςκεψθσ είναι θ παρουςίαςθ μιασ μεγάλθσ ΔΥΡε τθσ Βορείου Ελλάδασ και των 
επιτελικϊν αποφάςεων που αφοροφν ςτθν διαχείριςθ των υγειονομικϊν δράςεων 
αλλά και των αναγκϊν που αφοροφν ςτον πλθκυςμό αναφοράσ. Θ επίςκεψθ αυτι 
μπορεί να ςυνδυαςκεί με τθν επίςκεψθ και παρουςίαςθ τθσ λειτουργίασ του ΓΝΘ 
«Ραπαγεωργίου» με προβλεπόμενθ διάρκεια 21 ϊρεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ 
μετάβαςθσ και τθσ επιςτροφισ ςτθ Ακινα) 

 Εκνικόσ Οργανιςμόσ Παροχϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ (ΕΟΠΥΥ) – Κεντρικι Υπθρεςία (μαηί με 
τουσ/τισ  ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ κατεφκυνςθσ Διοίκθςθσ Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ 
Φροντίδασ). Σκοπόσ αυτισ τθσ επίςκεψθσ είναι θ παρουςίαςθ του ρόλου του ΕΟΡΥΥ, θ 
ανάλυςθ των μθχανιςμϊν χρθματοδότθςθσ, ελζγχου και ςχεδιαςμοφ πολιτικισ του 
Οργανιςμοφ και φυςικά θ ανάλυςθ των προβλθμάτων που παρουςιάηονται. Θ 
επίςκεψθ κα διαρκζςει 7 ϊρεσ. 

 Εκνικόσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων (ΕΟΦ). Σκοπόσ τθσ επίςκεψθσ είναι θ παρουςίαςθ και 
ανάλυςθ τθσ φαρμακευτικισ αγοράσ ςτθν Ελλάδα με ζμφαςθ ςτισ διάφορεσ μορφζσ 
πολιτικισ και ςτρατθγικισ προςζγγιςθσ του δθμόςιου χαρακτιρα αυτισ. Θα 
ςυηθτθκοφν κζματα ζγκριςθσ και κυκλοφορίασ νζων φαρμάκων, κλινικϊν δοκιμϊν, 
κοςτολόγθςθσ, χρεϊςεων, επιςτροφισ αποηθμιϊςεων κ.ά. Θ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ 
κα είναι 7 ϊρεσ. 

 Εκνικό Κζντρο Επιχειριςεων Υγείασ (ΕΚΕΠΥ) και Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ 
Νοςθμάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Οι επιςκζψεισ αυτζσ αποςκοποφν ςτθν παρουςίαςθ δφο 
κρίςιμων Οργανιςμϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ με τον πρϊτο να αποτελεί τον κφριο 
διαχειριςτι κρίςεων και «ευαίςκθτων» καταςτάςεων ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ και τον 
δεφτερο ζνα Οργανιςμό που κατά κφριο λόγο με τθ δράςθ του προςτατεφει τθ Δθμόςια 
Υγείασ. Θ διάρκεια των επιςκζψεων κα είναι 7 ϊρεσ. 

 Εκνικό Κζντρο Αμζςου Βοθκείασ (ΕΚΑΒ). Θ επίςκεψθ ςκοπό ζχει τθν παρουςίαςθ του 
ρόλου και του ζργου του ΕΚΑΒ, ενόσ Οργανιςμοφ που είναι ςτενά ςυνδεδεμζνοσ με τθν 
διαχείριςθ εκτάκτων περιπτϊςεων και τθν άμεςθ λιψθ αποφάςεων διαχείριςθσ αυτϊν 
ςυχνά υπό ςυνκικεσ πίεςθσ. Θ επίςκεψθ κα διαρκζςει 7 ϊρεσ.  

 Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)  (μαηί με τουσ/τισ   
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ κατεφκυνςθσ Διοίκθςθσ Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ) (7 
ϊρεσ). Θ ςυγκεκριμζνθ επίςκεψθ ςκοπό ζχει τθν παρουςίαςθ ενόσ Οργανιςμοφ που 
είναι ςτενά ςυνδεδεμζνοσ με τθν πρακτικι τθσ Θλεκτρονικισ Συνταγογράφθςθσ. Ο 
ςχεδιαςμόσ τθσ τεχνολογικισ υποδομισ, θ εποπτεία, ο ζλεγχοσ κακϊσ και οι προτάςεισ 
βελτίωςθσ τθσ όλθσ διαδικαςίασ, κακιςτοφν τθν ΘΔΙΚΑ ζναν Οργανιςμό με επιτελικό 
ρόλο ςτο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Υγείασ. Θ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ κα είναι επίςθσ 7 ϊρεσ.  

 
Β) Για τθ δεφτερθ κατεφκυνςθ «Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ» προβλζπονται 
οι ακόλουκεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ: 
Μία (1) Διάλεξθ / Παρουςίαςθ : 
 «Θζματα ίςθσ μεταχείριςθσ και ίςων ευκαιριϊν» (ςυνολικισ διάρκειασ 7 ωρϊν), με 

ςκοπό τθν παρουςίαςθ και ανάλυςθ κεμάτων Ιςότθτασ ςτθν απαςχόλθςθ και τισ 
ςυνκικεσ εργαςίασ, Ιςότθτασ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ προςταςίασ, τθν προάςπιςθ 
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των δικαιωμάτων και τθν προϊκθςθ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ κ.ά26. των προβλεπόμενων 
από τθ διεκνι και εκνικι νομοκεςία διατάξεων27. 

 
Πζντε (5) Εκπαιδευτικζσ Επιςκζψεισ, ςτουσ ακόλουκουσ Φορείσ με τουσ παρακάτω 
ςκοποφσ και διάρκεια:  
 Στθν Δθμόςια Εταιρεία Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ 

(μαηί με τουσ/τισ   ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ κατεφκυνςθσ Διοίκθςθσ Υπθρεςιϊν  Υγείασ,  
διάρκειασ 7 ωρϊν), με ςκοπό τθν παρουςίαςθ και τθν ερμθνεία του ςυςτιματοσ 
Θλεκτρονικισ Συνταγογράφθςθσ και των εποπτικϊν μθχανιςμϊν. 

 Στθν Κεντρικι Υπθρεςία του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Παροχϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ (ΕΟΠΥΥ) 
(μαηί με τουσ/τισ  ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ κατεφκυνςθσ Διοίκθςθσ Υπθρεςιϊν Υγείασ, 
διάρκειασ 7 ωρϊν), με ςκοπό τθν παρουςίαςθ ενόσ μεγάλου τμιματοσ από το ςφςτθμα 
παροχισ Αϋκμιων Υπθρεςιϊν Υγείασ, από τθν μεριά του χρθματοδότθ. 

 Σε κεντρικό Παράρτθμα του Πρωτοβάκμιου Εκνικοφ Δικτφου Υγείασ (ΠΕΔΥ) διάρκειασ 7 
ωρϊν), με ςκοπό τθν παρουςίαςθ ενόσ μεγάλου τμιματοσ από το ςφςτθμα παροχισ 
Αϋκμιων Υπθρεςιϊν Υγείασ, από τθν μεριά του παρόχου. 

 Σε νθςιωτικό Hot Spot για Πρόςφυγεσ και Μετανάςτεσ (π.χ. του πρϊτου που 
δθμιουργικθκε ςτο νθςί τθσ Λζςβου) διάρκειασ 28 ωρϊν, με ςκοπό τθν μελζτθ και 
κατανόθςθ των πραγματικϊν ςυνκθκϊν διαχείριςθσ του προςφυγικοφ και 
μεταναςτευτικοφ φαινομζνου και τθν παρουςίαςθ των μθχανιςμϊν ταυτοποίθςθσ, 
υγειονομικοφ ελζγχου και παροχισ αξιοπρεπϊν ςυνκθκϊν υποδοχισ. 

 Σε χερςαίο Κζντρο Φιλοξενίασ μετεγκατάςταςθσ και επαναπροϊκθςθσ Προςφφγων και 
Μεταναςτϊν (π.χ. Διαβατά Θεςςαλονίκθσ) και ςε ςθμείο ζντονθσ διαςυνοριακισ ροισ 
(π.χ. Ειδομζνθ, Κιλκίσ) (διάρκειασ 28 ωρϊν), με ςκοπό τθν παρατιρθςθ και κατανόθςθ 
τόςο των ςυνκθκϊν και των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν που ςχετίηονται με τθν μεγάλθ 
ανκρωπιςτικι κρίςθ που ςτθν αντιμετϊπιςι τθσ καλείται να διαδραματίςει καίριο ρόλο 
θ χϊρα μασ, όςο και με τουσ μθχανιςμοφσ που κακιςτοφν αυτόν τον εκνικό ρόλο 
αποτελεςματικό.  
 

Σμιμα Εμπορικϊν – Οικονομικϊν Τποκζςεων 
 Επίςκεψθ ςτο Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν, με αντικείμενο τθν 

εξοικείωςθ με τθν αποςτολι και τθ λειτουργία ενόσ κομβικοφ φορζα ςε κζματα 
εμπορίου, βιομθχανίασ, παροχισ υπθρεςιϊν και γενικότερα αναπτυξιακισ πολιτικισ. 

 Επίςκεψθ ςτο Τελωνείο Ρειραιά, με αντικείμενο τθν παρουςίαςθ των διαδικαςιϊν 
τελωνειακοφ ελζγχου. 
 

Σμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Τποκζςεων 
 Επίςκεψθ ςτα γραφεία Ενθμζρωςθσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Ελλάδα 

(Ακινα) και ςτθν Αντιπροςωπεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, με αντικείμενο τθν 
παρουςίαςθ των δράςεϊν τουσ. 

 

 
  

                                                           
26

 Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, Γενικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν και 
Άλλων Ρόρων, (2003), «Οδθγόσ Εφαρμογισ των Πολιτικϊν Ιςότθτασ των Φφλων ςτο Σχεδιαςμό και 
τθν Αξιολόγθςθ των Δράςεων του Ε.Π. του Γ’ΚΠΣ», Ακινα. 
27

 Συνιγοροσ του Ρολίτθ – Ανεξάρτθτθ Αρχι (Ιςότθτα Φφλλων – Νομοκεςία) 
http://www.synigoros.gr/?i=isotita-ton-fylon.el.ifnomos, πρόςβαςθ 19/02/2016. 

http://www.synigoros.gr/?i=isotita-ton-fylon.el.ifnomos
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ςτ) Δραςτθριότθτεσ φάςθσ προετοιμαςίασ για διοριςμό 
Στθ φάςθ αυτι πραγματοποιοφνται εκτόσ των δυο Διατμθματικϊν Μακθμάτων Ανάπτυξθσ 
Δεξιοτιτων και των των δφο ενθμερωτικϊν θμερίδων και τα ακόλουκα εξειδικευμζνα 
εργαςτιρια: 
Α. Διπλωματικι πρακτικι και Εκιμοτυπία (Σμιματα ΟΕΤ & ΔΕΤ) 
Μζςα από το μάκθμα - και ειδικότερα μζςα από τθν παρουςίαςθ τθσ εκιμοτυπικισ 
πρακτικισ και των βαςικϊν αρχϊν παράςταςθσ του διπλωματικοφ υπαλλιλου, που 
εκπροςωπεί τθν Ελλάδα ςτο εξωτερικό - επιδιϊκεται οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ που κα 
κλθκοφν να ςτελεχϊςουν τα γραφεία Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων του 
Υπουργείου Εξωτερικϊν, ανά τθν υφιλιο, να αποκτιςουν ζναν επιπλζον αρωγό-οδθγό, 
ϊςτε να ξεχωρίηουν ωσ «παράδειγμα», τόςο μζςα από τθν επιτυχι ανταπόκριςι τουσ ςτα 
κακικοντα τθσ κζςθσ αλλά και εν γζνει τθσ ςτάςθσ τουσ.   
Διδακτικζσ ϊρεσ: 21  
Τρόποσ Αξιολόγθςθσ: Δεν προςμετρείται ςτθν τελικι βακμολογία [Συμμετοχι ςτθν τάξθ] 
Β. Οργάνωςθ και Λειτουργία Γραφείων ΟΕΤ (Σμιμα ΟΕΤ)  
Σκοπόσ του εν λόγω μακιματοσ είναι, μζςα από τθ μεταφορά τθσ εμπειρίασ από τθν 
πρακτικι εκπαίδευςθ όλων των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν του Τμιματοσ, θ παρουςίαςθ του 
κεςμικοφ πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Γραφείων Οικονομικϊν και Εμπορικϊν 
Υποκζςεων κακϊσ και του ςυνόλου των αρμοδιοτιτων, δράςεων, πρακτικϊν και 
ςυνεργαςιϊν που αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο τουσ. Ξεχωριςτι ενότθτα αφορά ςτθ 
ςυηιτθςθ των προτάςεων βελτίωςθσ ειδικότερων ηθτθμάτων που κα ζχουν κιγεί κατά τθν 
προθγοφμενθ παρουςίαςθ. Τα ανωτζρω επιδιϊκονται μζςα από τθν ενεργι ςυμμετοχι των 
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτον ςχεδιαςμό των επιμζρουσ κεματικϊν ενοτιτων του μακιματοσ 
και ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςυνολικά.   
Διδακτικζσ ϊρεσ: 14  
Τρόποσ Αξιολόγθςθσ: Δεν προςμετρείται ςτθν τελικι βακμολογία [Συμμετοχι ςτθν τάξθ 
μζςα από ομάδεσ] 
Γ. φνκεςθ/επεξεργαςία φακζλου (Σμιματα Γενικισ Διοίκθςθσ, Αναπτυξιακϊν – 
Περιφερειακϊν Πολιτικϊν και ΔΕΤ): εργαςτιριο 
Ο ςκοπόσ του εργαςτθρίου είναι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ δρϊντασ ςε ομάδεσ και 
αξιοποιϊντασ τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που απζκτθςαν ι εξζλιξαν μζςα από τισ 
ενότθτεσ ςχετικζσ με τθ Σφνταξθ Εγγράφων, τθν Ανάλυςθ Δθμόςιασ Ρολιτικισ, τισ Τεχνικζσ 
Ραρουςίαςθσ, κακϊσ και τθσ Βελτίωςθσ Δεξιοτιτων Επικοινωνίασ, να εξοικειωκοφν με τθ 
ςφνκεςθ και τθν επεξεργαςία φακζλου ενόσ ςυγκεκριμζνου ηθτιματοσ, με κφριο αποδζκτθ 
τον Επικεφαλισ ενόσ δθμόςιου οργανιςμοφ. Στο πλαίςιο αυτό, καλοφνται αρχικά να 
ςυλλζξουν ςτοιχεία για το κζμα που τουσ δίνεται, να ςυνκζςουν και να παρουςιάςουν ζναν 
ενθμερωτικό φάκελο, αναπτφςςοντασ κυρίωσ τθν ςυνκετικι τουσ ικανότθτα. Στθ ςυνζχεια 
καλοφνται να επεξεργαςτοφν ζνα φάκελο που τουσ δίνεται και αφορά ςε ςυγκεκριμζνο 
δθμόςιο πρόβλθμα, να επεξεργαςτοφν τισ πλθροφορίεσ, ϊςτε να καταλιξουν ςτθ ςφνκεςθ 
μίασ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ/ειςιγθςθσ, αναπτφςςοντασ κυρίωσ τθν αφαιρετικι τουσ 
ικανότθτα. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ προθγείται θ παρουςίαςθ του μεκοδολογικοφ 
πλαιςίου και ζπεται ςχολιαςμόσ από τον/τθ διδάςκουςα και τουσ ςυςπουδαςτζσ/ςτριζσ 
τουσ. Οι ενότθτεσ που κα καλυφκοφν είναι: Α) Μεκοδολογικό πλαίςιο ςυλλογισ ςτοιχείων, 
ζρευνασ, ςφνκεςθσ και παρουςίαςθσ φακζλου. Β) Συλλογι και ςφνκεςθ ςτοιχείων για τθ 
δθμιουργία κεματικοφ φακζλου προσ ενθμζρωςθ του Επικεφαλισ ενόσ οργανιςμοφ, 
παρουςίαςθ και ςχολιαςμόσ αυτοφ. Γ) Μεκοδολογικό πλαίςιο επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν 
και ςφνκεςθσ προτάςεων/ειςθγιςεων. Δ) Επεξεργαςία φακζλου προβλιματοσ προσ 
ενθμζρωςθ/ςυμβουλευτικι του Επικεφαλισ ενόσ οργανιςμοφ, παρουςίαςθ και ςχολιαςμόσ 
αυτοφ. 
Διδακτικζσ ϊρεσ:  28 
Τρόποσ Αξιολόγθςθσ: Επάρκεια *Συμμετοχι ςτθν τάξθ+ 


