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Ππόλογορ 

 Ζ Δζληθά ρνιά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Απηνδηνέθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.) ζπζηΪζεθε 

δπλΪκεη ηνπ λ. 3966/2011 σο εληαέα εθπαηδεπηηθά κνλΪδα ηνπ Δζληθνχ ΚΫληξνπ Γεκφζηαο 

θαη Απηνδηνέθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.), δηαδερφκελε ηελ Δζληθά ρνιά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

(Δ..Γ.Γ.) θαη ελζσκαηψλνληαο ηελ Δζληθά ρνιά Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο (Δ..Σ.Α.). 

 Απνζηνιά ηεο Δ..Γ.Γ.Α. εέλαη ε δεκηνπξγέα ελφο ζψκαηνο εμεηδηθεπκΫλσλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, κε Ϊξηηα θαηΪξηηζε θαη ζχγρξνλε δηνηθεηηθά αληέιεςε, πνπ 

πξννξέδνληαη γηα ηε ζηειΫρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο (θεληξηθάο θαη 

απνθεληξσκΫλεο) θαη ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο. 

 Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Δ..Γ.Γ.Α. ζρεδηΪδεηαη απφ ηνπο Τπεχζπλνπο πνπδψλ 

θαη Έξεπλαο ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γηεπζπληά ηεο Δ..Γ.Γ.Α.. Ζ πξφηαζε επέ ηνπ 

ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ ππνβΪιιεηαη θαη ζην Δπηζηεκνληθφ – Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην θαη 

ζηε ζπλΫρεηα εγθξέλεηαη απφ ην Γ.. ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. Γηα ηε δεκηνπξγέα ηνπ ιακβΪλνληαη 

ππφςε νη Ϋξεπλεο αλέρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξαγκαηνπνηεέ ε Δ..Γ.Γ.Α, ηπρφλ 

κειΫηεο πνπ εθπνλνχληαη απφ νκΪδεο εξγαζέαο, θαζψο θαη νη αμηνινγάζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηΫο.  

 Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Δ..Γ.Γ.Α. εέλαη ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο δΫθα νθηψ (18) 

κελψλ, κε ππνινγηδφκελεο ηεο κεληαέαο θαη‟ Ϋηνο θαλνληθάο Ϊδεηαο θαη δηαξζξψλεηαη ζε 

ηξεηο δηαδνρηθΫο θΪζεηο: 

(α) Σελ Κνηλά ΦΪζε πνπδψλ, δηΪξθεηαο ηεζζΪξσλ (4) κελψλ. 

(β) Σελ Δηδηθά ΦΪζε πνπδψλ, δηΪξθεηαο δεθαηξηψλ (13) κελψλ.  

(γ) Σε ΦΪζε Πξνεηνηκαζέαο ΣνπνζΫηεζεο ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ ζηηο ππεξεζέεο γηα ηηο νπνέεο 

πξννξέδνληαη, δηΪξθεηαο ελφο (1) κελφο. 

 Απνηειεέηαη απφ 5 θΪζεηνπο ζεκαηηθνχο Ϊμνλεο, νη νπνένη δηαηξΫρνπλ φιεο ηηο θΪζεηο 

ζπνπδψλ:  

Άμνλαο 1: Γεκφζηα Γηνέθεζε 

Άμνλαο 2: Οηθνλνκέα  

Άμνλαο 3: Θεζκνέ θαη Γεκφζηεο ΠνιηηηθΫο 

Άμνλαο 4: Σερλνινγέεο Τπνζηάξημεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο 

Άμνλαο 5: Πξφγξακκα ΞΫλσλ Γισζζψλ 
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 Σν Πξφγξακκα ηεο Κνηλάο ΦΪζεο πνπδψλ Ϋρεη δηΪξθεηα ηεζζΪξσλ (4) κελψλ θαη 

απεπζχλεηαη πξνο φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αλεμΪξηεηα απφ ηα επηζηεκνληθΪ πεδέα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο. Καιχπηεη δε Ϋλα επξχ θΪζκα γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ θαη απνζθνπεέ ζηελ 

απφθηεζε ελφο εληαένπ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ. 

 Σν Πξφγξακκα δηαξζξψλεηαη ζε πΫληε Ϊμνλεο. ΚΪζε Ϊμνλαο πεξηθιεέεη Ϋλαλ 

επηκΫξνπο θχθιν καζεκΪησλ ά/θαη εξγαζηεξέσλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κηα ζεκαηηθά ελφηεηα. 

Οη Ϊμνλεο απηνέ εέλαη νη αθφινπζνη:  

Άμνλαο 1
νο

: Γεκφζηα Γηνέθεζε 

Άμνλαο 2
νο

: Οηθνλνκέα 

Άμνλαο 3
νο

: Θεζκνέ θαη Γεκφζηεο ΠνιηηηθΫο 

Άμνλαο 4
νο

: Σερλνινγέεο Τπνζηάξημεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο 

Άμνλαο 5
νο

 Πξφγξακκα ΞΫλσλ Γισζζψλ 

 ην πιαέζην ησλ αλσηΫξσ εέλαη δπλαηά ε δηεμαγσγά εκβφιηκσλ δηαιΫμεσλ απφ 

εηδηθνχο επηζηάκνλεο ά εκπεηξνγλψκνλεο ζην ζπγθεθξηκΫλν γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηνπ 

εθΪζηνηε καζάκαηνο. 

 

Ζ δηδαθηηθά ψξα θΪζε καζάκαηνο ά εξγαζηεξένπ νξέδεηαη ζε πελάληα (50΄) ιεπηΪ. 

Ζ θιέκαθα βαζκνινγέαο γηα θΪζε κΪζεκα, εξγαζηάξην, ζεκηλΪξην ά εξγαζέα νξέδεηαη απφ ην 

Ϋλα (1) Ϋσο ην δΫθα (10). Ο βαζκφο κπνξεέ λα εέλαη αθΫξαηνο ά/θαη λα νξέδεηαη κε αθξέβεηα 

κΫρξη δχν (2) δεθαδηθΪ ςεθέα.  

Αλαβαζκνιφγεζε καζεκΪησλ, ζεκηλαξέσλ, εξγαζηεξέσλ θαη εξγαζηψλ δελ επηηξΫπεηαη, ελψ 

δηφξζσζε βαζκνχ επηηξΫπεηαη κφλν ζε πεξέπησζε πνπ Ϋρεη εκθηινρσξάζεη πξνθαλάο 

παξαδξνκά ά αζξνηζηηθφ ζθΪικα θαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ Ϋγγξαθν ηνπ αξκφδηνπ 

δηδΪζθνληνο θαη απφθαζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δ..Γ.Γ.Α.  

Σα γξαπηΪ βαζκνινγνχληαη θαη παξαδέδνληαη ζηελ Δ..Γ.Γ.Α. απφ ηνπο δηδΪζθνληεο – 

βαζκνινγεηΫο εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβά ηνπο. 

Ζ βαζκνινγέα ησλ καζεκΪησλ, εξγαζηεξέσλ, ζεκηλαξέσλ θαη εξγαζηψλ ηεο θνηλάο θΪζεο, 

θαηαρσξέδεηαη ζην ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη ηνλ αηνκηθφ 

ππεξεζηαθφ θΪθειν θΪζε εθπαηδεπνκΫλνπ, αλαθνηλψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο 

Δ..Γ.Γ.Α. θαη αλαξηΪηαη ζηνλ πέλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ρνιάο. Ζ ελεκΫξσζε ησλ 

εθπαηδεπνκΫλσλ ζρεηηθΪ κε ηε βαζκνινγέα δχλαηαη λα παξΫρεηαη θαη κε θΪζε Ϊιιν πξφζθνξν 

κΫζν.  
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ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΚΟΗΝΖ ΦΑΖ 

ΚΟΗΝΖ ΦΑΖ ΠΟΤΓΩΝ (4 μήνερ) 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ / ΔΜΗΝΑΡΗΟ / ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΩΡΔ 

ΚΦ-00 ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ 

 

ΑΞΟΝΑ 1: ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΚΦ-Μ01 ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 20 

ΚΦ-Μ02 ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΗ ΚΡΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟΤ 20 

ΚΦ-Μ03 Ο ΔΝΧΗΑΚΟ ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 23 

ΚΦ-01 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 15 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 78 

ΑΞΟΝΑ 2: ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΚΦ-Μ04 ΓΗΔΘΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 20 

ΚΦ-Μ05 ΓΗΚΑΗΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 20 

ΚΦ-Μ06 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΥΧΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 20 

ΚΦ-Μ07 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 17 

ΚΦ-02 ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ  20 

ΚΦ-03 ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΚΑΗ Δ..Π.Α 20 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 117 

ΑΞΟΝΑ 3: ΘΔΜΟΗ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

ΚΦ-Μ08 ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 20 

ΚΦ-Μ09 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΚΑΗ ΘΔΜΟΗ ΣΖ Δ.Δ. 20 

ΚΦ-Μ10 ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 26 

ΚΦ-Μ11 ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΥΔΔΧΝ 20 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 86 

ΑΞΟΝΑ 4: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΚΦ-Δ01 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 26 

ΚΦ-Δ02 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 20 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 46 

ΑΞΟΝΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ 

ΚΦ-Ξ01 ΑΓΓΛΗΚΑ  29 

ΚΦ-Ξ02 ΓΑΛΛΗΚΑ – ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ – ΗΠΑΝΗΚΑ – ΗΣΑΛΗΚΑ 29 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 58 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 385 

                                                 


 Σν εηζαγσγηθφ ζεκηλΪξην δελ πεξηιακβΪλεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Δ..Γ.Γ.Α. θαη δελ ππνινγέδεηαη 

ζηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηεο ΚΒ‟ Δθπαηδεπηηθάο εηξΪο. Απνηππψλεηαη φκσο ζηνλ πέλαθα γηα λα ηνληζζεέ ε 

ζπκκεηνρά ηνπ ζηελ νκνγελνπνέεζε ησλ ζπνπδαζηψλ. 



- 10 - 

ΚΦ-00: ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

 θνπφο ηνπ εκηλαξένπ εέλαη ε παξνπζέαζε ηεο Δζληθάο ρνιάο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

θαη Απηνδηνέθεζεο (ΔΓΓΑ) κΫζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ηεο πξφγξακκα, ηνλ θαλνληζκφ 

ζπνπδψλ θαη ην νξγαλφγξακκΪ ηεο, θαζψο θαη νη ζρΫζεηο ηεο κε ηηο Ϊιιεο κνλΪδεο θαη 

δηεπζχλζεηο ηνπ Δζληθνχ ΚΫληξνπ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Απηνδηνέθεζεο (ΔΚΓΓΑ). 

 Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ζπνπδαζηΫο ζα απνθηάζνπλ κηα πιάξε εηθφλα γηα ηελ 

εθπαέδεπζά ηνπο ζηελ ΔΓΓΑ κε φιεο ηηο δξΪζεηο πνπ απηά απαηηεέ.  

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

 Παξνπζέαζε ηεο ΔΓΓΑ  

 Παξνπζέαζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο (ΗΝΔΠ) 

 Παξνπζέαζε ηεο ΜνλΪδαο Σεθκεξέσζεο θαη Καηλνηνκέαο (ΜΟΣΔΚ) 

 Ζ ΟξγΪλσζε ησλ πνπδψλ ζηελ ΔΓΓΑ (Φηινζνθέα θαη ηφρνη) 

 Παξνπζέαζε ηεο Οξγαλσηηθάο Γνκάο ηεο ΔΓΓΑ 

 Παξνπζέαζε ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ: 

o Οη ΦΪζεηο πνπδψλ 

o Οη Θεκαηηθνέ Άμνλεο  

o Πξαθηηθά Δθπαέδεπζε  

o ΣειηθΫο Δξγαζέεο 

 Καλνληζκφο πνπδψλ (Γηθαηψκαηα θαη Τπνρξεψζεηο πνπδαζηψλ) 

 ΘΫκαηα Γηνηθεηηθάο ΜΫξηκλαο  

 Ζ Βηβιηνζάθε ηνπ ΔΚΓΓΑ  

 ΓηΪξζξσζε ηεο ΚΒ‟ Δθπαηδεπηηθάο εηξΪο ζε ΔθπαηδεπηηθΪ ΚιηκΪθηα 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ (Ν/Α) 

 

 ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ζεκηλαξένπ ζα δνζεέ ζηνπο ζπνπδαζηΫο ην απαξαέηεην 

ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ζε ςεθηαθά κνξθά (ελδεηθηηθΪ θαλνληζκφο ζπνπδψλ, πξφγξακκα θαη 

ρξνλνδηΪγξακκα ζπνπδψλ, δεκνζηνππαιιειηθφο θψδηθαο, θψδηθαο δηνηθεηηθάο δηαδηθαζέαο 

θ.α. ) 
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ΚΦ-Μ01: ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Σν κΪζεκα απνζθνπεέ ζηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηελ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ 

ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο ζχκθσλα κε ηελ αξρά ηεο λνκηκφηεηαο, ζηελ παξνπζέαζε φισλ ησλ 

κνξθψλ ειΫγρνπ,  θαη ζηελ εθπαέδεπζά ηνπο ζηε δηαδηθαζέα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Δηδηθφηεξα ζα αλαιπζνχλ  φιεο νη κνξθΫο ειΫγρνπ θαη ζπγθεθξηκΫλα: ν Ϋιεγρνο πνπ 

αζθεέηαη απφ ηα δηνηθεηηθΪ φξγαλα ζην πιαέζην ηεο ηεξαξρηθάο επνπηεέαο, ν 

θνηλνβνπιεπηηθφο Ϋιεγρνο, ν δηθαζηηθφο Ϋιεγρνο, ν Ϋιεγρνο πνπ δηελεξγεέηαη απφ ην 

πλάγνξν ηνπ Πνιέηε θαη ηηο ΑλεμΪξηεηεο ΑξρΫο ζην πιαέζην ηεο απνζηνιάο ηνπο, θαζψο θαη 

ν Ϋιεγρνο κΫζσ ησλ πΪζεο κνξθάο δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην 

ΚεθΪιαην Δ‟ ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο. 

 Θα παξνπζηαζηεέ ν ζεζκφο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, νη 

αξκνδηφηεηΫο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δηαθζνξΪο θαη ηεο θαθνδηνέθεζεο, νη 

κΫζνδνη ειΫγρνπ θαη ηα ειεγθηηθΪ πξφηππα, νη πξνυπνζΫζεηο γηα Ϋλα επηηπρεκΫλν Ϋιεγρν θαη 

ε δηελΫξγεηα ειΫγρσλ απφ κηθηΪ θιηκΪθηα. 

 Θα παξνπζηαζηεέ ην ψκα Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη νη 

αξκνδηφηεηΫο ηνπ, νη δηαδηθαζέεο επηζεψξεζεο θαη ειΫγρνπ πνπ αθνινπζνχληαη θαη ε 

ζχληαμε εθζΫζεσλ ειΫγρνπ φπσο επέζεο θαη ηα ηδηαέηεξα ζψκαηα θαη  νη ππεξεζέεο 

επηζεψξεζεο ειΫγρνπ θαη νη αξκνδηφηεηΫο ηνπο.. 

 Θα αλαιπζεέ ν Ϋιεγρνο λνκηκφηεηαο πνπ αζθεέηαη απφ ηελ θεληξηθά δηνέθεζε επέ ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ. 

 Θα παξνπζηαζηνχλ επέζεο κειΫηεο πεξηπηψζεσλ, ρσξέο λα απνθιεέεηαη θαη ε 

«θαηαζθεπά» νξηζκΫλσλ πιεπξψλ ησλ ππνζΫζεσλ απηψλ, νη νπνέεο ζα αλαδεηθλχνπλ 

δηΪθνξεο κνξθΫο κε ηάξεζεο ηεο λνκηκφηεηαο. Σα πξαθηηθΪ δεηάκαηα, πνπ ζα επηιεγνχλ, ζα 

Ϋρνπλ αλαθχςεη θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα επηζεψξεζεο θαη ειΫγρνπ ζεκαληηθψλ ππνζΫζεσλ. 

 ΔπηπιΫνλ ζα αλαιπζνχλ ζπγθεθξηκΫλεο πεξηπηψζεηο απφ ηελ ειεγθηηθά  εκπεηξέα, πνπ 

αλαδεηθλχνπλ πξνβιάκαηα, ηα νπνέα πξνθχπηνπλ θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο.  
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ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Δηάζηεο ΔθζΫζεηο ΓΔΓΓ-ΟΔΔ 

Δηάζηεο ΔθζΫζεηο ΔΔΓΓ 

«Γηνηθεηηθφο Κψδηθαο»  Αληψλεο Μαθξπδεκάηξεο-Μαξέα –ΖιηΪλα Πξαβέηα 

πειησηφπνπινο, Δπ. (2002) Δγρεηξίδην δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, 11ε Ϋθδνζε, Αζάλα 

ΣΪρνο, Α.Η. (2003) Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, Αζάλα 

ΜπΫζηια – Μαθξέδε, Δι. (2006) Έιεγρνο ηεο δηνίθεζεο: Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, Σψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

Σπληνληζηηθφ Όξγαλν Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ, Αζάλα 

ΔΚΓΓΑ-ΗΝΔΠ ( Γξ ΗσΪλλεο ΜΪξθνβηηο-Νηθφιανο Γνπιαδέξεο-ΠΫηξνο ΔιεπζεξηΪδεο) Ζ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΓΗΑΦΘΟΡΑ - ΔΛΔΓΚΣΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ 

 

Θεζκηθφ πιαέζην:  

(Ν.3074/2012 φπσο ηξνπνπνηάζεθε ,ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη)  

ΚΓΓ (Ν.2690/99 φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ν.2880/2001, 

Ν.3230/2004, Ν.3242/2004, Ν.3345/2005, 3448/2006, 3731/2008) 

χληαγκα ηεο ΔιιΪδαο 

 

ΑλακΫλεηαη, επέζεο, λα δνζεέ θαηΪιιειν αδηαβΪζκεην εκπεηξηθφ πιηθφ ζε θαθΫινπο, πνπ 

δηακνξθψλνληαη απφ ηηο δηΪθνξεο εηζεγάζεηο. Θα θαηαξηηζζνχλ ζπγθεθξηκΫλνη θΪθεινη, νη 

νπνένη ζα πεξηΫρνπλ ηα Ϋγγξαθα ζπγθεθξηκΫλσλ ππνζΫζεσλ κε ηελ αλαγθαέα γηα ην ρεηξηζκφ 

ηεο λνκνζεζέαο. 
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ΚΦ-Μ02: ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΗ ΚΡΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟΤ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Σν κΪζεκα απηφ απνζθνπεέ ζηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηα ελλνηνινγηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ηηο δηΪθνξεο θαηεγνξέεο ηεο δηνηθεηηθάο πξΪμεο, πνπ απνηειεέ ην βαζηθφ 

πξντφλ ηεο δηνηθεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ, πνπ ζα 

επηηξΫςνπλ ζην δεκφζην ππΪιιειν λα εθδέδεη δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο θαηΪ ηξφπν πνπ λα 

εγγπΪηαη ηε δηαζθΪιηζε ηεο ηάξεζεο ηεο λνκηκφηεηαο. ηα πιαέζηα ηνπ καζάκαηνο απηνχ, ζα 

αλαιπζεέ ηδέσο ε λφκηκε δηαδηθαζέα πνπ θαηαηεέλεη ζηελ Ϋθδνζε λφκηκεο δηνηθεηηθάο πξΪμεο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο λφκηκεο αηηηνιφγεζάο ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ζπνπδαζηΫο ζα 

απνθεχγνπλ θαηΪ ηε ζηαδηνδξνκέα ηνπο ηελ Ϋθδνζε Ϊθπξσλ δηνηθεηηθψλ πξΪμεσλ.  

  

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Ζ αξρά ηεο λνκηκφηεηαο.  

 Ζ αηνκηθά δηνηθεηηθά πξΪμε, δηαθξέζεηο ελλνηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ.  

 Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγΪλνπ, δηαθξέζεηο, κεηαβέβαζε.  

 Ζ δηαδηθαζέα παξαγσγάο δηνηθεηηθάο πξΪμεο.  

 Καλφλεο ιεηηνπξγέαο ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ. Οπζηψδεηο ηχπνη.  

 Κψδηθαο Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο 
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Αζάλα: Αλη. Ν. Ϊθθνπια. 
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ΚΦ-Μ03: Ο ΔΝΩΗΑΚΟ ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

 Ζ Δπξσπατθά Έλσζε απνηειεέ Ϋλαλ ηδηαέηεξν, φζν θαη ηδηφηππν, ρψξν παξαγσγάο 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Ζ ηδηνηππέα απηά ζπλέζηαηαη, κεηαμχ Ϊιισλ, ζην γεγνλφο φηη ε 

δηαδηθαζέα παξαγσγάο ησλ "επξσπατθψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ" δηεμΪγεηαη ζε Ϋλα 

πνιπεπέπεδν θαη πνιππαξαγνληηθφ, ηδηαηηΫξσο πεξέπινθν θαη ξεπζηφ ζεζκηθφ, πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβΪιινλ. θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε παξνρά εθαξκνζκΫλσλ γλψζεσλ γηα 

ηηο θχξηεο δηαδηθαζέεο παξαγσγάο ησλ Δπξσπατθψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. ΠαξνπζηΪδνληαη κε 

αλαιπηηθφ ηξφπν θαη κε ηε ρξάζε εθαξκνγψλ νη ζχγρξνλεο κΫζνδνη ζρεδηαζκνχ ησλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζην λΫν ζχλζεην θαη πνιπεπέπεδν πεξηβΪιινλ ηνπ «επξσπατθνχ 

δεκφζηνπ ρψξνπ». Αλαιχνληαη νη δηαδηθαζέεο, θαζψο θαη ε ζπκβνιά ησλ επηκΫξνπο 

ζεζκηθψλ θνξΫσλ δξΪζεο θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρΫζεσλ ζηελ αλΪπηπμε ησλ Δπξσπατθψλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ.  

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Σν κΪζεκα επηδηψθεη ηελ εκβΪζπλζε ζηα δεηάκαηα νξγΪλσζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπ 

επξσπατθνχ ελσζηαθνχ πνιηηηθνχ θαη ζεζκηθνχ ζπζηάκαηνο, θαζψο θαη ηελ εμνηθεέσζε ησλ 

θνηηεηψλ κε ηελ "πξαγκαηηθά" ιεηηνπξγέα ηνπ.  

 ΚαηΪ ζπλΫπεηα, επηρεηξεέηαη ε αλΪιπζε ηεο ελσζηαθάο πνιηηηθάο δηαδηθαζέαο : α) ζε 

φιεο ηηο θΪζεηο θαη ηα ζηΪδηα αλΪπηπμάο ηεο (δηακφξθσζε, πινπνέεζε, αμηνιφγεζε), β) ζην 

ζχλνιν ησλ επηπΫδσλ δηνέθεζεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ επξσπατθφ δεκφζην ρψξν (ππεξεζληθφ, 

εζληθφ, ηνπηθφ), γ) ζην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ), εζληθψλ θαη 

δηεζληθψλ.  

 Ζ εκβΪζπλζε απηά ζηνρεχεη ζηελ αλαδάηεζε ησλ νξγαληθψλ αξκψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

δηαδξΪζεσλ κεηαμχ επηπΫδσλ θαη δξψλησλ, κε επέθεληξν ηφζν ηηο ηππηθΫο φζν θαη ηηο Ϊηππεο 

ζρΫζεηο θαη δηαδηθαζέεο, θαζψο θαη ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηνέθεζεο νη νπνέεο γλσξέδνπλ 

εθηεηακΫλε εθαξκνγά ζην ελσζηαθφ ζχζηεκα (benchmarking / best practices, απηνξξχζκηζε / 

ζπξξχζκηζε, απνθεληξσκΫλα ξπζκηζηηθΪ δέθηπα, απηφλνκνη επξσπατθνέ νξγαληζκνέ θ.α.). 

 Έκθαζε δέλεηαη ζην δάηεκα ηεο νξγΪλσζεο ησλ εζληθψλ δηνηθάζεσλ – θεληξηθά 

δηνέθεζε / ξπζκηζηηθΫο αξρΫο - γηα ηε δηαρεέξηζε ηεο «επξσπατθάο» ηνπο πνιηηηθάο ζε φια ηα 
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ζηΪδηα ηνπ πνιηηηθνχ θχθινπ, ησλ πξνβιεκΪησλ πξνζαξκνγάο θαη ησλ αιιειεπηδξΪζεσλ 

ησλ πνηθέισλ δηνηθεηηθψλ παξαδφζεσλ. 

 ΣΫινο ην κΪζεκα ζηεξέδεηαη: α) ζηελ αλαιπηηθά θαη ζπγθξηηηθά εμΫηαζε επηιεγκΫλσλ 

παξαδεηγκΪησλ πνιηηηθάο, κε βΪζε ηελ παξαδνζηαθά θαηΪηαμε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζε 

ξπζκηζηηθΫο, δηαλεκεηηθΫο, αλαδηαλεκεηηθΫο θαη θαηαζηαηηθΫο, β) ζηελ εθαξκνγά ησλ 

ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ ππνδεηγκΪησλ (ιρ. πνιπεπέπεδε δηαθπβΫξλεζε, ζπγθξηηηθά πνιηηηθά, 

λενζεζκηθά ζεσξέα θα), γ) ζηε ζπλδξνκά ζηειερψλ ηεο ειιεληθάο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο κε 

αθαδεκατθά θαη πξαθηηθά εκπεηξέα ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ επξσπατθψλ ζεκΪησλ θαη, δ) ζηε 

ζπζηεκαηηθά πξνεηνηκαζέα ησλ θνηηεηψλ κε βΪζε θαηΪινγν επηιεγκΫλσλ αλαγλσζκΪησλ. 
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ΚΦ-01: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

 Σν ζεκηλΪξην απνζθνπεέ ζηελ παξνρά ελφο ζπλφινπ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

γλψζεσλ πνπ ζπλεηζθΫξνπλ ζηελ εκπεηξηθά ζεκειέσζε θαη ηεθκεξέσζε ηεο ιάςεο ησλ 

απνθΪζεσλ.  

 πγθεθξηκΫλα, ζην ζεκηλΪξην πεξηγξΪθεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο Ϋξεπλαο (ππνζΫζεηο 

εξγαζέαο, κΫζνδνη Ϋξεπλαο, δεηγκαηνιεςέα), κΫζνδνη πεξηγξαθάο δεδνκΫλσλ (ζηαηηζηηθΪ 

κεγΫζε, γξαθηθΫο παξαζηΪζεηο), αλΪιπζε δεδνκΫλσλ θαη ιάςε απνθΪζεσλ, ζπγγξαθά 

απνηειεζκΪησλ (δνκά ηειηθψλ εξγαζηψλ, ζχληαμε βηβιηνγξαθέαο). 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ  

 

 ρεδηαζκφο Ϋξεπλαο 

 ΤπνζΫζεηο εξγαζέαο  

 Καζνξηζκφο Πιεζπζκηαθάο ΟκΪδαο 

 Καζνξηζκφο Μεζφδνπ ζπιινγάο δεδνκΫλσλ  

 ΑλΪγλσζε θαη εμνηθεέσζε κε βαζηθνχο δεέθηεο 

 ΑξηζκεηηθΫο κΫζνδνη παξνπζέαζεο δεδνκΫλσλ  

 ΓξαθηθΫο κΫζνδνη  

 ΑλΪιπζε ηαηηζηηθψλ ΓεδνκΫλσλ  

 πγγξαθά απνηειεζκΪησλ  

 Γνκά ηειηθψλ εξγαζηψλ 

 Βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξέσζε. 
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ΚΦ-Μ04: ΓΗΔΘΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

 Ζ νηθνλνκηθά αλΪπηπμε Ϋρεη πνιπδηΪζηαην ραξαθηάξα θαη απνηειεέ κηα δπλακηθά 

δηαδηθαζέα νηθνλνκηθάο δηεχξπλζεο θαη θνηλσληθάο αιιαγάο, ζεκαέλεη δε φρη απιά αχμεζε 

ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηάησλ κηαο ρψξαο αιιΪ βαζχηεξε κεηαιιαγά ηεο ζε επέπεδν 

δηΪξζξσζεο ηεο νηθνλνκέαο, ζεζκηθνχ πιαηζένπ, πξνζηαζέαο ηνπ θαηαλαισηά θαη ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, παηδεέαο, πγεέαο θ.η.ι. ην πιαέζην απηφ, ν ζθνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε 

παξνπζέαζε θαη αλΪιπζε ησλ ππνδεηγκΪησλ θαη ησλ ζεσξηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ 

κειΫηε ηεο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο. ΔπηπιΫνλ, ζα εμεηαζηνχλ νη κεζνδνινγηθΫο πξνζεγγέζεηο 

γηα ηελ πνζνηηθά εθηέκεζε ηνπ επηπΫδνπ αλΪπηπμεο, θαζψο θαη κέα ζεηξΪ απφ δεηάκαηα ηα 

νπνέα απνηεινχλ ηε βΪζε θαη ηνπ ζχγρξνλνπ επηζηεκνληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ φπσο, ε 

αληζφηεηα θαη ε θηψρηα. 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 ΥαξαθηεξηζηηθΪ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ 

 Μεζνδνινγέα θαη δεέθηεο κΫηξεζεο ηεο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο 

 ΑλΪπηπμε, αληζφηεηα θαη θηψρεηα 

 ΓεληθΫο ζεσξέεο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο θαη κεγΫζπλζεο 

 Γπτζκφο 

 ΚιαζζηθΪ θαη λενθιαζηθΪ ππνδεέγκαηα  

 ΚευλζηαλΪ ππνδεέγκαηα  

 ΜαξμηζηηθΪ θαη λενκαξμηζηηθΪ ππνδεέγκαηα 

 Ο ξφινο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκΫα ζηε δηαδηθαζέα ηεο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Βαΐηζνο, Κ. (2009), ΑξρΫο Οηθνλνκηθάο ΑλΪπηπμεο: Ζ Γπλακηθά ηεο Κνηλσληθάο-

Οηθνλνκηθάο Αλαπαξαγσγάο, Αζάλα: Κξηηηθά. 

Βαΐηζνο, Κ. θαη Μπαξηδψθα, Α. (2004), Αλαπηπμηαθά Οηθνλνκηθά: Κεέκελα Οηθνλνκηθάο 

θΫςεο θαη Κνηλσληθνχ Πξνβιεκαηηζκνχ, Αζάλα; Κξηηηθά. 
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ΡΫππαο, Π. Α. (2003), Οηθνλνκηθά ΑλΪπηπμε. Θεσξέεο θαη ηξαηεγηθΫο, Σφκνο Α θαη Σφκνο 

Β., Αζάλα: Παπαδάζεο.  

Thirlwall, A.P. (2003), ΜεγΫζπλζε θαη ΑλΪπηπμε Σφκνο Α' θαη Σφκνο Β', Αζάλα: 

Παπαδάζεο. 

Torado, M.P., (1998), Οηθνλνκηθά ηνπ Αλαπηπζζφκελνπ Κφζκνπ: Δηζαγσγά ζηηο ΑξρΫο, ηα 

Πξνβιάκαηα θαη ηελ Πνιηηηθά ηεο ΑλΪπηπμεο, Αζάλα: Gutenberg. 
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ΚΦ-Μ05: ΓΗΚΑΗΟ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΗ ΚΡΑΣΗΚΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Σν κΪζεκα απνζθνπεέ, αθελφο ζηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηα ελλνηνινγηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο δηνηθεηηθάο ζχκβαζεο θαη, αθεηΫξνπ, κε ην ζχζηεκα ζχλαςεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπκβΪζεσλ δεκνζέσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ ηζρχεη ζηελ 

ΔιιΪδα. Δπηδηψθεηαη, εηδηθφηεξα, ε απφθηεζε ησλ απαξαέηεησλ γλψζεσλ ηφζν σο πξνο ηε 

δηαδηθαζέα πνπ θαηαηεέλεη ζηε ζχλαςε δηνηθεηηθάο ζχκβαζεο φζν θαη σο πξνο ηε δηνηθεηηθά 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη κεηΪ ηε ζχλαςε ηεο δηνηθεηηθάο ζχκβαζεο θαη ζρεηέδεηαη 

κε ηελ εθηΫιεζά ηεο.  

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Πξνκάζεηεο αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη Ϋξγσλ (Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο) 

 Γηαγσληζκνέ (Δέδε δηαγσληζκψλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ Ϋξγσλ) 

 Γεκφζηεο πνιηηηθΫο πξνκεζεηψλ. ΔηδηθΪ πξνγξΪκκαηα πξνκεζεηψλ – ΖιεθηξνληθΫο 

πξνκάζεηεο.  

 πκβΪζεηο 

 Κνηλνηηθφ θαη εζληθφ λνκνζεηηθφ πιαέζην γηα ηε ζχλαςε δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ 

πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη Ϋξγσλ 

 Σα ελλνηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο δηνηθεηηθάο ζχκβαζεο θαη ε δηαθνξνπνέεζά ηεο 

απφ ηελ ηδησηηθά ζχκβαζε 

 Οη δηνηθεηηθΫο ζπκβΪζεηο δεκνζέσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

 Οη απνζπαζηΫο πξΪμεηο (δηαθάξπμε θαη ζπζηάκαηα δηαθεξχμεσλ, αμηνινγάζεηο, 

θαηαθπξψζεηο θ.ιπ.) 

 Ζ εθηΫιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβΪζεσλ θαη, ηδέσο, ησλ ζπκβΪζεσλ δεκνζέσλ Ϋξγσλ 

(ζπγθξηηηθνέ πέλαθεο, πξσηφθνιια θ.ιπ.) 

 Πξνιεπηηθφο Ϋιεγρνο - θνηλνβνπιεπηηθφο Ϋιεγρνο - δηθαζηηθά πξνζηαζέα. Ο 

δηθαζηηθφο Ϋιεγρνο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβΪζεσλ. 
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ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΓΫγιεξεο, Π. (2008), Γίθαην Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ Γεκνζίνπ, Αζάλα-Θεζζαινλέθε: Π. 

Ϊθθνπια.  

Μεηθέδεο, Υ. (2010), Γεκφζηεο πκβΪζεηο Μειεηψλ θαη πλαθψλ Τπεξεζηψλ, Αζάλα: 

Ννκηθά Βηβιηνζάθε.  

ΠαπαεπαγγΫινπ, Θ. (2004), Γεκφζηα Έξγα, Αζάλα-Θεζζαινλέθε: Ϊθθνπια.  
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ΚΦ-Μ06: ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε κεηΪδνζε ησλ απαξαέηεησλ εηζαγσγηθψλ γλψζεσλ ρσξνηαμέαο 

θαη ρσξηθάο αλΪπηπμεο ζηνπο ζπνπδαζηΫο, ψζηε λα θαηαλνάζνπλ ηε ζεκαζέα θαη ηελ αλαγθαηφηεηΪ 

ηνπο σο κΫζσλ γηα ηελ νινθιεξσκΫλε αλΪπηπμε.    

Δηδηθφηεξνο ζθνπφο απηνχ εέλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο ζπνπδαζηΫο κε ηνπο φξνπο, ηηο 

δηαδηθαζέεο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο Ϊζθεζεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ψζηε 

λα απνθηάζνπλ ηελ αλαγθαέα «επηρεηξεζηαθά» δεμηφηεηα θαη εηνηκφηεηα, πνπ ρξεηΪδνληαη γηα λα 

επηηειΫζνπλ ην Ϋξγν ηνπο ζηηο ππεξεζέεο ηνπο. 

Δπέζεο, ην κΪζεκα ζθνπεχεη λα εμνπιέζεη ηνπο ζπνπδαζηΫο κε θξηηηθά πξνζΫγγηζε ησλ 

ζχγρξνλσλ απφςεσλ θαη ζΫζεσλ γηα ηελ αζθνχκελε ζάκεξα ρσξνηαμηθά θαη πεξηβαιινληηθά πνιηηηθά, 

γηα ηνπο κεραληζκνχο ρΪξαμεο θαη εθαξκνγάο ηνπο, ψζηε λα ηνπο πξνεηνηκΪζεη γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ 

ζρεηηθψλ πξνβιεκΪησλ, πνπ ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπέζνπλ θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 ΓεληθΫο αξρΫο - κεζνδνινγηθΪ θαη ελλνηνινγηθΪ δεηάκαηα (ε εμΫιημε ησλ αληηιάςεσλ 

γηα ην ζρεδηαζκφ, νξηζκνέ βαζηθψλ ελλνηψλ θιπ) 

 Ζ ρσξνηαμέα θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ζην δηεζλΫο θαη επξσπατθφ πιαέζην (ηζηνξηθφ, 

ρσξνηαμηθά πνιηηηθά ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ηνπ ζπκβνπιένπ ηεο Δπξψπεο) 

 Ζ ζεκαζέα ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ ρσξηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

νινθιεξσκΫλε  ρσξηθά αλΪπηπμε ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επέπεδν. 

 Ζ ρσξνηαμηθά πνιηηηθά θαη ζρεδηαζκφο ζηελ ΔιιΪδα ζηελ Γ‟ Διιεληθά Γεκνθξαηέα  

(ζεζκηθφ πιαέζην, δηαδηθαζέεο, φξγαλα θαη  κΫζα ρΪξαμεο πνιηηηθάο θαη εθαξκνγάο, 

ηνπ ζρεδηαζκνχ, πξνγξΪκκαηα δξΪζεο θιπ) 

 Ζ Πεξηβαιινληηθά πνιηηηθά ζην δηεζλά ρψξν (δηεζλεέο νξγαληζκνέ ΟΖΔ, ΟΟΑ, ηΔ, 

θιπ) θαη ηελ Δπξσπατθά Έλσζε 

 Ζ πνιηηηθά πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο ζηελ ΔιιΪδα. ηξαηεγηθΫο θαη 

πξνγξΪκκαηα εθαξκνγάο  
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ΚΦ-Μ07: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

 Σν κΪζεκα Ϋρεη σο ζθνπφ ηε κεηΪδνζε εηζαγσγηθψλ γλψζεσλ ζηνπο ζπνπδαζηΫο 

ζρεηηθΪ κε ηελ αλΪπηπμε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ απαξαηηάησλ 

εξγαιεέσλ θαη δηαδηθαζηψλ νηθνλνκηθάο δηαρεέξηζεο, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν θαη ηε 

δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο α΄ θαη β΄ 

βαζκνχ. Ηδηαέηεξε Ϋκθαζε δέλεηαη ζηνπο ηζνινγηζκνχο θαη ηα απνηειΫζκαηα ρξάζεο, θαζψο 

θαη ζην ξφιν ηεο ηακεηαθάο ππεξεζέαο θαη ζηηο δηαδηθαζέεο νηθνλνκηθάο δηαρεέξηζεο. 

Αλαιχνληαη επέζεο ζΫκαηα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ πιαηζένπ, πνπ δηΫπεη ηε ιεηηνπξγέα ησλ δχν 

βαζκψλ Απηνδηνέθεζεο. Απνζαθελέδεηαη ε ζεκειηψδεο Ϋλλνηα ηεο δεκνζηνλνκηθάο 

απηνηΫιεηαο θαη αλαιχνληαη νη δηαζΫζηκνη αλΪ θνξΫα πφξνη , ην ζεζκηθφ πιαέζην πνπ ηνπο 

πξνβιΫπεη θαζψο θαη νη δηαδηθαζέεο απφιεςάο ηνπο. ΣΫινο παξνπζηΪδεηαη ην πιΫγκα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ειΫγρσλ θαη ησλ επηκΫξνπο κνξθψλ ηνπο , θαζψο θαη νη θνξεέο πνπ εέλαη 

αξκφδηνη γηα ηε δηελΫξγεηΪ ηνπο.  

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Έζνδα – ΓαπΪλεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο (Ϋλλνηα - δηαθξέζεηο) 

 Πεξηερφκελν, δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο θαη Ϋιεγρνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ 

 Πεξηερφκελν, δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο θαη Ϋιεγρνο ηνπ Απνινγηζκνχ ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο – Ηζνινγηζκφο – ΑπνηειΫζκαηα ρξάζεο 

 Σακεηαθά Τπεξεζέα 

 Θεζκηθφ πιαέζην θαη δηαδηθαζέεο νηθνλνκηθάο δηαρεέξηζεο 

 Γεκνζηνλνκηθά ΑπηνηΫιεηα (Ϋλλνηα – πληαγκαηηθά θαη Θεζκηθά θαηνρχξσζε) 

 Ζ δεκνζηνλνκηθά απηνηΫιεηα ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο 

 Πφξνη ηεο ΠεξηθΫξεηαο 

o Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο (ιεηηνπξγηθΫο αλΪγθεο) 

o Πξφγξακκα Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ (επελδχζεηο) 

o Πφξνη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακεένπ ΑλΪπηπμεο 

 Πφξνη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο Α‟ βαζκνχ 
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o ΘεζκνζεηεκΫλνη πφξνη ( Κεληξηθνέ Απηνηειεέο Πφξνη – πιινγηθά Απφθαζε 

Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο) 

o ΠξνγξΪκκαηα Τπνζηάξημεο (Δηδηθφ Πξφγξακκα Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο – 

Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα «ΘεζΫαο» θ.Ϊ.) 

o ΛνηπΫο επηρνξεγάζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (ΜεηαβηβαζηηθΫο 

πιεξσκΫο – ρξεκαηνδνηηθΪ θέλεηξα – ρξεκαηνδφηεζε Γεκφζηαο Δπηρεέξεζεο 

Ύδξεπζεο & ΑπνρΫηεπζεο) 

o Φφξνη, ηΫιε, δηθαηψκαηα – εηζθνξΫο. Έλλνηα αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. 

o Ίδηνη πφξνη – Πεξηνπζέα 

o Γαλεηζκφο 

o ΚαηαλνκΫο θξαηηθψλ επηρνξεγάζεσλ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθάο 

Απηνδηνέθεζεο  

o Πφξνη θαη Ϋζνδα Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη επηρεηξάζεσλ ηεο Απηνδηνέθεζεο 

θαη ησλ ζπλδΫζκσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο  

 Έλλνηα, πεξηερφκελν θαη δηαθξέζεηο ησλ ειΫγρσλ. Έιεγρνη ινγαξηαζκψλ ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο  

 Σαθηηθνέ Έιεγρνη 

o Πξνιεπηηθφο Ϋιεγρνο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο  

o Καηαζηαιηηθφο Ϋιεγρνο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο. 

 Έθηαθηνη Ϋιεγρνη 

o Έθηαθηνη Ϋιεγρνη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ 

o Οηθνλνκηθνέ θαη Γηαρεηξηζηηθνέ Έιεγρνη ησλ πξσηνβΪζκησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζένπ Γηθαένπ 

απηψλ απφ ηελ νηθνλνκηθά επηζεψξεζε ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ 

o Έιεγρνη απφ ΔπηζεσξεηΫο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

θαη ΑπνθΫληξσζεο 

 Λνγνδνζέα ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο  

 ΜειΫηεο πεξηπηψζεσλ 
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ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Β.Γ. 17/5 –15/6 1959 «Πεξέ Οηθνλνκηθάο Γηνηθάζεσο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Γάκσλ θαη 

Κνηλνηάησλ»  

Γνχπηνο Γ. – ΣΪθεο Η. Οδεγφο χζηαζεο, ΟξγΪλσζεο θαη Λεηηνπξγέαο Σακεηαθάο Τπεξεζέαο 

ησλ Γάκσλ. Αζάλα: Δ.Δ.Σ.Α.Α., 2000 

Δγθχθιηνο 47/56455/22.10.04 «ΚαηΪξηηζε Πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ 

2005» 

Θενδψξνπ Η. Τα Έζνδα ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ. Θεζζαινλέθε: Ϋθδνζε ηδένπ, 2002 

ΚαξαλαζηΪζεο Μ. Τν Λνγηζηηθφ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ. Αζάλα: εθδ. ηδένπ, 1994 

ΚαξαλαζηΪζεο, ΜΪξθνο, Γ. Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο : Α΄ Σρέδην «Ι. 

Καπνδίζηξηαο» Ν. 2539/1997 ΦΔΚ Α΄ 244/97. Β΄ Σπκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 

2946/01 (ΦΔΚ Α΄ 224/2001). Αζάλα - Κνκνηελά: Α. Σξηαληαθχιιεο, 2002  

ΚαξαλαζηΪζεο Μ. Ζ Φνξνινγηθά Ννκνζεζέα ησλ Γάκσλ θαη ησλ Κνηλνηάησλ. Αζάλα: εθδ. 

ηδένπ, 1993 

Ν. 1828/1989 «Οηθνλνκηθά ΑπηνηΫιεηα ησλ Ο.Σ.Α.» 

Ν. 2539/1997 «πγθξφηεζε ηεο ΠξσηνβΪζκηαο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο»  

ΜπΫζηια – Βάθα Δπξηδέθε. Οη Οξγαληζκνέ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο σο Φνξεέο ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθάο Γξαζηεξηφηεηαο. Αζάλα: Ϊθθνπιαο, 1998 

ΜπΫζηια-Μαθξέδε, ΔιηζΪβεη. Ο Έιεγρνο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ην «Σψκα 

Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». Θεζζαινλέθε: Ϊθθνπιαο, 1999  

Νηθνιφπνπινο Κ. Οηθνλνκηθά Γηνέθεζε θαη Γηαρεέξηζε ησλ Ο.Σ.Α. Υαιθέδα , Ϋθδνζε ηνπ 

ηδένπ.2004 

Νηθνιφπνπινο Κ. Πεξέ ησλ Δζφδσλ Ο.Σ.Α, Υαιθέδα, Ϋθδνζε ηνπ ηδένπ.2006 

ΣΪηζνο Ν. Γεκνζηνλνκηθφ Σχζηεκα θαη Φνξνινγηθή Απνθέληξσζε. Πεξηνδηθφ «Σνπηθά 

Απηνδηνέθεζε-ΑπνθΫληξσζε», ηεχρνο 1(108), 1997 

ΣΪηζνο Ν. Γεκνζηνλνκηθή Απνθέληξσζε. Αζάλα: Σππσζάησ – ΓΪξδαλνο, 1999 

ΣδηβΪθεο Φ., θνπθά Α., Οηθνλφκνπ Κ. (εηζεγάζεηο). Έζνδα Σ.Α. Α‟ Βαζκνχ, Οηθνλνκηθά 

Γηνέθεζε θαη Λνγηζηηθφ, Πεξηνπζέα ησλ Ο.Σ.Α. Αζάλα: ΤΠΔΓΓΑ, 1998 

Σ.Π.Γ. Ζ Υξεκαηνδφηεζε ησλ O.Σ.Α. θαη νη Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλεέσλ. Αζάλα: Σ.Π.Γ., 1997 

ΥιΫπαο Ν., (2005), Ο Γεκαξρνο: Ο δήκαξρνο σο αηξεηφο εγέηεο, Αζάλα, Παπαδάζεο 
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ΚΦ-02: ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

 θνπφο ηνπ ζεκηλαξένπ εέλαη ε εθαξκνζκΫλε αλΪιπζε ζεκΪησλ δεκνζηνλνκηθάο 

πνιηηηθάο ζηελ ΔιιΪδα θαη ηελ Δπξσπατθά Έλσζε. Δηδηθφηεξα, εμεηΪδεηαη ην ζεζκηθφ 

πιαέζην θαη ηα φξγαλα Ϊζθεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθάο πνιηηηθάο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

Δπέζεο, εμεηΪδεηαη ην πιαέζην ηεο δεκνζηνλνκηθάο πνιπκεξνχο επνπηεέαο θαη εηδηθφηεξα, ην 

χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη ΑλΪπηπμεο θαη ε Γηαδηθαζέα Τπεξβνιηθνχ Διιεέκκαηνο. ηε 

ζπλΫρεηα αλαιχεηαη θαη ν Ϊιινο ππιψλαο καθξννηθνλνκηθάο πνιηηηθάο ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο θαη ηεο Δπξσδψλεο, ε λνκηζκαηηθά πνιηηηθά. Σα παξαπΪλσ πξνζεγγέδνληαη απφ ηελ 

πιεπξΪ ηεο νηθνλνκηθάο ζεσξέαο (ζεσξέα Ϊξηζησλ λνκηζκαηηθψλ πεξηνρψλ, λνκηζκαηηθΫο 

ελψζεηο θ.ιπ.). 

 ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ ζεκηλαξένπ αλαιχεηαη ν δεκφζηνο ηνκΫαο ζηελ ΔιιΪδα, 

ηδηαέηεξα φζνλ αθνξΪ ην κΫγεζνο θαη ηε δνκά ησλ δεκνζέσλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ, ηφζν 

δηαρξνληθΪ φζν θαη ζε ζρΫζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε. ΣΫινο, εμεηΪδνληαη δηΪθνξα ζΫκαηα 

ζρεηηθΪ κε ην Ϋιιεηκκα θαη ην ρξΫνο ηνπ δεκνζένπ θαη αλαιχνληαη πηπρΫο ηνπ ζΫκαηνο ηεο 

δεκνζηνλνκηθάο βησζηκφηεηαο.  

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

1. Ζ δεκνζηνλνκηθά θαη λνκηζκαηηθά πνιηηηθά ζηελ Δ.Δ. θαη ηελ Δπξσδψλε 

 Σν ζεζκηθφ πιαέζην 

 Σν Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ χζηεκα 

 Ο Κνηλνηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

 Σν χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη ΑλΪπηπμεο 

 

2. Ο δεκφζηνο ηνκΫαο ζηελ ΔιιΪδα 

 ΜΫγεζνο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα 

 Ζ θνξνινγέα ζηελ ΔιιΪδα 

 Οη δεκφζηεο δαπΪλεο ζηελ ΔιιΪδα 

 Γεκφζηνο ηνκΫαο θαη Δζληθνέ Λνγαξηαζκνέ 

 Έιιεηκκα θαη ΥξΫνο 
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ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

De Grauwe, P. (2008), Τα νηθνλνκηθά ηεο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο, Αζάλα: Παπαδάζεο. 

Rosen, H., Gayer Σ., ΡΪπαλνο, Β. θαη ΚαπιΪλνγινπ, Γ. (2009), Γεκφζηα Οηθνλνκηθή- Α‟ 

Τφκνο, Αζάλα: Κξηηηθά. 

Rosen, H., Gayer, T, ΡΪπαλνο, Β. θαη ΚαπιΪλνγινπ, Γ. (2009), Γεκφζηα Οηθνλνκηθή-Β‟ 

Τφκνο, Αζάλα: Κξηηηθά. 

Καξαβέηεο, Ν. (2008), Γεκφζην Φξένο θαη Έιιεηκκα, Αζάλα: Γηφληθνο. 
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ΚΦ-03: ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΚΑΗ Δ..Π.Α.  

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

Σν κΪζεκα απηφ αθνξΪ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ θαη ην ΔΠΑ θαη 

ζθνπφο ηνπ εέλαη λα παξΫρεη ζηνπο ζπνπδαζηΫο (1) κηα νινθιεξσκΫλε αληέιεςε ζρεηηθΪ κε 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο ηεο ΔιιΪδαο θαη (2) κηα αλαιπηηθά 

θαηαγξαθά ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε ρξεκαηνδφηεζε, 

ηελ πινπνέεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ θαη 

ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκΪησλ. 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Θεσξέα δεκνζέσλ επελδχζεσλ. Οη ηΪζεηο εμΫιημεο ησλ δεκνζέσλ επελδχζεσλ ζηελ 

ΔιιΪδα θαη δηεζλψο. Πνιηηηθά θαη πξνγξΪκκαηα δεκνζέσλ επελδχζεσλ. 

Υξεκαηνδφηεζε δεκνζέσλ επελδχζεσλ. ΒαζηθΪ κεγΫζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ. Απνινγηζκφο, Ηζνινγηζκφο. Γεκφζηνη ππφινγνη, επζχλεο, 

απαιιαγά. 

 Δμεηδέθεπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζένπ ιεηηνπξγέαο ησλ δεκνζέσλ επελδχζεσλ. ΑλΪιπζε 

βαζηθψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκΪησλ, απνθΪζεσλ θαη εγθπθιέσλ δηαηαγψλ. 

ΑξρΫο πξνυπνινγηζκνχ, δηαδηθαζέα ζχληαμεο, ςάθηζεο θαη εθηΫιεζεο απηνχ. 

Γηαδηθαζέα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Ϋξγσλ, Ϋιεγρνη ΠΓΔ, ειεγθηηθΫο αξρΫο.  

 Δμεηδέθεπζε θαη αλΪιπζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζένπ ΑλαθνξΪο, 

ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα ΔΠΑ, Γηαρεέξηζε, παξαθνινχζεζε, ρξεκαηνδφηεζε 

θαη Ϋιεγρνο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκΪησλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακεέσλ 

θαη ηνπ Σακεένπ πλνράο.  

 Γηαδηθαζέεο ζχληαμεο Σερληθψλ Γειηέσλ, κΫζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκΪησλ 

δεκνζέσλ επελδχζεσλ, αλΪιπζε θφζηνπο νθΫινπο (Cost benefit analysis) θαη νη 

εθαξκνγΫο ηεο ζε δηΪθνξεο θαηεγνξέεο Ϋξγσλ (κεγΪια Ϋξγα, Ϋξγα πνπ δεκηνπξγνχλ 

Ϋζνδα, θιπ). ΑλΪπηπμε παξαδεηγκΪησλ.  
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ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Βηβιηνγξαθέα  

 

ΜπΪξκπαο Ν. (2002), Σηνηρεία Γεκνζηνλνκηθνχ Γηθαίνπ, Αζάλα Θεζζαινλέθε: Ϊθθνπιαο  

ΓΫξνληαο Α. (2002), Γεκφζην Οηθνλνκηθφ Γίθαην, Αζάλα – Κνκνηελά: Ϊθθνπιαο   

Γεσξγαθφπνπινο Θ. (1997), Δηζαγσγή ζηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, Αζάλα: Δθδφζεηο ΜπΫλνο  

ΚαξΪγησξγαο Γ. (1981), Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 2 – νη Γεκνζηνλνκηθνί Θεζκνί, Αζάλα: 

Παπαδάζεο  

ΚιανπδΪηνπ Μ. (2009), Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, Αζάλα: Κξηηηθά 

 

ΠεγΫο  

 

Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο- ΔηζεγεηηθΫο εθζΫζεηο 

Νφκνη «Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ θ.α.» 

Δ..Π.Α. θαη ζρεηηθΪ θεέκελα  

Δγθχθιηνη ΚαηΪξηηζεο ηνπ Π.Γ.Δ. 

Καλνληζκνέ (ΔΚ) «Πεξέ Γεληθψλ ΓηαηΪμεσλ γηα ηα ΓηαξζξσηηθΪ Σακεέα» 

Νφκνο 2860/2000 «Γηαρεέξηζε, παξαθνινχζεζε θαη Ϋιεγρνο ηνπ ΚΠ θ.α.» 

ΦΪθεινο ζεκεηψζεσλ 
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ΚΦ-Μ08: ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ  

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

 θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε θαηαλφεζε απφ ην ζπνπδαζηά ησλ γεληθφηεξσλ 

δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκΪησλ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηάκαηνο, ηεο πειαηεηαθάο 

πνιηηηθάο θνπιηνχξαο πνπ δηακνξθψζεθε κΫζα απφ ηηο ινγηθΫο πξνζαξκνγάο ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηάκαηνο ζηελ ειιεληθά θνηλσλέα θαη θπξέσο νη φξνη θαη νη ζπλζάθεο 

ηεο θνηλσληθάο ζπλνράο φπσο δηακνξθψζεθαλ απηΫο κεηΪ ηνλ εκθχιην πφιεκν θαη ηδηαέηεξα 

κεηΪ ηελ θαηΪξξεπζε ηεο δηθηαηνξέαο.  

 ΜΫζσ ηεο αλΪιπζεο απηάο, επηδηψθεηαη ε θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ εέραλ 

απηΫο νη δηεξγαζέεο γηα ηε ζρΫζε θξΪηνπο θαη νηθνλνκέαο ζηε ρψξα καο, γηα ηα πξνβιάκαηα 

ιεηηνπξγέαο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, ηε δηΪβξσζά ηεο απφ ηηο πειαηεηαθΫο ζρΫζεηο θαη ηελ 

ζπλεπαθφινπζε απαμέσζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ δεκνζέσλ ππαιιάισλ, γηα ηελ 

αδπλακέα δηακφξθσζεο καθξνπξφζεζκεο αλαπηπμηαθάο πνιηηηθάο θαη ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκΪησλ, αιιΪ θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ νδάγεζαλ ηε ρψξα καο ζηε 

ζεκεξηλά νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά θξέζε. Κξέζε ε νπνέα ζηνηρεηνζεηεέ ην κεγαιχηεξν 

ζηνέρεκα-πξφθιεζε πνπ αληηκεησπέδεη ε ρψξα καο κεηΪ ην ηΫινο ηνπ εκθπιένπ πνιΫκνπ. 

θνπφο, δειαδά, ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ πνπ νδάγεζαλ ζηε ζεκεξηλά θξέζε, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ νη 

φξνη ππΫξβαζάο ηεο κε εηδηθφ θΫληξν ηελ αλαδηακφξθσζε θαη αλαδηνξγΪλσζε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο σο εξγαιεένπ δηεμφδνπ απφ ηελ νηθνλνκηθά θξέζε.  

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Ο πξψηκνο ζπληαγκαηηζκφο θαη θνηλνβνπιεπηηζκφο ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. 

Ζ θαζνιηθά ςεθνθνξέα θαη ε αξρά ηεο δεδεισκΫλεο. Σν θαηλφκελν ηνπ πξψηκνπ 

Κνηλνβνπιεπηηζκνχ 

 Οη πειαηεηαθΫο ινγηθΫο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιεπηηζκνχ 

 Ζ παζνινγέα ηεο ζρΫζεο δεκνζένπ-ηδησηηθνχ 

 Οη θξέζεηο ηνπ κεζνπνιΫκνπ 

 Ο εκθχιηνο πφιεκνο, ιφγνη θαη απνηειΫζκαηα 
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 Ο ζηξαηφο σο θαζεζησηηθά δχλακε ζηε κεηεκθπιηαθά πεξένδν. Ζ πεξένδνο ηνπ 

«θξΪηνπο ησλ εζληθνθξφλσλ» 

 Ζ θαηΪξξεπζε ηεο δηθηαηνξέαο θαη ε κεηαπνιέηεπζε 

 Σα θφκκαηα σο θαζεζησηηθά δχλακε ζηελ πεξένδν ηεο κεηαπνιέηεπζεο. Κφκκαηα θαη 

νκΪδεο ζπκθεξφλησλ 

 ΠειαηεηαθΫο θαη λενπειαηεηαθΫο δνκΫο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηάκαηνο 

 χλδεζε ζηελ ΔΟΚ, Ϋληαμε ζηελ Δ.Δ, Ϋληαμε ζηελ επξσδψλε 

 Ζ δηφγθσζε ηνπ θξαηηθνχ ηνκΫα (πγεέα, παηδεέα, ζπληΪμεηο, ΓΔΚΟ) 

 ΑπνβηνκερΪληζε, ζπξξέθλσζε ηεο γεσξγέαο. Οη 5 ηνκεέο πνπ απνηεινχλ ην 

παξαδνζηαθφ (Ναπηηιέα, Σνπξηζκφο) θαη ην λΫν θΫληξν βΪξνπο ηεο νηθνλνκέαο 

(ηξΪπεδεο, θαηαζθεπΫο, ηειεπηθνηλσλέεο) 

 Ο πξνυπνινγηζκφο, ην ρξΫνο, ην Ϋιιεηκκα, ην ηζνδχγην πιεξσκψλ 

 Ζ θνξνδηαθπγά θαη ε θνηλσληθά δηαζηξσκΪησζε (εμαηξΫζεηο, θνξνδηαθπγά, 

εηζθνξναπνθπγά). Φνξνινγηθά «αζπιέα» θαη θνηλσληθά αληζφηεηα 

 ΠειαηεηαθΫο δνκΫο θαη ζρΫζεηο θξΪηνπο-πνιέηε. Μέα ηδηφηππε πνιηηηθά θνπιηνχξα 

 Σν Ϋιιεηκκα σο δεέθηεο ζπζζψξεπζεο πφξσλ θαη θνηλσληθάο αληζφηεηαο 

 Ζ ζχγρξνλε νηθνλνκηθά θξέζε ρξΫνπο θαη ειιεέκκαηνο σο απνηΫιεζκα ηεο δεχηεξεο 

θΪζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθάο θξέζεο θαη ηεο αλαδηΪηαμεο ησλ ζηφρσλ ηεο 

δηεζλνχο θεξδνζθνπέαο 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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ΒαξβαξΫζνο, Κ. (2002), Έθζεζε επέ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Πξνβιάκαηνο ηεο ΔιιΪδνο, Αζάλα: 

αββΪιαο. 
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Σήκεξα, Αζάλα: Καζηαληψηεο. 

ΒεξΫκεο, Θ. (επηκ.) (2009), Ο Μεηαμάο θαη ε Δπνρή ηνπ, Αζάλα: Δπξαζέα. 

Βνχιγαξεο, Γ. (2001), Η Διιάδα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, Αζάλα: ΘεκΫιην. 
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ΚΦ-Μ09: ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΗ ΘΔΜΟΗ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

 θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηα δεηάκαηα 

ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ηφζν ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν φζν θαη 

ζάκεξα κεηΪ ηε ζΫζε ζε ηζρχ ηεο πλζάθεο ηεο Ληζζαβφλαο (1/12/2009). Ζ Ϋκθαζε δέλεηαη 

ζηε λνκηθά-ζεζκηθά δηΪζηαζε ηνπ Δλσζηαθνχ νηθνδνκάκαηνο, ψζηε λα παξαζρεζνχλ νη 

απαξαέηεηεο γλψζεηο ηφζν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ελνπνηεηηθνχ θαηλνκΫλνπ, φζν θαη γηα ηελ 

αλΪπηπμε ησλ βαζηθψλ δεμηνηάησλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ «επξσπατθψλ ζεκΪησλ» ζηελ 

ππεξεζέα. 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Σν πεξηερφκελν ηνπ καζάκαηνο πεξηιακβΪλεη: 

ΗζηνξηθΪ πξνιεγφκελα: Ίδξπζε θαη εμΫιημε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, απφ ηηο 

Κνηλφηεηεο ζηελ Έλσζε. Σν θξΪηνο ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε (Ϋληαμε, απνρψξεζε, 

ηξνπνπνέεζε ησλ πλζεθψλ, θαλνληθά θαη απινπνηεκΫλε δηαδηθαζέα). ΠεγΫο θαη αξρΫο ηνπ 

ελσζηαθνχ δηθαένπ. ρΫζεηο ελλφκσλ ηΪμεσλ: αξρά ηεο απηνλνκέαο ηεο ελσζηαθάο Ϋλλνκεο 

ηΪμεο, ζρΫζεηο δηεζλνχο θαη ελσζηαθάο Ϋλλνκεο ηΪμεο, ζρΫζεηο ελσζηαθάο θαη εζληθάο 

Ϋλλνκεο ηΪμεο, αξρά ηεο ππεξνράο, αξρά ηνπ ακΫζνπ απνηειΫζκαηνο. Ζ θαηΪξγεζε ηνπ 

ζπζηάκαηνο ησλ ππιψλσλ, νη αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο απνθιεηζηηθΫο / ζπληξΫρνπζεο / 

ππνζηεξηθηηθΫο, ε αξρά ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο. ΘεζκηθΪ φξγαλα θαη 

νξγαληζκνέ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ξφινο, ζχλζεζε θαη δηαδηθαζέεο ιάςεο απφθαζεο). Ζ 

λνκνζεηηθά ιεηηνπξγέα ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε, ε ζπλάζεο λνκνζεηηθά δηαδηθαζέα θαη νη 

εηδηθΫο λνκνζεηηθΫο δηαδηθαζέεο, νη λνκνζεηηθΫο πξΪμεηο / θαη‟ εμνπζηνδφηεζε πξΪμεηο / 

εθηειεζηηθΫο πξΪμεηο, νη Καλνληζκνέ / Οδεγέεο / ΑπνθΪζεηο. Σν δηθαηνδνηηθφ ζχζηεκα ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ε Ϋλλνκε πξνζηαζέα. Ζ πξνζηαζέα ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ 

ζηελ ΔΈ (λνκνινγέα ηνπ ΓΔΔ, ν ΥΪξηεο ησλ Θεκειησδψλ ΓηθαησκΪησλ ηεο ΔΔ, ε ζρΫζε κε 

ηελ ΔΓΑ θαη ην ΔΓΓΑ). Ζ ΗζαγΫλεηα ηεο Έλσζεο. Υψξνο ειεπζεξέαο, αζθΪιεηαο θαη 

δηθαηνζχλεο (Ϋιεγρνη ζηα ζχλνξα, Ϊζπιν, κεηαλΪζηεπζε, αζηπλνκηθά θαη δηθαζηηθά 

ζπλεξγαζέα ζε αζηηθΫο θαη πνηληθΫο ππνζΫζεηο). Οη θνηλνηηθΫο ειεπζεξέεο (βαζηθά λνκνζεζέα 

θαη ζεκεέα ηξηβάο κε ηελ αληέζηνηρε ειιεληθά) θαη νη πνιηηηθΫο ηεο Έλσζεο, 
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ΚΔΠΠΑ/ΔΠΑΑ, Οηθνλνκηθά θαη Ννκηζκαηηθά Έλσζε (γεληθά αλαθνξΪ ζηηο ζηξαηεγηθΫο 

επηινγΫο). 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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ΚΦ-Μ10: ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Σν κΪζεκα απνζθνπεέ ζηε παξνπζέαζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, ζεσξηψλ θαη πνιηηηθψλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ Σνπηθά θαη ηελ Πεξηθεξεηαθά ΑλΪπηπμε. Οη ζπνπδαζηΫο ζα απνθηάζνπλ 

κηα νινθιεξσκΫλε εηθφλα ησλ ζεκΪησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εζληθά πεξηθεξεηαθά πνιηηηθά, ηνλ 

ξφιν ησλ πεξηθεξεηψλ ζηελ αλαπηπμηαθά δηαδηθαζέα, ηε ιεηηνπξγέα, ηελ νξγΪλσζε θαη ηηο 

πνιηηηθΫο ηεο ηνπηθάο θαη πεξηθεξεηαθάο Απηνδηνέθεζεο. Δπέζεο ζα παξνπζηαζηνχλ ζΫκαηα 

εηδηθψλ πνιηηηθψλ αλΪπηπμεο ζηνλ θνηλσληθφ, ηνλ πνιηηηζηηθφ θαη ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκΫα.  

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Θεσξέεο Πεξηθεξεηαθψλ Αληζνηάησλ 

 Ζ Οηθνλνκηθά ΠεξηθΫξεηα (Οξηζκφο θαη θαηΪηαμε, πζηάκαηα Σαμηλφκεζεο 

Πεξηθεξεηψλ, ΜΫζνδνη ΟξηνζΫηεζεο, ΥαξαθηεξηζηηθΪ δηΪθξηζεο Πεξηθεξεηψλ ζηε 

Γηεζλά Πξαθηηθά, πεξηθΫξεηα Γηνηθεηηθά ΟξγΪλσζε) 

 Πεξηθεξεηαθά Πνιηηηθά: θνπνέ, ηφρνη, ηξαηεγηθά θαη ΜΫζα- Αμηνιφγεζε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ 

 Διιεληθά θαη Δπξσπατθά Πεξηθεξεηαθά Πνιηηηθά θαη Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο 

 Πεξηθεξεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ζηελ ΔιιΪδα 

 ΔηδηθΫο ΠνιηηηθΫο Σνπηθάο ΑλΪπηπμεο 

 Ζ Πνιηηηζηηθά Πνιηηηθά σο ζπζηαηηθφ ΑλΪπηπμεο ζε Σνπηθφ, Πεξηθεξεηαθφ θαη 

Δζληθφ Δπέπεδν 

 Σνπξηζκφο θαη ΑλΪπηπμε 

 ΚνηλσληθΫο ΠνιηηηθΫο θαη ΑλΪπηπμε 

 πλΫξγεηεο γηα δηακφξθσζε ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ ΑλΪπηπμεο. 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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Παπαδάζεο. 
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ΚΦ-Μ11: ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ 

 

I. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Σν κΪζεκα Ϋρεη σο βαζηθφ ζθνπφ λα βνεζάζεη ηνπο ζπνπδαζηΫο λα θαηαλνάζνπλ ηε 

δηακφξθσζε ηνπ πιαηζένπ ηφζν ησλ εζληθψλ, φζν θαη ησλ επξσπατθψλ θνηλσληθψλ 

πνιηηηθψλ. Απηφ ζεσξεέηαη σο πεδέν θνηλσληθάο παξΫκβαζεο, ηδσκΫλν ππφ ην πξέζκα ηεο 

θνηλσληθάο κεηαβνιάο θαη ηεο ζπγθξηηηθάο δηΪζηαζεο, αιιΪ θαη θΪησ απφ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ, πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνπο θφιπνπο ηεο ρψξαο καο θαη ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο γηα ην ζεκαληηθφ ξφιν, πνπ νη θνηλσληθΫο αιιαγΫο δηαδξακαηέδνπλ ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηάκαηνο.  

 Δπηπξφζζεηα, επηδηψθεηαη λα πξνζεγγέζεη ηα πξφηππα, ηα κνληΫια πνπ εθθξΪδνληαη 

κΫζα απφ ηηο επηκΫξνπο πνιηηηθΫο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηε κεηαλΪζηεπζε, ηηο έζεο 

επθαηξέεο, ηηο πνιηηηθΫο γηα ηα ΑκΔΑ, λα ζΫζεη εξσηάκαηα γηα ηελ παξνχζα αλαδηΪξζξσζε 

θαη ην κΫιινλ ηεο θνηλσληθάο πνιηηηθάο ζηελ Δπξψπε θαη ζηε ρψξα καο, λα πεξηγξΪςεη ηε 

δηακφξθσζε πνιηηηθάο κΫζα απφ ηηο πνιηηηθάο ιεηηνπξγέεο ησλ δηαθφξσλ νξγΪλσλ, λα 

ζπλνςέζεη ηελ αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθά ζηνπο δηΪθνξνπο ηνκεέο ηεο θνηλσληθάο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο θαη λα θαηαγξΪςεη ηα κΫηξα, πνπ πξνηΪζεθαλ ά ειάθζεζαλ ζηελ 

Δπξσπατθά Έλσζε ζηνλ ηνκΫα ηεο απαζρφιεζεο, κεηαλΪζηεπζεο θαη πσο απηΪ 

κεηαιιΪρζεθαλ ζηε ρψξα καο. 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Σν πιαέζην ηεο θνηλσληθάο πνιηηηθάο ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε 

 Σν ηΫινο ηεο απαζρφιεζεο; 

 Οη αληζφηεηεο ζηελ εξγαζέα 

 Απαζρφιεζε θαη ΑκΔΑ 

 ΒαζηθΫο αξρΫο θνηλσληθάο πνιηηηθάο θαη θξΪηνο πξφλνηαο 

 Κνηλσληθά ελαξκφληζε, ζχγθιηζε, ζπλνρά 

 Σα φξγαλα ηεο θνηλσληθάο πνιηηηθάο ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε 
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 Οη πνιηηηθΫο ζηάξημεο ηεο λφκηκεο κεηαλΪζηεπζεο κΫζα απφ ηηο ζπλφδνπο ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο, ησλ Δζληθψλ ρεδέσλ ΓξΪζεο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη Δζληθφ 

ρΫδην ΓξΪζεο γηα ηελ ελζσκΪησζε 

 ΓνκΫο ζηάξημεο θνηλσληθάο πνιηηηθάο ζε Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ επέπεδν 

 ΔπξσπατθΪ δέθηπα  

Θεζκνέ θαη πνιηηηθΫο γηα ηελ απαζρφιεζε  

 Σν ζεζκηθφ πιαέζην ηεο απαζρφιεζεο  

 Σα φξγαλα ηεο Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο ηεο Δ.Δ. 

 Γηακφξθσζε Πνιηηηθάο Απαζρφιεζεο κΫζα απφ ηηο ζπλφδνπο ηνπ πκβνπιένπ 

Ζ ζηξαηεγηθά θαη ηα κΫηξα γηα ηελ Απαζρφιεζε  

 Οη θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο 

 Ζ δεκηνπξγέα ησλ Δζληθψλ ρεδέσλ ΓξΪζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε 

 Ζ αλνηθηά κΫζνδνο ζπληνληζκνχ 

Οη εμειέμεηο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαη ε αιιαγά ηνπ εξγαζηαθνχ πξνηχπνπ 

 Ζ αλΪπηπμε ηεο επειημέαο ηεο εξγαζέαο θαη νη ζπλΫπεηΫο ηεο  

 Οη εμειέδεηο ζην ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηνπ ηξφπν 

δηακφξθσζεο ησλ κηζζψλ 

 Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο ζηελ επηρεέξεζε θαη ηηο εξγαζηαθΫο ζρΫζεηο 

ΜειΫηε Πεξέπησζεο 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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final. 

(7/3/2002), Vers d‟ Accroissement de la Participation au Marché du Travail et la Promotion 
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ΑΞΟΝΑ 4: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
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ΚΦ-Δ01: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ 

ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ  

 

 θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε αλΪπηπμε δεμηνηάησλ γηα ηελ πξνηππνπνέεζε ησλ 

δεκφζησλ εγγξΪθσλ βΪζεη ζχγρξνλσλ πξνηχπσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο (π.ρ. Καλνληζκφο 

Δπηθνηλσλέαο Γεκνζέσλ Τπεξεζηψλ), ειεθηξνληθά Ϋληαμε δηνηθεηηθψλ εγγξΪθσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζηε ξνά εξγαζηψλ κηαο ππεξεζέαο θαη ησλ βαζηθψλ δεμηνηάησλ Δπηθνηλσληψλ 

θαη Πιεξνθνξηθάο γηα ηελ νξγΪλσζε θαη παξνπζέαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηφζν ζην δηαδέθηπν 

φζν θαη ζε Ϋλα θιαζζηθφ αθξναηάξην. 

ηφρνο εέλαη : 

 ε ελεκΫξσζά γηα ηελ εηζαγσγά θαη ηελ εμΫιημε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε 

 ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε εξγαιεέα πξνηππνπνέεζεο εγγξΪθσλ θαη πηλΪθσλ 

ζην WORD ζε κηα δνκά Ϊκεζα επαλαρξεζηκνπνηνχκελε  

 ε εμνηθεέσζε κε ηελ επεμεξγαζέα θαη αλΪδεημε δεδνκΫλσλ κε ρξάζε ηνπ EXCEL  

 ε αλΪδεημε βΫιηηζησλ ηερληθψλ ειεθηξνληθάο δηαρεέξηζεο εγγξΪθσλ 

 ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε κεζνδνινγέεο θαη ηερληθΫο παξνπζηΪζεσλ 

 ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ην ινγηζκηθφ δεκηνπξγέαο παξνπζηΪζεσλ 

POWERPOINT  

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. ΔιιεληθΪ Γεκφζηα Γέθηπα 

 ΔιιεληθΪ Γεκφζηα Γέθηπα – Παξνράο Σειεπηθνηλσληψλ 

 Γηαδηθαζέεο εγθαηΪζηαζεο, ζπληάξεζεο, επΫθηαζεο δηθηχσλ ζην δεκφζην ηνκΫα 

 Γέθηπν Γεκφζηαο Γηνέθεζεο «ΤΕΔΤΞΗ» 

 

2. Ζιεθηξνληθφ Έγγξαθν/ Γεκηνπξγέα Πξφηππνπ απφ Ϋγγξαθν 

 Αλαγθαηφηεηα Πξνηππνπνέεζεο εγγξΪθσλ 

 χληαμε θαη Γηακφξθσζε πξνηχπσλ  

 Μνξθνπνέεζε πξνηχπσλ 

 Δηζαγσγά απηφκαησλ παξακεηξηθψλ πεδέσλ 

 Δηζαγσγά αληηθεηκΫλσλ ζπκβφισλ θιπ. 

 Απνζάθεπζε πξνηχπσλ 

 

3. Δπεμεξγαζέα Πξφηππνπ ζην WORD -Υξάζε πξνηχπσλ 

 Άλνηγκα πξφηππνπ  

 Σξνπνπνέεζε πξφηππνπ 
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 Κνηλά ρξάζε πξφηππνπ ζε δέθηπν  

 Γεκηνπξγέα εγγξΪθσλ θαη πηλΪθσλ βΪζε πξνηχπσλ. 

 Πεξηάγεζε θαη ρξάζε δηαζΫζηκσλ πξνηχπσλ ζε ηνπηθφ επέπεδν θαη ζην δηαδέθηπν 

 

4. Οκαδνπνέεζε θαη Κσδηθνπνέεζε Πξνηχπσλ 

 Γηαρεέξηζε πξνηχπσλ 

 Καηεγνξηνπνέεζε πξνηχπσλ-Κσδηθνπνέεζε πξνηχπσλ 

 πζρΫηηζε εγγξΪθσλ ζε ζπζηάκαηα ξνάο εξγαζηψλ  

 

5. Δπεμεξγαζέα ΠηλΪθσλ ζην ΔXCEL 

 Δηζαγσγά ζην EXCEL 

 Γηαρεέξηζε δεδνκΫλσλ κε ην EXCEL 

 Γεκηνπξγέα γξαθεκΪησλ 

 ΒαζηθΫο ζπλαξηάζεηο -SUM, AVERAGE, IF, COUNT IF, SUM IF 

 ΜεξηθΪ Αζξνέζκαηα 

 Πέλαθεο θνξκνχ 

 

6. χδεπμε πξνηχπσλ θαη ΒΪζεσλ δεδνκΫλσλ 

 Γεκηνπξγέα βαζηθνχ αξρεένπ-εγγξΪθνπ  

 Οξηζκφο Πεγάο δεδνκΫλσλ WORD - EXCEL 

 .χδεπμε αξρεέσλ-εγγξΪθσλ 

 Γηαρεέξηζε θαη εθηχπσζε απνηειεζκΪησλ 

 

7. Ζιεθηξνληθά Γηαρεέξηζε ΔγγξΪθσλ 

 Ζιεθηξνληθφ πξσηφθνιιν 

 Ζιεθηξνληθά Γηαθέλεζε ΔγγξΪθσλ 

 Ζιεθηξνληθά Γηαρεέξηζε ΔγγξΪθσλ 

 ΘΫκαηα ΑζθΪιεηαο Ζιεθηξνληθνχ ΔγγξΪθνπ 

 

8.Μεζνδνινγέα, ΣερληθΫο, Σερλνινγέεο ΠαξνπζηΪζεσλ  

 Μεζνδνινγέα θαη ΣερληθΫο ΠαξνπζηΪζεσλ  

 Γεκηνπξγέα παξνπζηΪζεσλ -Δηζαγσγά ζην Powerpoint  

 Πξφηππα παξνπζηΪζεσλ, ελζσκΪησζε θαη δηαρεέξηζε αληηθεηκΫλσλ 

 ΔηδηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θαη εθΫ, πξνβνιά παξνπζηΪζεσλ 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Γ. ΓηαθνγηΪλεο, Τν κεγάιν βηβιίν ηνπ WORD, Δθδφζεηο ΑΝUBIS, 2003 

ΓηδαθηηθΫο εκεηψζεηο ΔΓΓ, «Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ», Αζάλα 2005 

Ed Bott and Carl Siechert, Microsoft Windows XP Inside out, Microsoft Press, 2004 
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Mary Millhollon and Katherine Murray, Microsoft Office Word 2003 Inside out, Microsoft 

Press, 2004 

Craig Stinson and Mark Dodge, Microsoft Office Excel 2003 Inside out, Microsoft Press, 

2004 

Online Training Solutions Inc, Microsoft Office Word 2003 Step by Step, Microsoft Press, 

2003 

Curtis Frye, Microsoft Office Excel 2003 Step by Step, Microsoft Press, 2003 

Various Authors, Microsoft Office 2003 Super Bible eBook, Wiley Publishing, Inc., 2003 

Brent Heslop, David Angell and Peter Kent, Word 2003 Bible, Wiley Publishing, Inc., 2003 

ΞαξρΪθνο, Κσλζηαληέλνο Η., Καξνιέδεο, Γεκάηξηνο Α., Microsoft Office Excel 2003, Άβαθαο  

Tanenbaum, Andrew S. (ΜεηΪθξαζε ηπιηαλΪθεο Β.), Γίθηπα Υπνινγηζηψλ, 1996 (Πξψηε 

Διιεληθά Έθδνζε 2000), Δθδφζεηο Παπαζσηεξένπ. 

Faithe Wempen, Powerpoint 2003 Bible, Wiley 2003 

http://office.microsoft.com/en-us/training/HA102262291033.aspx- 2003 Office System 

training courses 

Ellen Finkelstein, How to do everything with Microsoft Office Powerpoint 2003, Mc Graw 

Hill Osborne 2003 

http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/default.aspx 

http://www.papasotiriou.gr/product.gbook.asp?pfid=566432&prid=254853&deid=0
http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/default.aspx
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ΚΦ-Δ02: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ  

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε αλΪδεημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο θαη 

επηθνηλσληψλ γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο εηζαγσγάο, αλΪπηπμεο θαη αμηνπνέεζεο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ (Π) θαη βΪζεσλ δεδνκΫλσλ (ΒΓ)  ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε.  

Διδικόηεπα, επιδιώκεηαι η εξοικείωζη ηων ζποςδαζηών με μεθοδολογίερ 

ανάλςζηρ, ζσεδιαζμού και ανάπηςξηρ πληποθοπιακών ζςζηημάηων κάνονηαρ σπήζη ηος 

ζςγκεκπιμένος επγαλείος MS ACCESS.  

  

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. ΒαζηθΫο Ϋλλνηεο θαη ΑλΪπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ  

 Οξηζκφο θαη ζηνηρεέα Π  

 Καηεγνξέεο Π 

 ΒαζηθΫο  Λεηηνπξγέεο Π 

 Κχθινο Εσάο αλΪπηπμεο Π 

 ΣερληθΫο ΑλΪιπζεο θαη ρεδέαζεο ζπζηεκΪησλ – παξαδεέγκαηα 

 

2. Δηζαγσγά ζηηο ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ 

 Οξηζκνέ ΒΓ θαη πζηεκΪησλ Γηαρεέξηζεο ΒΓ 

 Πιενλεθηάκαηα θαη κεηνλεθηάκαηα ρξάζεο πζηεκΪησλ Γηαρεέξηζεο ΒΪζεσλ 

ΓεδνκΫλσλ - ΓΒΓ 

 Καηεγνξέεο Υξεζηψλ 

 ΜνληΫια ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ 

 ρεζηαθΫο βΪζεηο δεδνκΫλσλ (Πέλαθεο, πεδέα, ζρΫζεηο, θιεηδηΪ θ.ιπ.) 

 Ζ Γιψζζα SQL 

 Σν πεξηβΪιινλ ιεηηνπξγέαο ελφο ζρεζηαθνχ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο βΪζεσλ 

δεδνκΫλσλ (π.ρ. MS Access) 

 Γεκηνπξγέα κηαο λΫαο βΪζεο δεδνκΫλσλ - Υξάζε ηνπ Οδεγνχ ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ - 

Γεκηνπξγέαο θελάο βΪζεο δεδνκΫλσλ - Υξάζε ηεο βνάζεηαο ηεο MS Access 
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3. Παξνπζέαζε ΜειΫηεο Πεξέπησζεο  

 ΠαξΪδεηγκα ζηαδηαθάο αλΪπηπμεο ζε MS Access, ζΫκαηνο πνπ ζρεηέδεηαη κε ηελ 

Γεκφζηα Γηνέθεζε  

 

4. Γηαρεέξηζε ΠηλΪθσλ 

 Πέλαθεο (Tables) - Οδεγνέ (Wizards) - Όςε ζρεδέαζεο - Όςε ρξάζεο - Γεκηνπξγέα 

πέλαθα κε ρξάζε ηνπ νδεγνχ (Wizard) - Γεκηνπξγέα πέλαθα κε ην εξγαιεέν ζρεδέαζεο 

Οξηζκφο πεδέσλ 

 Σχπνη δεδνκΫλσλ - Ηδηφηεηεο πεδέσλ - ΜΪζθα εηζαγσγάο ζηνηρεέσλ 

 Πξσηεχνλ θιεηδέ (Primary Key) - Οξηζκφο θαλφλα εγθπξφηεηαο πέλαθα  

 Δπξεηάξηα (Indexes) 

 Γηαγξαθά πηλΪθσλ - Μεηνλνκαζέα πηλΪθσλ - Μεηνλνκαζέα πεδέσλ - Παξεκβνιά - 

αληηγξαθά - δηαγξαθά - κεηαθέλεζε πεδέσλ 

 Αιιαγά ηδηνηάησλ - ηχπσλ δεδνκΫλσλ - Αιιαγά πξσηεχνληνο θιεηδηνχ - Φέιηξα 

δεδνκΫλσλ  

 Δέδε ρΫζεσλ – χλδεζε ΠηλΪθσλ 

 Δπεμεξγαζέα δεδνκΫλσλ ζε πέλαθα 

 Δηζαγσγά δεδνκΫλσλ απφ εμσηεξηθΫο πεγΫο – Δμαγσγά / χλδεζε κε εμσηεξηθΫο 

πεγΫο δεδνκΫλσλ 

 

5. Δξσηάκαηα ζε ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ 

 Οη φςεηο ηνπ Query tool ηεο MS Access - Όςε ζρεδέαζεο (Design View) - Όςε 

ρξάζεο (Datasheet View) - Όςε SQL (SQL View) - Σν QBE - Δέδε εξσηεκΪησλ 

(ζχληνκε πεξηγξαθά)  

 Δξσηάκαηα επηινγάο (Select Queries) - Γεκηνπξγέα εξσηάκαηνο κε ρξάζε νδεγνχ 

(Wizard) - Γεκηνπξγέα εξσηάκαηνο κε ην εξγαιεέν ζρεδέαζεο 

 Δπηινγά, δηαζχλδεζε πηλΪθσλ - Δπηινγά πεδέσλ πηλΪθσλ - Καζνξηζκφο ηδηνηάησλ 

πεδέσλ - Δηζαγσγά θξηηεξέσλ επηινγάο - Υξάζε εκεξνκεληψλ θαη σξψλ ζηα θξηηάξηα 

– Σαμηλφκεζε 

 Δξσηάκαηα νκαδνπνέεζεο εγγξαθψλ (Sum Queries) - Group By, Count, Sum, 

Expressions (θ.ιπ.) - Υξάζε παξακΫηξσλ ζηα εξσηάκαηα - Δξσηάκαηα δηαζηαχξσζεο 

(Crosstab Queries) - Eξσηάκαηα ελεξγεηψλ (Action Queries) - Δξσηάκαηα 
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ΔλεκΫξσζεο (Update Queries) - Eξσηάκαηα ΠξνζΪξηεζεο (Append Queries) - 

Δξσηάκαηα Γηαγξαθάο (Delete Queries) - Δξσηάκαηα Γεκηνπξγέαο Πέλαθα (Create 

Table Queries) 

 

6. ΑλΪπηπμε Φνξκψλ 

 Υξάζεηο ησλ θνξκψλ - ΞελΪγεζε ζηηο θφξκεο  

 Γεκηνπξγέα κηαο θφξκαο - Γεκηνπξγέα απηφκαηεο θφξκαο - Γεκηνπξγέα θφξκαο κε 

ρξάζε ησλ νδεγψλ θνξκψλ (Forms Wizards) - ρΫζε θφξκαο – πέλαθα / εξσηάκαηνο 

 Όςεηο κηαο θφξκαο - Όςε ζρεδέαζεο (Design View) - Όςε Φφξκαο (Form View) - 

Όςε Φχιινπ δεδνκΫλσλ (Datasheet View) - Όςε πξνεπηζθφπεζεο εθηχπσζεο (Print 

Preview)  

 Αληηθεέκελα (controls) κηαο θφξκαο (Παξνπζέαζε, ρξάζε θΪζε αληηθεηκΫλνπ) - 

Γεκηνπξγέα κηαο θφξκαο κε εξγαιεέα ζρεδέαζεο  

 Σξνπνπνέεζε ηεο θφξκαο - χλζεηα πιαέζηα θαη πιαέζηα θαηαιφγσλ - Πιαέζηα 

ειΫγρνπ θαη θνπκπηΪ επηινγψλ 

 Αλαδπφκελεο θαη απνθιεηζηηθΫο θφξκεο 

 Γεπηεξεχνπζεο θφξκεο θαη πλδεδεκΫλεο θφξκεο 

 

7. ΑλΪπηπμε ΔθζΫζεσλ 

 Υξάζεηο ησλ εθζΫζεσλ - ΓηαθνξΫο θαη νκνηφηεηεο κε ηηο θφξκεο - ΞελΪγεζε ζηηο 

εθζΫζεηο - Βαζηθνέ ηχπνη εθζΫζεσλ - Γεκηνπξγέα κηαο Ϋθζεζεο - Γεκηνπξγέα 

απηφκαηεο Ϋθζεζεο - Γεκηνπξγέα Ϋθζεζεο κε ρξάζε ησλ νδεγψλ εθζΫζεσλ (Reports 

Wizards)  

 ρΫζε Ϋθζεζεο – πέλαθα / εξσηάκαηνο - Όςεηο κηαο Ϋθζεζεο - Όςε ζρεδέαζεο (Design 

View) - Γηακφξθσζε εθηχπσζεο Ϋθζεζεο - Όςε πξνεπηζθφπεζεο εθηχπσζεο  

 Γεκηνπξγέα κηαο Ϋθζεζεο κε εξγαιεέα ζρεδέαζεο - Σξνπνπνέεζε ηεο Ϋθζεζεο - 

Ηδηφηεηεο κηαο Ϋθζεζεο - Ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκΫλσλ κηαο Ϋθζεζεο - Δλφηεηεο ηεο 

Ϋθζεζεο θαη ζεκαζέα ηνπο. 

 Δπέπεδα νκαδνπνέεζεο Ϋθζεζεο - Τπνινγηδφκελα πεδέα - Γεκηνπξγέα δεπηεξεχνπζαο 

Ϋθζεζεο 
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8. Αμηνπνέεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ  

 Παξνπζέαζε βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ πινπνέεζεο πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκΪησλ ζηελ 

ειιεληθά θαη επξσπατθά Γεκφζηα Γηνέθεζε 

 ΠιεξνθνξηαθΪ πζηάκαηα Γηνέθεζεο θαη πζηάκαηα ππνζηάξημεο θαη ιάςεο 

απνθΪζεσλ (DCS) 

 Δπηπηψζεηο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ ζηνλ Αλαζρεδηαζκφ Γηαδηθαζηψλ θαη 

Οξγαλσηηθψλ Γνκψλ  

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΔπΪγγεινπ Κηνπληνχδε, «Μεζνδνινγέεο ΑλΪιπζεο & ρεδηαζκνχ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκΪησλ» Γ' Έθδνζε, Δθδφζεηο Δ.ΜπΫλνπ, (2009) 

Avison, D. and Fitzgerald, G., «Information Systems Development», (2006) 

Halpin T., Morgan T., «Information Modeling and Relational Databases: From Conceptual 

Analysis to Logical Design», (2008) 

R.Elmasri, S.B.Navathe, «Θεκειηψδεηο Αξρέο Σπζηεκάησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ» Σφκνο Α΄, 

Γέαπινο (2005)  

Silberschatz, Korth, Sudarshan, «πζηάκαηα ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ - Ζ Πιάξεο Θεσξέα ησλ 

ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ» , Δθδφζεηο Μ.Γθηνχξδαο - 4ε Έθδνζε, (2003) 

J. Ullman, J. Widom, «ΒαζηθΫο ΑξρΫο γηα ηα πζηάκαηα ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ», Δθδφζεηο 
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Microsoft Access Home Page: http://office.microsoft.com/en-us/access/ 

FAQ site about Microsoft Access: http://access.mvps.org/access/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
http://office.microsoft.com/en-us/access/default.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/access/
http://www.mvps.org/access
http://access.mvps.org/access/
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Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ΞΫλσλ Γισζζψλ εέλαη ε βειηέσζε θαη δηεχξπλζε ησλ 

δεμηνηάησλ πνπ εμαζθαιέδνπλ ηελ επηρεηξεζηαθά ρξάζε ηεο γιψζζαο, ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ 

φζν θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν, πξνθεηκΫλνπ ηα κειινληηθΪ ζηειΫρε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 

Απηνδηνέθεζεο λα θαηαζηνχλ ηθαλΪ λα επηθνηλσλνχλ κε επρΫξεηα κΫζα ζην ζχγρξνλν 

επξσπατθφ αιιΪ θαη δηεζλΫο πεξηβΪιινλ.  

Ζ ζηξαηεγηθά πνπ αθνινπζεέ ην Πξφγξακκα ΞΫλσλ Γισζζψλ εέλαη ε παξνρά 

ζρεδηαζκΫλσλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηάησλ, δέλνληαο ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζην ρεηξηζκφ 

εηδηθψλ ζεκΪησλ θαη νξνινγέαο, θαζψο θαη ζηελ εμνηθεέσζε ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ κε 

ζεζκηθνχο κεραληζκνχο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνπο αληέζηνηρνπο ηνκεέο αξκνδηφηεηαο ησλ 

δεκνζέσλ ιεηηνπξγψλ. 

Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ησλ καζεκΪησλ μΫλσλ γισζζψλ ζηελ Κνηλά ΦΪζε πνπδψλ εέλαη: 

 Ζ αλΪπηπμε ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηάησλ ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

κΫζα ζην ζχγρξνλν επξσπατθφ θαη δηεζλΫο πεξηβΪιινλ.  

 Ζ θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη φξσλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηνπο ζεκαηηθνχο Ϊμνλεο 

ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξΪκκαηνο ηεο Κνηλάο ΦΪζεο πνπδψλ. 

Γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγέαο ηνπ πξνγξΪκκαηνο μΫλσλ 

γισζζψλ, ιακβΪλνληαη ππφςε σο θξηηάξηα, ε πξνεγνχκελε εκπεηξέα ζηελ θΪζε γιψζζα, ε 

νκνηνγΫλεηα ησλ ηκεκΪησλ απφ πιεπξΪο επηπΫδνπ γισζζνκΪζεηαο, ν ελδεδεηγκΫλνο αξηζκφο 

ζπνπδαζηψλ αλΪ ηκάκα, ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιέαο Ϋηζη ψζηε λα εμαζθαιέδνληαη 

ππνδεηγκαηηθΪ πξφηππα θαη λα πξνθαιεέηαη παξαγσγηθφο δηΪινγνο θαζψο θαη ην επηζπκεηφ 

κε ηελ εηδηθά ζεκαηνινγέα πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιέαο. 

ΣΫινο, εέλαη βΫβαην φηη ν πνιηηηζκφο απνηειεέ ηζρπξφ θαηαιχηε ζηελ αλΪπηπμε κηαο 

ρψξαο θαη κπνξεέ λα αλαδεέμεη ηνπο ηνκεέο παξΫκβαζεο ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε 

Δπξσπατθφ επέπεδν. ΜΫζα απφ ηε δηδαζθαιέα ησλ μΫλσλ γισζζψλ πξνΪγεηαη ε ηδηαέηεξε ηνπ 

αμέα εληζρχνληαο Ϋηζη ηε δηαπνιηηηζκηθά Ϋθθξαζε ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ. Αθφκε, ηνπο 

θαιιηεξγεέηαη ε ζπλεέδεζε φηη αλάθνπλ ζε κηα επξχηεξε θνηλφηεηα πνιηηηζκηθψλ αμηψλ, κΫζα 

ζηελ νπνέα Ϋρνληαο σο εξγαιεέν επηθνηλσλέαο ηε γιψζζα ελζαξξχλνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ιαψλ θαη ηνλ επνηθνδνκεηηθφ δηαπνιηηηζκηθφ δηΪινγν. 
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ΗΗ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Ζ εθπαηδεπηηθά πξνζΫγγηζε πνπ Ϋρεη πηνζεηεζεέ απφ ηελ ΔΓΓΑ αθνινπζεέ κηα 

εληαηηθά καζεζηαθά δηαδηθαζέα, ε νπνέα νδεγεέ ζηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ κειινληηθψλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Απηνδηνέθεζεο 

πΪλσ ζε ζΫκαηα πνπ Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρΫζε κε ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Χο εθ ηνχηνπ ην 

Πξφγξακκα ΞΫλσλ Γισζζψλ επηθεληξψλεη ηε δξΪζε ηνπ ζηα αθφινπζα πεδέα:  

 ηελ πξνψζεζε ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ 

αμηνπνηψληαο ηελ ππΪξρνπζα εκπεηξέα θαη γλψζε ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ κΫζα απφ ηελ 

ελεξγεηηθά ζπκκεηνρά ηνπο. 

 ηελ εμΪζθεζε ησλ δεμηνηάησλ θαηαλφεζεο θεηκΫλσλ γξαπηνχ θαη 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, κε ζηφρν νη εθπαηδεπφκελνη, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηελ 

ΔΓΓΑ, λα αλαπηχμνπλ θαη λΫεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλέαο θαη αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ κε 

ζπλαδΫιθνπο ηνπο ζε Ϊιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη δηεζλψο, κε θχξην ζηνηρεέν 

ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα. 

 ηε ρξάζε ηερληθψλ θαη κεζνδνινγέαο κε δηαζεκαηηθά πξνζΫγγηζε, πνπ 

πξνΪγνπλ ηελ αιιειεπέδξαζε, ηελ εθπφλεζε ζπιινγηθψλ ζρεδέσλ δξΪζεο, ηε δηαζχλδεζε 

ηεο κΪζεζεο κε πξαγκαηηθΫο πεξηζηΪζεηο επηθνηλσλέαο, φπσο ζπκκεηνρά ζε παξνπζηΪζεηο, 

ζπλΫδξηα, θαη επξσπατθΫο επηηξνπΫο. 

 ηελ εμεηδέθεπζε ζε επζεέα θαη αληέζηξνθε κεηΪθξαζε, ε νπνέα βνεζΪ ζηελ 

θαηαλφεζε θαλνληζκψλ θαη θεηκΫλσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζε ζρΫζε κε ηελ θεέκελε 

λνκνζεζέα ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη απηνδηνέθεζεο ζηε ρψξα καο. 

 ηελ ηαρχξπζκε εμεηδέθεπζε ζηελ νξνινγέα θαη ζε εηδηθΪ ζΫκαηα πνπ 

αθνξνχλ θαέξηνπο ηνκεέο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Απηνδηνέθεζεο, φπσο Δπξσπατθνέ 

Θεζκνέ, Οηθνλνκέα, Απαζρφιεζε θαη Κνηλσληθά ΑζθΪιηζε, Τγεέα, ΝνκηθΪ ΘΫκαηα, 

ΠεξηβΪιινλ, Πνιηηηζκφο, Σνπξηζκφο, Ζιεθηξνληθά ΓηαθπβΫξλεζε. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη πξνΫξρεηαη απφ ηνλ Ϋληππν θαη 

ειεθηξνληθφ ηχπν. Δέλαη θαηΪιιεια ζρεδηαζκΫλν θαη δηακνξθσκΫλν απφ ηνπο εηζεγεηΫο 

ζχκθσλα πΪληα κε ην επέπεδν γισζζνκΪζεηαο ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ. 

ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη νη δεμηφηεηεο κΫζσ ησλ νπνέσλ επηδηψθεηαη ε πεξαηηΫξσ 

αλΪπηπμε ηεο μελφγισζζεο επηθνηλσλέαο ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ ηφζν ζην γξαπηφ φζν θαη ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν.  
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Γξαπηφο Λφγνο 

 θαηαλφεζε θεηκΫλσλ απμαλφκελνπ βαζκνχ δπζθνιέαο  

 αλΪιπζε πεξηερνκΫλνπ 

 γισζζνινγηθά επεμεξγαζέα 

 ηθαλφηεηα γξάγνξεο Ϊληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ γξαπηΪ θεέκελα 

 ηερληθΫο θαηΪξηηζεο εγγξΪθσλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

 θαηΪξηηζε θαη ζπκπιάξσζε εξσηεκαηνινγένπ 

 ζχληαμε αέηεζεο 

 ζχληαμε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο 

 ζχληαμε επηζηνιψλ 

 πεξέιεςε θεηκΫλσλ 

 ζχληαμε αλαθνξΪο 

 

Πξνθνξηθφο Λφγνο 

 ηθαλφηεηα ζηελ Ϊκεζε θαη πιάξε θαηαλφεζε λνεκΪησλ ζε ζΫκαηα απμαλφκελεο 

δπζθνιέαο (παξνπζέαζε ζΫκαηνο, απζεληηθνέ δηΪινγνη, ρξάζε νπηηθναθνπζηηθψλ 

κΫζσλ) 

 ηθαλφηεηα γξάγνξεο Ϋθθξαζεο κε ρξάζε δφθηκσλ φξσλ 

 δεμηφηεηεο επηθνηλσλέαο 

 δηαπξνζσπηθά επηθνηλσλέα 

 επηθνηλσλέα ζε κηθξΫο ά κεγαιχηεξεο νκΪδεο 

 ηερληθΫο δηαπξαγκαηεχζεσλ 

 ελαιιαγά ξφισλ  

 

 Ζ Ϋκθαζε ζηε δηδαζθαιέα ηεο μΫλεο γιψζζαο δέλεηαη ζε απηφ πνπ Ϋρεη νλνκαζηεέ 

Γιψζζα γηα Δηδηθνχο θνπνχο. Δέλαη σζηφζν θπζηθφ, ε δηδαζθαιέα ηεο Γιψζζαο γηα 

Δηδηθνχο θνπνχο λα πξνυπνζΫηεη ηε γλψζε ησλ γεληθψλ ζηνηρεέσλ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο μΫλεο 

γιψζζαο. Ζ Ϊξηηα γλψζε ησλ μΫλσλ γισζζψλ απνηειεέ ζεκαληηθφηαηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Απηνδηνέθεζεο ζην 

ζεκεξηλφ απαηηεηηθφ ηεο ξφιν. Ζ θαηΪξγεζε ησλ ζπλφξσλ αλΪκεζα ζηα επξσπατθΪ θξΪηε 

θαη ε απμαλφκελε θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ επξσπαέσλ εξγαδνκΫλσλ δεκηνχξγεζαλ λΫεο 

δπλαηφηεηεο αιιΪ θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζηειερψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκφζηνπ 
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ΣνκΫα γηα ζπλεξγαζέα κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο ζε ηΫηνην βαζκφ ψζηε ε αλΪγθε γηα βειηέσζε 

θαη επΫθηαζε ησλ δεμηνηάησλ ζηηο μΫλεο γιψζζεο λα θξέλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαγθαέα. 

 

 Ζ ΔΓΓΑ Ϋρεη αλαγλσξέζεη ηελ αλΪγθε απηάο ηεο γλψζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ, νη 

μΫλεο γιψζζεο ζρεδηΪδνληαη κε βΪζε α) ηελ θιέκαθα ησλ επηπΫδσλ γισζζνκΪζεηαο πνπ 

πξνηεέλεη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζην Δληαέν Δπξσπατθφ Πιαέζην ΑλαθνξΪο γηα ηελ 

ΔθκΪζεζε ησλ Γισζζψλ θαη β) ηα επέπεδα ηθαλφηεηαο (γεληθά ηθαλφηεηα, ηθαλφηεηεο ζηηο 

θαηεγνξέεο «πνπδΫο», «Δξγαζέα», «Κνηλσλέα θαη Σνπξηζκφο») φπσο Ϋρνπλ νξηζζεέ απφ ηελ 

ALTE (Association of Language Testers in Europe).
1
 ΔπηπιΫνλ ιακβΪλνληαη ππφςε θαη νη 

εηδηθΫο απαηηάζεηο ηνπ ρψξνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Απηνδηνέθεζεο. Καη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ην Πξφγξακκα ιεηηνπξγεέ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο επΫιηθηνπ ζπζηάκαηνο γλψζεσλ 

θαη δεμηνηάησλ (θαηαλφεζε / παξαγσγά πξνθνξηθνχ ιφγνπ, παξαγσγά γξαπηνχ ιφγνπ θαη 

θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ) κε ζηφρν ηελ νξγαληθά Ϋληαμε θαη ζπκβνιά ηνπ ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο ΔΓΓΑ. 

 

ηα πιαέζηα ηεο εθπαηδεπηηθάο δηαδηθαζέαο ηεο Δ..Γ.Γ.Α. νη εθπαηδεπφκελνη 

παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθΪ ηελ αγγιηθά γιψζζα, θαζψο θαη κέα δεχηεξε, ηελ νπνέα 

δειψλνπλ θαηΪ ηελ εγγξαθά ηνπο.  

 

Χο θχξηα γιψζζα ζεσξεέηαη ε μΫλε γιψζζα κε ηελ νπνέα νη εθπαηδεπφκελνη Ϋρνπλ εηζαρζεέ 

ζηελ Δ..Γ.Γ.Α. Όκσο, εθπαηδεπφκελνο πνπ Ϋρεη εηζαρζεέ κε μΫλε γιψζζα, γηα ηελ νπνέα δελ 

επαξθεέ ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ γηα ηε δεκηνπξγέα νκνηνγελνχο ηκάκαηνο, δειψλεη 

σο θχξηα γιψζζα ηελ αγγιηθά. Ο ειΪρηζηνο αξηζκφο εθπαηδεπνκΫλσλ γηα ηε δεκηνπξγέα, 

νκνηνγελνχο σο πξνο ην επέπεδν γισζζνκΪζεηαο, ηκάκαηνο μΫλεο γιψζζαο εέλαη νθηψ (8).  

 

Ζ επέδνζε επέ ηεο θχξηαο μΫλεο γιψζζαο ιακβΪλεηαη ππφςε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ βαζκνχ 

ζε θΪζε εθπαηδεπηηθά θΪζε. Ζ επέδνζε επέ ηεο δεχηεξεο μΫλεο γιψζζαο πνπ παξαθνινπζνχλ 

νη εθπαηδεπφκελνη δελ ιακβΪλεηαη ππφςε ζηε βαζκνινγέα, ζπκπεξηιακβΪλεηαη σζηφζν ζηνλ 

αηνκηθφ ππεξεζηαθφ ηνπο θΪθειν, φπνπ αλαθΫξεηαη ην επέπεδν ηεο γισζζνκΪζεηαο.    

                                                 

1
 H ALTE είλαη κία έλσζε εμεηαζηηθψλ θνξέσλ γισζζνκάζεηαο πνπ ηδξχζεθε ην 1990. Σηα κέιε ηεο ζπγθαηαιέγνληαη 

πνιινί απφ ηνπο θνξπθαίνπο παγθνζκίσο εμεηαζηηθνχο θνξείο γισζζνκάζεηαο (Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Goethe-Institut, 

Instituto Cervantes, Università per Stranieri di Perugia, Centre International d‟ Etudes Pedagogiques, θ.ά.).  
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Διδική Φάζη ποςδών: 
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 Σν Πξφγξακκα ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ εζηηΪδεη ζηελ εθαξκνζκΫλε θαη 

εμεηδηθεπκΫλε γλψζε θαη απνζθνπεέ ζηελ αλΪπηπμε ησλ επηζηεκνληθψλ δεμηνηάησλ θαη ηελ 

πςεινχ επηπΫδνπ επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ, θαζψο θαη ζηελ 

πξνεηνηκαζέα ηνπο γηα ηηο ζΫζεηο γηα ηηο νπνέεο πξννξέδνληαη. 

 

 Ζ Δηδηθά ΦΪζε πνπδψλ επηκεξέδεηαη ζε ηΫζζεξηο (4) δηαδνρηθνχο θχθινπο 

εθπαέδεπζεο: 

(α) Πξψηνο Κχθινο ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο, δηΪξθεηαο ηεζζΪξσλ (4) κελψλ. 

(β) Πξαθηηθά Δθπαέδεπζε, δηΪξθεηαο ηεζζΪξσλ (4) κελψλ. 

(γ) Γεχηεξνο Κχθινο ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο, δηΪξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ. 

(δ) Κχθινο εθπφλεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Σειηθψλ Δξγαζηψλ ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ, 

δηΪξθεηαο δχν (2) κελψλ. 

 

 Σα καζάκαηα / εξγαζηάξηα ηφζν ηνπ Πξψηνπ, φζν θαη ηνπ Γεχηεξνπ Κχθινπ 

Δμεηδέθεπζεο, δηαξζξψλνληαη θαη απηΪ ζε πΫληε Ϊμνλεο. ΚΪζε Ϊμνλαο αληηζηνηρεέ ζε κηα 

ζεκαηηθά ελφηεηα. Οη ελφηεηεο εέλαη νη αθφινπζεο:  

 

ΑΞΟΝΑ 1
νο

: Γεκφζηα Γηνέθεζε 

ΑΞΟΝΑ 2
νο

: Οηθνλνκέα 

ΑΞΟΝΑ 3
νο

: Θεζκνέ θαη Γεκφζηεο ΠνιηηηθΫο 

ΑΞΟΝΑ 4
νο

: Σερλνινγέεο Τπνζηάξημεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο 

ΑΞΟΝΑ 5
νο

: Πξφγξακκα ΞΫλσλ Γισζζψλ 
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Α’ Κύκλορ Μαθημάηων Δξειδίκεςζηρ 
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Ο Πξψηνο Κχθινο ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο  πεξηιακβΪλεη καζάκαηα, εξγαζηάξηα, 

εκεξέδεο, δηαιΫμεηο, εθπαηδεπηηθΫο επηζθΫςεηο θαη Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο, ην πιαέζην ησλ 

καζεκΪησλ θαη ησλ εξγαζηεξέσλ εέλαη δπλαηφ λα αλαηέζεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ε 

εθπφλεζε εξγαζηψλ θαη αζθάζεσλ. 

 

Σα καζάκαηα θαη ηα εξγαζηάξηα ηνπ Πξψηνπ Κχθινπ ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ παξΫρνπλ 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο Ϋλα δηεπηζηεκνληθφ ππφβαζξν γλψζεσλ θαη αξρψλ. ΜΫζσ ηεο 

εθαξκνγάο θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, νη εθπαηδεπφκελνη εμνηθεηψλνληαη κε ηηο 

ζεκειηψδεηο αξρΫο Ϊζθεζεο δεκφζηαο πνιηηηθάο θαη απνθηνχλ ζχγρξνλε δηνηθεηηθά 

αληέιεςε.  

 

Ζ δηδαθηηθά ψξα θΪζε καζάκαηνο ά εξγαζηεξένπ νξέδεηαη ζε πελάληα (50΄) ιεπηΪ. 

Ζ θιέκαθα βαζκνινγέαο γηα θΪζε κΪζεκα, εξγαζηάξην, ζεκηλΪξην ά εξγαζέα νξέδεηαη απφ ην 

Ϋλα (1) Ϋσο ην δΫθα (10). Ο βαζκφο κπνξεέ λα εέλαη αθΫξαηνο ά/θαη λα νξέδεηαη κε αθξέβεηα 

κΫρξη δχν (2) δεθαδηθΪ ςεθέα.  

Αλαβαζκνιφγεζε καζεκΪησλ, ζεκηλαξέσλ, εξγαζηεξέσλ θαη εξγαζηψλ δελ επηηξΫπεηαη, ελψ 

δηφξζσζε βαζκνχ επηηξΫπεηαη κφλν ζε πεξέπησζε πνπ Ϋρεη εκθηινρσξάζεη πξνθαλάο 

παξαδξνκά ά αζξνηζηηθφ ζθΪικα θαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ Ϋγγξαθν ηνπ αξκφδηνπ 

δηδΪζθνληνο θαη απφθαζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δ..Γ.Γ.Α.  

Σα γξαπηΪ βαζκνινγνχληαη θαη παξαδέδνληαη ζηελ Δ..Γ.Γ.Α. απφ ηνπο δηδΪζθνληεο – 

βαζκνινγεηΫο εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβά ηνπο. 

Ζ βαζκνινγέα ησλ καζεκΪησλ, εξγαζηεξέσλ, ζεκηλαξέσλ θαη εξγαζηψλ ηνπ Α‟ θχθινπ 

εμεηδέθεπζεο, θαηαρσξέδεηαη ζην ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. 

θαη ηνλ αηνκηθφ ππεξεζηαθφ θΪθειν θΪζε εθπαηδεπνκΫλνπ, αλαθνηλψλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηεπζπληά ηεο Δ..Γ.Γ.Α. θαη αλαξηΪηαη ζηνλ πέλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ρνιάο. Ζ 

ελεκΫξσζε ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ ζρεηηθΪ κε ηε βαζκνινγέα δχλαηαη λα παξΫρεηαη θαη κε θΪζε 

Ϊιιν πξφζθνξν κΫζν.  
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ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ Α’ ΚΤΚΛΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΦΑΖ 

 

Α’ ΚΤΚΛΟ ΔΗΓΗΚΖ ΦΑΖ ΠΟΤΓΩΝ (4 μήνερ) 
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ΔΓ-Μ01: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ  

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Ζ θαηαλφεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ κεζφδσλ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

Ϋξγνπ απνηειεέ ην ζθνπφ ηνπ ελ ιφγσ καζάκαηνο. Ο δηνηθεηηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

ζπγθξνηεέηαη απφ Ϋλα ζχλνιν κεζφδσλ πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο αλΪιπζεο δεδνκΫλσλ 

αλαγθαέσλ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγά θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ.  

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Αθνχ πξνζδηνξηζηνχλ νη δηΪθνξνη ηχπνη ηνπ δηνηθεηηθνχ Ϋξγνπ ηνπ ζπδεηνχληαη 

εθηελψο:  

 νη δηαθνξΫο ηεο δεκφζηαο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο απφ ηελ ηδησηηθά παξαγσγά 

ππεξεζηψλ 

 ηα επέπεδα δηνηθεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε δηαδνρά ηνπο απφ ηνλ ζηξαηεγηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, δηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο εθαξκνγάο 

 ηα ζηΪδηα πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηελ ηεθκεξέσζε θαη ηελ επεμεξγαζέα ησλ 

δεδνκΫλσλ ζηελ ιάςε ησλ απνθΪζεσλ 

 ε πνζνηηθά δηΪζηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε ρξάζε δεηθηψλ 

 ε ρξνληθά δηΪζηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε ρξάζε εξγαιεέσλ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ 

 ε Ϋλλνηα ηεο νιηθάο πνηφηεηαο  

 νη εζσηεξηθνέ θαη εμσηεξηθνέ ρξάζηεο θαη ε αλέρλεπζε ησλ αλαγθψλ ηνπο 

 πξφγξακκα πνηφηεηαο ζε δεκφζηα ππεξεζέα 

 εξγαιεέα θαη ηερληθΫο παξακΫηξσλ πνηφηεηαο 

 εηδηθά κλεέα γέλεηαη γηα ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηηο ηερληθΫο ηεο δηνέθεζεο Ϋξγνπ 

 ε παξαθνινχζεζε (monitoring) νη κνξθΫο θαη ηα ζηΪδηα αμηνιφγεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

Ϋξγνπ θαη απνηειΫζκαηνο  
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ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Bouckaert G. θαη Dooren W.v., (2003), „‟Performance Management in Public Sector 

Organizations‟‟, ζε Löffler E. θαη Bovaird T., (Δπηκ.): Public Management and Governance, 

London: Routledge.  

Bryson, J. (2004), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to 

Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Jossey-Bass.  

Patton, C. θαη Sawicki, D. S.(1993), Basic Methods of Policy Analysis and Planning, 

N.Jersey: Prentice Hall.  

Koontz, H., θαη O'donnell, C., (1984), Oξγάλσζε θαη Γηνίθεζε, Αζάλα: Παπαδάζεο.  

Mintzberg, H. (1994), Rise and Fall of Strategic Planning, N.Jersey: Prentice-Hall.  

Monahan, K.E., (2000), Balanced Measures for Strategic Planning: A Public Sector 

Handbook, Management Concepts. 

Wirick, D.W. , (2009), Public-Sector Project Management: Meeting the Challenges and 

Achieving Results, NYSE : John Willey & Sons. 

Wysocki, R.K. (2009), Effective Project Management, NYSE: John Wiley & Sons. 

ΣζΫθνο, Θ. (2007), Πνηφηεηα Υπεξεζηψλ θαη Γεκφζην Marketing, Αζάλα: Ϊθθνπιαο. 

ΡακκαηΪ, Μ. (2011), Σχγρξνλε  ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε :  αλάκεζα ζηε γξαθεηνθξαηία θαη 

ην κάλαηδκελη, Αζάλα εθδ. Κξηηηθά 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
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ΔΓ-Μ02: ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Σν κΪζεκα απνζθνπεέ ζηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηηο 

ηερληθΫο ηεο δηαρεέξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε πεξηβΪιινλ δεκνζέσλ νξγαλψζεσλ. 

Ζ δηαρεέξηζε απηά πΫξαλ ησλ ηππηθψλ δεηεκΪησλ ηεο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο θΪζε 

ππαιιάινπ, πνπ απνηειεέ αληηθεέκελν ηεο δηνέθεζεο πξνζσπηθνχ ππφ ηελ ζηελά Ϋλλνηα θαη 

αληηκεησπέδεηαη κε δηαδηθαζηηθΪ θαη λνκηθΪ εξγαιεέα (ππαιιειηθφο θψδηθαο, πεηζαξρηθφ, 

θιπ), πεξηιακβΪλεη ηα δεηάκαηα ηεο ππνθέλεζεο αιιΪ θαη αλΪπηπμεο ηνπ Ϋκςπρνπ δπλακηθνχ 

κε κεζφδνπο φπσο ε εθπαέδεπζε, ε εθρψξεζε αξκνδηνηάησλ, ε πξνζσπηθά θαη ζπιινγηθά 

ελδπλΪκσζε, ε δηακφξθσζε θηλάηξσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κνξθψλ εγεζέαο, ε βειηέσζε 

ηεο ελδν-νξγαλσηηθάο θαη δηα-πξνζσπηθάο επηθνηλσλέαο θ.α. Ηδηαέηεξε ζεκαζέα απνθηΪ ζηα 

πιαέζηα ησλ ζχγρξνλσλ (θαη δεκνζέσλ) νξγαλψζεσλ ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ε 

ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ εμεηδηθεπκΫλσλ κνλΪδσλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ θαζ‟ χιε 

αξκφδησλ πξντζηακΫλσλ (line managers). 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θα αλαιπζνχλ δεηάκαηα φπσο: 

 ε Ϋλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηνέθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 ζηειΫρσζε, αλΪιπζε θαη πεξηγξαθά ζΫζεσλ εξγαζέαο 

 πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 ε ππνθέλεζε, ε κΫηξεζε ηθαλνπνέεζεο θαη ε ελδπλΪκσζε (empowerment) 

πξνζσπηθνχ 

 ε αηνκηθά (mentoring, & coaching) θαη νκαδηθά (team building) αλΪπηπμε  

 ε εγεζέα θαη ηα δηΪθνξα εγεηηθΪ ζηπι 

 ζεκαζέα θαη πιενλεθηάκαηα ηεο εθπαέδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 ε αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ 
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ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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Condrey, S.E. (Δπηκ), (2010), Handbook of Human Resource Management in Government, 

Jossey-Bass. 
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ην κάλαηδκελη, Αζάλα εθδ. Κξηηηθά 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thousand_Oaks
http://en.wikipedia.org/wiki/Thousand_Oaks
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ΔΓ-Μ03: ΓΖΜΟΗΟΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟ ΚΩΓΗΚΑ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Σν κΪζεκα παξΫρεη ζηνπο ζπνπδαζηΫο ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα 

γλσξέδνπλ επαθξηβψο ηηο ππνρξεψζεηο, ηε λνκηθά ζρΫζε πνπ ηνπο ζπλδΫεη κε ην δεκφζην θαη 

ηελ εηδηθφηεξε δηακφξθσζε ησλ ζρΫζεσλ απηψλ. Ζ γλψζε γηα ηνπο θαλφλεο ηεο ππεξεζηαθάο 

θαηΪζηαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπλδπΪδεηαη κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρΫο νξζάο 

δηνηθεηηθάο ζπκπεξηθνξΪο απΫλαληη ζηνπο πνιέηεο θαη ελ γΫλεη ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε 

ηε δεκφζηα δηνέθεζε 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Γεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο.  

 Γηνξηζκφο.  

 Τπνρξεψζεηο – Πεξηνξηζκνέ – Κσιχκαηα/αζπκβέβαζηα – Γηθαηψκαηα.  

 Τπεξεζηαθά θαηΪζηαζε θαη ππεξεζηαθΫο κεηαβνιΫο.  

 ΠεηζαξρηθΪ παξαπηψκαηα θαη πεηζαξρηθΫο πνηλΫο/πεηζαξρηθά δηαδηθαζέα - ζπκβνχιηα 

– δηθαηψκαηα/Ϋλδηθα κΫζα.  

 πιινγηθΪ φξγαλα.  

 Κψδηθεο θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξΪο θαη εζηθά ηεο εξγαζέαο 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Παλαγφπνπινο, Θ. (1999), Δγρεηξίδην Υπαιιειηθνχ Γηθαίνπ, Αζάλα: ηακνχιεο. 

Ναππιηψηεο, Γ. (2003), Πεηζαξρηθφ Γέθαην: πζηεκαηηθά Καη‟ Ϊξζξν Δξκελεέα ηνπ 

ηζρχνληνο Τπαιιειηθνχ [Πεηζαξρηθνχ] Κψδηθα, Αζάλα: Ϊθθνπια. 

ΣΪρνο, Α. θαη πκεσλέδεο, Η. (2007), Δξκελεία Υπαιιειηθνχ Κψδηθα , Τφκνη Α‟ θαη Β‟, 

Αζάλα: Ϊθθνπια. 

πειησηφπνπινο, Δ. θαη ΥξπζαλζΪθεο Υ. (1995), Βαζηθνί Θεζκνί Γεκνζηνυπαιιειηθνχ 

Γηθαίνπ, Αζάλα: Ϊθθνπια. 

ΦζελΪθεο, Υ. (2000), Ζ Πνιηηεέα θαη ην Γέθαην ησλ Γεκνζέσλ Τπαιιάισλ, Αζάλα: 

Ϊθθνπια. 
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ΥξπζαλζΪθεο, Υ. (2001), πζηάκαηα Πξνζιάςεσλ ησλ Γεκνζέσλ Τπαιιάισλ Αζάλα: 

Ϊθθνπια.  

Αλδξνλφπνπινπ, Β. (2005), χζηεκα πξνζιάςεσλ ζην Γεκφζην ΣνκΫα – Κσδηθνπνέεζε 

Παπαδνπνχινπ, Μ. (2005), Οη πξνζιάςεηο ζην Γεκφζην κΫζσ ηνπ ΑΔΠ ( λ.2190/1994), 

Αζάλα: Ϊθθνπια. 

Νφκνο 3528/2007 [ΦΔΚ 26/Α] Κψδηθαο Γεκνζέσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιάισλ θαη 

Τπαιιάισλ Ν.Π.Γ.Γ. 

Νφκνο 3839/2010 [ ΦΔΚ 51/Α] χζηεκα επηινγάο πξντζηακΫλσλ νξγαληθψλ κνλΪδσλ κε 

αληηθεηκεληθΪ θαη αμηνθξαηηθΪ θξηηάξηα – χζηαζε Δηδηθνχ πκβνπιένπ Δπηινγάο 

ΠξντζηακΫλσλ (ΔΗ..Δ.Π.) 
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ΔΓ-Δ01: ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΚΑΛΖ ΝΟΜΟΘΔΣΖΖ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε εηζαγσγά ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο αξρΫο θαη ηηο 

δηαδηθαζέεο θαιάο λνκνζΫηεζεο. Σν αέηεκα γηα κηα απνηειεζκαηηθφηεξε δεκφζηα δηνέθεζε 

εέλαη ζε Ϊκεζε ζπλΪθεηα κε ηνπο θαλφλεο απινχζηεπζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ 

θσδηθνπνέεζε ησλ ξπζκέζεσλ, ηελ ελζσκΪησζε ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαένπ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ξπζκέζεσλ ζηελ νηθνλνκέα. ΔπηπιΫνλ παξνπζηΪδνληαη ηα ηζρχνληα ζηελ 

Δ.Δ. θαη ηε ρψξαο καο κΫζα απφ ηε ζθηαγξΪθεζε κηαο νξηδφληηαο πνιηηηθάο γηα ηε 

δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ. 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Ζ πνηφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ 

 Πνιηηηθνέ, λνκηθνέ θαη νηθνλνκηθνέ παξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ 

 ΜΫζνδνη θαη δηαδηθαζέεο δηαζθΪιηζεο ηεο θαιάο πνηφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ θαη 

λνκνζεηηθψλ ξπζκέζεσλ 

 

2. Ζ εμΫιημε ηεο θαλνληζηηθάο κεηαξξχζκηζεο 

 Ζ θαλνληζηηθά κεηαξξχζκηζε σο νξηδφληηα δεκφζηα πνιηηηθά 

 Ζ θαλνληζηηθά κεηαξξχζκηζε σο κΫξνο ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ 

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

δηαθπβΫξλεζε» 

 

3. ΑξρΫο θαη εξγαιεέα θαιάο λνκνζΫηεζεο 

 ΑξρΫο ηεο θαιάο πνηφηεηαο ησλ ξπζκέζεσλ: απινχζηεπζε, θσδηθνπνέεζε, 

αμηνιφγεζε απνηειεζκΪησλ εθαξκνγάο, ελζσκΪησζε θνηλνηηθνχ δηθαένπ, δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε θαη θνηλσληθά ζπλαέλεζε  

 Δπξσπατθά πνιηηηθά γηα ηελ θαιά λνκνζΫηεζε – Ζ ζηξαηεγηθά ηεο Ληζζαβφλαο 

 Ζ ελζσκΪησζε ηεο θνηλνηηθάο ζηελ εζληθά λνκνζεζέα: ΜΫζνδνη θαη ηερληθΫο – 

Πιενλεθηάκαηα θαη κεηνλεθηάκαηα 
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 Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ξπζκέζεσλ 

 Ζ θνηλσληθά δηαβνχιεπζε 

 ΜΫηξεζε δηνηθεηηθψλ βαξψλ- Σν ΣππνπνηεκΫλν ΜνληΫιν Κφζηνπο 

o Πεξηγξαθά ηνπ ΣππνπνηεκΫλνπ ΜνληΫινπ Κφζηνπο (ΣΜΚ): ΠιεξνθνξηαθΫο 

Τπνρξεψζεηο, Απαηηάζεηο ΓεδνκΫλσλ, ΓηνηθεηηθΫο Γξαζηεξηφηεηεο / 

παξαδεέγκαηα - Ζ ρξάζε ησλ καζεκαηηθψλ ηχπσλ/παξαδεέγκαηα - Σα εέδε 

ΜΫηξεζεο: Μεηξάζεηο Πεξηφδνπ ΒΪζεο, ΜΫηξεζε ΝΫαο Ρχζκηζεο - 

Καηεγνξηνπνέεζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ Τπνρξεψζεσλ κε βΪζε ηελ πεγά ησλ 

ξπζκέζεσλ θαη ην εέδνο θφζηνπο  

o ΦΪζεηο Δθαξκνγάο ηνπ ΣππνπνηεκΫλνπ ΜνληΫινπ Κφζηνπο 

 

4. Ρπζκηζηηθφ πιαέζην γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

 Δηάζην πξφγξακκα απινχζηεπζεο: Τπνπξγεέν Δζσηεξηθψλ – Δκπιεθφκελνη Φνξεέο - 

ΟξγΪλσζε δηαβνχιεπζεο: νη κΫηνρνη θαη ε δηαδηθαζέα  

 Ση πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ην εθΪζηνηε πξφγξακκα απινχζηεπζεο  

 Σα θξηηάξηα επηινγάο ησλ ξπζκέζεσλ πνπ επηιΫγνληαη γηα απινχζηεπζε – Μεέσζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ 

 ΜνλΪδεο ηεθκεξέσζεο: Αξκνδηφηεηεο ηεο ΜνλΪδαο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ θαη 

ησλ Ϊιισλ Τπνπξγεέσλ – Έθζεζε αλΪιπζεο επηπηψζεσλ, απνηέκεζεο εθαξκνγάο ηεο 

ξχζκηζεο θαη κΫηξεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Δκπεηξηθφ Τιηθφ απφ θαθΫινπο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο ζηε βΪζε ησλ 

αληηθεηκΫλσλ ηεο πξνζνκνέσζεο.  
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ΔΓ-Δ02: ΓΖΜΟΗΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΔΗ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε αλΪπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηάησλ ζχληαμεο θαη 

πξνηππνπνέεζεο λφκηκσλ θαη ηερληθΪ Ϊξηησλ δηνηθεηηθψλ εγγξΪθσλ θαη θαλνληζηηθψλ 

πξΪμεσλ θαη ε ειεθηξνληθά Ϋληαμά ηνπο ζηε ξνά εξγαζηψλ κηαο ππεξεζέαο.  

 Πξσηαξρηθά ζεκαζέα ελΫρεη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

Ϋγγξαθεο επηθνηλσλέαο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ηφζν κε ηνπο πνιέηεο, φζν θαη κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ, κε ηα εξγαιεέα πξνηππνπνέεζεο εγγξΪθσλ θαη πηλΪθσλ ζε κηα δνκά Ϊκεζα 

επαλαρξεζηκνπνηνχκελε θαη ε παξνπζέαζε βΫιηηζησλ ηερληθψλ ειεθηξνληθάο δηαρεέξηζεο 

εγγξΪθσλ. 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. ΠξνυπνζΫζεηο εγθπξφηεηαο Γηνηθεηηθψλ ΔγγξΪθσλ 

2. χληαμε ρεδένπ ΔγγξΪθνπ 

3. Δέδε Γεκνζέσλ ΔγγξΪθσλ 

 Έγγξαθα επξεέαο ρξάζεο 

 Δγθχθιηνη 

 Έγγξαθα επηθνηλσλέαο εληφο ηεο Τπεξεζέαο (Έγγξαθεο εηζεγάζεηο, ΤπεξεζηαθΪ θαη 

ΔλεκεξσηηθΪ εκεηψκαηα) 

 Γλσκνδνηάζεηο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ ΚξΪηνπο 

 ΠξαθηηθΪ πιινγηθψλ ΟξγΪλσλ (πκβνπιέσλ / Δπηηξνπψλ) 

 ΚαηΪξηηζε θαη πξνψζεζε ζρεδέσλ λφκσλ 

Αηηηνινγηθά Ϋθζεζε 

Δηδηθά Ϋθζεζε 

Γηαδηθαζέα θαηΪζεζεο θαη ςάθηζεο ζηε Βνπιά 

Πεξηερφκελν δηαηΪμεσλ 

Αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ Ρπζκέζεσλ 

 ΔθηειεζηΫο ΠξΪμεηο (ΑπνθΪζεηο, ΠξνεδξηθΪ ΓηαηΪγκαηα) 

 ΠξνζσπηθΪ Έγγξαθα 

4. Καλφλεο χληαμεο Γεκνζέσλ ΔγγξΪθσλ 
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 Έγγξαθα επξεέαο ρξάζεο 

 ΑπνθΪζεηο 

5. Γηαθέλεζε Γεκνζέσλ ΔγγξΪθσλ 

6. Ζιεθηξνληθά ΓηαθπβΫξλεζε 

7. Ζιεθηξνληθά Γηαρεέξηζε ΔγγξΪθσλ 

8. ΑξρεηνζΫηεζε Γεκνζέσλ ΔγγξΪθσλ 

 

πζηάλεηαη ε εθπφλεζε ζρεδένπ λφκνπ θαη Πξνεδξηθνχ ΓηαηΪγκαηνο, ζε νκαδηθά Ϊζθεζε-

εξγαζέα. 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΤΠΔΓΓΑ, (2003), Καλνληζκφο Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Υπεξεζηψλ, Αζάλα: Δζληθφ 

Σππνγξαθεέν. 

πειησηφπνπινο, Δ. (1999), Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ , Αζάλα: Αλη. Ν. Ϊθθνπια. 

ΣΪρνο, Α. (2000), Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν.2690/1999), Αζάλα-Θεζζαινλέθε: 

Ϊθθνπια. 
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ΔΓ-Δ03: ΒΔΛΣΗΩΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 Σν εξγαζηάξην Ϋρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ εμνηθέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε εθεέλεο ηηο 

ελφηεηεο ηεο Δπηθνηλσλέαο πνπ ζα ηνπο επηηξΫςνπλ λα απνθηάζνπλ θνηλσληθά ππεπζπλφηεηα, 

επαγγεικαηηζκφ θαη ζπλαηζζεκαηηθά λνεκνζχλε κΫζα απφ εμεηδηθεχζεηο ζηελ 

απνηειεζκαηηθά αθξφαζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ησλ δηαθσληψλ θαη ζπγθξνχζεσλ. Δηδηθά Ϋκθαζε ζα δνζεέ ζηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθΪ κε ηηο ηερληθΫο ζηε «Γιψζζα ηνπ ψκαηνο» 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 Απνηειεζκαηηθά Αθξφαζε 

 πδάηεζε πξφζσπν κε πξφζσπν 

 Γιψζζα ψκαηνο 

 Απνηειεζκαηηθά Γηαρεέξηζε ηνπ Υξφλνπ 

 Απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε πγθξνχζεσλ 

 Κνηλσληθά Τπεπζπλφηεηα θαη πλαηζζεκαηηθά λνεκνζχλε 

 Βησκαηηθά θαη κειΫηεο πεξηπηψζεσλ 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΑιεμΪθεο, Γ. (2006). Η ηέρλε ηεο Γηαρείξηζεο. Αζάλα: κέιε  

Γεψξγαο, Γ. (1999
5
). Κνηλσληθή Χπρνινγία (Σνκ. Β΄). Αζάλα: ΔιιεληθΪ ΓξΪκκαηα. 

Γηνχξη, Ο. (2001). Πψο λα μεπεξλΪηε ηελ θξέζε. Απφ ηελ αληηπαιφηεηα ζηελ ζπλεξγαζέα. 

Αζάλα: Καζηαληψηε.  

Δκβαισηάο, Α. (2002). ηνρεχνληαο ζηελ αλΪιπζε ηεο εζσηεξηθάο δπλακηθάο ησλ νκΪδσλ: 

Νεφηεξα δεδνκΫλα ζηελ νπηηθνπνέεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ Πξαθηηθά Παλειιήληνπ 

Σπλεδξίνπ (Σνκ. Α΄, ζζ. 66-79). ΗσΪλληλα: Παηδαγσγηθφ Σκάκα Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο 

Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ 

Μπαθηξηδάο, Κ. (1996). Ζ δπλακηθά ηεο αιιειεπέδξαζεο ζηελ επηθνηλσλέα. 

Αζάλα: Gutenberg  
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Asher, S., & Hymel, S. (1981). Social competence in peer-relations: Sociometric and 

behavioural assessment. In J. Wine, & Smye, M. (Ed.), Social Competence. New York: 

Cuilford Press. 

Berg, B. (1998). Qualitative research methods for the social sciences (3 ed.). Boston: Allyn 

and Bacon. 

Berkowitz, L. (1966). Personality and Group Position. In P. Hare, Borgatta, E., & Bales, R. 

(Ed.), Small Groups: Studies in Social Interaction. New York: 1966. 

Blanchet, A., & Trognon, A. (1997). Φπρνινγέα ΟκΪδσλ: ΘεσξεηηθΫο Πξνζεγγέζεηο θαη 

ΔθαξκνγΫο ησλ Οκαδηθψλ ΜνληΫισλ. Αζάλα: αββΪιαο. 

Forsyth, D. R. (1999). Group dynamics (3rd ed.). Belmont, Calif.: Brooks/Cole. 

Give Great Presentations. Steps to Success. London: A&C Black  

Goldstein Kenneth M. (1999). Interest Groups, Lobbying and Participation in America. Port 

Chester, NY: Cambridge University Press 

Grosbie, P. (1975). Interaction in Small Groups. New York: Macmillan Publishing Co., Inc. 

Lax, D. A. and Sebenius (1986). The Manager as Negotiator. London: Collier Macmillan 

Publishers 

ΔπηιεγκΫλε Βηβιηνγξαθέα ζα δνζεέ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ καζεκΪησλ 
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ΑΞΟΝΑ 2 : ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
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ΔΓ-Μ04: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΡΓΩΝ Δ..Π.Α.  

 

Η. ΚΟΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηηο βαζηθΫο αξρΫο ηνπ 

ηξαηεγηθνχ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηεο Γηνέθεζεο Έξγνπ κΫζα ζην πεξηβΪιινλ 

ηεο ζχγρξνλεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ηεο Απηνδηνέθεζεο. Σνλέδεηαη ν πνιπηνκεαθφο 

ραξαθηάξαο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο θαη αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθΫο δηαζηΪζεηο κε ρξνληθφ 

νξέδνληα πΫξαλ ηνπ Ϋηνπο. 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Δθνικό ηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ (ΔΠΑ) 2007-2013 

 ηνρνζεζέα 

 ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα: θνπφο θαη Πεξηγξαθά 

- ΣνκεαθΪ: 

 Δ.Π. Δλέζρπζε Πξνζπειαζηκφηεηαο 

 Δ.Π. Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

 Δ.Π. Φεθηαθά χγθιηζε 

 Δ.Π. ΠεξηβΪιινλ – Αεηθφξνο ΑλΪπηπμε 

 Δ.Π. ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 Δ.Π. Δθπαέδεπζε θαη Γηα Βένπ ΜΪζεζε 

 Δ.Π. Γηνηθεηηθά Μεηαξξχζκηζε 

- ΠεξηθεξεηαθΪ: 

 Δ.Π. Μαθεδνλέαο – ΘξΪθεο 

 Δ.Π. Θεζζαιέαο – ηεξεΪο ΔιιΪδαο – ΘξΪθεο 

 Δ.Π. Αηηηθάο 

 Δ.Π. Γπηηθάο ΔιιΪδαο – Πεινπνλλάζνπ – Ηνλέσλ Νάζσλ 

 Δ.Π. Κξάηεο θαη Νάζσλ Αηγαένπ 

 ΠξνγξΪκκαηα Δπξσπατθάο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο 

- ΓηαζπλνξηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

 Πξφγξακκα «ΔιιΪδα-Βνπιγαξέα» 

 Πξφγξακκα «ΔιιΪδα-Ηηαιέα» 

 Πξφγξακκα «ΔιιΪδα-Κχπξνο» 

 Πξφγξακκα «ΔιιΪδα-Αιβαλέα» 

 Πξφγξακκα «ΔιιΪδα-ΠΓΓΜ» 

 Πξφγξακκα «ΔιιΪδα-Σνπξθέα» (ζε αλαζηνιά) 

 Πξφγξακκα Αδξηαηηθάο 

 Πξφγξακκα ΘαιΪζζηαο ΛεθΪλεο ηεο Μεζνγεένπ 

 Πξφγξακκα Μαχξε ΘΪιαζζα 

- ΓηαθξαηηθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

 Μεζνγεηαθνχ Υψξνπ 

 Ννηηναλαηνιηθάο Δπξψπεο 
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- Γηαπεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα INTERREG IV C 

- Γέθηπα INTERACT, ESPON θαη URBACT 

 

  

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Δπξσπατθά Δπηηξνπά. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Τακείνπ Σπλνρήο 2000. Λνπμεκβνχξγν: Τπεξεζέα 

Δπηζάκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, 2001 

Δπξσπατθά Δπηηξνπά. Οη Πεξηθέξεηεο ζηε Νέα Οηθνλνκία – Καηεπζχλζεηο. Λνπμεκβνχξγν: 

Τπεξεζέα Δπηζάκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δ. K., 2001 

Δπξσπατθά Δπηηξνπά. Σηελ Υπεξεζία ησλ Πεξηθεξεηψλ. Λνπμεκβνχξγν: Τπεξεζέα Δπηζάκσλ 

Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, 2001 

Δπξσπατθά Δπηηξνπά. Σπλεξγαζία ρσξίο Σχλνξα. Οη Γηαξζξσηηθέο Πνιηηηθέο θαη ηα Δδάθε 

ηεο Δπξψπεο. Λνπμεκβνχξγν: Τπεξεζέα Δπηζάκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, 

2002 

Λέηζνο Ζ. Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη Γηαδηθαζίεο Πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο ΟΤΑ. 

Αζάλα: Πεξηνδηθφ «Δπηζεψξεζε ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο», ηεχρνο 101, 2002 

Παπαδαζθαιφπνπινο Αζ. – ΥξηζηνθΪθεο Μαλ. Πεξηθεξεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο. Αζάλα: 

Παπαδάζεο, 2002 

πηιΪλεο ΓηΪλλεο. Πεξηθεξεηαθφο Οηθνλνκηθφο Σρεδηαζκφο θαη Πεξηβάιινλ. Θεζζαινλέθε: 

Παξαηεξεηάο, 1996 

Σζνχλεο Ν. – ΚαηζνπιΪθνο Η. – Κνχθηνο Δ. Ζ πκβνιά ηεο Έξεπλαο, Σερλνινγέαο θαη 

Καηλνηνκέαο ζηελ Πεξηθεξεηαθά ΑλΪπηπμε. Πεξέπησζε ΔιιΪδαο. Αζάλα: ΔιιεληθΪ 

ΓξΪκκαηα, 2003 

ΥξηζηνθΪθεο Μαλ. Τνπηθή Αλάπηπμε θαη Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή. Αζάλα: Παπαδάζεο, 2001 
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ΔΓ-Δ04: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΩΝ Δ..Π.Α.  

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 Σν εξγαζηάξην απνζθνπεέ ζηελ θαηαλφεζε φισλ ησλ θΪζεσλ ελφο Ϋξγνπ θαη ηελ 

αλΪπηπμε ζρεηηθψλ δεμηνηάησλ δηαρεέξηζεο ηνπ. Θα αλαιπζνχλ ηα ζηΪδηα απφ ην ζρεδηαζκφ 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ, ηελ πξνθάξπμε, ηε θαηΪξηηζε ζχκβαζεο, ηελ παξαθνινχζεζε 

πινπνέεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ.  

 Σν εξγαζηάξην εέλαη ρσξηζκΫλν ζε ηΫζζεξηο ζεκαηηθΫο ελφηεηεο. 

 Ζ πξψηε ελφηεηα Ϋρεη σο ζθνπφ ηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε ζχληαμε 

Σερληθψλ Γειηέσλ Έξγνπ θαη ππνΫξγσλ. Θα παξνπζηαζζνχλ νη δηαδηθαζέεο ππνβνιάο θαη 

Ϋληαμεο Ϋξγσλ θαζψο θαη νη εκπιεθφκελνη θνξεέο. 

 Ζ δεχηεξε ελφηεηα Ϋρεη σο ζθνπφ ηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηελ δηαηχπσζε 

πξνηΪζεσλ θαη ηε ζχληαμε πξνθεξχμεσλ γηα ηελ πινπνέεζε Ϋξγσλ ζηηο ππεξεζέεο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ζα αλαπηπρζεέ ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαέζην θαη νη θνηλνηηθΫο νδεγέεο θαη ζα 

αλαιπζνχλ νη βαζηθνέ παξΪκεηξνη, νη ελφηεηεο, νη φξνη θαη γεληθφηεξα ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνθεξχμεσλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξέεο Ϋξγσλ Δπέζεο, ζα αλαπηπρζνχλ θαη δνζνχλ ηεχρε 

νδεγηψλ ζχληαμεο πξνθεξχμεσλ αλΪ θαηεγνξέα Ϋξγνπ, ηξφπνη θαη κεζνδνινγέεο πξνζΫγγηζεο 

ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θ.ι.π. 

 Ζ ηξέηε ελφηεηα Ϋρεη σο ζθνπφ ηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε ζχληαμε 

ζπκβΪζεσλ γηα ηελ πινπνέεζε Ϋξγσλ. Δηδηθφηεξα, ζα αλαπηπρζεέ ην ζεζκηθφ πιαέζην θαη ζα 

αλαιπζνχλ νη βαζηθνέ παξΪκεηξνη, νη ελφηεηεο, νη φξνη θιπ πνπ πξΫπεη λα πεξηΫρνπλ νη 

ζπκβΪζεηο πινπνέεζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ Ϋξγσλ. Δπέζεο, ζα δνζνχλ θαη αλαπηπρζνχλ 

νδεγέεο ζχληαμεο ησλ ζπκβΪζεσλ, αλΪ θαηεγνξέα Ϋξγνπ. 

 Ζ ηΫηαξηε ελφηεηα Ϋρεη σο ζθνπφ ηελ αλΪπηπμε ηθαλνηάησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

Ϋξγσλ. Δηδηθφηεξα, ζα αλαπηπρζνχλ ζΫκαηα γηα ηε αμηνιφγεζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ Ϋξγσλ. 

Θα αλαπηπρζνχλ φια ηα ζΫκαηα ζρεηηθΪ κε κεζφδνπο θαη δηαδηθαζέεο αμηνιφγεζεο ησλ 

Ϋξγσλ, ζχκθσλα θαη κε ην πιαέζην ηνπ εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζένπ, αιιΪ θαη ησλ νδεγηψλ θαη 

απνθΪζεσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θ.ι.π.. 
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ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1
ε 

ελφηεηα 

 χληαμε Σερληθψλ Γειηέσλ Έξγνπ θαη ππνΫξγσλ 

 Γηαδηθαζέεο ππνβνιάο Ϋξγσλ 

 Γηαδηθαζέεο Ϋληαμεο Ϋξγσλ  

 Φνξεέο Γηαρεέξηζεο - εκπιεθφκελνη θνξεέο. 

2
ε 

ελφηεηα 

 Παξνπζέαζε θαη ΑλΪπηπμε πξφηππσλ πξνθεξχμεσλ γηα θΪζε θαηεγνξέα Ϋξγσλ  

 Παξνρά πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ζΫκαηα θαη πξνβιάκαηα θαηΪ ηελ ζχληαμε 

πξνθεξχμεσλ Ϋξγσλ  

 Μεζνδνινγέεο θαη ηερληθΫο δηαζηαζηνιφγεζεο Ϋξγσλ  

3
ε
 ελφηεηα  

 Παξνπζέαζε θαη αλΪπηπμε πξνηχπσλ ζπκβΪζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ 

Ϋξγσλ  

 Παξνρά πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα εμεηδηθεπκΫλα ζΫκαηα θαη πξνβιάκαηα θαηΪ 

ηελ ζχληαμε ζπκβΪζεσλ Ϋξγσλ  

4
ε
 ελφηεηα 

 Γηαδηθαζέα – Έγγξαθα – Δηδηθνέ Όξνη 

 ΑλΪπηπμε πξφηππσλ δηαδηθαζηψλ ειΫγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ππνςάθησλ αλαδφρσλ γηα 

ηα λνκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο θαη ηα απαηηνχκελα Ϋγγξαθα, εμεηδηθεχζεηο, 

δηαθνξνπνηάζεηο θιπ αλΪ θαηεγνξέα Ϋξγσλ. ΑλΪπηπμε πξφηππσλ δηαδηθαζηψλ 

ηερληθάο αμηνιφγεζεο ειΫγρνπ ππνςάθησλ αλαδφρσλ. 

 ΑλΪπηπμε πξφηππσλ δηαδηθαζηψλ Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ 

 Αληηκεηψπηζε ΠξνβιεκΪησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηΪ ηηο παξαπΪλσ δηαδηθαζέεο 

αμηνιφγεζεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξέεο Ϋξγσλ  

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Johnson, G. θαη Scholes, K. (2002), “Exploring Corporate Strategy”, Prentice Hall, 6th 

edition. 

Grant, R. (2002), “Contemporary Strategy Analysis”, Blackwell , 4th edition. 

James, P. (2000), Μάλαηδκελη Οιηθήο Πνηφηεηαο, Αζάλα: ΚιεηδΪξηζκνο. 
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Harvard Business Review γηα ηελ Αιιαγά, (2003), Αζάλα: ΚιεηδΪξηζκνο, 2003. 

Αξρείν Έξγσλ- Μειέηεο ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. 
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ΑΞΟΝΑ 3 : ΘΔΜΟΗ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 
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ΔΓ-Μ05: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΔΜΟΗ 

 

I. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Σν ζπγθεθξηκΫλν κΪζεκα επηθεληξψλεηαη ζηε ζεζκηθά θαη θνηλσληθνπνιηηηθά 

αλΪιπζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ θνηλσληθάο πξνζηαζέαο ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επέπεδν. 

ΠαξΪιιεια απνζθνπεέ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ γηα ηνπο ζεζκνχο, ηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο ξπζκηζηηθΫο παξεκβΪζεηο (δηεξεχλεζε πθηζηΪκελνπ λνκηθνχ θαη 

θαλνληζηηθνχ πιαηζένπ) ζηνπο ηνκεέο ηεο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο, θαζψο θαη ηελ αλΪδεημε ησλ 

ηερληθψλ νξγΪλσζεο θαη ιεηηνπξγέαο ησλ πνιηηηθψλ αζθΪιηζεο. 

 Με αθεηεξέα ηε βαζηθά ζΫζε φηη ην χζηεκα Τγεέαο, σο Ϋλα ιεηηνπξγηθΪ 

δηαθνξνπνηεκΫλν θνηλσληθφ ζχζηεκα, απνηειεέ ην βαζηθφ ζεζκφ ηνπ ΚξΪηνπο Πξφλνηαο πνπ 

ραξαθηεξέδεηαη γηα ηελ απμεκΫλε πνιππινθφηεηα ηνπ, ην γλσζηηθφ θαη δηδαθηηθφ ελδηαθΫξνλ 

ηνπ καζάκαηνο ζηνρεχεη ζηε ζεσξεηηθΪ ζεκειησκΫλε θαη εκπεηξηθΪ ηεθκεξησκΫλε 

πξνζΫγγηζε, δηεξεχλεζε, αλΪιπζε θαη θαηαλφεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηάησλ 

δηΪπιαζεο θαη νξγΪλσζεο ησλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ ζπγθξνηνχλ Ϋλα 

ιεηηνπξγηθΪ νινθιεξσκΫλν θαη ινγηθΪ ζπλεθηηθφ ζχζηεκα πγεέαο κε απμεκΫλε ιεηηνπξγηθά-

δηνηθεηηθά ηθαλφηεηα απφ ηελ ζθνπηΪ ηνπ ζπζηεκηθΪ πξνζαλαηνιηζκΫλνπ Γεκνζένπ 

ΜΪλαηδκελη Τγεέαο (Public Health Management).  

 ΣΫινο, πεξηγξΪθεη ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν, πξνζδηνξέδεη ηνπο παξΪγνληεο πνπ 

ην δηακνξθψλνπλ θαη εμεγεέ ην δηεζλΫο πιαέζην κΫζα ζην νπνέν αλαπηχζζνληαη ηα ζχγρξνλα 

κεηαλαζηεπηηθΪ ξεχκαηα. 

  

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Σν ζχζηεκα πγεέαο σο Ϋλαο ιεηηνπξγηθΪ δηαθνξνπνηεκΫλνο θνηλσληθν-θξαηηθφο ζεζκφο  

 θηαγξΪθεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πιαηζένπ – ελλνηνινγηθνέ πξνζδηνξηζκνέ 

 ΑλΪπηπμε ελφο κνληΫινπ δνκάο θαη ιεηηνπξγέαο ζπζηάκαηνο πγεέαο 

 Θεκειηψδεηο αξρΫο θαη θξηηάξηα δηΪπιαζεο ελφο ζπζηάκαηνο πγεέαο  

 

2. Λεηηνπξγηθά δηαθνξνπνέεζε ηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο σο πιαέζην αλαθνξΪο βΫιηηζηεο 

δφκεζεο θαη Ϊξηζηεο θαηαλνκάο πφξσλ 
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 Κξέζε ησλ ζπζηεκΪησλ πγεέαο (health system crisis) 

 ΑλΪπηπμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζένπ δνκεκΫλεο πξνζΫγγηζεο  

 Άξηζηε θαηαλνκά ησλ πφξσλ θαη βΫιηηζηε δφκεζε ηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο 

 Ζ νξγαλσηηθά δηΪπιαζε-δφκεζε ηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο σο δάηεκα κέαο δπλακηθάο 

δηαδηθαζέαο πξνζαξκνγάο 

 

3. Διιεληθφ χζηεκα Τγεέαο 

 πζηεκαηηθά παξνπζέαζε Διιεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο 

 Κξηηηθά αλΪιπζε Διιεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο 

 

4. Κνηλσληθά ΑζθΪιηζε  

 πζηάκαηα αζθαιηζηηθάο πξνζηαζέαο θαη θνξεέο θΪιπςεο ζηελ ΔιιΪδα/ ΟξγΪλσζε 

θαη δηνέθεζε ηνπ ζεζκνχ) 

 Ζ ηππνπνέεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ  

 Έλλνηα θαη θαηεγνξέεο ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ 

 

5. Σν ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη ξφινο ηεο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πγεέαο  

 Αληηθεέκελν θαη δηαδηθαζέα ρξεκαηνδφηεζεο 

 ΔλαιιαθηηθΫο κνξθΫο δφκεζεο ζπζηάκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο 

 Κνηλσληθά θαη Ηδησηηθά ΑζθΪιηζε Τγεέαο: πγθξηηηθά παξνπζέαζε  

 θνπφο, ιεηηνπξγέεο θαη δηΪπιαζε ζπζηεκΪησλ ακνηβψλ θαη απνδεκέσζεο 

 

6. Μεηαλαζηεπηηθά πνιηηηθά: Θεσξέα θαη πξαθηηθΫο   

 Ζ δηαρξνληθά δηΪζηαζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκΫλνπ  

 Σν παγθνζκηνπνηεκΫλν πεξηβΪιινλ θαη νη ζχγρξνλεο κεηαλαζηεπηηθΫο ξνΫο  

 Ζ ΔιιΪδα σο ρψξα ππνδνράο κεηαλαζηψλ  

 Οη επηπηψζεηο ηεο κεηαλΪζηεπζεο 

 Σα δεηάκαηα ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθάο Ϋληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ  

 Διιεληθά δηνέθεζε, Φνξεέο θαη κεηαλΪζηεπζε  
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III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Α. χζηεκα Τγεέαο 

Busse, R., Schreyoog, J., Gierecke, J., (2010), (Δπηκ)., Management im Gesundheitswesen. 

München: Springer.  

Busse, R., θαη Schelte, S. (2007-2010), (Δπηκ), Health Policy Developments. Issue 1-13: 

International Trends and Analyses. Bertelsmann Foundation. Gütersloh, 

(http://www.healthpolicymonitor.org). 

Cacace, M., Gotze, R., Schmid, A. θαη Rothang, H., (2008),„‟Explaining Convergence and 

Common Trends in the Role of the State in OECD Healthcare Systems‟‟, ζην: Harvard 

Health Policy Review, 9(1), Spring 2008, pp 1-16. 

Κπξηαθφπνπινο, Γ., Μπνπξζαλέδεο, Υ. θαη Οηθνλφκνπ, Υ., (2001), (Δπηκ.), Η Αζθάιηζε 
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ΔΓ-Μ06: ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

 

I. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

 Σν ζεκηλΪξην ζθνπφ Ϋρεη λα αλαθΫξεη γεληθΪ ηηο θχξηεο πεγΫο δεκνζέσλ εζφδσλ 

δειαδά ησλ θφξσλ – εηζθνξψλ – θξαηάζεσλ, θαζψο θαη ηνπο κεραληζκνχο εέζπαξμεο ηνπο, 

ελψ παξΪιιεια ζα αλαιχζεη ηελ Ϋλλνηα ηεο δεκφζηαο πεξηνπζέαο ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηε 

δηΫπεη, ηηο κεζφδνπο θαη ην ηξΫρνλ πξφγξακκα αμηνπνέεζάο ηεο.  

  

 

IΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Α. Μεραληζκνέ Γεκνζηνλνκηθψλ Δζφδσλ 

  1. Κχξηεο ΠεγΫο Γεκνζέσλ Δζφδσλ 

 Φφξνη – Πξνζαπμάζεηο θφξσλ –πξφζηηκα- ηΫιε επέ δεισζΫλησλ εηζνδεκΪησλ. 

 Φφξνη-πξνζαπμάζεηο θφξσλ-πξφζηηκα επέ ειεγρζΫλησλ εηζνδεκΪησλ. 

 Φνξνινγέα Αθέλεηεο Πεξηνπζέαο. 

 Φφξνη –εηζθνξΫο –θξαηάζεηο θαηΪ ηελ θαηαβνιά κεληαέσλ απνδνρψλ θαη 

ζπληΪμεσλ. 

 

Β. Μεραληζκνέ Δέζπξαμεο Γεκνζέσλ Δζφδσλ 

 Ζ εέζπξαμε. 

 Ο Ϋιεγρνο. 

 Ζ πνξεέα ηεο εέζπξαμεο. 

 

Γ.  Ζ αμηνπνέεζε ηεο Γεκφζηαο Πεξηνπζέαο 

 

 Έλλνηα δεκφζηαο πεξηνπζέαο. 

 

 Ννκηθφ θαζεζηψο θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο αμέαο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζέαο. 

 

 ΜΫζνδνη αμηνπνέεζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζέαο. 

 

 Οη πξνζπΪζεηεο γηα ηελ αμηνπνέεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζέαο ζηελ ΔιιΪδα: 
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ηζηνξηθά επηζθφπεζε 
 

 Σν ηξΫρνλ πξφγξακκα αμηνπνέεζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζέαο ζηελ ΔιιΪδα: 

ζηφρνη, ζεζκηθά νξγΪλσζε, θξέζηκα δεηάκαηα, απνηειΫζκαηα 

 

 
  

 III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 Δκπεηξηθφ πιηθφ απφ θαθΫινπο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο κε 

βαζηθνχο λφκνπο πνπ δηΫπνπλ ηελ αμηνπνέεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζέαο, δηαηΪμεηο, θαζψο θαη 

κειΫηεο πεξηπηψζεσλ.  
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ΔΓ-Δ05: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε παξνρά βαζηθψλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

Δπηζηάκε ηνπ ΠεξηβΪιινληνο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθάο Πνιηηηθάο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επέπεδν, δεδνκΫλνπ φηη ηα ζΫκαηα απηΪ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. Δπέζεο, ην εξγαζηάξην απνβιΫπεη ζηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε 

ηνπο βαζηθνχο Ϊμνλεο ηνπ δηθαένπ ηνπ πεξηβΪιινληνο ζηελ ΔιιΪδα. Οη Ϊμνλεο απηνέ, νη 

νπνένη εέλαη δηΪζπαξηνη ζηε λνκνζεζέα, απνζθνπεέηαη λα εθηεζνχλ θαηΪ ηξφπν ψζηε νη 

ζπνπδαζηΫο λα θαηαλνάζνπλ φηη ην δέθαην ηνπ πεξηβΪιινληνο πξΫπεη λα δηαηξΫρεη θΪζε 

δεκφζηα πνιηηηθά θαη λα απνθηάζνπλ ηε δεμηφηεηα Ϋληαμεο ηνπ ζηνηρεένπ ηεο πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο ζε θΪζε εέδνπο δηνηθεηηθά δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηελ επέηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ 

νη ζπνπδαζηΫο πξΫπεη λα εμνηθεησζνχλ κε φιεο ηηο επηκΫξνπο πηπρΫο ηνπ δηθαένπ ηνπ 

πεξηβΪιινληνο (θπζηθνχ, νηθηζηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ).  

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

Πνιηηηθά ΠεξηβΪιινληνο  

 ΠεξηβΪιινλ θαη Οηθνινγέα.  

 ΠεξηβαιινληηθΫο επηδξΪζεηο θπζηθψλ πφξσλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ επέπεδν.  

 ΠεξηθεξεηαθΪ ζπζηάκαηα πεξηβαιινληηθάο πνηφηεηαο θαη ηζνξξνπέαο. 

 ΠεξηθεξεηαθΪ πιεξνθνξηαθΪ ζπζηάκαηα πξνζηαζέαο πεξηβΪιινληνο. 

 ΑλαπηπμηαθΫο φςεηο ηεο πεξηθεξεηαθάο πεξηβαιινληηθάο πνιηηηθάο. 

 Γηεζλεέο δηαζηΪζεηο πνιηηηθάο πεξηβΪιινληνο. 

 Διιεληθά θαη Δπξσπατθά Πνιηηηθά γηα ην πεξηβΪιινλ. 

 Άξηζην επέπεδν πξνζηαζέαο πεξηβΪιινληνο. 

 ΟηθνλνκηθΪ θαη ΓηνηθεηηθΪ κΫζα πεξηβαιινληηθάο πνιηηηθάο.  

 Βηψζηκε ΑλΪπηπμε.  

 ΠεξηθεξεηαθΪ ππνδεέγκαηα δηαδηθαζέαο ιάςεο απνθΪζεσλ γηα ην πεξηβΪιινλ. 

 

Οηθνλνκηθά ηνπ ΠεξηβΪιινληνο  
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 Καζνξηζκφο ηνπ Άξηζηνπ ΔπηπΫδνπ Όριεζεο.  

 ΜΫζα επέηεπμεο ηνπ Άξηζηνπ ΔπηπΫδνπ Όριεζεο. 

 Οηθνλνκηθά Αλαλεψζηκσλ Φπζηθψλ Πφξσλ. 

 Οηθνλνκηθά Με-Αλαλεψζηκσλ Φπζηθψλ Πφξσλ. 

 παληφηεηα Φπζηθψλ Πφξσλ ζε Αζξνηζηηθφ Δπέπεδν.  

 Βηψζηκε ΠεξηβαιινληηθΪ Οηθνλνκηθά ΑλΪπηπμε. 

 Λάςε ΑπνθΪζεσλ θαη Αμηνιφγεζε ΠξνγξακκΪησλ θαη Πνιηηηθψλ. 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Μπέζαο, Κ. (2001), Βηψζηκεο Πφιεηο. Θεσξία- Πνιηηηθή, Αζάλα: Σππσζάησ. 

Μπέζαο, K. (2003), Οηθνλνκηθά Θεψξεζε ηεο Πεξηβαιινληηθάο Πξνζηαζέαο, Αζάλα: 

Σππσζάησ. 

ηνχηε, Γι. θαη ΚαξΪθσζηαο, Ησ. (1993), Δηζαγσγή ζην Κνηλνηηθφ Γίθαην Πεξηβάιινπληνο, 

Αλη. Ϊθθνπιαο. 

ηνχηε, Γι., Γηαλλαθνχξνπ, Σδ. θαη Κξεκιάο, Γ. (2007), Η Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ 

Πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα, Αλη. Ϊθθνπιαο. 

Titenberg, Σ., Οηθνλνκηθά ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, Αζάλα: Gutenberg. 

Υξηζηνθηιφπνπινο, Γ. (2002), Πνιηηηζηηθφ Πεξηβάιινλ, Φσξηθφο Σρεδηαζκφο θαη Βηψζηκε 

Αλάπηπμε, Αζάλα- Θεζζαινλέθε : Ϊθθνπιαο. 
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ΑΞΟΝΑ 4: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
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ΔΓ-Δ06: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΩΝ 

  

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε απφθηεζε δνκεκΫλεο γλψζεο ζρεηηθΪ κε ηε 

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

εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξΫρεη. ηα πιαέζηα απηΪ εέλαη 

επηηαθηηθά ε αλΪγθε γηα δηελΫξγεηα κεγΪισλ Ϋξγσλ πιεξνθνξηθάο θαη επνκΫλσο θαη ε 

παξνπζέα ζηνλ δεκφζην ηνκΫα ζηειερψλ κε ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ δηαρεέξηζε θαη 

δηνέθεζε ησλ Ϋξγσλ απηψλ. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ καζάκαηνο αλαιχνληαη φιεο νη θΪζεηο ελφο 

Ϋξγνπ, επηκΫξνπο κΫζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ, ην θφζηνο θαη νη πφξνη πνπ εέλαη αλαγθαένη 

αιιΪ θαη νη ηξφπνη δηελΫξγεηαο ησλ απαηηνχκελσλ ειΫγρσλ. Σα παξαπΪλσ παξνπζηΪδνληαη 

πξνζαξκνζκΫλα ζηηο εηδηθΫο ζπλζάθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε Ϋλα Ϋξγν πιεξνθνξηθάο 

πξννξηζκΫλν γηα ην δεκφζην ηνκΫα.  

 Δπηπξφζζεηα ζθνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη θαηαλφεζε ησλ κεζνδνινγηψλ θαη 

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

θαη ηελ παξαθνινχζεζε Ϋξγνπ κΫζσ ηνπ εξγαιεένπ MS- Project. 

           Δηδηθφηεξα νη ζπνπδαζηΫο κεηΪ ην ηΫινο ησλ καζεκΪησλ ζα πξΫπεη: 

 λα γλσξέδνπλ ηηο βαζηθΫο αξρΫο ηεο Γηνέθεζεο Έξγνπ, 

 λα κπνξνχλ λα ζρεδηΪδνπλ θαη λα πξνγξακκαηέδνπλ ηηο επηκΫξνπο δξαζηεξηφηεηεο 

Ϋξγσλ Πιεξνθνξηθάο, 

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

Ϋξγνπ Πιεξνθνξηθάο 

 λα παξαθνινπζνχλ, λα ειΫγρνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηελ πνξεέα πινπνέεζεο 

 λα εθπνλνχλ αλαθνξΫο ζρεηηθΪ κε ηελ εμΫιημε ηνπ Ϋξγνπ Πιεξνθνξηθάο 

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

αλΪινγν εξγαιεέν Microsoft Project. 



- 110 - 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

Δηζαγσγά ζηε Γηαρεέξηζε Έξγνπ 

 ρεηηθνέ νξηζκνέ θαη Ϋλλνηεο, ραξαθηεξηζηηθΪ Ϋξγνπ, θαηεγνξέεο απνθΪζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαρεέξηζε Ϋξγσλ 

 ηφρνη θαη θαλφλεο δηαρεέξηζεο Ϋξγσλ 

 Έλαξμε, επηινγά θαη πξνζδηνξηζκφο ζηνηρεέσλ Ϋξγνπ 

 ηΪδηα ηνπ θχθινπ δσάο ελφο Ϋξγνπ 

 ΟξγΪλσζε θαη αλΪπηπμε Ϋξγνπ 

 Παξαδεέγκαηα δηαρεέξηζεο Ϋξγσλ ζηε ειιεληθά δεκφζηα δηνέθεζε 

 Πξνγξακκαηηζκφο 

 ηφρνη θαη πεξηνξηζκνέ γηα ηελ αλΪπηπμε ελφο Ϋξγνπ πιεξνθνξηθάο 

 Πξνζδηνξηζκφο δξαζηεξηνηάησλ 

 Δθηέκεζε δηΪξθεηαο θαη απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ πινπνέεζε ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Ϋξγνπ 

 Γεκφζηνο ηνκΫαο θαη πξνγξακκαηηζκφο Ϋξγσλ 

 

ΜΫζνδνη ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ Ϋξγσλ 

 ΑλΪπηπμε δηθηχνπ Ϋξγνπ 

 ΜΫζνδνο Κξέζηκνπ Γξφκνπ (Critical Path Method – CPM) 

 ΜΫζνδνο PERT (Project Evaluation Review Technique) 

 ΓηΪγξακκα GHANNT 

 ΜΫζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ Ϋξγσλ πιεξνθνξηθάο 

 

Κφζηνο θαη ρξάζε Πφξσλ Ϋξγνπ πιεξνθνξηθάο 

 Άκεζν, Ϋκκεζν θαη ζπλνιηθφ θφζηνο Ϋξγνπ 

 Υξνληθά θαηαλνκά θφζηνπο Ϋξγνπ 

 πκπέεζε ρξνληθάο δηΪξθεηαο δξαζηεξηνηάησλ 

 ρΫζε θφζηνπο-ρξνληθάο δηΪξθεηαο Ϋξγνπ 

 ΔμνκΪιπλζε θαηαλνκάο πφξσλ 

 Γηαρεέξηζε πνιιαπιψλ Ϋξγσλ 



- 111 - 

Δπηινγά θαη αμηνιφγεζε Ϋξγνπ 

 ΑλΪιπζε θφζηνπο - νθΫινπο,  

 ΑλΪιπζε θφζηνπο - απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 Πνιπθξηηεξηαθά αμηνιφγεζε 

 

Έιεγρνο Έξγνπ 

 ΠιεξνθνξηαθΪ ζπζηάκαηα δηνέθεζεο Ϋξγνπ (Project Management Information 

Systems) 

 Γηνέθεζε νιηθάο πνηφηεηαο ζηε δηαρεέξηζε Ϋξγνπ 

 ΜΫζνδνη αμηνιφγεζεο Ϋξγσλ 

 

ΗΗΗ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

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

Management – Τερληθέο Σρεδηαζκνχ θαη Διέγρνπ», Δθδ. ΚΡΗΣΗΚΖ, 1
ε
 Ϋθδνζε, 2002 

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

Burlington: Gower Publishing Company», 2003. Heerkens, Gary R. Project management. 

New York : McGraw-Hill, 2002. 

HALLOWS, JOLYON, «Information Systems Project Management: How to Deliver 

Function & Value in Information Technology Projects», New York: AMACOM, 1998.  

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

John Wiley & Sons Inc., 2002.  

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

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

TAYLOR, JAMES. “Managing information technology projects: applying project 

management strategies to software, hardware, and integration initiatives”, New York: 

AMACOM, 2004. 
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ΔΓ-Δ07: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

 θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε δνκεκΫλε παξΪζεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο (e-Governance), ε παξνπζέαζε 

ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ειεθηξνληθά δηαθπβΫξλεζε κΫζα απφ πξαθηηθΪ παξαδεέγκαηα θαη 

κειΫηεο πεξέπησζεο νη νπνέεο ζπκβΪιινπλ ζηε βειηέσζε ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο (ΓΓ), φζν θαη ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο φιεο επηθνηλσλέαο ηεο κε 

ηνπο πνιέηεο θαη ηηο επηρεηξάζεηο κε ρξάζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθάο θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) (information and communication technologies - ICT). 

 Πξνηεξαηφηεηα ηνπ καζάκαηνο εέλαη αθελφο λα εηζΪγεη ηνπο ζπνπδαζηΫο ζηηο αξρΫο 

θαη Ϋλλνηεο ηεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο, θαη αθεηΫξνπ λα παξνπζηΪζεη εθαξκνζκΫλεο 

θαιΫο πξαθηηθΫο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά παξΫρνληαο ηηο θαηΪιιειεο επηρεηξεζηαθΫο 

δεμηφηεηεο γηα ηελ αμηνπνέεζε ησλ ΣΠΔ ζηε θαζεκεξηλά πξαθηηθά ηεο δεκφζηαο Γηνέθεζε.  

            Σα αλσηΫξσ πξαγκαηψλνληαη κΫζσ ηεο: 

 παξνπζέαζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιεέσλ ζε Δπξσπατθφ θαη 

Δζληθφ Δπέπεδν γηα ηε πξνψζεζε ηεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο, 

 παξΪζεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ Ϋξγσλ ζεκαέα πνπ εέηε Ϋρνπλ πινπνηεζεέ, εέηε εέλαη 

ζε θΪζε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνέεζεο ζε Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ Δπέπεδν.  

 πξαθηηθάο εμΪζθεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζηε ρξάζε θαη αμηνπνέεζε παξερφκελσλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο.  

 παξνπζέαζεο θαιψλ πξαθηηθψλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο 

Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο. 

 επηζθφπεζεο ησλ βαζηθψλ πξνυπνζΫζεσλ γηα ηελ νξζνινγηθά αλΪπηπμε ηεο 

Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο, φπσο εέλαη ε ΑζθΪιεηα ησλ Ζιεθηξνληθψλ 

πλαιιαγψλ θαη ε Γηαιεηηνπξγηθφηεηα   

 θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ απνηειεζκαηηθάο, αλνηρηάο θαη επΫιηθηεο δηαθπβΫξλεζεο 

κΫζσ αμηνπνέεζεο ησλ ΣΠΔ  

 θαηαλφεζεο ησλ απαηηάζεσλ ζηε Γ.Γ. γηα ηε κεηΪβαζε απφ ηε δηαρεέξηζε 

αξκνδηνηάησλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηε δηνέθεζε πνιηηηθψλ απνηειεζκΪησλ θαη 

ππεξεζηψλ 
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ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. ΠνιηηηθΫο θαη παξαδεέγκαηα Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ζε Δπξσπατθφ Δπέπεδν  

 Ζιεθηξνληθά ΓηαθπβΫξλεζε - Οξηζκνέ 

 ΒαζηθΫο Έλλνηεο 

 ΠνιηηηθΫο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ζε Δπξσπατθφ Δπέπεδν θαη ρξεκαηνδνηηθΪ 

εξγαιεέα. 

 ΒαζηθΪ δνκηθΪ ζηνηρεέα γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο, 

 Αζθάζεηο κε πξαθηηθΪ παξαδεέγκαηα απφ ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο, 

 Αμηνιφγεζεο ηεο πινπνέεζεο ηεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο 

 

2. ΠνιηηηθΫο θαη Παξαδεέγκαηα Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ζε Διιεληθφ Δπέπεδν.  

 Δζληθά ηξαηεγηθά γηα ηελ Ζιεθηξνληθά ΓηαθπβΫξλεζε, 

 Οξηδφληηα Ϋξγα ζεκαέεο ζηελ ΔιιΪδα (Δληαέν χζηεκα ΔμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ θαη 

Δπηρεηξάζεσλ, χζηεκα δηαρεέξηζεο Αλζξψπηλνπ Κεθαιαένπ, χζηεκα Γηαρεέξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ, ΚΫληξν ΓεδνκΫλσλ Γεκφζηνπ ΣνκΫα), 

 Αζθάζεηο κε πξαθηηθΪ παξαδεέγκαηα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ΔιιΪδα φπσο 

Πχιε ΔΡΜΖ, Taxis, Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν, Δζληθφ Σππνγξαθεέν, Γηαχγεηα, 

Αλνηρηά δηαθπβΫξλεζε, Απνγξαθά Μηζζνδνηνχκελνο απφ ην Γεκφζην ΣνκΫα 

 

3. Γηαδηθηπαθνέ ηφπνη Γεκφζηαο Γηνέθεζεο  

 Πιαέζην Πηζηνπνέεζεο Γεκφζησλ Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ 

 Γνκά θαη πεξηερφκελν δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ηνπ Γεκφζηνπ ΣνκΫα 

 Πξνζβαζηκφηεηα θαη ζΫκαηα αζθΪιεηαο ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο 

 ΟξγαλσηηθΪ ζΫκαηα γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 

 ΝνκηθΪ ζΫκαηα γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 

 Αζθάζεηο θαη παξαδεέγκαηα κε εξγαιεέα γηα ηελ αμηνιφγεζε δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 

 

4. ΣερληθΫο θαη κεζνδνινγέεο ΑζθΪιεηαο Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ  

 

 Απαηηάζεηο ΑζθΪιεηαο 

 Φεθηαθά Οπηηθνπνέεζε 
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 Πιαέζην Φεθηαθάο Απζεληηθνπνέεζεο 

 Ζιεθηξνληθά ππνγξαθά PKI  

 ΦεθηαθΪ πηζηνπνηεηηθΪ θαη ΠΪξνρνη Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

 Αζθάζεηο κε ηηο δηαδηθαζέεο Ϋθδνζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ 

 Παξαδεέγκαηα απζεληηθνπνέεζεο θαη απνηειΫζκαηα απφ ην Ϋξγν Δπξσπατθφ Ϋξγν 

STORK  

 Αζθάζεηο κε παξαδεέγκαηα ρξάζεο ςεθηαθψλ ΦεθηαθΪ ΠηζηνπνηεηηθΪ 

 ΑζθΪιεηα Δπηθνηλσληψλ 

 Πξνζηαζέα ρξεζηψλ 

 

5. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα  

 Δπέπεδα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ηερληθά δηαιεηηνπξγηθφηεηα, επηρεηξεζηαθά 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ελλνηνινγηθά δηαιεηηνπξγηθφηεηα) 

 ΑλνηθηΪ Πξφηππα 

 Δπξσπατθφ Πιαέζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (European Ηnteroperability Framework) 

 Διιεληθφ Δληαέν Πιαέζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

 Οδεγέα Inspire 

 Αζθάζεηο κε παξαδεέγκαηα ζπζηεκΪησλ πνπ δηαιεηηνπξγνχλ 

 

6. ΖιεθηξνληθΫο πξνκάζεηεο θαη ειεθηξνληθά ηηκνιφγεζε  

 

 ΒαζηθΪ ζηνηρεέα γηα ηελ πινπνέεζε Ζιεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ 

 ΑπνηειΫζκαηα επξσπατθνχ Ϋξγνπ PEPPOL 

 Δζληθφ ζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ 

 Θεζκηθφ πιαέζην γηα ειεθηξνληθά ηηκνιφγεζε 

 ΜνληΫια ειεθηξνληθάο ηηκνιφγεζεο 

 Μνξθφηππα ειεθηξνληθψλ ηηκνινγέσλ 

 Παξαδεέγκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ θαη ειεθηξνληθάο ηηκνιφγεζεο  

 

7. Οδεγέα ησλ Τπεξεζηψλ θαη Παξνρά Γηαζπλνξηαθψλ Τπεξεζηψλ  

 

 Λεηηνπξγέα ησλ Δληαέσλ ΚΫληξσλ ΔμππεξΫηεζεο 
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 Γηαδηθηπαθφο ηφπνο γηα ηα Δληαέα ΚΫληξα ΔμππεξΫηεζεο ζηελ Δπξψπε. Ζιεθηξνληθά 

δηεθπεξαέσζε δηαδηθαζηψλ 

 Διιεληθφ Δληαέν ΚΫληξν ΔμππεξΫηεζεο  

 ΑπνηειΫζκαηα ηνπ Ϋξγνπ SPOCS γηα δηαζπλνξηαθΫο ππεξεζέεο γηα ηελ Οδεγέα ησλ 

ππεξεζηψλ 

 Αζθάζεηο κε ρξάζε δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ  

 

8. ΓηαθΪλεηα θαη ζπκκεηνρηθφηεηα  

 

 Ζιεθηξνληθά δεκνθξαηέα 

 Ζιεθηξνληθά ςεθνθνξέα 

 Παξαδεέγκαηα γηα ειεθηξνληθά δηαβνχιεπζε ζε Δπξσπατθφ επέπεδν 

 Αλνηρηά δηαθπβΫξλεζε ζηελ ΔιιΪδα 

 Γηαχγεηα 

 Αζθάζεηο κε ρξάζε ππεξεζηψλ δηαβνχιεπζεο  

 

ΠξνγξΪκκαηα ΑλΪπηπμεο ηεο Ζιεθηξνληθάο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ζηελ ΔιιΪδα θαη ζηελ 

Δπξψπε  

 

 «ΔΠΑ», «Φεθηαθά χγθιηζε», «Γηνηθεηηθά Μεηαξξχζκηζε», Οδεγέα ησλ 

Τπεξεζηψλ, ISA, ICT Governance and Policy Modeling θ.ιπ. 
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ΟξγΪλσζε, Σερλνινγέα θαη ΔθαξκνγΫο», Δθδφζεηο Παπαδάζε, 2008 

Organization for Economic Co-Operation & Development (OECD) (2003), “The e-

Government Imperative”, Paris, France. 

Organization for Economic Co-Operation & Development (OECD) (2003), “Promisesand 

Problems of e-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement”,Paris, France. 
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Commission of the European Communities (2006), “i2010 eGovernment Action Plan: 

Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All”, COM (2006) 173, 

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels. 
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IDA, 2004 
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Πνιηηηθή ζηελ Πξάμε: Θεσξεηηθφ Πιαίζην θαη Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο, Σειηθά Δξγαζέα, Δζληθά 

ρνιά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, Αζάλα 2003 

Davenport T., Process Innovation – Reengineering Work through Information Technology, 

Harvard Busienss School Press, 1993  

Hammer M., Champey J., Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business, Harper 

Business, 1993 

Loukis E. & Kokolakis S., An Architecture of a Flexible Public Sector Collaborative 

Environment based on Business Process Modelling, e-Journal of Electronic Commerce 

Technology and Applications, January 2004 

UK Office of the e-Envoy, E-government Strategy Framework Policy and Guidelines: 

Registration and Authentication, London, Sept. 2002  

Γθξέηδαιεο η., ΚΪηζηθαο . & Γθξέηδαιεο Γ., Αζθάιεηα Γηθηχσλ Υπνινγηζηψλ, Δθδφζεηο 

Παπαζσηεξένπ, Αζάλα 2003 

 

Γηεπζχλζεηο Γηαδηθηχνπ 

 

Φεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε: https://ec.europa.eu/digital-agenda/ 

Δπξσπατθφ ρΫδην δξΪζεο γηα ηελ Ζιεηθξνληθά ΓηαθπβΫξλεζε 2011 – 2015 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/action_plan_2011_2015/index

_en.htmΚαιΫο πξαθηηθΫο γηα ηελ Ζιεθηξνληθά ΓηαθπβΫξλεζε ζε Δπξσπατθφ επέπεδν 

http://www.epractice.eu/home 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/
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Πιαηθφξκα γηα αληαιιαγά πφξσλ θαη ινγηζκηθνχ ζε Δπξσπατθφ επέπεδν 

http://joinup.ec.europa.eu/ 

ΓΔΜΖ www.geminet.gr, www.businessregistry.gr/ 

Taxis www.taxisnet.gr 

Πιαέζην Παξνρά Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο www.e-gif.gov.gr 

eID STORK https://www.eid-stork.eu/ 

PEPPOL www.peppol.eu 

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο γηα ηα Δληαέα ΚΫληξα ΔμππεξΫηεζεο ζηελ Δπξψπε 

http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/ 

Διιεληθφ Δληαέν ΚΫληξν  ΔμππεξΫηεζεο http://gis.ermis.gov.gr/sdportal/index.jsp 

Έξγν SPOCS http://www.eu-spocs.eu/ 

Interactive Policy Making: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/index_en.htm 

Γηαχγεηα http://et.diavgeia.gov.gr/ 

Αλνηρηά δηαθπβΫξλεζε http://www.opengov.gr/home/ 

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Ebusiness Forum: http://www.ebusinessforum.gr/ 

Γηαδηθηπαθνέ ηφπνη Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο «Φεθηαθά χγθιεζε», www.infosociety.gr & 

www.ktpae.gr 

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ Workflow Management Coalition: 

www.wfmc.org 

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο: 

europa.eu.int/information_society 

Δπξσπατθφ Παξαηεξεηάξην eGovernment: europa.eu.int/ISPO/ida/egovo  

Γηαδηθηπαθνέ ηφπνη ΟΟΑ γηα ζΫκαηα eGovernment: www.oecd.org/topic, 

www1.oecd.org/puma/ 

Γηαδηθηπαθνέ ηφπνη ζεκαληηθψλ Δπξσπατθψλ Ϋξγσλ ζηελ πεξηνρά eGovernment: www.sibis-

eu.org/sibis, www.prisma-eu.net, www.eurodyn.com/icte-pan, www.egov-project.org 

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο Δζληθάο Δπηηξνπάο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκεέσλ: www.eett.gr 
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http://www.oecd.org/topic
file:///C:/Users/kalogeraki/Documents/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Book%20eGovernment/www1.oecd.org/puma/
http://www.sibis-eu.org/sibis
http://www.sibis-eu.org/sibis
http://www.prisma-eu.net/
http://www.eurodyn.com/icte-pan
http://www.egov-project.org/
http://www.eett.gr/
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Γηαδηθηπαθνέ ηφπνη ηνπ e-Envoy θαη ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο ηεο Μ. Βξεηαλέαο: www.e-

envoy.gov.uk, www.localegov.gov.uk 

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο δηεζλνχο νξγαληζκνχ γηα ην SSL: www.ssl.com 

Πιαέζην Παξνράο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο www.e-gif.gov.gr. 

Δζληθά Πχιε Γεκφζηαο Γηνέθεζεο «ΔΡΜΖ» www.ermis.gov.gr  

Αλνηρηά δηαθπβΫξλεζεο www.opengov.gr   

http://www.e-envoy.gov.uk/
http://www.e-envoy.gov.uk/
http://www.localegov.gov.uk/
http://www.ssl.com/
http://www.e-gif.gov.gr/
http://www.ermis.gov.gr/
http://www.opengov.gr/
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ΔΓ-Δ08: ΠΟΟΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟΦΑΔΩΝ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη λα παξΪζρεη ζηνπο ζπνπδαζηΫο ηηο γλψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη ψζηε λα αλαιχνπλ θαη λα επεμεξγΪδνληαη δεδνκΫλα, λα παξΪγνπλ θαη λα 

παξνπζηΪδνπλ πιεξνθνξέεο πνπ ππνζηεξέδνπλ ηε ιάςε απνθΪζεσλ ζε επέπεδα ιεηηνπξγηθνχ 

θαη δηνηθεηηθνχ ειΫγρνπ θαζψο θαη ζηελ ρΪξαμε ζηξαηεγηθψλ επέ ζεκΪησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

Γεκφζηα Γηνέθεζε. Ζ εμνηθεέσζε κε πνζνηηθΫο κεζφδνπο θαη πξφηππα ιάςεο απνθΪζεσλ 

απνηειεέ βαζηθφ ζθνπφ ηνπ εξγαζηεξένπ. 

 Δηδηθφηεξνη επηδηψθεηαη ε :  

 θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ζηε ιάςε απνθΪζεσλ  

 εμνηθεέσζε κε ηηο κεζνδνινγέεο ζηαηηζηηθάο ιάςεο απνθΪζεσλ  

 εμνηθεέσζε κε ηηο κεζνδνινγέεο πεξηγξαθηθάο παξνπζέαζεο δεδνκΫλσλ 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

Α΄ ΔΝΟΣΖΣΑ :Δηζαγσγά ζηε ηαηηζηηθά & ηαηηζηηθά πκπεξαζκαηνινγέα  

 Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά 

 ΣερληθΫο αλΪιπζεο δεδνκΫλσλ κΫζσ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ. 

ΠεξηγξαθηθΪ ζηαηηζηηθΪ κΫηξα. 

 ΠαξνπζηΪζεηο δεδνκΫλσλ κε ηε βνάζεηα πηλΪθσλ θαη δηαγξακκΪησλ   

 Δηζαγσγά ζηελ αλΪιπζε παιηλδξφκεζεο. Πνιππαξαγνληηθά αλΪιπζε 

παιηλδξφκεζεο. 

 πζρΫηηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Παξακεηξηθφο ζπληειεζηάο γξακκηθάο 

ζπζρΫηηζεο. Με παξακεηξηθνέ ζπληειεζηΫο γξακκηθάο ζπζρΫηηζεο. 

 Οξηζκφο θαη δηεξεχλεζε αηηηνινγηθψλ ζρΫζεσλ κε ηε βνάζεηα ππνδεηγκΪησλ 

γξακκηθάο παιηλδξφκεζεο. 
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Β΄ ΔΝΟΣΖΣΑ: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγέα ηεο Δπηρεηξεζηαθάο Έξεπλαο 

 Ζ Ϋλλνηα ηεο Απφθαζεο. 

 Σα ζηνηρεέα ηεο ιάςεο απφθαζεο. 

 Μνληεινπνέεζε πξνβιάκαηνο  

 Λάςε ΑπνθΪζεσλ κε ελδερφκελα Ϊγλσζηεο πηζαλφηεηαο. 

 Λάςε ΑπνθΪζεσλ Απφ ΟκΪδεο Απνθαζηδφλησλ (Group Decision Making) 

 Ζ εμνηθεέσζε κε ηηο βαζηθΫο ηερληθΫο ηεο Λάςεο απνθΪζεσλ ζε πεξηβΪιινληα 

νκΪδσλ (Group Decision Making) 

 Δηζαγσγά ζηα πζηάκαηα Λάςεο ΑπνθΪζεσλ (Decision Support Systems) 

 ΑλΪιπζε ηνπ ζθνπνχ ησλ πζηεκΪησλ Λάςεο Απφθαζεο 

 ΥαξαθηεξηζηηθΪ ησλ ΤΑ 

 Παξνπζέαζε ελφο απινχ ζπζηάκαηνο Τπνζηάξημεο ΑπνθΪζεσλ 

 Παέγληα 

 Γηαπξαγκαηεχζεηο 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 

Aggresti A. (1990) Categorical Data Analysis. John Wiley and Sons, New York. 

Bartholomew D.J., Forbes A.F. and McClean S.I. (1991) Statistical techniques for manpower 

planning, 2nd edition. John Wiley and Sons, Chichester, UK 

ΓλαξδΫιιεο Υ. (2003) ΔθαξκνζκΫλε ηαηηζηηθά. Δθδφζεηο Παπαδάζε, Αζάλα. 

ΓλαξδΫιιεο Υ. (2006) ΑλΪιπζε δεδνκΫλσλ κε ην SPSS 14.0 for Windows. Δθδφζεηο 

Παπαδάζε, Αζάλα. 

Collett D. (1991) Modelling Binary Data. Chapman and Hall, London. 

Cox D.R. and Snell E.J. (1989) Analysis of Binary Data, 2nd edition. Chapman and Hall, 

London.  

Draper N.R. and Smith H. (1966) Applied Regression Analysis. John Wiley and Sons, New 

York. 
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Everitt B.S. (1992) The Analysis of Contingency Tables, 2nd edition. Chapman and Hall, 

London.  

Hosmer D.W. and Lemeshow S. (1989) Applied Logistic Regression. John Wiley and Sons, 

New York. 

Κνιχβα-Μαραέξα Φ., Μπφξα-Ϋληα Δ. Σηαηηζηηθή. Θεζζαινλέθε, Δθδφζεηο Εάηε 1998. 

Kleinbaum D., Kupper L., Muller K., Nizam A. (1998) Applied Regression Analysis and 

Other Multivariable Methods, Third Edition. Duxbury Press, Pacific Grove, CA. 

ΜαπξνκΪηεο Γ. (1999) Σηαηηζηηθά Μνληέια θαη Μέζνδνη Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ. University 

Studio Press, Θεζζαινλέθε. 

McCullagh P. and Nelder J.A. (1989) Generalized Linear Models, 2nd edition. Chapman and 

Hall, London. 

Newbold P. (1991) Statistics for Business and Economics, Third Edition. Prentice- Hall, 

London.  

Παπαδεκεξένπ Η (2005) . Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή. Αζάλα, Δθδφζεηο Σππσζάησ. 

Ott L. (1988) An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis, 3nd edition. PWS-

KENT Publishing Company, Boston.  

Snedecor G. and Cochran W. (1980) Statistical Methods, Seventh Edition. The Iowa State 

University Press, Iowa, U.S.A. 

Tukey J.W. (1977) Exploratory Data Analysis. Addison-Wesley, Reading , Mass. 

ALBRIGHT (2001), “Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel”, ITPS 

BRATKO (2000), “Prolog Programming for Artificial Intelligence”, Addison Wesley 

DEWHURST F. (2002), “Quantitative Methods for Business Management”, McGraw-Hill 

FIGUERIA, GRECO, Ehrgott (2004), “Multiple Criteria Decision Analysis, Springer” 

HILLIER F.S., LIEBERMAN G. J. (1995), “Introduction to Operations Research”, McGraw-

Hill International Editions 

JACKSON (1999), “Introduction to Expert Systems”, Addison Wesley 

LAPIN L. (1994), “Quantitative Methods for Business Decisions with Cases”, Harcourt Brace 

Jovanovich College Publishers 

JOHN WILEY, “Introduction to Decision Technology”, Liberatore, Nudick (2002) 

MALLACH G. E. (1994), “Understanding Decision Support and Expert Systems”, 

Irwin/McGraw-Hill 

MCCLAVE T. J., BENSON P. G. (1991), “Statistics for Business and Economics”, Maxwell 

MacMillan International Editions 

SMITH G. S. (2004), “Business Statistics and Decision Making”, Prentice Hall 
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TAHA H. A. (1992), “Operations Research: An Introduction”, MacMillan 

TURBAN E. (2004), “Decision Support Systems and Intelligence Systems”, Prentice-Hall  

WISNIEWSKI (2001), “Quantitative Methods for Decision Makers”, Prentice-Hall 

ΠΡΑΣΑΚΟ (2000), “Γηνηθεηηθά Δπηζηάκε- Λάςε Δπηρεηξεζηαθψλ ΑπνθΪζεσλ ζηελ 

Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο”, ηακνχιεο 
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ΑΞΟΝΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ 
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Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε νινθιάξσζε ηεο θΪιπςεο εηδηθψλ γισζζηθψλ 

δεμηνηάησλ, ρξεζηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ, ζε ζΫκαηα, πνπ Ϊπηνληαη ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκΫλσλ ηεο ζρνιάο, κε κεγαιχηεξε πιΫνλ Ϋκθαζε ζηε ζεκαζηνινγηθά θαη δηεξεπλεηηθά 

δηΪζηαζε ηεο γιψζζαο.  

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Ζ επαθά κε ηελ μΫλε γιψζζα γέλεηαη : 

 κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηάησλ θαη ηελ επεμεξγαζέα ηδεψλ 

 κε πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηάησλ πξνθνξηθάο θαη γξαπηάο 

επηθνηλσλέαο ρξεζηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ (παξνπζέαζε ζΫκαηνο, αέηεζε, 

αλαθνέλσζε, πεξέιεςε, αλαθνξΪ, λφκνη, πξαθηηθΪ, ελεκεξσηηθΪ δειηέα, θ.ι.π.) 

 κε εκβΪζπλζε θαη αλΪιπζε ζεκαηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ θχθινπ ζεκηλαξέσλ 

εμεηδέθεπζεο, κε εθπφλεζε εξγαζηψλ ησλ ζπνπδαζηψλ. 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ ΞΫλσλ Γισζζψλ ζηελ Δηδηθά ΦΪζε δηαξζξψλεηαη ζε ζεκαηηθΫο 

ελφηεηεο 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη πξνΫξρεηαη απφ ηνλ Ϋληππν θαη ειεθηξνληθφ 

ηχπν. Δέλαη θαηΪιιεια ζρεδηαζκΫλν θαη δηακνξθσκΫλν απφ ηνπο εηζεγεηΫο ζχκθσλα πΪληα 

κε ην επέπεδν γισζζνκΪζεηαο ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ. 
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Ππακηική Δκπαίδεςζη 
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 Ζ Πξαθηηθά Δθπαέδεπζε πξαγκαηνπνηεέηαη ζε θνξεέο, πνπ θαζνξέδνληαη απφ ηελ 

Δ..Γ.Γ.Α. Με απφθαζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δ..Γ.Γ.Α. νξέδνληαη: 

 νη Τπεχζπλνη πνπδψλ θαη Έξεπλαο ηεο Δ..Γ.Γ.Α. σο Δπηζηεκνληθνέ Τπεχζπλνη 

Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο, ν νπνένη αλαιακβΪλνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ζπληνληζκφ ηνπ 

ΠξνγξΪκκαηνο Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο θαη 

 Ϋλαο δηνηθεηηθφο ππΪιιεινο ηεο Δ..Γ.Γ.Α. σο Οξγαλσηηθφο Τπεχζπλνο Πξαθηηθάο 

Δθπαέδεπζεο, ν νπνένο αλαιακβΪλεη ηε δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά ππνζηάξημε ηνπ 

ΠξνγξΪκκαηνο Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο. 

Με ηελ έδηα απφθαζε νξέδνληαη θαη νη αλαπιεξσηΫο ηνπ Οξγαλσηηθνχ Τπεχζπλνπ Πξαθηηθάο 

Δθπαέδεπζεο. 

 Γηα θΪζε εθπαηδεπφκελν νξέδνληαη Ϋλαο Δθπαηδεπηάο θαη ν αλαπιεξσηάο απηνχ, νη 

νπνένη επηιΫγνληαη απφ ην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο. Ο Δθπαηδεπηάο 

θαηαξηέδεη ην Πξφγξακκα Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο ηνπ εθπαηδεπνκΫλνπ. Ο εθπαηδεπφκελνο 

Ϋρεη ηελ επζχλε λα απνζηεέιεη ζηελ Δ..Γ.Γ.Α. ην Πξφγξακκα Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο ζε 

ρξνληθφ δηΪζηεκα δΫθα (10) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηνπνζΫηεζεο ζηελ 

ππεξεζέα ηεο Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο. ν 

εθπαηδεπφκελνο κπνξεέ λα επηθνηλσλεέ κε ηνλ Δπηζηεκνληθν Τπεχζπλν θαη ηνλ Οξγαλσηηθφ 

Τπεχζπλν Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο γηα ηελ επέιπζε ηπρφλ δεηεκΪησλ πνπ αλαθχνληαη.  

 Οη εθπαηδεπφκελνη αλαιακβΪλνπλ λα εθπνλάζνπλ εξγαζέα κε ζΫκα Ϊξξεθηα 

ζπλπθαζκΫλν κε ηελ ηξΫρνπζα επηθαηξφηεηα, αιιΪ θαη ηελ εκπεηξέα πνπ απεθφκηζαλ θαη ην 

Ϋξγν πνπ επηηΫιεζαλ ζηα πιαέζηα πινπνέεζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο, 

ηελ νπνέα θαη παξνπζηΪδνπλ ελψπηνλ ησλ ινηπψλ εθπαηδεπνκΫλσλ ηνπ νηθεένπ θιηκαθένπ 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ Γεχηεξνπ Κχθινπ ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο. 

 

ΜΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα πΫληε (5) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηε ιάμε ηεο Πξαθηηθάο 

Δθπαέδεπζεο ππνβΪιινληαη ζηελ Δ..Γ.Γ.Α.: 

Απφ ηνλ Δθπαηδεπηά: 

 Σν Έληππν Αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπνκΫλνπ. 

Απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν: 

 Σν Έληππν Αμηνιφγεζεο Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο. 

 Ζ Έθζεζε Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο.  

 Ζ Δξγαζέα Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο.  
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Ζ αμηνιφγεζε ηεο Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο πξαγκαηνπνηεέηαη ελψπηνλ Γηκειψλ Δπηηξνπψλ 

Αμηνιφγεζεο πνπ ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δ..Γ.Γ.Α. Χο κΫιε ησλ ελ 

ιφγσ Δπηηξνπψλ νξέδνληαη ζηειΫρε απφ ην επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

Δ..Γ.Γ.Α. πνπ εέλαη εληαγκΫλα ζην Μεηξψν Κχξηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α. Ζ δε αμηνιφγεζε ηεο Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο πεξηιακβΪλεη: 

(α) ηελ αμηνιφγεζε, απφ ηε Γηκειά Δπηηξνπά Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο, ηεο Έθζεζεο θαη ηεο 

Δξγαζέαο Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο θΪζε εθπαηδεπφκελνπ θαη 

(β) ηελ αμηνιφγεζε θΪζε εθπαηδεπφκελνπ απφ ηνλ Δθπαηδεπηά ηνπ.  
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Β’ Κύκλορ Μαθημάηων Δξειδίκεςζηρ 
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 Ο Γεχηεξνο Κχθινο ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο πεξηιακβΪλεη ζεκηλΪξηα, καζάκαηα, 

εξγαζηάξηα, εκεξέδεο, δηαιΫμεηο, εθπαηδεπηηθΫο επηζθΫςεηο θαη Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σα εξγαζηάξηα πξνζνκνέσζεο ηα νπνέα αμηνινγνχληαη κΫζσ νκαδηθψλ εξγαζηψλ 

εέλαη ε πεξαηηΫξσ εκβΪζπλζε θαη εκπινπηηζκφο γλψζεσλ ζε επηκΫξνπο ζεκαηηθΪ πεδέα, κΫζα 

απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ, ε νπνέα ζπλέζηαηαη ζηελ εθπφλεζε 

ζπιινγηθψλ εξγαζηψλ / αζθάζεσλ, ζηελ παξνπζέαζε θαη ππνζηάξημά ηνπο θαη ζηε 

ζπκκεηνρά ηνπο ζην δηΪινγν πνπ πξνθχπηεη. 

  

ηα αλσηΫξσ πιαέζηα αλαηέζεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ε εθπφλεζε ζπιινγηθψλ εξγαζηψλ 

(Ϋθηαζεο 3.500 Ϋσο 4.000 ιΫμεσλ/αλΪ εθπαηδεπφκελν), πνπ αθνξνχλ ζε ζεκαηηθΫο πεξηνρΫο 

αηρκάο. Σα ζΫκαηα θαζνξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο Τπεχζπλνπο 

πνπδψλ θαη Έξεπλαο, ν δε ηξφπνο επηινγάο ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζνξέδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δ..Γ.Γ.Α. Ζ επηινγά ησλ ζεκΪησλ απφ ηηο νκΪδεο 

πξαγκαηνπνηεέηαη ζην ηΫινο ηνπ Α‟ Κχθινπ ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο, ελψ νη ελ ιφγσ 

εξγαζέεο παξνπζηΪδνληαη απφ θΪζε νκΪδα εθπαηδεπνκΫλσλ ελψπηνλ ησλ ινηπψλ 

εθπαηδεπνκΫλσλ ηνπ νηθεένπ θιηκαθένπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ εξγαζηεξέσλ. 

ΚΪζε ζπνπδαζηάο ζπκκεηΫρεη ππνρξεσηηθΪ ζε ηξέα εξγαζηάξηα επηινγάο ηνπ απφ ηα ηΫζζεξα 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ Β‟ Κχθινπ Δμεηδέθεπζεο.  

 

Ζ δηδαθηηθά ψξα θΪζε καζάκαηνο ά εξγαζηεξένπ νξέδεηαη ζε πελάληα (50΄) ιεπηΪ. 

Ζ θιέκαθα βαζκνινγέαο γηα θΪζε κΪζεκα, εξγαζηάξην, ζεκηλΪξην ά εξγαζέα νξέδεηαη απφ ην 

Ϋλα (1) Ϋσο ην δΫθα (10). Ο βαζκφο κπνξεέ λα εέλαη αθΫξαηνο ά/θαη λα νξέδεηαη κε αθξέβεηα 

κΫρξη δχν (2) δεθαδηθΪ ςεθέα.  

Αλαβαζκνιφγεζε καζεκΪησλ, ζεκηλαξέσλ, εξγαζηεξέσλ θαη εξγαζηψλ δελ επηηξΫπεηαη, ελψ 

δηφξζσζε βαζκνχ επηηξΫπεηαη κφλν ζε πεξέπησζε πνπ Ϋρεη εκθηινρσξάζεη πξνθαλάο 

παξαδξνκά ά αζξνηζηηθφ ζθΪικα θαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ Ϋγγξαθν ηνπ αξκφδηνπ 

δηδΪζθνληνο θαη απφθαζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δ..Γ.Γ.Α.  

Ζ βαζκνινγέα ησλ καζεκΪησλ, εξγαζηεξέσλ, ζεκηλαξέσλ θαη εξγαζηψλ ηεο θνηλάο θΪζεο, 

θαηαρσξέδεηαη ζην ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη ηνλ αηνκηθφ 

ππεξεζηαθφ θΪθειν θΪζε εθπαηδεπνκΫλνπ, αλαθνηλψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο 

Δ..Γ.Γ.Α. θαη αλαξηΪηαη ζηνλ πέλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ρνιάο. Ζ ελεκΫξσζε ησλ 

εθπαηδεπνκΫλσλ ζρεηηθΪ κε ηε βαζκνινγέα δχλαηαη λα παξΫρεηαη θαη κε θΪζε Ϊιιν πξφζθνξν 

κΫζν.  
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ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 36 

ΑΞΟΝΑ 2: ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
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ΔΓ-Δ14 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 20 

ΔΓ-Δ15 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ 20 

ΔΓ-Δ16 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 

20 
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ΑΞΟΝΑ 1: ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 
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ΔΓ-Δ09: ΥΣΗΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

κοπόρ ηος επγαζηηπίος εέλαη ε ανάπηςξη και βεληίωζη ηων δεξιοηήηων, 

ικανοηήηων και ηεσνικών πος θα οδηγήζοςν ζηην αποηελεζμαηικόηεπη διασείπιζη ζε 

όλα ηα επίπεδα ηηρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ ζΫηνληαο ηα ζεκΫιηα κηαο λΫαο αληέιεςεο γηα 

ζπλεξγαηηθά, απνηειεζκαηηθά θαη πνηνηηθά Γεκφζηα Γηνέθεζε. 

 

Πην ζπγθεθξηκΫλα, απώηεπορ ζηόσορ ηος επγαζηηπίος εέλαη νη ζπκκεηΫρνληεο/ρνπζεο λα 

απνθηάζνπλ ηηο απαξαέηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ εέλαη αλαγθαέεο γηα λα 

λειηοςπγήζοςν ωρ μια «αποηελεζμαηική ομάδα».  ΜεηΪ ην ηΫινο, νη ζπκκεηΫρνληεο/ρνπζεο 

ζα εέλαη ζε ζΫζε λα γλσξέδνπλ πνηα εέλαη ηα ζηνηρεέα θαη νη πξνυπνζΫζεηο γηα λα κπνξΫζνπλ 

λα ιεηηνπξγάζνπλ απνηειεζκαηηθΪ σο  Ϊηνκα, αιιΪ θαη σο κΫιε κηαο νιηγνκεινχο ά 

δηεπξπκΫλεο  νκΪδαο.  

 

Ο ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ζεκηλαξένπ κε θπξέαξρε ηε δηαδξαζηηθά κΫζνδν κΪζεζεο Ϋρεη 

δνκεζεέ Ϋηζη ψζηε θαζφιε ηε δηΪξθεηα ηνπ φιεο νη αζθάζεηο, ηα παηρλέδηα ξφισλ, νη κειΫηεο 

πεξέπησζεο, ε δηΪδξαζε, αιιΪ θαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα ππαθνχλ 

ζηηο αξρΫο ηεο  απνηειεζκαηηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ ρξφλνπ (time management). 

 

Αληηθεέκελν ηνπ εξγαζηεξένπ: 

 αλαιχνπλ ηα πξφηππα εγεηηθάο ζπκπεξηθνξΪο θαη πσο ε ζπκπεξηθνξΪ ηεο εγεζέαο 

επεξεΪδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκΪδαο, 

 επηιχνπλ ηηο δηαθνξΫο πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη κε Ϊιιεο νκΪδεο, 

 επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθΪ, ιακβΪλνληαο ππφςε ηα εκπφδηα πνπ δπζρεξαέλνπλ 

ηελ επηθνηλσλέα, 

 θαηαλννχλ ηξφπνπο παξαθέλεζεο ησλ κειψλ κηαο νκΪδαο θαη αλΪιεςεο 

πξσηνβνπιέαο  

 ιακβΪλνπλ απνθΪζεηο νκαδηθΪ αμηνπνηψληαο φιεο ηηο γλψκεο θαη απφςεηο, 

 

κε ηξφπν βησκαηηθφ, θαη κΫζα ζε δεδνκΫλα ρξνληθΪ πιαέζηα (time management) γηα θΪζε 

Ϊζθεζε. 
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Σν εξγαζηάξην πινπνηεέηαη ζε 20 ψξεο θαη απαηηεέ νκΪδεο ησλ 28 αηφκσλ.  Γηα θΪζε 

εξγαζηάξην ρξεηΪδεηαη Ϋλαο/κέα πληνληζηάο/ζηξηα θαη Ϊιινη ηΫζζεξηο εηζεγεηΫο/ζχκβνπινη. 
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ΔΓ-Δ10: ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη λα βειηηψζεη ηηο δηαπξαγκαηεπηηθΫο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ, νη νπνένη νξγαλσκΫλνη ζε νκΪδεο θαη κε αλΪιεςε ζπγθεθξηκΫλσλ ξφισλ ζα 

Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα: 

 λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ Ϋλλνηα θαη ηε ζεκαζέα ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο 

 λα αλαγλσξέζνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζΫγγηζεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο θαη λα 

ζπδεηάζνπλ θξηηάξηα επηινγάο κεηαμχ ηνπο 

 λα αλαιχζνπλ ζεκαληηθΫο ηερληθΫο πηπρΫο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο 

 λα εμαζθεζνχλ ζηελ πξαθηηθά εθαξκνγά ησλ ζπκπεξαζκΪησλ ηνπ εξγαζηεξένπ. 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1
ε
 Δλφηεηα 

Σξφπνη ΠξνζΫγγηζεο 

 Δηζαγσγηθά Άζθεζε ΓηαπξαγκΪηεπζεο ζε κηθξΫο νκΪδεο 

 Θεσξεηηθφ Πιαέζην 

 Σξφπνη ΠξνζΫγγηζεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο 

2
ε
 Δλφηεηα 

ΣΫρλε ηεο ΓηαπξαγκΪηεπζεο 

3
ε
 Δλφηεηα 

ΔμΪζθεζε 

 ΔμΪζθεζε ζηε ΓηαπξαγκΪηεπζε 

 Πξνεηνηκαζέα θαη Γηεμαγσγά ΓηαπξαγκΪηεπζεο 
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ΑΞΟΝΑ 2: ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
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ΔΓ-Δ11: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΖΜΟΗΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ  

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε κεζνδνινγέα 

εθαξκνγάο ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ θαη ηε ζχλδεζά ηνπ κε ην Γηπινγξαθηθφ Λνγηζηηθφ, γηα 

φζνπο Φνξεέο Γεληθάο ΚπβΫξλεζεο εθαξκφδνπλ θαη ηα δχν ζπζηάκαηα. 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 Πεξηγξαθά ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ - δηαδηθαζέεο ηάξεζεο 

 Πξνβιάκαηα Απινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηάκαηνο 

 Πιενλεθηάκαηα Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηάκαηνο θαη δηαθνξΫο ησλ δχν 

ζπζηεκΪησλ 

 Φνξεέο Γεληθάο ΚπβΫξλεζεο πνπ ηεξνχλ θαη ηα δχν ινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα 

 Ζ ζχλδεζε ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ κε ην Γηπινγξαθηθφ Λνγηζηηθφ χζηεκα 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Ν. 2362/95 Κψδηθαο Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ 

νιδΪηνο Γεκάηξεο (2001) Γεκφζην Λνγηζηηθφ 

Νηθνιφπνπινο ΚνζκΪο (2004) Οηθνλνκηθή Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε ησλ ΟΤΑ 

ΓΫξνληαο - ΦΪιηεο (1998) Γεκνζηνλνκηθφ Γίθαην 

Γθνπδάο ΑζαλΪζηνο (1991) Γεκφζην Λνγηζηηθφ 

ΡΪιιεο ΗσΪλλεο (2007) Η Λνγηζηηθή ησλ ΟΤΑ 
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ΔΓ-Δ12: ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε θαηαλφεζε εθ κΫξνπο ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο ζχλδεζεο 

ηνπ «θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ» ησλ δεκνζέσλ ππεξεζηψλ κε ην «νηθνλνκηθφ αληηθεέκελφ» ηνπο 

θαη ε αλΪπηπμε δεμηνηάησλ αλΪιπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγάο ησλ παξερνκΫλσλ 

ππεξεζηψλ θαη εθηέκεζεο ηνπ θφζηνπο πνπ νη δηαδηθαζέεο απηΫο πξνθαινχλ. 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 ΒαζηθΫο Ϋλλνηεο θνζηνιφγεζεο 

 Κνζηνιφγεζε ππεξεζηψλ  

 Κνζηνιφγεζε αλΪ δξαζηεξηφηεηα (Activity-based costing) 

 Κνζηνιφγεζε βΪζεη ζηφρνπ  

 Κνζηνιφγεζε Ϋξγνπ. 

 Πξνυπνινγηζκφο Απφδνζεο (Performance Budgeting) 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΒεληΫξεο, Γ. , ΚνΫλ, . θαη ΚσιΫηζε, Μ. (2005), Λνγηζηηθή Κφζηνπο. Αξρέο θαη Δθαξκνγέο, 

Αζάλα: Pela Ioannidou Publishing. 

Baker, J. (1998), Activity-based costing and activity-based management for health care, Jones 

& Bartlett Learning. 

Brown, R., Myring, M. and Gard, C. (1999), “Activity-Based Costing in Government: 

Possibilities and Pitfalls”, Public Budgeting & Finance,19, ζει. 3-21. 

Cokins, G. (2006), Activity-based Cost Management in Government, Management Concepts 

Diamond, J. (2003), “From Program to Performance Budgeting The Challenge for Emerging 

Market Economies”, IMF Working Paper, αξ. 03/169 , ζει. 1-28 .  

Granof, M., Platt, D. and Vaysman, I. (2000), Using Activity-Based Costing to Manage More 

Effectively, G r a n t R e p o r t, The Pricewaterhouse Coopers Endowment for the Business of 

Government 
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Mensah, Y., Schoderbek, P. and Werner, H. ( 2007), “A Methodology for Evaluating the 

Cost-Effectiveness of Alternative Management Tools in Public-Sector Institutions: 

Application to Public Education” , SSRN papers.  

McNab, Martin, R. and Francois, M. (2001), Implementing GPRA: Examining The Prospects 

For Performance Budgeting In The Federal Government Defense Resources Management 

Institute Naval, Postgraduate School Working Paper, αξ. 01-01. 

Michel, G. (2004), Cost Analysis and Activity-Based Costing for Government , Government 

Finance Officers Association 

Stapleton, D., Sanghamitra, P. and Beach E. Poomicap J., (2004), “Activity based costing for 

logistics and marketing”, Business Process Management Journal,10(5), ζει. 584-597. 

Φέιηνο, Β. (1998), Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή, Έιιελ 
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ΑΞΟΝΑ 3: ΘΔΜΟΗ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 
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ΔΓ-Δ13: ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ 

 

Η. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 Σν ζπγθεθξηκΫλν εξγαζηάξην αθνξΪ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πιΫγκαηνο ησλ 

απνθεληξσκΫλσλ αξκνδηνηάησλ πνπ δηαθαέλνληαη κεηαμχ Κεληξηθάο, Πεξηθεξεηαθάο 

Γηνέθεζεο θαη Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο. Θα δηνξγαλσζνχλ νκαδηθΫο εξγαζέεο / αζθάζεηο ζε 

επέθαηξα δεηάκαηα θαη ζΫκαηα πνιηηηθψλ ρξεκαηνδφηεζεο κΫζσ ηνπηθψλ πξνλνηαθψλ 

πνιηηηθψλ, πξνγξακκΪησλ- επηρνξεγάζεσλ, πνιηηηζηηθάο πνιηηηθάο σο ζπζηαηηθφ ηεο 

αλΪπηπμεο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επέπεδν, πνιηηηζηηθάο δηΪζηαζεο ηεο ηνπηθάο 

αλΪπηπμεο, ηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο θ.α. ηφρνο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη λα παξνπζηαζηνχλ θαη 

λα αλαιπζνχλ ζπγθεθξηκΫλεο πεξηπηψζεηο πξνβιεκΪησλ εηδηθψλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ.  

 

ΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Δκπεηξηθφ Τιηθφ απφ θαθΫινπο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο ζηε βΪζε ησλ 

αληηθεηκΫλσλ ηεο πξνζνκνέσζεο.  
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ΔΓ-Δ14: ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

Η. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 Σν ζπγθεθξηκΫλν εξγαζηάξην αθνξΪ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πιΫγκαηνο ησλ πνιηηηθψλ 

πγεέαο θαη αζθΪιηζεο. Θα αμηνπνηεζνχλ νη γλψζεηο πνπ απνθνκέζζεθαλ θαηΪ ηνλ 

πξνεγνχκελν θχθιν εμεηδέθεπζεο θαη ζα γέλεη πξαθηηθά εθαξκνγά ηνπο κΫζα απφ νκαδηθΫο 

εξγαζέεο ζε ζΫκαηα ηερληθψλ νξγΪλσζεο θνξΫσλ πγεέαο, ηππνπνέεζεο αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θ.α. ηφρνο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ 

ζπγθεθξηκΫλεο πεξηπηψζεηο πξνβιεκΪησλ ζε ζΫκαηα πγεέαο θαη αζθΪιηζεο  

 

ΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Δκπεηξηθφ Τιηθφ απφ θαθΫινπο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο ζηε βΪζε ησλ 

αληηθεηκΫλσλ ηεο πξνζνκνέσζεο.  
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ΔΓ-Δ15: ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

Η. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 Σν ζπγθεθξηκΫλν εξγζηάξην αθνξΪ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πιΫγκαηνο ησλ θνηλσληθψλ 

πνιηηηθψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη κεηαλΪζηεπζεο θαη ηεο 

αιιειεπέδξαζεο ησλ επηπΫδσλ δηαθπβΫξλεζάο ηνπο (ππεξεζληθφ, εζληθφ, ηνπηθφ). Θα 

δηνξγαλσζνχλ νκαδηθΫο εξγαζέεο / αζθάζεηο ζε επέθαηξα δεηάκαηα θαη ζΫκαηα απαζρφιεζεο, 

αλεξγέαο, κεηαλΪζηεπζεο, ελζσκΪησζεο θ.α. ηφρνο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη λα 

παξνπζηαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζπγθεθξηκΫλεο πεξηπηψζεηο πξνβιεκΪησλ θνηλσληθάο 

πνιηηηθάο  

 

ΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Δκπεηξηθφ Τιηθφ απφ θαθΫινπο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο ζηε βΪζε ησλ 

αληηθεηκΫλσλ ηεο πξνζνκνέσζεο.  
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ΔΓ-Δ16: ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΖΜΟΗΩΝ 

ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ 

 

Η. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

Σν εξγαζηάξην απνζθνπεέ λα αληηκεησπέζεη δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ζε κεραληζκνχο 

δηαρεηξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο Ϋξγσλ ηνπ πξνγξΪκκαηνο δεκνζέσλ 

επελδχζεσλ, ηελ εμΫιημε ησλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνππνινγηζκνχ, ηελ αλΪιπζε ησλ 

δαπαλψλ θαηΪ Τπνπξγεέν / Πνιηηηθά, ηα βαζηθΪ κεγΫζε ζηφρνπο δεκνζηνλνκηθάο πνιηηηθάο 

θα. ηφρνο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζπγθεθξηκΫλεο 

πεξηπηψζεηο πξνβιεκΪησλ δεκνζηνλνκηθάο πνιηηηθάο.  

 

ΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Δκπεηξηθφ Τιηθφ απφ θαθΫινπο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο ζηε βΪζε ησλ 

αληηθεηκΫλσλ ηεο πξνζνκνέσζεο.  
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ΑΞΟΝΑ 4: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
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ΔΓ-Μ08: ΑΠΟ ΣΑ ΑΝΟΗΚΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα παξνπζηΪζεη ζηνπο ζπνπδαζηΫο ηηο πξννπηηθΫο 

αμηνπνέεζεο ηεο δεκφζηα πιεξνθνξέαο. Θα εμεηαζζνχλ νη δπλαηφηεηεο γηα κέα εζληθά 

ζηξαηεγηθά αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ θαη νη ζπλΫπεηεο πνπ απηά κπνξεέ λα Ϋρεη γηα ηηο πνιηηηθΫο 

αλνηρηάο δηαθπβΫξλεζεο. Ο δηαξθψο απμαλφκελνο φγθνο ηεο ςεθηαθάο ά ςεθηνπνηεκΫλεο 

πιεξνθνξέαο ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο αλαδεηθλχεη κέα ζεηξΪ απφ πξνβιάκαηα πνπ 

πξΫπεη λα αληηκεησπηζηνχλ αιιΪ θαη επθαηξέεο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κε ηε ρξάζε 

αλνηρηψλ δεκνζέσλ δεδνκΫλσλ. 

 Πξσηαξρηθάο ζεκαζέαο ελΫρεη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε θηινζνθέα ησλ 

αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ θαη ηελ θαιά δηαρεέξηζε ηεο ςεθηαθάο ά ςεθηνπνηεκΫλεο πιεξνθνξέαο 

ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο.  

Διδικόηεπα επιδιώκεηαι η:  

 θαηαλφεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ κνληΫινπ πέζσ απφ ηελ αλνηρηά θαη ζπκκεηνρηθά 

παξαγσγά 

 γλψζε ησλ βαζηθψλ ζπκβαηηθψλ - αδεηνδνηηθψλ δνκψλ πνπ ππνζηεξέδνπλ αλνηρηφ 

ινγηζκηθφ/ πξφηππα/ δεδνκΫλα/ πεξηερφκελν/ ππεξεζέεο 

 θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ κΫζσλ γηα ηελ ππνζηάξημε θαη ζρεδηαζκφ αλνηθηψλ 

ζπζηεκΪησλ 

 γλψζε ησλ βαζηθψλ ξπζκηζηηθψλ ππνδνκψλ γηα ηε ρξάζε αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ/ 

δεδνκΫλσλ/ πεξηερνκΫλνπ/ ππεξεζηψλ απφ ηε δεκφζηα δηνέθεζε 

 Δπηζθφπεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ αλνηρηάο δηαθπβΫξλεζεο θαη αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ 

ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε, Ζ.Π.Α θαη Απζηξαιέα/ Ν. Εειαλδέα 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Δλφηεηα 1 : ΝνκηθΪ– ΡπζκηζηηθΪ ζΫκαηα Γηαρεέξηζεο Αλνηρηψλ ΓεδνκΫλσλ 

 ηφρνο ηεο ελφηεηαο απηάο εέλαη λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα βαζηθΪ 

ζηνηρεέα ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβΪιινληνο κΫζα ζην νπνέν κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε 

αλΪπηπμε θαη δηαρεέξηζε αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ ψζηε λα εέλαη δπλαηά ε εμππεξΫηεζε αλαγθψλ 

αλνηρηάο δηαθπβΫξλεζεο. Ζ χιε ζηελ ελφηεηα απηά δηαξζξψλεηαη ζε δχν επέπεδα: αθελφο 
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παξνπζηΪδνληαη βαζηθΪ λνκνζεηηθΪ θεέκελα θαη αθεηΫξνπ Ϊιια λνκθΪ εξγαιεέα, φπσο 

Ϊδεηεο, ζπκβΪζεηο, δηαθεξχμεηο αιιΪ θαη θεέκελα απηνξχζκηζεο. ην λνκνζεηηθφ επέπεδν 

εμεηΪδεηαη ε ηΪζε κεηΪβαζεο απφ δεηάκαηα πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο ζε ζΫκαηα πξφζβαζεο 

θαη πεξαηηΫξσ ρξάζεο ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξέαο. ην επέπεδν ησλ Ϊιισλ λνκηθψλ 

εξγαιεέσλ αλαιχνληαη ηα βαζηθΪ άδε αλνηρηψλ αδεηψλ θαη γέλεηαη εθηελάο παξνπζέαζε 

Ϊιισλ ηππνπνηεκΫλσλ λνκηθψλ εξγαιεέσλ, φπσο ζπκβΪζεσλ κεηαβέβαζεο δηθαησκΪησλ 

πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο, παξνράο ζπλαέλεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο επεμεξγαζέα δεδνκΫλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα, ζπκβΪζεηο θνηλνπξαμηψλ γηα νκΪδεο νξγαληζκψλ πνπ παξΪγνληαη 

θαη δηαρεηξέδνληαη αλνηρηΪ δεδνκΫλα θαη ηΫινο κέα ζεηξΪ απφ εξγαιεέα απηνξχζκηζεο, φπσο 

θψδηθεο θαιάο πξαθηηθάο, φξνη ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηαθεξχμεηο αλΪ ηνκΫα δξΪζεο. 

Δηδηθφηεξα εμεηΪδνληαη ηα αθφινπζα ζΫκαηα: 

- Γηαλνεηηθά ηδηνθηεζέα θαη δεκφζηα δηνέθεζε (θηάζε, δηαρεέξηζε, εθκεηΪιιεπζε) 

- ΠεξαηηΫξσ ρξάζε δεκφζηαο πιεξνθνξέαο θαη ε νδεγέα PSI 

- Πξφζβαζε ζε δεκφζηα Ϋγγξαθα 

- Γηαχγεηα 

- Ζ Ννκνζεζέα γηα ηε Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη Δζληθφ Πιαέζην Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο 

σο κΫζν γηα ηελ Ϊζθεζε πνιηηηθάο αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ 

- ΑλνηρηΪ ΓεσρσξηθΪ δεδνκΫλα θαη ε Οδεγέα INSPIRE 

- Άδεηεο GPL, Creative Commons, Open Data 

- Γηαθεξχμεηο COMMUNIA, Europeana, CLARIN, BBB 

- ΜνληΫια ζπκβΪζεσλ εθθαζΪξηζεο, κλεκνλέσλ ζπλεξγαζέαο θαη θνηλνπξαμηψλ 

 

Δλφηεηα 2: ΣερλνινγηθΪ ΘΫκαηα Γηαρεέξηζεο Αλνηρηψλ ΓεδνκΫλσλ 

 Ζ πινπνέεζε πνιηηηθψλ αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ δελ εέλαη δπλαηά ρσξέο ηε ρξάζε ησλ 

θαηΪιιεισλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ. Ζ ζπγθεθξηκΫλε ελφηεηα αζρνιεέηαη κε ηελ 

παξνπζέαζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ ζε δχν θπξέσο επέπεδα: (α) ηελ παξνπζέαζε ησλ 

βαζηθψλ πξνηχπσλ θαη κνξθνηχπσλ πνπ εέλαη απαξαέηεηνη πξνθεηκΫλνπ πεξηερφκελν θαη 

δεδνκΫλα λα εέλαη πξαγκαηηθΪ αλνηρηΪ (β) ηελ παξνπζέαζε Ϊιισλ ηερλνινγηψλ φπσο κεηξψα 

θαη απνζεηάξηα πνπ εέλαη αλαγθαέα ψζηε λα επηηειεέηαη ε ζπιινγά θαη δηαρεέξηζε ησλ 

αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ. Δηδηθφηεξα θαιχπηνληαη ηα αθφινπζα δεηάκαηα: 

- πξνζδηνξηζκφο αλνηρηψλ πξνηχπσλ θαη κνξθνηχπσλ ζε δηΪθνξνπο ηνκεέο δξΪζεηο ηεο 

δεκφζηαο δηνέθεζεο 

- θεληξηθΫο θαη απνθεληξσκΫλεο ππνδνκΫο γηα ηελ απνζάθεπζε θαη δηαρεέξηζε δεδνκΫλσλ. 

- Οληνινγέεο θαη γιψζζεο πεξηγξαθάο λνκηθάο πιεξνθνξέαο (π.ρ. XrML, RDF) 
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- ΔπξσπατθΪ πξφηππα ζηνλ ηνκΫα απηφ  

 

Δλφηεηα 3: ΚνηλσληθΪ ζΫκαηα Γηαρεέξηζεο Αλνηρηψλ ΓεδνκΫλσλ 

 Σν δάηεκα ησλ αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ Ϋρεη απνηειΫζεη ην αληηθεέκελν εμαηξεηηθΪ 

ελδηαθΫξνπζαο θνηλσληνινγηθάο Ϋξεπλαο πνπ αθνξΪ ηφζν ζηηο ζπλζάθεο πνπ θΪλνπλ ηα 

αλνηρηΪ δεδνκΫλα θπξέαξρν θνηλσληθφ θαηλφκελν, αιιΪ θαη ηηο ζπλΫπεηεο πνπ ην θαηλφκελν 

απηφ Ϋρεη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν δηαξζξψλνληαη βαζηθΫο θνηλσληθΫο ζρΫζεηο θαη κνξθΫο 

δξαζηεξηνπνέεζεο φπσο ε εξγαζέα, ε δεκηνπξγηθά παξαγσγά θαη ε δηνέθεζε. ην πιαέζην 

απηφ, ην θαηλφκελν ησλ αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ αληηκεησπέδεηαη σο κΫξνο κηαο γεληθφηεξεο 

αιιαγάο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν δηαξζξψλνληαη νη αλζξψπηλεο θνηλσλέεο σο απνηΫιεζκα 

ηεο νινΫλα απμαλφκελεο ξπζκηζηηθάο επηξξνάο ηεο πιεξνθνξέαο. Ζ ελφηεηα απηά εμεηΪδεη ην 

Ϋξγν ζεσξεηηθψλ ηεο δηΪρπζεο ηεο πιεξνθνξέαο απφ ην ρψξν ηεο θνηλσληνινγέαο ηεο 

πιεξνθνξηθάο θαη ηεο ξπζκηζηηθάο ζεσξέαο. Δηδηθφηεξα θαιχπηνληαη νη αθφινπζεο ζεκαηηθΫο 

ελφηεηεο: 

- ΒαζηθΫο αξρΫο ξπζκηζηηθάο ζεσξέαο 

- Σερλνινγέα, Ϋιεγρνο θαη ξχζκηζε 

- Σα γξαθεηνθξαηηθΪ ζεκΫιηα ηεο ηερλνινγέαο  

- Αέηηα θαη ζπλΫπεηεο ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο απην-αλαπαξαγσγάο ηεο πιεξνθνξέαο 

 

Δλφηεηα 4: ΔπηρεηξεζηαθΪ – ΟξγαλσηηθΪ ζΫκαηα δηαρεέξηζεο Αλνηρηψλ ΓεδνκΫλσλ 

 ΠξνθεηκΫλνπ λα εθαξκνζηεέ νπνηνδάπνηε ζρΫδην παξαγσγάο, ρξάζεο θαη δηαρεέξηζεο 

Αλνηρηψλ ΓεδνκΫλσλ απφ ηε δεκφζηα δηνέθεζε εέλαη απαξαέηεην λα ππΪξρεη θαιά 

θαηαλφεζε ηνπ βαζηθνχ νηθνλνκηθνχ κνληΫινπ ησλ αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ, ε ηππνινγέα ησλ 

βαζηθψλ κνληΫισλ ξνάο αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ θαη ηΫινο νη βαζηθΫο νξγαλσηηθΫο δνκΫο πΪλσ 

ζηηο νπνέεο νη ξνΫο απηΫο εέλαη δπλαηφλ λα ζηεξηρζνχλ. Σν νηθνλνκηθφ κνληΫιν ηεο νκφηηκεο 

παξαγσγάο απνηειεέ Ϋλα γεληθφ πξφηππν ην νπνέν εμεηδηθεχεηαη ζε θΪζε πεδέν 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ε ελφηεηα απηά Ϋρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα εμεγάζεη πσο ην κνληΫιν απηφ 

εέλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζζεέ ζην πιαέζην ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο. Δηδηθφηεξα ε ελφηεηα 

απηά εμεηΪδεη: 

- ΟηθνλνκηθΪ δεηάκαηα δηαρεέξηζεο θνηλψλ πφξσλ 

- Σν κνληΫιν ηεο θνηλάο νκφηηκεο παξαγσγάο ά ηεο θνηλσληθάο παξαγσγάο 

- ΟξγαλσηηθΪ κνληΫια ξνάο αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ  

- ΜνληΫια δεκφζηα δηνέθεζεο γηα ηε ξνά αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ 
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 Δλφηεηα 5: ΒΫιηηζηεο πξαθηηθΫο Αλνηρηψλ ΓεδνκΫλσλ.  

 Ζ εθαξκνγά πνιηηηθψλ αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ καο επηηξΫπεη λα δνχκε ηα ζηνηρεέα πνπ 

παξνπζηΪδνληαη ζηηο παξαπΪλσ ελφηεηεο ζε εθαξκνγά ζε ζπγθεθξηκΫλεο πεξηπηψζεηο θαη 

κΫζα ζην πιαέζην ηεο πεξηπινθφηεηαο ελφο πξαγκαηηθνχ πεξηβΪιινληνο. Σαπηφρξνλα καο 

δηλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνηππψζνπκε ηηο πιΫνλ θαιΫο πξαθηηθΫο γηα ηελ εθαξκνγά ελφο 

ζπγθξνηεκΫλνπ πξνγξΪκκαηνο αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ. ηελ ελφηεηα απηά αλαιχνληαη κε βΪζε 

ηα ζεσξεηηθΪ ζηνηρεέα πνπ παξνπζηΪδνληαη ζηα παξαπΪλσ θεθΪιαηα ηξεηο δηαθνξεηηθΫο 

κνξθΫο εθαξκνγάο πιαηζέσλ αλνηρηψλ δεδνκΫλσλ θαη απνδειηηψλνληαη νη θαιχηεξεο 

ζρεηηθΫο πξαθηηθΫο: 

- ην κνληΫιν ηνπ ΖλσκΫλνπ Βαζηιεένπ, ηεο Απζηξαιέαο θαη ηεο Ν. Εειαλδέαο 

- ην κνληΫιν ησλ ΖλσκΫλσλ Πνιηηεηψλ 

- ην Δπξσπτθφ ΜνληΫιν 

Ζ ελφηεηα απηά παξνπζηΪδεη ηΫινο πσο ηα ζηνηρεέα απηΪ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

δεκηνπξγέα ελφο Διιεληθνχ κνληΫινπ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν απηφ ζα κπνξνχζε λα 

ηεζεέ ζε εθαξκνγά.  
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ΔΓ-Δ17: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε βειηέσζε ησλ γλψζεσλ θαη ε αλΪπηπμε ησλ 

ηθαλνηάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά εθαξκνγά Ϋξγσλ απνηχπσζεο 

δηαδηθαζηψλ ζηελ Γεκφζηα Γηνέθεζε κε βΪζε ηα πθηζηΪκελα πιαέζηα θαη νδεγέεο ηεο Δ.Δ. 

Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπφκελνη ζα εέλαη ζε ζΫζε κεηΪ ην ηΫινο ηνπ πξνγξΪκκαηνο λα 

αλαιχνπλ θαη λα απνηππψλνπλ δηαδηθαζέεο πνπ δηαηξΫρνπλ νξηδφληηα κέα Γεκφζηα Τπεξεζέα, 

αμηνπνηψληαο θαηΪιιεια κεζνδνινγέεο κνληεινπνέεζεο. Δπέζεο, ζα κΪζνπλ λα ρεηξέδνληαη 

θαηΪιιειν ινγηζκηθφ γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο ζπζηεκαηηθάο απνηχπσζεο επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. ΣΫινο ζα γέλεηαη ζπζρΫηηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αλαιχνληαη 

αλαθνξηθΪ κε ηε ζπλεηζθνξΪ ηνπο ζηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θνξΫα (ζηνρνζεζέα), ζα 

αμηνινγεέηαη ε πνηφηεηΪ ηνπο θαη ν βαζκφο ζπλεηζθνξΪο ηνπο θαη ζα αλαζρεδηΪδνληαη κε 

ζηφρν λα ελζσκαηψλνπλ ηηο ΣΠΔ θαη λα βειηηψλνπλ ηε ζπλνιηθά απφδνζε. 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 Πιαέζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο  

 ΜνληΫιν Σεθκεξέσζεο γηα ηελ απνηχπσζε ησλ Γηαδηθαζηψλ  

 Δθαξκνγά ηνπ Πιαηζένπ Παξνράο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο 

ζην Τπνπξγεέν Δζσηεξηθψλ.  

 Πινάγεζε ζην ιεμηαξρεέν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Δξκά 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

 Mεζνδνινγέεο απνηχπσζεο δηαδηθαζηψλ, ρΪξηεο δηαδηθαζηψλ (Process map), 

δηαγξΪκκαηα ξνάο δεδνκΫλσλ Data Flow Diagrams. 

 Ζ ζεκεηνγξαθέα ηεο κνληεινπνέεζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (Business 

Process Modeling Notation/BPMN) 

 Παξνπζέαζε ινγηζκηθνχ κνληεινπνέεζεο θαη κεζνδνινγέαο BPMN. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

 ηνρνζεζέα Ν.3032. Γεέθηεο παξαθνινχζεζεο επέηεπμεο ζηφρσλ. πλεηζθνξΪ 

επηκΫξνπο ιεηηνπξγηψλ ζηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ. Γηαδηθαζέεο απηναμηνιφγεζεο 

επέηεπμεο ησλ ζηφρσλ. ΔμαζθΪιηζε πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ:  

 Αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθάο θαη αξρηηεθηνληθά ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ ρξάζε 

ηνπ θαηΪιιεινπ ινγηζκηθνχ . Δηζαγσγά θαηΪιιεισλ κεηξηθψλ γηα ηηο δηαδηθαζέεο  

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Ϋξγνπ αλαζρεδηαζκνχ θαη ε θαηαλφεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κε ηελ ρξάζε ηνπ θαηΪιιεινπ ινγηζκηθνχ. 

 Ζ θαηλνηνκηθά δηΪζηαζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ κε ηελ ρξάζε θαηΪιιεινπ 

ινγηζκηθνχ. 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

 Γεκηνπξγέα θαη επαλαθαζνξηζκφο ξφισλ ζηελ λΫα θαηΪζηαζε θαη ε ζεκαζέα ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξΪγνληα κε ηελ ρξάζε ινγηζκηθνχ. 

 Απνηέκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ κε ρξάζε θαηΪιιεινπ ινγηζκηθνχ 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΝΑΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

 ΟινθιεξσκΫλε αλΪιπζε κειΫηεο πεξέπησζεο αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζηελ Γεκφζηα Γηνέθεζε κε ηελ ρξάζε θαηΪιιεινπ ινγηζκηθνχ. 

 

ΗΗΗ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ/ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

www.e-gif.gov.gr: Πιαέζην Παξνράο ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Πξφηππα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 

http://www.e-gif.gov.gr/
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ΔΓ-Δ18: ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΠΔ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη λα παξνπζηΪζεη ζηνπο ζπνπδαζηΫο:  

α) Σηο βαζηθΫο ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ θαη ηνπ Web 2.0 θαη ηηο 

απαηηνχκελεο δηνηθεηηθΫο γλψζεηο γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρεέσλ απηψλ ησλ 

ηερλνινγηψλ,  

β) Σα λΫα επηρεηξεκαηηθΪ κνληΫια δηνέθεζεο θαη νξγΪλσζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

επηρεηξάζεσλ (π.ρ. social semantic networks, semantic knowledge management, communities 

of practice, θ.ιπ.),  

γ) Σηο επθαηξέεο θαη πξνθιάζεηο γηα ηε δεκφζηα δηνέθεζε απφ ηελ αλΪπηπμε δηθηχσλ 

δεκηνπξγέαο αμέαο θαη γλψζεο (value and knowledge networks),  

δ) Σηο βΫιηηζηεο πξαθηηθΫο (best practices), ηα παξαδεέγκαηα εθαξκνγάο  (showcases) θαη ηηο 

εκπεηξέεο (lessons learned) απφ εθαξκνγΫο (case studies) θνξΫσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκΫα πνπ Ϋρνπλ άδε πξνρσξάζεη ζηελ αμηνπνέεζε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ,  

ηφρνο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε θηινζνθέα ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ θαη 

ηνπ πλεξγαηηθνχ Γηαδηθηχνπ πνπ εηζΪγεη ην Web 2.0 θαη ε απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ 

γηα ηε δηαρεέξηζε εθαξκνγψλ ζην λΫν επηθνηλσληαθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβΪιινλ. 

Διδικόηεπα επιδιώκεηαι η:  

 θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ. 

 εμνηθεέσζε κε ηηο ζπλεξγαηηθΫο εθαξκνγΫο ηνπ Web 2.0  

 εμνηθεέσζε κε ηηο ζπλεξγαηηθΫο εθαξκνγΫο ηνπ Web 2.0 ζε επέπεδν ιεηηνπξγέαο θαη 

δηαρεέξηζεο. 

 απφθηεζε γλψζεσλ θαη εκπεηξέαο ζηε ζρεδέαζε ζπλεξγαηηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηε 

δεκφζηα δηνέθεζε ηδέσο ζε ζρΫζε κε ηα εηδηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ επηκΫξνπο ζεκαηηθψλ 

ηνκΫσλ.  

 

ΗΗ.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

Δλφηεηα 1: Γέθηπα Γλψζεο, ΚνηλσληθΪ Γέθηπα θαη πλεξγαηηθΫο ΔθαξκνγΫο. 

Ζ ελφηεηα εμεηΪδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ηα δέθηπα γλψζεο ζπκβΪινπλ ζηε δεκηνπξγέα θαη 

ηε δηΪρπζε ηεο γλψζεο ζηηο επηρεηξάζεηο θαη ηηο παξακΫηξνπο εθεέλεο πνπ ππνβνεζνχλ ηελ 
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αλΪπηπμά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηΪ ηνπο. Ζ ελφηεηα παξνπζηΪδεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

κεζνδνινγέεο δεκηνπξγέαο δηθηχσλ γλψζεο. Δπέζεο εμεηΪδεηαη ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ ζηε δεκφζηα δηνέθεζε. TΫινο, ζα κειεηεζνχλ -ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη πξαθηηθφ 

επέπεδν- νη ζχγρξνλεο ζπλεξγαηηθΫο ηερλνινγέεο πνπ ζπλζΫηνπλ ην λΫν, πην 

ζπκκεηνρηθφ Internet ζηε κνξθά ηνπ Web 2.0. Οη ηερλνινγέεο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ 

πθηζηΪκελεο εθαξκνγΫο groupware αιιΪ θαη αλαδπφκελα ζπζηάκαηα social media, semantic 

blogs, wikis θαη ελ γΫλεη ηνλ επξχηεξν ηνκΫα ησλ δπλακηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζην πεξηβΪιινλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. 

 

Δλφηεηα 2: πλεξγαηηθΫο εθαξκνγΫο ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε 

ηελ ελφηεηα εμεηΪδνληαη ζε βΪζνο, απφ ηερλνινγηθά θαη πξαθηηθά θπξέσο πιεπξΪ, νη 

ζπλεξγαηηθΫο εθαξκνγΫο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρεέξηζε ησλ πθηζηΪκελσλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε. ην επέπεδν ηεο 

πινπνέεζεο Ϋκθαζε ζα δνζεέ ζηηο εθαξκνγΫο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πεξηβΪιινλ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξΪδεηγκα ηα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο 

πεξηερνκΫλνπ (CMS: Content Management Systems). ην πιαέζην απηφ ζα αλαιπζνχλ ην 

κνληΫιν ιεηηνπξγέαο, ε αξρηηεθηνληθά ησλ εθαξκνγψλ θαη ηδηαέηεξα ε ζρεδέαζε θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηεπαθψλ, ηφζν ζε ζρΫζε κε ηνπο επηζθΫπηεο-ρξάζηεο (frontend-users) 

φζν θαη ζε ζρΫζε κε ηνπο δηαρεηξηζηΫο (backend-users). ΠαξΪιιεια, εμεηΪδνληαη ζΫκαηα πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηηο ηερλνινγέεο αλΪπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ, φπσο ε επρξεζηέα, ε 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ηα πξφηππα ηνπ Ηζηνχ (Web standards). 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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ΔΓ-Δ19: ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε εηζαγσγά ζηηο ηερλνινγέεο εθαξκνγάο ησλ 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκΪησλ Πιεξνθνξηψλ ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε, ζηελ Πεξηθεξεηαθά θαη 

ηελ Σνπηθά Απηνδηνέθεζεο. ηφρνο εέλαη ε απφθηεζε δεμηνηάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνηρεέα 

ραξηνγξαθέαο, εμνηθεέσζε κε κνληΫια γεσγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ θαη κε αληέζηνηρα ινγηζκηθΪ 

ππνζηάξημεο γεσγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ. 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 ηνηρεέα Υαξηνγξαθέαο 

 ΥΪξηεο, κνληΫια, θιέκαθεο, κεηαζρεκαηηζκνέ, ζπζηάκαηα αλαθνξΪο,  

 πξνβνιΫο, εέδε ραξηψλ 

 Δηζαγσγά ζηα ΓΠ 

 ΠαθΫηα ΓΠ / Σν ARCVIEW 

 Παξνπζέαζε ησλ εκπνξηθψλ παθΫησλ - χγθξηζε 

 Δηζαγσγά ζην ARCVIEW (Views -Themes - H Ϋλλνηα ηνπ Project) 

 Δηζαγσγά ζην πεξηβΪιινλ ARCVIEW 

 Παξνπζέαζε ηνπ ARCVIEW 

 OινθιεξσκΫλε εθαξκνγά ΓΠ 
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MAGUIRE D.J., M. GOODCHILD, D. RHIND (eds.), Geographical Information Systems: 

Principles and Applications, (two volumes), 1991 

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

Hardcover, 1990 

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

Information Systems and Geostatistics), Paperback, 1992 
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Spatial Analysis and GIS, Stewart Fotheringham, Peter Rogerson (Editor); Paperback, 2000 
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Internet , 1998  
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Paperback, 1995 
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Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 θνπφο ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ε νινθιάξσζε ηεο θΪιπςεο εηδηθψλ γισζζηθψλ 

δεμηνηάησλ, ρξεζηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ, ζε ζΫκαηα, πνπ Ϊπηνληαη ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκΫλσλ ηεο ζρνιάο, κε κεγαιχηεξε πιΫνλ Ϋκθαζε ζηε ζεκαζηνινγηθά θαη δηεξεπλεηηθά 

δηΪζηαζε ηεο γιψζζαο.  

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Ζ επαθά κε ηελ μΫλε γιψζζα γέλεηαη : 

 κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηάησλ θαη ηελ επεμεξγαζέα ηδεψλ 

 κε πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηάησλ πξνθνξηθάο θαη γξαπηάο 

επηθνηλσλέαο ρξεζηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ (παξνπζέαζε ζΫκαηνο, αέηεζε, 

αλαθνέλσζε, πεξέιεςε, αλαθνξΪ, λφκνη, πξαθηηθΪ, ελεκεξσηηθΪ δειηέα, θ.ι.π.) 

 κε εκβΪζπλζε θαη αλΪιπζε ζεκαηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ θχθινπ ζεκηλαξέσλ 

εμεηδέθεπζεο, κε εθπφλεζε εξγαζηψλ ησλ ζπνπδαζηψλ. 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ ΞΫλσλ Γισζζψλ ζηελ Δηδηθά ΦΪζε δηαξζξψλεηαη ζε ζεκαηηθΫο 

ελφηεηεο. 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη πξνΫξρεηαη απφ ηνλ Ϋληππν θαη ειεθηξνληθφ 

ηχπν. Δέλαη θαηΪιιεια ζρεδηαζκΫλν θαη δηακνξθσκΫλν απφ ηνπο εηζεγεηΫο ζχκθσλα πΪληα 

κε ην επέπεδν γισζζνκΪζεηαο ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ. 
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Με ην πΫξαο ηνπ Γεχηεξνπ Κχθινπ ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο αλαηέζεληαη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο νη ΣειηθΫο Δξγαζέεο. Με απφθαζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δ..Γ.Γ.Α. νξέδνληαη 

νη Τπεχζπλνη πνπδψλ θαη Έξεπλαο σο Δπηζηεκνληθνέ Τπεχζπλνη ηνπ Κχθινπ εθπφλεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ Σειηθψλ Δξγαζηψλ, νη νπνένη αλαιακβΪλνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη 

ζπληνληζκφ ηνπ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ. Με επζχλε ησλ ηειεπηαέσλ, θαηαξηέδεηαη 

θαηΪινγνο κε ηηο ζεκαηηθΫο ελφηεηεο θαη ηνπο ηέηινπο ησλ Σειηθψλ Δξγαζηψλ. Ζ ζεκαηνινγέα 

ησλ Σειηθψλ Δξγαζηψλ αληιεέηαη απφ ην ζχλνιν ηεο δηδαθηΫαο χιεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

πνπδψλ ηεο Δ..Γ.Γ.Α. Ο θαηΪινγνο ησλ Σειηθψλ Δξγαζηψλ πεξηΫρεη αξηζκφ εξγαζηψλ 

πξνζαπμεκΫλν ηνπιΪρηζηνλ θαηΪ δΫθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπνκΫλσλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ Γεχηεξνπ 

Κχθινπ ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο. 

 

 Ζ επηινγά Σειηθάο Δξγαζέαο απφ ηνλ αλσηΫξσ θαηΪινγν εέλαη δεζκεπηηθά γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. ε πεξέπησζε πνπ γηα ηελ έδηα εξγαζέα εθδειψλνπλ ελδηαθΫξνλ 

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εθπαηδεπφκελνη, ηφηε πξνηεξαηφηεηα δέλεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν πνπ 

πξνεγεέηαη ζηε βαζκνινγηθά θαηΪηαμε, φπσο απηά Ϋρεη δηακνξθσζεέ κεηΪ ηελ αμηνιφγεζε 

θαη ηνπ Πξψηνπ Κχθινπ ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ. Γηα θΪζε 

εθπαηδεπφκελν νξέδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δ..Γ.Γ.Α. Ϋλαο ΔπηβιΫπσλ, ν νπνένο 

αλάθεη ππνρξεσηηθΪ ζην Μεηξψν Κχξηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη θαηΪ 

πξνηέκεζε Ϋρεη παξΪζρεη δηδαθηηθφ Ϋξγν ζηα πιαέζηα ηεο ηξΫρνπζαο εθπαηδεπηηθάο ζεηξΪο. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηΫρνπλ ζε πξνγξακκαηηζκΫλεο ζπλαληάζεηο, ζπλνιηθάο 

δηΪξθεηαο κΫρξη Ϋμη (6) σξψλ, κε ηνλ ΔπηβιΫπνληα ηελ εξγαζέα ηνπο, ζηα πιαέζηα ησλ νπνέσλ 

ζπδεηνχλ ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη επηιχνπλ ηπρφλ δεηάκαηα πνπ αλαθχπηνπλ.  

 Οη εθπαηδεπφκελνη θαηαζΫηνπλ Ϋλα Ϋληππν αληέηππν ηεο Σειηθάο Δξγαζέαο (Ϋθηαζεο 

10.000 Ϋσο 15.000 ιΫμεσλ) θαη δχν αληέηππα ζε ςεθηαθά κνξθά, ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο 

πξνδηαγξαθΫο θαη εληφο ησλ εθΪζηνηε ηαζζφκελσλ απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ. Οπδεκέα 

εξγαζέα γέλεηαη δεθηά κεηΪ ηελ πΪξνδν ησλ ηαζζφκελσλ πξνζεζκηψλ.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο Σειηθάο Δξγαζέαο θΪζε εθπαηδεπφκελνπ πξαγκαηνπνηεέηαη ελψπηνλ 

Σξηκεινχο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο, ηα κΫιε ηεο νπνέαο νξέδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληά 

ηεο Δ..Γ.Γ.Α., θαηφπηλ εηζάγεζεο ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ ηνπ Κχθινπ εθπφλεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ Σειηθψλ Δξγαζηψλ. ηελ Δπηηξνπά ζπκκεηΫρνπλ: 

 ν ΔπηβιΫπσλ ηελ Σειηθά Δξγαζέα θαη 
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 δχν (2) αμηνινγεηΫο, νη νπνένη πξνΫξρνληαη απφ ην Μεηξψν Κχξηνπ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. 

 

 Όιεο νη εξγαζέεο αξρεηνζεηνχληαη ζηε Βηβιηνζάθε ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαηΪ εθπαηδεπηηθά 

ζεηξΪ θαη εέλαη δηαζΫζηκεο ζε θΪζε ελδηαθεξφκελν. 

 

 Σν Δ.Κ.Γ.Γ.Α. δχλαηαη λα αλαξηΪ ηηο εξγαζέεο ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ ζην δηθηπαθφ ηνπ 

ηφπν, λα πξνβαέλεη ζε κεηΪθξαζε θαη επεμεξγαζέα ησλ θεηκΫλσλ θαη γεληθφηεξα λα αμηνπνηεέ 

ηηο εξγαζέεο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Όια ηα αλσηΫξσ ηεινχλ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηππψζεσλ πνπ ηέζεληαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα γηα ηελ 

πξνζηαζέα ησλ δηθαησκΪησλ πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο.  
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 Ζ ζεηξΪ απνθνέηεζεο θαζνξέδεηαη απφ ηνλ ηειηθφ βαζκφ απνθνέηεζεο, ν νπνένο 

ζπληέζεηαη απφ: 

(i) ην βαζκφ ηεο Κνηλάο ΦΪζεο πνπδψλ ππνινγηδφκελν κε ζπληειεζηά βαξχηεηαο 25%. 

(ii) ην βαζκφ ηεο Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο ππνινγηδφκελν κε ζπληειεζηά βαξχηεηαο 15%. 

(iii) ην βαζκφ ησλ καζεκΪησλ, ζεκηλαξέσλ θαη εξγαζηεξέσλ ηνπ Πξψηνπ θαη Γεχηεξνπ 

Κχθινπ ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ ππνινγηδφκελν κε 

ζπληειεζηά βαξχηεηαο 40%. 

(iv) ην βαζκφ ηεο Σειηθάο Δξγαζέαο ππνινγηδφκελν κε ζπληειεζηά βαξχηεηαο 20%, 

 

 Οη εθπαηδεπφκελνη πνπ νινθιεξψλνπλ ην πιάξεο Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο 

Δ..Γ.Γ.Α., θαηαηΪζζνληαη κε βΪζε ηνλ ηειηθφ βαζκφ απνθνέηεζεο ζε κέα απφ ηηο παξαθΪησ 

βαζκέδεο: 

 

Πξψηε βαζκέδα: 

 Αξηζηνχρνο απνθνηηάζαο (βαζκφο κεγαιχηεξνο ά έζνο ηνπ 8,5) 

Γεχηεξε βαζκέδα: 

 Δπηηπρψο απνθνηηάζαο (βαζκφο κεγαιχηεξνο ά έζνο ηνπ 5 θαη κηθξφηεξνο ηνπ 8,5) 

Σξέηε βαζκέδα:  

 Φνηηάζαο (βαζκφο κηθξφηεξνο ηνπ 5). 

 


