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   ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 

 
 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ  

I. χληνκε πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

II. Πξφγξακκα Πιεξνθνξηθήο  

III. Πξφγξακκα Ξέλσλ Γισζζψλ  

IV. εκηλάξηα, Γηαιέμεηο θαη ηξνγγπιά Σξαπέδηα  

V. Οξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο  

ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ & ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΚΟΗΝΖ ΦΑΖ  

Μαζήκαηα Κνηλήο Φάζεο πνπδψλ   

ΚΦ-Μ01:  ΓΖΜΟΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ  

ΚΦ-Μ02:  ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ  ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ  

ΚΦ-Μ03:  ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ- 

                  ΟΓΖΓΟ ΟΡΘΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 
 

ΚΦ-Μ04:  ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ  

ΚΦ-Μ05:  ΓΟΜΔ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ  

ΚΦ-Μ06:  ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

ΚΦ-Μ07:  ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ  

ΚΦ-Μ08:  ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ  

ΚΦ-Μ09:  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ  

              ΚΦ-Μ10: ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΚΑΛΖ ΝΟΜΟΘΔΣΖΖ  

Δξγαζηήξηα Γηνηθεηηθήο Πξαθηηθήο Κνηλήο Φάζεο πνπδψλ  

ΚΦ-Δ01:  ΤΝΣΑΞΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ  

ΚΦ-Δ02: ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ Η  

ΚΦ-Δ03: ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΗΗ  

ΚΦ-Δ04: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ  ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
 

ΚΦ-ΞΓ: ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  
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   ΔΗΑΓΩΓΖ 

 
 

Σεκείσκα ηεο Υπεπζχλνπ Σπνπδψλ & Έξεπλαο ηνπ  

Τκήκαηνο Κνηλήο Φάζεο Σπνπδψλ 

 

 

 

 
Η. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Σα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο πνιηηηθήο ζε έλα λέν 

παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, επηβάιινπλ ηε ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε 

γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε νπνία θαιείηαη λα δψζεη ιχζεηο 

ππεχζπλεο θαη απνηειεζκαηηθέο, ελαξκνληζκέλεο ζηε ινγηθή ηνπ θνηλνχ 

ζπκθέξνληνο. 

Σν Πξφγξακκα ηεο Κνηλήο Φάζεο πνπδψλ απνβιέπεη ζηελ παξνρή ελφο επηπέδνπ 

γεληθψλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, θνηλνχ πξνο φινπο ηνπο 

ζπνπδαζηέο. Απνζθνπεί ζηελ νκνγελνπνίεζε ησλ ζπνπδαζηψλ, νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά πξνο ηα ηκήκαηα εμεηδίθεπζεο. 

Ο ζθνπφο ηεο Κνηλήο Φάζεο πνπδψλ επηηπγράλεηαη, αθ‟ ελφο, κέζσ ησλ 

Μαζεκάησλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε γλσζηηθά αληηθείκελα θαη εξγαιεία πνπ 

θαιιηεξγνχλ ηε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα θαη δηεπξχλνπλ ην πεδίν πξνβιεκαηηζκνχ ελφο 

ζχγρξνλνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο, αθ‟ εηέξνπ, κέζσ ησλ Δξγαζηεξίσλ, ή άιισλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ 

ζπνπδαζηψλ κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο δηνηθεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ 

ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Κνηλήο Φάζεο πνπδψλ ηεο Κ΄ εθπαηδεπηηθήο 

ζεηξάο έιαβε ππφςε ηνλ απνινγηζκφ ηεο Κνηλήο Φάζεο πνπδψλ ηεο ΗΘ΄ 

εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα ζηνηρεία απηά θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ χιε ησλ 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηνπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ επαλαιήςεηο θαη επηθαιχςεηο, ζην παξφλ πξφγξακκα επέξρνληαη 

νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο άμνλεο θαη ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, ψζηε λα 

εμππεξεηείηαη  θαιχηεξα ε  θπζηνγλσκία ηεο ζρνιήο θαη εηδηθφηεξα ν ζθνπφο 

δεκηνπξγίαο ζηειερψλ ελαξκνληζκέλσλ κε ηε ζχγρξνλε δηνηθεηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Καη‟ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ην Πξφγξακκα ηεο Κνηλήο Φάζεο πνπδψλ ηεο Κ΄ 

Δθπαηδεπηηθήο εηξάο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
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ΚΦ- Μ01: Γεκφζηα Πνιηηηθή θαη Γενληνινγία:  αλαιχνληαη ην πεξηερφκελν θαη νη 

δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ θξάηνπο κε γλψκνλα ην αίηεκα ηεο 

«θαιήο (έληηκεο) δηαθπβέξλεζεο» (good governance). Σα εληεηλφκελα ζε παγθφζκην 

επίπεδν  θαηλφκελα αδηαθάλεηαο, δηαθζνξάο θαη πεξηνξηζκέλεο ινγνδνζίαο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δξάζεο νδεγνχλ ζηελ απαίηεζε 

ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο «Ζζηθνχ Κξάηνπο». 

ΚΦ- Μ02: Καλφλεο Γηνηθεηηθήο Γξάζεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα:  αλαιχνληαη  νη 

θιαζηθέο έλλνηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ θαη θπξίσο ε εθαξκνγή ηνπο. Δηδηθφηεξα, 

ε ζεκειίσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο σο απξόζωπεο έλλνκεο ηάμεο, ε νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη απφ  ηε ζρέζε «θξάηνπο», «δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ» θαη «θνηλσλίαο 

πνιηηψλ» ζην πιαίζην νκνηόκνξθωλ θαη ηππνπνηεκέλωλ δηνηθεηηθώλ πξαθηηθώλ κε 

βάζε ηηο αξρέο  ηεο δηαθάλεηαο, ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. 

ΚΦ- Μ03: Τπαιιειηθφο Κψδηθαο – Οδεγφο Οξζήο Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο: 

αλαιχνληαη νη θαλφλεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, ψζηε ε εξγαζηαθή απφδνζε λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

ηζόηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο, θαζψο θαη νη θαλφλεο νξζήο δηνηθεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα ππάξρεη κηα ακνηβαία ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζύλεο 

κεηαμχ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη πνιηηψλ. 

ΚΦ- Μ04: Αξρέο Λεηηνπξγίαο χγρξνλσλ Οξγαληζκψλ: αλαιχνληαη ζεκαηηθέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο αθ΄ 

ελφο επηηπγράλνπλ λα «απνκεηώλνπλ» (reduzieren) θαη λα ξπζκίδνπλ ηελ 

πνιππιόθνηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ θαη αθ΄ εηέξνπ αλαπηχζζνπλ κεραληζκνύο 

δηεπζέηεζεο ηωλ ζπγθξνύζεωλ. Δηδηθφηεξα, ε ιεηηνπξγία θαη ν ξφινο ηεο νκάδαο 

ζηηο ζχγρξνλεο νξγαλψζεηο, νη θαλφλεο επηθνηλσλίαο, νη αξρέο  δηνίθεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ  αιιαγψλ, ζπγθξνηνχλ ηηο 

αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζεκειίσζε κηαο ζχγρξνλεο αλζξσπνθεληξηθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

ΚΦ- Μ05: Γνκέο θαη Δξγαιεία Γεκνζίνπ Μάλαηδκελη: αλαιχνληαη νη θχξηεο 

πξνζεγγίζεηο θαη ηα εξγαιεία ηνπ κάλαηδκελη απφδνζεο, ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη θαη ηνπ κάλαηδκελη πνηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε πξνζαξκνγή ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο ζε ζύγρξνλα κνληέια κέηξεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απφδνζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν κεηαξξχζκηζεο 

θαη εθζπγρξνληζκνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ιεηηνπξγίαο ηεο φρη κφλν σο εθαξκνζηή 

λνκηθψλ δηαηάμεσλ, αιιά θαη σο παξαγσγνχ απνηειεζκάηωλ. 

ΚΦ- Μ06: Γεκνζηνλνκηθή θαη Αλαπηπμηαθή Πνιηηηθή:  αλαιχνληαη βαζηθέο 

παξάκεηξνη ηεο νηθνλνκίαο, εμεηάδνληαη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά θαη νη ηξφπνη 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ησλ θξαηηθψλ θαη επξσπατθψλ δξάζεσλ. 

Κξηηήξην γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απνηειεί, κεηαμχ ησλ 

άιισλ, ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε  ηωλ νηθνλνκηθώλ πόξωλ, ψζηε λα ππάξρεη 

ζπκβαηφηεηα ησλ εθξνψλ κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ απνδεθηψλ, δειαδή ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

ΚΦ- Μ07: Δπξσπατθφ Πνιηηηθφ χζηεκα: αλαιχνληαη  νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο Δπξωπαϊθήο ΄Δλωζεο, νη αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηηο κνξθέο ζπιινγηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο δηακνξθψλνληαη ζην 

επξσπατθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ.  
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ΚΦ-Μ08: Δηζαγσγή ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε: αλαιχνληαη νη βαζηθέο 

αξρέο θαη έλλνηεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο 

αλαγθαηφηεηεο θαη ζχγρξνλεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο νη νπνίεο σζνχλ πξνο ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε.  

ΚΦ- Μ09: Μεζνδνινγία Έξεπλαο: αλαιχνληαη νη κέζνδνη, ηα εξγαιεία θαη νη 

ηερληθέο έξεπλαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηε 

δηνηθεηηθή πξαθηηθή. 

ΚΦ-Μ10: Καλνληζηηθή Μεηαξξχζκηζε θαη Καιή Ννκνζέηεζε: αλαιχνληαη νη 

αξρέο θαη νη δηαδηθαζίεο θαιήο λνκνζέηεζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα κηα απνηειεζκαηηθφηεξε δεκφζηα δηνίθεζε. 

 

ην Πξφγξακκα ηεο Κνηλήο Φάζεο έρνπλ εληαρζεί θαη ηα θάησζη εξγαζηήξηα: 

 

ΚΦ- Δ01: χληαμε Γεκνζίσλ Δγγξάθσλ: θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζχληαμεο λφκηκσλ θαη ηερληθά άξηησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ 

θάζε είδνπο. 

ΚΦ- Δ02: Γεμηφηεηεο Απηνκαηηζκνχ Γξαθείνπ Η:                      

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαζεκεξηλψλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ. 

ΚΦ- Δ03: Γεμηφηεηεο Απηνκαηηζκνχ Γξαθείνπ ΗΗ:                        

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε 

εγγξάθσλ, ηελ ειεθηξνληθή έληαμή ηνπο ζηε ξνή εξγαζηψλ κηαο ππεξεζίαο θαη ηε 

δνκεκέλε παξνπζίαζε θαη αλάδεημε ησλ Πιεξνθνξηψλ.  

ΚΦ- Δ04: Σερλνινγίεο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ: 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε αλάδεημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εηζαγσγήο, αλάπηπμεο, ζπληήξεζεο θαη 

αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.  

 

ΗΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ  

 

Ζ πλεηζθνξά ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνπο Σειηθνχο ηφρνπο ηεο ρνιήο  

Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

είλαη αλαπφθεπθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

ηερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ.  

θνπφο ησλ καζεκάησλ / εξγαζηεξίσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζηελ 

Κνηλή Φάζε πνπδψλ είλαη ε αλάδεημε ησλ εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ σο κέζσλ ππνζηήξημεο ησλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ε 

αλάδεημε ησλ κεζνδνινγηψλ θαη ηερλνινγηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

Ζ θηινζνθία θαη νη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζπλνςίδνληαη ζηα 

παξαθάησ:  

- ζηελ ππνζηήξημε θαη αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε 

λέεο κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 
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Δπηθνηλσληψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηφρνπ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

- ζηελ ελεκέξσζε γχξσ απφ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ κέζσ Γηθηχσλ Ζ/Τ 

- ζηελ ελεκέξσζε γχξσ απφ λέεο κεζφδνπο εμαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη 

αλάδεημεο ηεο πιεξνθνξίαο ζην ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ 

- ζηε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ επηζηεκφλσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ηηο 

ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο κεζνδνινγίεο, θαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία θαη 

ζπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο 

- ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ελφο γξαθείνπ, κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο 

ή θαη αλαζρεδίαζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ κε ζηφρν ηελ έληαμε ηνπο ζε έλα 

επξχηεξν ςεθηνπνηεκέλν θαη ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ 

 

 

ΗΗΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ  

 

Σν Πξφγξακκα Ξέλσλ Γισζζψλ, ην νπνίν παξαθνινπζνχλ φινη νη ζπνπδαζηέο, 

βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, φπσο δηαηππψλνληαη  ζην Κνηλφ 

Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ζηνρεχεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ηνλ  ρεηξηζκφ εηδηθψλ ζεκάησλ θαη νξνινγίαο 

απφ ηα ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. ηελ Δ..Γ.Γ. δηδάζθνληαη ππνρξεσηηθά 

δχν μέλεο γιψζζεο: αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή, ηηαιηθή, ηζπαληθή. 
 

ΗV. ΔΜΗΝΑΡΗΑ, ΓΗΑΛΔΞΔΗ ΚΑΗ ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΣΡΑΠΔΕΗΑ 

 

Δηδηθά ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο θαη ζηξνγγπιά ηξαπέδηα, ζε αληηθείκελα ηεο δηνίθεζεο, 

θαζψο θαη ζε γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζέκαηα, νινθιεξψλνπλ ην πξφγξακκα, 

ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ πνπδαζηψλ 

ηεο ΔΓΓ. 
 

 

V. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ * 

 

Α.  Πξφγξακκα πνπδψλ Κνηλήο Φάζεο πνπδψλ   

 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Κνηλήο Φάζεο δηδάζθνληαη δέθα Μαζήκαηα, ηέζζεξα  

Δξγαζηήξηα θαη πέληε Ξέλεο Γιψζζεο. Σα καζήκαηα, ηα εξγαζηήξηα θαη νη μέλεο 

γιψζζεο δηεμάγνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο.  

 

ρεηηθή ηδηνκνξθία παξνπζηάδνπλ ηα εξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ, ηα νπνία 

νξγαλψλνληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο.  

ρεηηθή ηδηνκνξθία παξνπζηάδεη επίζεο ην Πξφγξακκα Ξέλσλ Γισζζψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα απφ 2 ψξεο θάζε θνξά. Ζ θαηαλνκή ζε 

ηκήκαηα γίλεηαη κε βάζε ην ηκήκα εμεηδίθεπζεο. Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη ζε εληαίν 

επίπεδν γηα ηε/ηηο γιψζζα/εο πνπ βαζκνινγνχληαη αλά ηκήκα εμεηδίθεπζεο. Χο θχξηα 

γιψζζα, ή θχξηεο γιψζζεο ζεσξείηαη/νπληαη ε/νη γιψζζα/εο κε ηελ νπνία/εο νη 

ζπνπδαζηέο έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ΔΓΓ θαη απηή ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ 
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βαζκνχ θάζε θάζεο σο κάζεκα. Θα ιεηηνπξγήζνπλ ηκήκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ζηηο 

πέληε δηδαζθφκελεο γιψζζεο (Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ηηαιηθή θαη Ηζπαληθή). 

 

Β. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

 

Σα καζήκαηα θαη ηα εξγαζηήξηα ππνζηεξίδνληαη κε δηαιέμεηο, κειέηεο πεξηπηψζεσλ, 

ζεκηλάξηα, ζηξνγγπιά ηξαπέδηα, role-playing, ζχληαμε θαη αμηνιφγεζε 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη κε ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο, φπσο εκεξίδεο, επηζθέςεηο, 

παξνπζηάζεηο έξγσλ θιπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Δβδνκαδηαίνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη δπλαηφλ 

λα επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Κνηλήο Φάζεο Σπνπδψλ. 
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ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΩΡΔ 

 

ΚΦ-Μ01 
ΓΖΜΟΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ 20 

ΚΦ-Μ02 ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ  ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

20 

 

       ΚΦ-Μ03 

 

ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟ ΚΩΓΗΚΑ  

ΟΓΖΓΟ ΟΡΘΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

20 

 

 

ΚΦ-Μ04 

 

ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ 

 

20 

 

 

ΚΦ-Μ05 

 

ΓΟΜΔ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ  ΓΖΜΟΗΟΤ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

 

20 

 

 

ΚΦ-Μ06 

 

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

20 

 

ΚΦ-Μ07 

 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

20 

 

ΚΦ-Μ08 
 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

20 

 

ΚΦ-Μ09 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

20 

 

ΚΦ-Μ10 
ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ  ΚΑΛΖ  ΝΟΜΟΘΔΣΖΖ 20 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 200 

 

ΚΩΓΗΚΟ 

 

ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 
ΩΡΔ 

ΚΦ-Ξ.Γ. 

ΑΓΓΛΗΚΖ 

 

28 

 

ΓΑΛΛΗΚΖ ή ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ή ΗΣΑΛΗΚΖ ή ΗΠΑΝΗΚΖ 

 

28 

 

                                                          ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ 56 

ΚΩΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΩΡΔ 

 

ΚΦ-Δ01 

 
ΤΝΣΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ  20 

 

ΚΦ-Δ02 

 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ Η 20 

ΚΦ-Δ03 ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΗΗ 20 

ΚΦ-Δ04 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 20 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 80 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ & ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 336 
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Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα Μαζήκαηα, ζηηο Ξέλεο 

Γιψζζεο θαη ζηα Δξγαζηήξηα, φπσο θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα, ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη θαη κηα ζεηξά άιισλ δηαδηθαζηψλ. Δηδηθφηεξα: 

- πξνεηνηκαζία δηδαθηηθνχ έξγνπ (ζρέδην καζήκαηνο, εξγαζηεξίνπ, 

μέλεο γιψζζαο) 

- επηηήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ 

- δηφξζσζε  γξαπηψλ 

- αμηνιφγεζε εξγαζηψλ 

- ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. δηαιέμεηο, 

εκεξίδεο θιπ.) 
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          ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΗΝΖ ΦΑΖ ΠΟΤΓΩΝ  
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ΚΦ Μ01: ΓΖΜΟΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ  
 

 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο  θαη ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζήο ηεο, έηζη ψζηε λα ηεξνχληαη νη 

αξρέο ηεο δενληνινγίαο. Σν αίηεκα ηεο «θαιήο (έληηκεο) δηαθπβέξλεζεο» (good 

governance) θπξηαξρεί ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν εμαηηίαο ηεο απμαλφκελεο 

ζπρλφηεηαο απνθαιχςεσλ γηα θαηλφκελα δηαθζνξάο, αδηαθάλεηαο θαη πεξηνξηζκέλεο 

ινγνδνζίαο. Ζ απαίηεζε εζηθήο επαηζζεζίαο ζηε δηακφξθσζε ησλ δεκνζίσλ 

πνιηηηθψλ θαη ζηελ άζθεζή ηνπο απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε νδεγνχλ ζην  ζπκπέξαζκα 

φηη ε δεκφζηα  δηνίθεζε δελ αξθεί λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ 

δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, ρξεηάδεηαη επηπιένλ λα εκπλέεηαη απφ έλα πλεχκα έληηκεο 

δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Σα θιαζηθά «εξγαιεία» ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο    

 

 Πνιίηεο θαη ηδηψηεο – Γηάθξηζε πνιηηηθήο θνηλσλίαο θαη ηδησηηθήο θνηλσλίαο  

 Ζ λνκηκνπνίεζε ζηελ θιαζηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή: ε εθινγηθή ζπκκεηνρή 

σο ζπλαίλεζε  – Σν «consent of the governed» κε ζηφρν ην bonum privatum – 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε σο λνκηκνπνηεηηθφο κεραληζκφο – Ζ «raison d´Etat» ζην 

πνιηηηθφ γίγλεζζαη 

 Γηθαηψκαηα θαη Κξάηνο: ε έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο, ηα αηνκηθά, πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη ην θξάηνο πξφλνηαο – ην θνηλσληθφ θξάηνο 

    

2. Μεηαλεσηεξηθή επνρή 

 

 Ζ λνκηκνπνίεζε κέζσ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ – Ζ πνιηηηθή ζπκκεηνρή 

σο απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιίηε – Ζ ιεηηνπξγηθή ζεκαζία ηνπ «ζπζηήκαηνο 

θνηλψλ αμηψλ» (common value system) σο θαλνληζηηθνχ ππνδείγκαηνο ηεο 

αηνκηθήο δξάζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο  

 Ζ «δηαδηθαζία εθκάζεζεο» σο λνκηκνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ζην πιαίζην 

ζρεκαηηζκνχ εκπηζηνζχλεο πξνο ην πνιηηηθφ ζχζηεκα  

 Ζ λνκηκνπνίεζε σο επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα δηαζθαιίδεη ην ηζρχνλ δίθαην 

θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δεζκεπηηθψλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ – Οη 

δηακεζνιαβεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ 

 

3. Γεκφζηεο Πνιηηηθέο: ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη παξαγσγήο 

 Γεκφζηνο Γηάινγνο θαη Κνηλσληθή Γηαβνχιεπζε: Οκνηφηεηεο θαη Γηαθνξέο 

 Κνηλσλία πνιηηψλ, Γίθηπα θαη θνηλσληθή δηαβνχιεπζε - Οκάδεο 

ζπκθεξφλησλ θαη ν ξφινο ησλ ειίη  -  Ο ξφινο ηεο δεκφζηαο ρξήζεο ηνπ 

Λφγνπ θαη ε  ζρέζε «παηθηψλ» θαη θαλφλσλ «παηρληδηνχ» - Ζ δπλακηθή ησλ 
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θνηλσληθψλ θηλεκάησλ θαη ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ  –  Καιέο 

Πξαθηηθέο  

 Ζ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο - Ζ  θνηλσληθή 

δηαβνχιεπζε ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο 

 Κνηλσληθή δηαβνχιεπζε θαη ιήςε απφθαζεο - Τπνδείγκαηα αλάιπζεο ιήςεο 

απφθαζεο (νξζνινγηθά κνληέια, ρανηηθά θιπ.) - Ο ξφινο ησλ ζεζκηθψλ 

παηθηψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο θπβεξλεηηθήο δηάηαμεο πξνβιεκάησλ θαη ε 

επηινγή ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

 Αμηνιφγεζε δεκνζίσλ πνιηηηθψλ θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ ειιείκκαηνο 

πινπνίεζεο ηνπο 

 

4. Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γενληνινγία 

 «Ζζηθφ Κξάηνο» (ηζηνξία θαη ζεσξία ηεο εζηθήο δηαθπβέξλεζεο); 

 Δληνπηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ: αλέληηκε δηαθπβέξλεζε θαη ηα φξηα ηνπ λφκνπ 

(αδηαθάλεηα, έιιεηςε ινγνδνζίαο, αζέκηηε ζπλαιιαγή, πεδία «εζηθήο 

θφξηηζεο») 

 Δπαγγεικαηηζκφο θαη δενληνινγία ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

 Δθπαίδεπζε θαη κεραληζκνί ειέγρνπ: κηα ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία 

 

5. Πνιπ-επίπεδε Γηαθπβέξλεζε  

 Ζ πνιηηηθή δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ «έζλνπο θξάηνπο» - Γηαθνξνπνηήζεηο 
θαη ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ επξσπατθή ήπεηξν 

 Πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο θαη ηαπηφηεηεο ζην ζχγρξνλν 
παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ 

 Δλδν-εζληθή θαη δη-εζληθή δηαθπβέξλεζε 
 πληνληζκφο θαη ηξαηεγηθή ηεο πνιπ-επίπεδεο δηαθπβέξλεζεο 

 Πνιιαπιφηεηα/Δηεξφηεηα ζηφρσλ ζηελ πνιπ-επίπεδε δηαθπβέξλεζε 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαη πνιπ-επίπεδε δηαθπβέξλεζε 

 Παξφλ θαη κέιινλ ηεο πνιπ-επίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα 

 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Kαξθαηζνχιεο Π., Τν Κξάηνο ζε κεηάβαζε, Η. ηδέξεο 2004  

Μαθξπδεκήηξεο Α., Πξνζεγγίζεηο ζηε Θεσξία Οξγαλψζεσλ, Καζηαληψηεο, Αζήλα 

2004 

Α.Μαθξπδεκήηξεο, Κξάηνο θαη Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, εθδ. Μεηακεζνλχθηηεο 

Δθδφζεηο, Αζήλα 

Μηραιφπνπινο Ν., Η Γηνίθεζε ζε κεηάβαζε. Απφ ηε γξαθεηνθξαηία ζην δεκφζην 

management, Παπαδήζεο, Αζήλα 2003 

παλνχ, Κ. (2001), «Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γεκφζηα Πνιηηηθή» ζην Σπειησηφπνπινο, 

Δ, θιπ (επηκ) Η Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα, Αζήλα: άθθνπιαο 

E. Armstrong, Discussion Paper on Integrity, Transparency and Accountability in 

Public Administration, U.N., August 2005 
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Bech U., Τη είλαη Παγθνζκηνπνίεζε, Λαλζαζκέλεο αληηιήςεηο θαη απαληήζεηο, 

Καζηαληψηεο, Αζήλα 2000 

Downs A., Οηθνλνκηθή Θεσξία ηεο Γεκνθξαηίαο, Παπαδήζεο, Αζήλα 1990 

R.E.Goodin, Michael Moran, and Martin Rein, The Handbook of Public Policy, 

Oxford University Press 

J.Habermas, Ο Μεηαεζληθφο Αζηεξηζκφο,  Πφιηο, Αζήλα 2003 

Ζeretier A., Policy making and diversity in Europe, Cambridge Un. Press., 1999 

Hill M., New Agendas in the Study of the Policy Process, Harvester Wheatsheaf, 

London 1993 

Howlett M. & Ramesh M., Studying Public Policy: Policy Cycles and Plicy 

Subsystems, Oxford University Press, Toronto 1995 

Kingdon J., Agendas, alternatives and public policies, Harper Collins, New York 

1994 

N.Luhmann, Ννκηκνπνίεζε κέζσ Γηαδηθαζίαο, εθδ.Κξηηηθή, Αζήλα 1995 

Majone G., Public Policy and Administration, in R.E. Goodin & H.D. Klingemann 

(eds.), A new handbook of political science, Oxford University Press (1996) 

Parsons W., Public Policy, Edward Elgar, Aldershot 1995 

Rhodes R., Understanding Governance, Open University Press, Buckingham 1997 

Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde, Classics of Public Administration, Fourth edition, 
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D.Schnapper, Η Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ, Gutenberg, Αζήλα 2000 

 

United Nations, Anti-Corruption Symposium 2001: The Role of On-line Procedures in 

Promoting Good Governance, Seoul 2003 
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ΚΦ Μ02: ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 
 

 

 

Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε  αλάπηπμε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ 

είλαη απνιχησο αλαγθαίεο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αλεμαξηήησο 

ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν ππεξεηεί. Απηέο νη γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο είλαη 

ζεκειηψδεηο θαη  νξηδφληηεο, γηαηί ζεκειηψλνπλ ηε δεκφζηα δηνίθεζε σο απξφζσπε 

έλλνκε ηάμε. Δηδηθφηεξα, ην κάζεκα απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, 

ζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο έλλνηεο «θξάηνο», «δεκφζηνο ιεηηνπξγφο», 

«θνηλσλία πνιηηψλ», δειαδή κε ηηο πξνθείκελεο εθείλεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ έιινγε 

δηνίθεζε σο απξφζσπε λνκηκνπνίεζε ηνπ ζχγρξνλνπ ηχπνπ δηαθπβέξλεζεο. Σν 

πξφηππν ηεο «θαιήο δηαθπβέξλεζεο» πξνζδηνξίδεηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, απφ ηελ 

δηαθάλεηα ζηε δξάζε ηεο δηνίθεζεο θαη ηε λνκηκφηεηα ησλ πξάμεσλ ηεο, ψζηε λα 

ππάξρεη κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιηηψλ κηα ζηαζεξή ζρέζε ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο θαη 

εκπηζηνζχλεο.  

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Δηζαγσγή ζηα ηνηρεία Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ 

 Δηζαγσγή ζηελ νξνινγία θαη επεμήγεζε ελλνηψλ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ 

 

2. Γηαθάλεηα θαη Ννκηκφηεηα Γηνηθεηηθήο Γξάζεο 

 

2.1.  Γηνηθεηηθή πξάμε  

 Έλλνηα θαη ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθήο πξάμεο 

 Γηαθξίζεηο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ: Αηνκηθή θαη Καλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε 

 Έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

 Γηάξθεηα θαη ιήμε ηζρχνο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

 Αλάθιεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

 Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

 

2.2. Αξρή λνκηκφηεηαο 

 Έλλνηα θαη πεξηερφκελν αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο 

 Σεθκήξην λνκηκφηεηαο 

 Άξζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ θαλφλσλ δηθαίνπ 

 Ηεξαξρία θαλφλσλ δηθαίνπ.( Κνηλνηηθφ δίθαην, χληαγκα, δηεζλέο δίθαην, 

ηππηθφο λφκνο, θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο.) Δλλνηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεγήο δηθαίνπ 

 Γεληθέο αξρέο δεκνζίνπ δηθαίνπ (αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο θ.ιπ.) 

 Τπεξνρή ηνπ εηδηθνχ λφκνπ. Σξφπνη εξκελείαο. Παξαδείγκαηα 

 Έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ. Αλαδξνκηθφηεηα 
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2.3. Γηνηθεηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 Μνξθέο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο, δηνηθεηηθή επνπηεία 

 Έιεγρνο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο. Γηάθξηζε, παξαδείγκαηα 

 Παξεκπίπησλ έιεγρνο λνκηκφηεηαο 

 Αλάθιεζε δηνηθεηηθήο πξάμεο. Έλλνηα, πξνυπνζέζεηο 

 Έιεγρνο απφ αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο ή άιια ζψκαηα 

 

2.4. Γηθαζηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

    Έλλνηα δηνηθεηηθήο δηαθζνξάο. Οπζηαζηηθέο θαη αθπξσηηθέο δηαθνξέο 

 Γηνηθεηηθά δηθαζηήξηα 

 πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 

 Διεγθηηθφ πλέδξην 

 Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην 

 Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ 

 

2.5. Γηθαζηηθέο πξνζθπγέο 

 Αίηεζε αθπξψζεσο. Πξνυπνζέζεηο παξαδεθηνχ. Έθηαζε αθπξσηηθνχ ειέγρνπ 

 Πξνζθπγή νπζίαο 

 Αίηεζε αλαηξέζεσο 

 Αγσγή απνδεκηψζεσο 

 

3. Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

 

4. Γηνηθεηηθέο ζπκβάζεηο 

 Έλλνηα θαη ζηνηρεία δηνηθεηηθήο ζχκβαζεο. (ζπκκεηνρή θνξέσλ δεκφζηαο   

      εμνπζίαο, εμππεξέηεζε δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εμαηξεηηθέο ξήηξεο) 

 Δηδηθέο πεξηπηψζεηο (δεκφζηα έξγα, δεκφζηεο πξνκήζεηεο) 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Βεληδέινο Δ., Μαζήκαηα Σπληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1991 

πειησηφπνπινο Δπ., Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, 2 ηφκνη, 10ε έθδνζε, Α. 

άθθνπιαο, Αζήλα 2000 

πειησηφπνπινο Δπ., Υ. Υξπζαλζάθεο, Βαζηθνί Θεζκνί Γεκνζηνυπαιιειηθνχ 

Γηθαίνπ, 5ε έθδνζε, 1999. 

Σζάηζνο Γ., Σπληαγκαηηθφ Γίθαην, Σφκνο Α΄, Θεσξεηηθφ Θεκέιην, Α. άθθνπιαο, 

Αζήλα 1985,  

Σζάηζνο Γ., Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο Πνιηηείαο, Σφκνο Β΄, Β΄ Δθδ., Α. 

άθθνπιαο, Αζήλα 1993 

Σζάηζνο Γ., Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα, Σφκνο Γ΄, Α. άθθνπιαο, Αζήλα 1987 
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ΚΦ Μ03: ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟ ΚΩΓΗΚΑ –  

ΟΓΖΓΟ  ΟΡΘΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 
 

 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Σν κάζεκα απνβιέπεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη 

κε ηνπο θαλφλεο  αθ΄ ελφο πξφζιεςεο θαη ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

αμηνθξαηίαο, αθ΄ εηέξνπ νξζήο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ  δηαζθάιηζε ηεο 

κέγηζηεο δπλαηήο εξγαζηαθήο απφδνζεο, ψζηε ε δεκφζηα δηνίθεζε λα επηηειεί ηνλ 

ξφιν ηεο, ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, θαζνξίδεηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, απφ ηνπο 

αλσηέξσ θαλφλεο. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Τπαιιειηθφο Κψδηθαο (Ν.3528/2007) 

 

1.1.  Θέκαηα δηνξηζκνχ 

- Πξνυπνζέζεηο-Σππηθά Πξνζφληα - Κσιχκαηα δηνξηζκνχ: ηζαγέλεηα, 

ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο, ειηθία, πγεία, πνηληθή θαηαδίθε, απφιπζε 

γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο 

- ΄Δθδνζε πξάμεο δηνξηζκνχ 

- Καηάξηηζε ππαιιειηθήο ζρέζεο 

- Αλάθιεζε δηνξηζκνχ 
 

1.2.  Βαζκνινγηθή εμέιημε  θαη κεηαβνιέο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο 

 

 Βαζκνινγηθή εμέιημε δεκνζίσλ ππαιιήισλ:  

- Καηεγνξίεο, Κιάδνη, Θέζεηο, Σππηθά πξνζφληα θαηά θαηεγνξία   θαη 

θιάδν 

- Βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, Υξφλνο πξναγσγήο 

- χζηεκα πξναγσγψλ 

- Δπηινγή πξντζηακέλσλ, Κξηηήξηα 

- Αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ 

- Τπεξεζηαθά πκβνχιηα: Δίδε ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ, ζχζηαζε, 

ζπγθξφηεζε, νξηζκφο κειψλ 

 Μεηαβνιέο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ:                                                                                                           
- Σνπνζέηεζε 

- Μεηαθίλεζε 

- Μεηάζεζε 

- Απφζπαζε 

- Μεηάηαμε 
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1.3. Υπνρξεψζεηο-Γηθαηψκαηα-Πεξηνξηζκνί δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

 

 Τπνρξεψζεηο: 

- Οξθσκνζία – Αλάιεςε ππεξεζίαο 

- Πίζηε ζην χληαγκα 

- Ννκηκφηεηα ππεξεζηαθψλ ελεξγεηψλ 

- Δρεκχζεηα 

- πκπεξηθνξά 

- Πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε 

- Υξφλνο παξνρήο εξγαζίαο 

- Καζήθνληα ππαιιήινπ 

 Πεξηνξηζκνί: 

- ΄Αζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή 

- πκκεηνρή ζε εηαηξείεο 

- ΄Δξγα αζπκβίβαζηα κε ην βνπιεπηηθφ αμίσκα 

- Γηθεγνξηθή ηδηφηεηα 

- Καηνρή δεχηεξεο ζέζεο 

- Κψιπκα ζπκθέξνληνο 

- Κψιπκα εληνπηφηεηαο 

- Αζηηθή επζχλε                                                                                                                      

 Γηθαηψκαηα: 

- Μνληκφηεηα 

- Γνθηκαζηηθή ππεξεζία – Μνληκνπνίεζε 

- Μηζζφο 

- Όξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

- Διεπζεξία ηεο έθθξαζεο 

- πλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία θαη δηθαίσκα απεξγίαο 

- Τπεξεζηαθή εθπαίδεπζε 

- ΄Αδεηεο 

 

1.4.  Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ 
 

- Οξηζκφο πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο θαη ηέιεζή ηνπ, πεηζαξρηθέο 

πνηλέο 

- Πεηζαξρηθά ΄Οξγαλα / Πεηζαξρηθνί Πξντζηάκελνη - Αξκνδηφηεηεο 

- Γηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο: ΄Αζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο - 

Παξαπνκπή ζην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην  (δηαδηθαζία θαη ζπλέπεηεο 

παξαπνκπήο) - Πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε - ΄Δλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε 

- Πεηζαξρηθή αλάθξηζε - Αλαθξηηηθέο πξάμεηο - Δμέηαζε δησθνκέλνπ 

(Κιήζε ζε απνινγία/Απνινγία) - Πξνζδηνξηζκφο δηθαζίκνπ θαη  

Παξάζηαζε δησθνκέλνπ - Πεηζαξρηθή Απφθαζε - Πεηζαξρηθέο πνηλέο 

- ΄Δλδηθα κέζα: ΄Δλζηαζε - Πξνζθπγή - Δπαλάιεςε πεηζαξρηθήο 

δηαδηθαζίαο 

- Δθηέιεζε απφθαζεο   

- Γηαγξαθή πνηλψλ    

- ρέζε πεηζαξρηθνχ θαη πνηληθνχ δηθαίνπ 
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1.5.  Λχζε ππαιιειηθήο ζρέζεο-Αξγία θαη Γηαζεζηκφηεηα 
 

- Λχζε ππαιιειηθήο ζρέζεο: Παξαίηεζε - ΄Δθπησζε - Απφιπζε  

- Πξάμε ιχζεο ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο 

- Αξγία  / Γηαζεζηκφηεηα : Λφγνη ζε αξγία – δηαζεζηκφηεηα, πλέπεηεο, 

Απνδνρέο δηαζεζηκφηεηαο 

 

 

2. Οδεγφο Καιήο πκπεξηθνξάο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 

 

2.1. Η ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ φηαλ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο πνιίηεο δηά 

δψζεο ή δηά ηνπ ηειεθψλνπ  

 εππξέπεηα θαη ζεβαζκφο 

 επαγγεικαηηζκφο 

 αληδηνηέιεηα θαη αθεξαηφηεηα 

 

2.2. Η δξάζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ 

 ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο 

 αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία 

 ηζφηεηα θαη αλαινγηθφηεηα 

 ερεκχζεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα 

 δηαθάλεηα ππεξεζηαθήο δξάζεο 

 

2.3. Ο Δπξσπατθφο Κψδηθαο Οξζήο Γηνηθεηηθήο Σπκπεξηθνξάο 
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ΚΦ Μ04: ΑΡΥΔ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ 
 

 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε γλσξηκία κε έλα κνληέιν δηνίθεζεο  ζχκθσλα κε ηηο 

πξνζεγγίζεηο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Ζ επνρή καο κε 

θαηλφκελα φιν θαη κεγαιχηεξεο αιιειεμάξηεζεο θαη πνιππινθφηεηαο νδεγεί ηνπο 

νξγαληζκνχο ζε κνξθέο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πέξαλ ησλ  κεραληζηηθψλ 

γξακκηθψλ κνληέισλ. Δηδηθφηεξα, ην κάζεκα απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζαξκνγή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

ζε δηαδηθαζίεο νη νπνίεο επηηπγράλνπλ λα «απνκεηψλνπλ» (reduzieren) θαη λα 

ξπζκίδνπλ ηελ πεξηπινθφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ θαη παξάιιεια επηηπγράλνπλ 

λα επηιέγνπλ ελαιιαθηηθέο νδνχο δξάζεο, ψζηε ε απμαλφκελε ελδερνκεληθφηεηα  λα 

γίλεηαη αλεθηή, επεηδή κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο δηεπζέηεζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 

1. Οη Οξγαληζκνί ηνλ 21
ν
 αηψλα θαη ν ξφινο ηεο εγεζίαο 

 

 Ζ ζπλζεηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζην ζχγρξνλν θφζκν θαη ν ξφινο ηεο νκάδαο 

- Πξνζδηνξηζκφο ηεο νκάδαο – Κξηηήξηα ηαμηλφκεζεο – Θεσξίεο ηεο 

νκάδαο (ζπκπεξηθνξηζηηθή, αλζξσπηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπζηεκηθή, 

ςπρνδπλακηθή ) 

- Ζ δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ νκάδα σο πεγή 

ελέξγεηαο 

- Οη «δηεξγαζίεο» ζηελ νκάδα:  Παξάγνληεο πνπ επλννχλ / 

δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία - Παξάγνληεο θαη απνηειέζκαηα 

αιιειεπίδξαζεο - Ρφινη ζηελ νκάδα - πλζήθεο  πνπ βνεζνχλ ζηε 

ζπλνρή 

 Ζ δπλακηθή ηεο απην-νξγάλσζεο ζηα αλζξψπηλα ζπζηήκαηα 

 Ηεξαξρηθέο νξγαλψζεηο κε βάζε ηηο νξγαλσζηαθέο αξρέο ηεο ιεηηνπξγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο ηεξαξρηθήο εμεηδίθεπζεο  θαη κε ηεξαξρηθέο 

νξγαλψζεηο (π.ρ. δηθηπαθέο δνκέο θιπ.) 

 Μνληέια δηνίθεζεο θαη ν εγέηεο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ:  

- Σν κεραληζηηθφ κνληέιν εληνιψλ, ην ζπζηεκηθφ κνληέιν δηνίθεζεο 

κέζσ ζηφρσλ, ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ζηε βάζε αμηψλ  

- Γηνίθεζε θαη Υάνο (Risk Management) 

- Ζ εγεζία σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο αλάπηπμεο ηεο νκάδαο 

- Ζγεηηθά ζηπι,  ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο  θαη νη επηπηψζεηο ζηνπο 

πθηζηακέλνπο  

- Απνηειεζκαηηθά θαη κε απνηειεζκαηηθά ζηπι εγεζίαο  

- Οη ηθαλφηεηεο ηνπ εγέηε θαη νη δηαθνξέο ηνπ απφ ηνλ κάλαηδεξ - Ο 

ξφινο ηνπ κάλαηδεξ 
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 Οξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά: 

- Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα: Σα ζχκβνια (αληηθείκελα, ελέξγεηεο, 

γεγνλφηα), νη θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο, νη «ηζηνξίεο», νη εζσηεξηθνί 

δεζκνί  

- πζηαηηθά ζηνηρεία ησλ Οξγαληζκψλ Μάζεζεο - Υαξαθηεξηζηηθά θαη 

ιεηηνπξγία  ηνπο - Γηαθνξέο απφ παξαδνζηαθνχο γξαθεηνθξαηηθνχο 

νξγαληζκνχο 

 

2. Πξνυπνζέζεηο εξγαζηαθήο απφδνζεο ζηνπο ζχγρξνλνπο Οξγαληζκνχο –   

Αξρέο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 

 Ζ ζηειέρσζε: 

- Αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ζέζεο εξγαζίαο 

- Πεξηγξαθή εξγαζηαθψλ πξνθίι 

- Σερληθέο εμέηαζεο ππνςεθηνηήησλ θαη επηινγήο πξνζσπηθνχ  

 Αλάπηπμε Πξνζσπηθνχ:  

- Σερληθέο ππνθίλεζεο (Mentoring, Coaching & Staff  

Empowerment) 

- Γεκηνπξγία νκαδηθφηεηαο θαη ζπιινγηθήο εξγαζίαο (Team 

Building) 

- Αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ ( ελεξγεηηθή αθξφαζε, 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ) – Πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία, 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηζέζεηο / ηξφπνη δηεπζέηεζεο 

 Απφδνζε Πξνζσπηθνχ:  

- Πξνγξακκαηηζκφο, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε αηνκηθψλ θαη 

ζπιινγηθψλ επηδφζεσλ 

- πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε πεξηπηψζεηο κεησκέλεο απφδνζεο 

- πζηήκαηα θηλήηξσλ 

- Γηεξεπλήζεηο ηθαλνπνίεζεο πξνζσπηθνχ 

 

3. Οξγαλσζηαθέο αιιαγέο  

 

 Αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηηο αιιαγέο, ιφγνη αληίζηαζεο ζηηο αιιαγέο θαη ηξφπνη 

κείσζεο ησλ αληηζηάζεσλ 

 Γηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ θαη κεζνδνινγία πινπνίεζήο ηνπο: 

- Αλάιπζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο – Δληνπηζκφο απεηιψλ θαη 

επθαηξηψλ 

- Γεκηνπξγία θαζνδεγεηηθήο νκάδαο ηθαλήο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

αιιαγέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ 

- Αλάπηπμε νξάκαηνο θαη ζηξαηεγηθή ζθέςε  

- Μεηάδνζε ηνπ νξάκαηνο θαη αμηνπνίεζε θάζε κέζνπ – ηνηρεία 

απνηειεζκαηηθήο κεηάδνζεο – Θεκειίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ησλ αιιαγψλ 

- Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο αιιαγήο θαη 

δηεχξπλζε ηεο βάζεο – Απαιιαγή απφ ηα εκπφδηα – Αιιαγή 

δνκψλ πνπ ππνλνκεχνπλ ην φξακα 

- Δπηδίσμε βξαρππξφζεζκσλ επηηεπγκάησλ θαη αμηνπνίεζή ηνπο -  

αληακνηβέο θαη αλαγλψξηζε αηφκσλ 

- Πξνψζεζε κεγαιχηεξσλ αιιαγψλ: απαιιαγή απφ δνκέο, 

ζπζηήκαηα, πνιηηηθέο πνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ην φξακα ηνπ 
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κεηαζρεκαηηζκνχ – Δλζσκάησζε ησλ αιιαγψλ ζηε θηινζνθία 

ηνπ Οξγαληζκνχ 

 

4. Γηαδηθαζία ρεδηαζκνχ θαη Τινπνίεζε Απνθάζεσλ  

 

 ρεδηαζκφο Απνθάζεσλ 

- Αλάιπζε Οξγαληζκνχ θαη νη επηξξνέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο: νηθνλνκηθν-θνηλσληθνί παξάγνληεο, ηερλνινγηθέο 

ηάζεηο - Γπλαηφηεηεο θαη Αδπλακίεο / Δπθαηξίεο  θαη Απεηιέο  

- Πξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ θαη δηάθξηζή ηνπο ζε καθξν- θαη 

βξαρππξφζεζκνπο, βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο θαη πηζαλφηεηεο 

επίηεπμεο   

 Δθαξκνγή Απνθάζεσλ - Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα Γξάζεο 

- Πξνζδηνξηζκφο θαη παξαθνινχζεζε ζηφρσλ ζε επίπεδν Γ/λζεο θαη 

Σκήκαηνο  

- Δπηινγή νκάδαο Έξγνπ: αμηνιφγεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη αμηνπνίεζή ηνπ, αλάζεζε ξφισλ θαη 

θαζεθφλησλ  

- Ηεξάξρεζε πηζαλψλ ζρεδίσλ αιιαγήο επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ  

- Γηαρείξηζε ρξφλνπ: Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο θαη Οξγάλσζε 

- Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο βάζεη πξνηχπσλ 

ρξφλνπ, θφζηνπο, πνηφηεηαο, παξαγσγήο  

- Γηαρείξηζε θηλδχλσλ, επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη πηνζέηεζε 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ  
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ΚΦ Μ05: ΓΟΜΔ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ  ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

 

 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 
 

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 90 κε ηελ άλνδν ηνπ Γεκνζίνπ Μάλαηδκελη, σο θχξηαο 

πξνζέγγηζεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο, παξαηεξείηαη δηεζλψο κία εληαία 

ζηξαηεγηθή εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. Βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν θαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δνκψλ θαη εξγαιείσλ κάλαηδκελη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε, ε θαηαλφεζε θαη ε θξηηηθή 

απνηίκεζε απηνχ ηνπ αλαδπφκελνπ λένπ κνληέινπ δηνίθεζεο  θαη ησλ 

εθαξκνδφκελσλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.  

 

ην πιαίζην απηφ ην κάζεκα ζα εζηηαζζεί, εηδηθφηεξα, ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηηο θχξηεο πξνζεγγίζεηο θαη εξγαιεία φπσο (α) ηεο κέηξεζεο απφδνζεο θαη 

κάλαηδκελη απφδνζεο δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, (β) ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ Balanced Scorecard 

(BSC) θαη (γ) ηνπ κάλαηδκελη πνηφηεηαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε κε ηδηαίηεξε αλαθνξά 

ζην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (CAF).  

 

Σν  εθπαηδεπηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη (α) ζην λα θαηαζηνχλ ηθαλνί νη ζπνπδαζηέο 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ 

εξγαιείσλ ζηε ζεσξία θαη ηελ δηεζλή πξαθηηθή (β) ζηε δεκηνπξγία ζεηηθήο ζηάζεο 

αλαγλψξηζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ρξεζηκφηεηάο ηνπο θαη ηέινο (γ) ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ εθαξκνγήο ηνπο. 

 

. 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Α.. ΓΖΜΟΗΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΑΠΟΓΟΖ 

 

1. Σν πξφηαγκα εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο δηνίθεζεο 

    1.1 Απφ ην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο ζην δεκφζην κάλαηδκελη θαη ηε  

          δεκφζηα δηαθπβέξλεζε 

    1.2 Δπίπεδα, δνκέο θαη εξγαιεία δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζην πιαίζην ην 

          δεκνζίνπ κάλαηδκελη 

2. Μάλαηδκελη απφδνζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

     2.1 Απφ ηε κέηξεζε απφδνζεο ζην κάλαηδκελη απφδνζεο 

     2.2 ηφρνη απφδνζεο θαη θξηηήξηα απφδνζεο 

3. Μέηξεζε απφδνζεο θαη δείθηεο κέηξεζεο 

    3.1 Πξνζεγγίζεηο απφδνζεο θαη κεηξεζηκφηεηαο 

    3.2 Ζ έλλνηα θαη ν ξφινο ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο απφδνζεο 

    3.3 Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δεηθηψλ κέηξεζεο 

4. Δθζέζεηο απφδνζεο (Performance Reporting) θαη Λνγνδνζία (Accountability) 

    ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 
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Β. ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

1. Απφ ην Μάλαηδκελη Απφδνζεο ζην ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη 

    1.1 Ζ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

    1.2 ηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ 

 

2. Τπνδείγκαηα ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

     2.1 Ζ δηαδηθαζία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ σο θχθινο κάλαηδκελη 

           2.1.1 Αλίρλεπζε αλαγθψλ θαη πξνζδηνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ 

           2.1.2 ηνρνζεζία – αθήο δηαηχπσζε ζηφρσλ 

           2.1.3 Γηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ επίιπζεο ζηφρσλ 

           2.1.4 Γηαδηθαζία πινπνίεζεο ζηφρσλ 

           2.1.5 Γηαδηθαζία ειέγρνπ (Controlling) 

     2.2 ηξαηεγηθφ δεκφζην κάλαηδκελη σο ζηξαηεγηθφο θχθινο αιιαγψλ 

           2.2.1 Γηαηί ζηξαηεγηθφ δεκφζην κάλαηδκελη 

           2.2.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ 

           2.2.3 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ζηξαηεγηθνχ θχθινπ 

           2.2.4 Κξηηηθή απνηίκεζε εθαξκνγήο ηνπ ππνδείγκαηνο 

     2.3 Δπίπεδα νιηζηηθνχ κάλαηδκελη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε – St Gallen Model 

            2.3.1 πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ 

            2.3.2 Δπίπεδν αμηνινγηθνχ κάλαηδκελη 

            2.3.3 Δπίπεδν ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη 

            2.3.4 Δπίπεδν επηρεηξεζηαθνχ κάλαηδκελη 

     2.4  πκπεξαζκαηηθέο δηαπηζηψζεηο θαη πξννπηηθέο κεηεμέιημεο 

 

3. Αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο 

    Balanced Scorecard (BSC) 

    3.1 πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

    3.2 ηξαηεγηθή αλάιπζε δεκνζίσλ νξγαληζκψλ κέζσ ηεο SWOT-Αλάιπζεο 

    3.3 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ Balanced Scorecard (BSC) 

           3.3.1 Γηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο 

           3.3.2 Δπηινγή αμφλσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο αξρηηεθηνληθήο  

           3.3.3 Γηαηχπσζε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ  

           3.3.4 Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθνχ ράξηε  

           3.3.5 Γηακφξθσζε θαη πξνζδηνξηζκφο κεηξήζηκσλ κεγεζψλ 

           3.3.6 Γηακφξθσζε θαη πξνζδηνξηζκφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

           3.3.7 Δπηινγή θαη δηακφξθσζε ζπζηήκαηνο κέηξσλ θαη δξάζεσλ 

    3.4 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ Balanced Scorecard σο εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη  

    3.5 Παξνπζίαζε εθαξκνγψλ ηνπ Balanced Scorecard ζηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή    

4. ηξαηεγηθφ κάλαηδκελη θαη δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζηε Διιάδα 

     4.1 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο 

           4.1.1 Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» 

     4.2 Ο Ν 3230/2004 πεξί εηζαγσγήο ηεο Γηνίθεζεο κε ζηφρνπο ζηελ Διιεληθή 

           Γεκφζηα Γηνίθεζε 
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Γ. ΓΖΜΟΗΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

1.  Ζ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο Πνηφηεηαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

 

2. πζηήκαηα θαη εξγαιεία πνηφηεηαο ζηελ δηνηθεηηθή πξαθηηθή: Μία  

    ζπζηεκαηηθή-ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε 

1.1 Ο ζεζκφο ηνπ Υάξηε Γηθαησκάησλ Πνιηηψλ 

1.2  Βαζηθά ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ISO 

1.3 Ο ζεζκφο ηνπ Malcolm Baldrige National Quality Award 

1.4 Σν Δπξσπατθφ Μνληέιν Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο  - EFQM 

 

3. To  Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (Common Assessment Framework – CAF) 

3.1 Αλάπηπμε θαη ξφινο ηνπ CAF ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηελ ΔΔ 

3.2 πζηεκαηηθή Παξνπζίαζε ηνπ CAF  

3.3 Δθαξκνγέο ηνπ CAF ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε 

 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Α.. ΓΖΜΟΗΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΑΠΟΓΟΖ 

1. Bouckaert G., Pollitt Chr., Public Management Reform: a Comparative Analysis, 
Oxford University Press, 2000 

2. Bouckaert G., Dooren W.v.,: Performance management in public sector 
organizations, in: Löffler E., Bovaird T., (Eds.): Public Management and 
Governance, Routledge : London 2003. pp. 127-136 

3. Kαξθαηζνχιεο Π., Σν Κξάηνο ζε κεηάβαζε, Η. ηδέξεο: Αζήλα  2004  

4. Laegreid P., Roness P.G., Rubecksen KR.,: Performance Management in Practice 
– The Norwegian way. Bern  2005 (http://soc.kuleuven.be/io/egpa/qual/bern/laegreid.htm) 

5. Koontz H., O'donnell C., Oξγάλσζε θαη Γηνίθεζε, Παπαδήζεο: Αζήλα 1984 

6. Μηραιφπνπινο Ν., Ζ Γηνίθεζε ζε κεηάβαζε. Απφ ηε γξαθεηνθξαηία ζην δεκφζην 
management, Παπαδήζεο: Αζήλα 2003 

7. OECD: Public Sector Performance Contracting – Case Studies 
(http://www.oecd.org/document/...) 

8. OECD : Public Sector Modernisation: Governing for Performance, in: Policy 
Brief. Paris 2004 

9. OECD : Towards Better Measurement of Government, in: OECD Working Papers 
on Public Governance, 2007/1, Paris 2007 

10. Pollitt Chr.,: Performance Management in Practice: A Comparative Study of 
Executive Agencies Stanfort University, California 2005 (http://www.sog-
rc27.org/Conference/scancor_ws05_participants.htm) 

11. Proeller Is., : Outcome-orientation in performance contracts: empirical evidence 

from Switzerland, International Review of Administrative Science, Vol. 73 No. 1/ 

2007, p. 95-111  

12. Salminen M., Vititala M-L., (Eds.): Handbook on Performance Management. 
Ministery of Finance: Publications Series 2-Governance and Accountability. 
Helsinki 2006 

http://soc.kuleuven.be/io/egpa/qual/bern/laegreid.htm
http://www.oecd.org/document/
http://www.sog-rc27.org/Conference/scancor_ws05_participants.htm
http://www.sog-rc27.org/Conference/scancor_ws05_participants.htm


 32 

13. Schedler K., Proeller Is.,: New Public Management. UTB Verlag: Bern-Wien. 
2006  

14. Siegel J. Ph, Brun M. E.,: What does appropriate performance reporting for 

political decision makers require?: Empirical evidence from Switzerland, In: 

International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 55, No. 

6/2006, p. 480 – 497 

15. Siegel J. Ph.., Summermatter L.,: Defining Performance in Public Management: A 

Survey of Academic Journals, European Group of Public Administration (EGPA) 

Conference 2008, Rotterdam 

16. Thom N., Ritz A.,: Public Management, Wiesbaden 2008   

17. Van de Walle St.,: Comparing the performance of national public sectors: 
conceptual problems, in : International Journal of Productivity  and Performance 
Management, Vol 57, Issue 4/2008.   

 

Β. ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

1. Bryson J. M.,: Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: a Guide 

to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, 3
rd

 Edition, San 

Francisco 2004 

2. Hyvönen J., Strategy, performance measurement techniques and information 

technology of the firm and their links to organizational performance, in: 

Management Accounting Research, Vol 18 No. 3, pp. 343-66 

3. Kaplan R. S., Norton D. P.,: The Balanced Scorecard. Translating Strategy into 

action, Boston 1996 

4. Mintzberg H.: Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice-Hall: New York 1994 

5. Μπνπξαληάο Γ.,: Μάλαηδκελη, Δθδφζεηο Μπέλνπ: Αζήλα 2007 

6. Μπνπξζαλίδεο Υ. (2007 ):  ηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε: Μία 

ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ηνπ Balanced Scorecard σο εξγαιείνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη ζηα λνζνθνκεία, ζην: Μαθξπδεκήηξεο Α., Πξαβίηα Δι. (Δπηκ.): 

Γηνηθεηηθή ζεσξία θαη Πξάμε – Γηνίθεζε θαη Κνηλσλία. Δθδφζεηο άθθνπια: 

Αζήλα-Θεζζαινλίθε, ζ. 171-206 

7. Μπακπαιηνχηαο Λ. Μ.,: Ο Ν 3230/2004 θαη ε εηζαγσγή ηεο Γηνίθεζεο κε 

ζηφρνπο ζηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε. Οη ζχγρξνλεο πξαθηηθέο ηνπ Management 

θαη ε έληαμή ηνπο ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, ζην: Δπηζηεκνληθή 

Δπεηεξίδα ΓΑ 25, Αζήλα 2004 

8. Niven P. R., : Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Not-for-

Profit Agencies, Hobocken 2007 

9. Proeller El..,: Strategic Management for the State. International approaches in 

comparison. Gütersloh : Bertelsmann Stiftung 2007 

10. Thom N., Ritz A.,: Public Management, Wiesbaden 2008   

Γ. ΓΖΜΟΗΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

1. EFQM : The EFQM Concepts of Excellence, European Foundation for Quality 

Management.  Brussels 2003 (www.efqm.com) 

http://www.efqm.com/
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2. EIPA (European Institut of Public Administration): Study on the use of the 

Common Assessment Framework in European Pyblic Administrations, Maastricht 

2005 

3. EPSA : European Public Sector Award. 2007  (www.eps-award.eu) 

4. Μηραιφπνπινο Ν.,: Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο: Όςεηο ελφο ζχλζεηνπ 

θαηλνκέλνπ, Γηνηθεηηθή Δλεκέξσζε. Σ. 4/1999, ζ. 7-21 

5. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ δεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο: Πνηφηεηα γηα 

ηνλ Πνιίηε, Αζήλα 1998 

6. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο: Οδεγφο 

Δθαξκνγήο ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο. Β΄ ΔΚΓΟΖ Π , Δζληθφ 

Σππνγξαθείν: Αζήλα 2007 
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ΚΦ-Μ06: ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

 

 

 

1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπνπδαζηέο βαζηθέο γλψζεηο 

γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξάηνπο, ζε θεληξηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

Σα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη αληινχλ ηφζν απφ ηελ ζεσξία ηεο Γεκφζηαο 

Οηθνλνκηθήο, φζν θαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζεζκψλ, κε θχξηα 

αλαθνξά ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Διιάδαο.  

 
 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Δηζαγσγή 

 Έλλνηεο θαη νξηζκνί ησλ Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ 

 Γεκφζηα αγαζά, εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο, δεκφζηα επηινγή 

 Οη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο 

 

2. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

 Θεζκηθφ πιαίζην ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκφζην Λνγηζηηθφ 

 Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

 Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

 Καηάξηηζε θαη εθηέιεζε πξνυπνινγηζκψλ 

 

3. Φνξνινγηθφ χζηεκα θαη Γεκφζηεο Γαπάλεο 

 Σν ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

 Οη δεκφζηεο δαπάλεο 

 Γεκφζην έιιεηκκα, δεκφζην ρξένο, κνξθέο δαλεηζκνχ 

 Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη ζηαζεξφηεηαο (νηθνλνκηθνί δείθηεο: εζληθνί 

ινγαξηαζκνί, Α.Δ.Π., πιεζσξηζκφο θ.ιπ. - πιαίζην νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο) 

 

4. Γεκνζηνλνκηθή θαη Αλαπηπμηαθή Πνιηηηθή 

 Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζην πιαίζην ηεο Ο.Ν.Δ. 

 Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη Πνιηηηθή πλνρήο 

 Πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο: Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Γεσξγαθφπνπινο Θ., Δηζαγσγή ζηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, Αζήλα 1997 

Stiglitz J., Οηθνλνκηθή ηνπ Γεκφζηνπ Τνκέα, Κξηηηθή, Αζήλα 1992 

Rosen H., Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, Σφκνη Α & Β, Κξηηηθή, Αζήλα 2000 
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Γαιακάγθαο Β., Δηζαγσγή ζηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, Κξηηηθή, Αζήλα 2003 

Καξάγησξγαο Γ., Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 1 – Οη Οηθνλνκηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ Κξάηνπο, 

Παπαδήζεο, Αζήλα 1979 

Καξάγησξγαο Γ., Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 2 – Οη Γεκνζηνλνκηθνί Θεζκνί, Παπαδήζεο, 

Αζήλα 1981 

Λακπξηλίδεο Μ., Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή γηα ηε Σηαζεξνπνίεζε ηεο Οηθνλνκίαο: ε 

θευλζηαλή ζεσξία, άθθνπιαο, Κνκνηελή 1985 

Σάηζνο Ν., Γεκνζηνλνκηθή Απνθέληξσζε, Σππσζήησ, Αζήλα 1999 

Σάηζνο Ν. (επηκέιεηα), Τα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά ζηελ Διιάδα, κπίιηαο, Αζήλα 1994 

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

Καλνληζκνί (ΔΚ) «Πεξί Γεληθψλ Γηαηάμεσλ γηα ηα Γηαξζξσηηθά Τακεία» 

Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο- Δηζεγεηηθέο εθζέζεηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

ΚΦ-Μ07: ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηηο πνιηηηθέο ηεο 

Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ, 

ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε 

δηαδηθαζία επξσπατθήο νινθιήξσζεο.  Σν αίηεκα ηεο ελνπνίεζεο πξνυπνζέηεη  

πνιίηεο κε δηαθνξεηηθά εζληθά, γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζεηηθά 

θαη θξηηηθά δηαθείκελνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ  επξσπατθνχ νηθνλνκηθν-πνιηηηθνχ  

γίγλεζζαη. 
 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

1. Ηζηνξηθφ Πιαίζην θαη Κνηλνηηθή Μέζνδνο 

Ζ δηακφξθσζε ησλ πξψησλ Κνηλνηήησλ (ΔΚΑΥ θαη ΔΟΚ) θαη κηα ζπλνιηθή 

επηζθφπεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κνηλνηηθήο Μεζφδνπ. 

 

2. Οκνζπνλδία θαη πλνκνζπνλδία 

Σν νκνζπνλδηαθφ θαη ην ζπλνκνζπνλδηαθφ ππφδεηγκα δηαθπβέξλεζεο θαη ε ζρέζε 

ηνπο κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

3. Σν Θεζκηθφ χζηεκα – Γηαδηθαζίεο Λήςεο ησλ Απνθάζεσλ 

Θεζκηθά Όξγαλα: Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην - πκβνχιην Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο - 

Πξνεδξία - Δπξσπατθή Δπηηξνπή - Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ - 

Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην - Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο 

Φξεκαηννηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί: Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα – Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

Σπκβνπιεπηηθά ΄Οξγαλα: Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή – 

Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Γηνξγαληθέο Υπεξεζίεο: Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ – Δπξσπατθή Τπεξεζία Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ - Δπξσπατθή ρνιή  

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 

Γηαδηθαζίεο Λήςεο Απνθάζεσλ: Ννκνζεηηθέο δηαδηθαζίεο (δηαβνχιεπζε, ζχκθσλε 

γλψκε, ζπλεξγαζία, ζπλαπφθαζε) θαη ηξφπνη ιήςεο ησλ απνθάζεσλ (εηδηθή 

πιεηνςεθία θαη νκνθσλία ζην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ). 
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5. Ζ Δμέιημε ησλ Δπξσπατθψλ πλζεθψλ 

Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πλζήθε Παξηζίσλ, 

Ρψκεο, Βξπμειιψλ, Μάαζηξηρη, Άκζηεξληακ, Νίθαηαο, Ληζζαβφλαο θαη 

πληαγκαηηθή πλζήθε. 

 

6. Γξαζηεξηφηεηεο ηεο Δ.Δ. θαη ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο 

 

Τνκείο: 

Δμσηεξηθέο ρέζεηο - Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο 

Απαζρφιεζε θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή 

Αλάπηπμε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Αλζξσπηζηηθή Βνήζεηα θαη Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή – Πεξηβάιινλ – Μεηαθνξέο  

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε  

Καηλνηνκία θαη ΄Δξεπλα 

Γεσξγία – Αιηεία θαη Ναπηηιηαθέο Τπνζέζεηο 

Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ 

Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

Οηθνλνκία θαη Ννκηζκαηηθά Θέκαηα 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Κ. Α. Λάβδαο, Γεκηνπξγία θαη Δμέιημε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Διιεληθφ 

Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, 2002 

N. Nugent, Πνιηηηθή θαη Γηαθπβέξλεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηκέιεηα: Μαξία 

Μελδξηλνχ, αββάιαο, 2004 

Μ. Μελδξηλνχ, Η Γπλακηθή Αιιαγήο θαη ε Γηαρείξηζή ηεο ζηελ Δπξσπατθή 

Οινθιήξσζε, Διιεληθή Δπηζεψξεζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Σεχρνο 20, 2002 

Γ. Ν. Υξπζνρφνπ, Θεσξία ηεο Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο, Παπαδήζεο, 2003 

Κ. Λάβδαο, Σπκθέξνληα θαη Πνιηηηθή, Παπαδήζεο, 2004 

Α. Μαληηάθεο, Τν «Σχληαγκα» ηεο Δπξψπεο Αληηκέησπν κε ηελ Δζληθή θαη Λατθή 

Κπξηαξρία, Παπαδήζεο, 2004 

Α. Μαληηάθεο & Λίλα Παπαδνπνχινπ (επηκ.), Η Πξννπηηθή ελφο Σπληάγκαηνο γηα ηελ 

Δπξψπε, άθθνπιαο, Αζήλα 2003 

Κ. ηεθάλνπ & Μ. I. Σζηληζηδέιε (επηκ.), Δηζαγσγή ζηηο Δπξσπατθέο Σπνπδέο: 

Δλνπνηεηηθή Γπλακηθή, Γηθαηνηαμία θαη Γηαθπβέξλεζε, Η. ηδέξεο, 2006 

Quermonne, J-L., Τν Πνιηηηθφ Σχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Παπαδήζεο, 2005 

L. Siedentop, Γεκνθξαηία ζηελ Δπξψπε, Θεκέιην, 2002 

Γ. Θ. Σζάηζνο, Δπξσπατθή Σπκπνιηηεία, Καζηαληψηεο, 2001 

Μ. Η. Σζηληζηδέιεο, Quo Vadis Europa?, κπξλησηάθεο, 2001 

Λ. Σζνχθαιεο, Πνηα Δπξψπε;, Πνηακφο, 2004 

Γ. Ν. Υξπζνρφνπ, Γηα κηα επξσπατθή res publica, Παπαδήζεο, Αζήλα 2005 
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Chryssochoou, D. N., M. J. Tsinisizelis, K. Ifantis, S. Stavridis, Theory and reform in  

the European Union, 2ε έθδνζε, Manchester University Press, 2003  

Cini, M. (επηκ.), European Union Politics, Oxford, Oxford University Press, 2003 

Cram, L., Policy-Making in the EU: Conceptual Lenses and the Integration Process, 

Routledge, 1997 

Hix, S., The Political System of the European Union, 2ε έθδνζε, Palgrave, 2005 

McKay, D., Designing Europe, Oxford University Press, 2001 

Majone, G. D., Regulating Europe, Routledge, 1996 

Marks, G. et al. (επηκ.) Governance in the European Union, Sage, 1996 

Moravscsik, A., The Choice for Europe, Cornell University Press, 1998 

Rosamond, B. Theories of European Integration, Palgrave, 2000 

Scharpf, F., Governing in Europe: Effective and Democratic?, Oxford University 

Press, 1999 

J. H. H. Weiler and Marlene Wind (επηκ.), European Constitutionalism Beyond the 

State, Cambridge University Press, 2003 
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ΚΦ- Μ08: ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δνκεκέλε παξάζεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-Governance), ε νπνία 

έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο (ΓΓ), φζν θαη ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο φιεο επηθνηλσλίαο ηεο κε ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

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

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζηηο αξρέο θαη έλλνηεο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη λα παξνπζηάζεη ηηο βαζηθέο αλαγθαηφηεηεο θαη 

ζχγρξνλεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο νη νπνίεο σζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη: 

 Ζ θαηαλφεζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ 

ππνζηήξημεο ησλ λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε βάζε 

ηηο ΣΠΔ, νη νπνίεο γεληθφηεξα αλαθέξνληαη σο Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

 Ζ επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε 

ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο είλαη ε Αζθάιεηα ησλ 

Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ θαη ε Γηαιεηηνπξγηθφηεηα   

 Ζ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ απνηειεζκαηηθήο, αλνηρηήο θαη επέιηθηεο 

δηαθπβέξλεζεο κέζσ αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ  

 Ζ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ζηε Γ.Γ. γηα ηε κεηάβαζε απφ ηε δηαρείξηζε 

αξκνδηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηε δηνίθεζε πνιηηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Δηζαγσγή ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

 Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε - Οξηζκνί. 

 Βαζηθέο Έλλνηεο 

 Γηαζηάζεηο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 Τινπνίεζε θαη Κξίζηκνη Παξάγνληεο Δπηηπρίαο 

 Γηαρείξηζε Αιιαγψλ 

 

2. Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Ζιεθηξνληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο θαη Δπίπεδα Αλάπηπμήο ηνπο. 

 Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία (e-Democracy). 

 Φεθηαθή Γηαίξεζε (Digital Divide). 

 Δμαηνκίθεπζε Τπεξεζηψλ (Personalization) 

  Δηθνληθέο-Ζιεθηξνληθέο Οκάδεο Δξγαζίαο (Virtual Teams) 

  Ζιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο (e-Procurement). 
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3. Οξγαλσηηθέο & Σερλνινγηθέο πηπρέο Ζιεθηξνληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 Απνζήθεο Γεδνκέλσλ (Data Warehouses) - Δμεξεχλεζε Γεδνκέλσλ (Data 

Mining). 

 Πξνυπνζέζεηο Ζιεθηξνληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 

4. Μεζνδνινγίεο Aλαζρεδηαζκνχ Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ γηα ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε 

 Βαζηθέο έλλνηεο Γηαδηθαζηψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζχγρξνλεο ηάζεηο. 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Ρνψλ Δξγαζίαο (Workflow Management Systems).   

 Μνληεινπνίεζε Γηαδηθαζηψλ 

 Σερληθέο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ηνλ Αλαζρεδηαζκφ Γηνηθεηηθψλ 

Γηαδηθαζηψλ 

 

5. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

 Δπίπεδα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ηερληθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα, επηρεηξεζηαθή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ελλνηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα). 

 Αλνηθηά Πξφηππα. 

 Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (European Ηnteroperability 

Framework) 

 Πιαίζην Μεηαδεδνκέλσλ Dublincore 

 Διιεληθφ Δληαίν Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

 

6. Σερληθέο θαη κεζνδνινγίεο Αζθάιεηαο Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ 

 Απαηηήζεηο Αζθάιεηαο. 

 πζηήκαηα θξππηνγξάθεζεο 

 Ζιεθηξνληθή ππνγξαθή PKI  

 Πάξνρνη Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ. 

 Φεθηαθά Πηζηνπνηεηηθά.  

 Αζθάιεηα Δπηθνηλσληψλ 

 Πξνζηαζία ρξεζηψλ 

 

7. Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ 

Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε  

«ΔΠΑ», «Φεθηαθή χγθιηζε», «Γηνηθεηηθή Μεηαξχζκηζε» , IDABC, θ.ιπ. 

 

 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Η. Απνζηνιάθεο, Δ. Λνπθήο, Η. Υάιαξεο, «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

– Οξγάλσζε, Σερλνινγία θαη Δθαξκνγέο», Δθδφζεηο Παπαδήζε, 2008 

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

Government Imperative”, Paris, France. 
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Organization for Economic Co-Operation & Development (OECD) (2003), 

“Promisesand Problems of e-Democracy: Challenges of Online Citizen 

Engagement”,Paris, France. 

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. 

Διιεληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ηιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο – ΠΓΗΓ (e-

Government Interoperability Framework), Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Δ.Π. ΚηΠ, ΚΠ 2000 

- 2006 

European Interoperability Framework for Pan-European Government Services 

Framework, IDA, 2004 

Μαζηξνγηάλλε Κ. (Δπίβιεςε Η. Απνζηνιάθεο), Η Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε απφ ηελ 

Πνιηηηθή ζηελ Πξάμε: Θεσξεηηθφ Πιαίζην θαη Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο, Σειηθή Δξγαζία, 

Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Αζήλα 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  

Γθξίηδαιεο η., Κάηζηθαο . & Γθξίηδαιεο Γ., Αζθάιεηα Γηθηχσλ Υπνινγηζηψλ, 

Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα 2003 

 

Γηεπζχλζεηο Γηαδηθηχνπ 

 

Δηδηθφο δηαδηθηπαθφο ηφπνο γηα ζέκαηα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: www.egov.gr 

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

Γηαδηθηπαθνί ηφπνη Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», 

www.infosociety.gr & www.ktpae.gr 

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ Workflow Management Coalition: 

www.wfmc.org 

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: 

europa.eu.int/information_society 

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

http://www.egov.gr/
http://www.ebusinessforum.gr/
http://www.infosociety.gr/
http://www.ktpae.gr/
http://www.wfmc.org/
../../../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/europa.eu.int/information_society
../../../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/europa.eu.int/ISPO/ida/egovo
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Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ: www.observatory.gr  

Γηαδηθηπαθνί ηφπνη ΟΟΑ γηα ζέκαηα eGovernment: www.oecd.org/topic, 

www1.oecd.org/puma/ 

Γηαδηθηπαθνί ηφπνη ζεκαληηθψλ Δπξσπατθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή eGovernment: 

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

project.org 

Δηδηθφο δηαδηθηπαθφο ηφπνο γηα ζέκαηα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: www.egov.gr 

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ: 

www.eett.gr 

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

Γηαδηθηπαθνί ηφπνη ηνπ e-Envoy θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Μ. Βξεηαλίαο: 

www.e-envoy.gov.uk, www.localegov.gov.uk 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.observatory.gr/
http://www.oecd.org/topic
../../../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.prisma-eu.net/
http://www.eurodyn.com/icte-pan
http://www.egov-project.org/
http://www.egov-project.org/
http://www.egov.gr/
http://www.eett.gr/
http://www.ebusinessforum.gr/
http://www.e-envoy.gov.uk/
http://www.localegov.gov.uk/
http://www.ssl.com/
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ΚΦ- Μ09: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 
 

 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο επηζηεκνληθψλ πεγψλ θαη 

ρξήζεο επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ, θαη ηερληθψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε, θαηαγξαθή, 

κειέηε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε Δπίζεο ζα αλαπηπρζνχλ κεζνδνινγίεο θαη θξηηήξηα 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο δεδνκέλσλ. 

 

ηφρνο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ηχπσλ έξεπλαο θαη ε αλάδεημε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κεζνδνινγηψλ ζρεδηαζκνχ έξεπλαο θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ.  

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη: 

 Δμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη αλαγλψξηζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ είλαη θαηάιιειε ε εθαξκνγή ηνπο.  

 Ζ παξνπζίαζε κεζνδνινγηψλ θαη ηερληθψλ δηεξεχλεζεο θαη ζπζηεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο επηζηεκνληθψλ πεγψλ γηα ηελ  εχξεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ πιένλ αμηφπηζησλ θαη 

θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ. 

 Γπλαηφηεηα θαηάιιειεο επηινγήο πξνβιεκάησλ απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ γεληθφηεξν επηζηεκνληθφ πξνβιεκαηηζκφ, πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα δηεξεπλεζνχλ θαη δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ - ππνζέζεσλ γηα ηα πξνβιήκαηα απηά.  

 Ηθαλφηεηα επηινγήο δείγκαηνο θαη ησλ κέζσλ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ψζηε 

λα είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζζνχλ νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ ηεζεί.  

 Δλεκέξσζε γχξσ απφ ζπλεζηζκέλεο πξαθηηθέο δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα κίαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη δπλαηφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ηνπο.  

 ε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή απηήο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

 Ζ δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο θαη αλάδεημεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο.  

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Σχπνη θαη Υαξαθηεξηζηηθά Έξεπλαο 

 Δξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

 Δίδε έξεπλαο 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο 
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 Σνκείο εθαξκνγήο θαη ρξεζηκφηεηαο 

 

2. Μεζνδνινγία Δπηινγήο εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο/ Οξηνζέηεζε Πιαηζίνπ 

Έξεπλαο θαη Θέκαηνο .Δληνπηζκφο θαη αθξηβήο πεξηγξαθή ζέκαηνο 

 Κξηηήξηα Δπηινγή πξνβιήκαηνο 

 Γηεξεχλεζε Δπηζηεκνληθψλ Πεγψλ, Έιεγρνο παξακέηξσλ ζέκαηνο 

 Παξαδνζηαθνί ηξφπνη αλαδήηεζεο επηζηεκνληθψλ πεγψλ 

 Οη δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ αλαδήηεζε Δπηζηεκνληθψλ Πεγψλ 

 Μεραλέο αλαδήηεζεο, Μεηακεραλέο αλαδήηεζεο 

 Αμηνιφγεζε Δπηζηεκνληθψλ Πεγψλ 

o Δγθπξφηεηα 

o Πιεξφηεηα 

o Δλεκέξσζε/ Δπηθαηξνπνίεζε 

o Σεθκεξίσζε 

o Αμηνπηζηία/ Αζθάιεηα 

o Μνξθέο δηαζεζηκφηεηαο 

 Δπηινγή ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε 

 

3. Γηακφξθσζε Τπνζέζεσλ Δξγαζίαο /Βαζηθέο έλλνηεο θαη Οξηζκνί  

 Οξηζκφο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ: Οξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ηεο έξεπλαο, 

Γεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα, Γείγκα 

 Δίδε Μεηαβιεηψλ 

 Γηαηχπσζε εξσηεκάησλ - ππνζέζεσλ γηα ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα  

 

4. Οξγάλσζε θαη ρεδηαζκφο έξεπλαο 

 Μεζνδνινγίεο πιινγήο Δξεπλεηηθψλ Γεδνκέλσλ 

 ρέδην Γεηγκαηνιεςίαο 

 Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο 

 Μέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

 Πηινηηθή Έξεπλα / Δπαλαηξνθνδφηεζε ζρεδηαζκνχ 

 Οδεγίεο 

 Δίδε θαη κνξθέο κέζσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 ρεδηαζκφο Δξσηεκαηνινγίσλ 

 Μεηάθξαζε, πξνζαξκνγή, ζηάζκηζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ζηα Διιεληθά 

 Βαζηθά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο εξσηεκαηνινγίνπ  

 Καηαζθεπή απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  

 Παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ επηινγή - θαηαζθεπή 

ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο θαη Πξνυπνινγηζκφο Έξεπλαο 

 

5. Τινπνίεζε έξεπλαο 

 Δπηινγή θαη θαζνξηζκφο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο  

 Μέζνδνη επηινγήο- ζηξαηνιφγεζεο ζπκκεηερφλησλ /εξεπλεηψλ 

 Δθπαίδεπζε Δξεπλεηψλ 

 Δπίβιεςε /Έιεγρνο ζπιινγήο 

 Δθπαίδεπζε εξεπλεηψλ 
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 Γηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 Πνζνζηφ αληαπφθξηζεο - πξαθηηθά δεηήκαηα  

 

6. Δπεμεξγαζία, Αλάιπζε θαη Δξκελεία Δξεπλεηηθψλ Απνηειεζκάησλ 

 Πξνεηνηκαζία θαη θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ  

o Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ 

o Λνγηθνί έιεγρνη ζπκπιήξσζεο 

o Δπηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ην νπνίν ζα γίλεη ε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία 

o Καηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε Ζ/Τ 

o Έιεγρνο νξζφηεηαο θαηαρψξεζεο 

o ηαηηζηηθέο ηερληθέο ειέγρνπ νξζφηεηαο 

 Μέζνδνη Παξνπζίαζεο θαη Αλάιπζεο 

 Έιεγρνη Απνηειεζκάησλ 

 πκπεξάζκαηα 

 

7 . Πνηφηεηα Έξεπλαο 

 Αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ 

 Δγθπξφηεηα ησλ κεηξήζεσλ  

 πγθξηζηκφηεηα 

 Αθξίβεηα, Αληηθεηκεληθφηεηα 

 Κάιπςε /Δμάληιεζε ζέκαηνο 

 

8. πγγξαθή –Παξνπζίαζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο 

 Έθηαζε θαη Μνξθή Δξγαζίαο 

 Οξγάλσζε θαη Γηακφξθσζε Πεξηερνκέλνπ  

 Πνηφηεηα Γξαθήο (Αθξίβεηα Γξαθήο, Κξηηηθή καηηά, Απιφηεηα, εβαζκφο 

ζηελ Δκπηζηεπηηθφηεηα θιπ.) 

 Απνηειεζκαηηθή „κεηάδνζε‟ ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πνξηζκάησλ ηεο έξεπλαο 

ζε απηνχο πνπ είλαη ηθαλνί λα ηηο θξίλνπλ, αμηνινγήζνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Γακηαλνχ Υ., Μεζνδνινγία δεηγκαηνιεςίαο, ηερληθέο θαη εθαξκνγέο, Δθδφζεηο Αίζξα, 

Αζήλα 1999 

Καιακαηηαλνχ Α., Κνηλσληθή Σηαηηζηηθή - Μέζνδνη Μνλνδηάζηαηεο Αλάιπζεο, 

Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2003 

Κπξηαδή Ν., Η Κνηλσληνινγηθή έξεπλα, θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ, Διιεληθέο Δπηζηεκνληθέο Δθδφζεηο, Αζήλα 1998 

Λάδνο Γξ., Τν πξφβιεκα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, 

Παπαδήζεο, Αζήλα 1998 

Λακπίξε - Γεκάθε Η., Κνηλσληθέο έξεπλαο κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, άθθνπιαο, 

Αζήλα 1995 
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Παπαδήκαο Ο., Κνίιηαο Υ., Δθαξκνζκέλε ζηαηηζηηθή, Δθδφζεηο λέσλ ηερλνινγηψλ, 

Αζήλα 2002 

Παπαγεσξγίνπ Γ. (επηκ.), Μέζνδνη ζηελ θνηλσληθή έξεπλα, Γαξδαλφο, Αζήλα 1998 

Παξαζθεπφπνπινο Ν. Η., Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο έξεπλαο, Διιεληθά Γξάκκαηα, 

ηφκνο Η, Αζήλα 1993 

Παξαζθεπφπνπινο Ν. Η., Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο έξεπλαο, Διιεληθά Γξάκκαηα, 

ηφκνο ΗΗ, Αζήλα 1993 

Παξαζθεπφπνπινο Ν. Η., Σηαηηζηηθή, Διιεληθά Γξάκκαηα, ηφκνο Α, Αζήλα 1999 

Παξαζθεπφπνπινο Ν. Η., Σηαηηζηηθή, Διιεληθά Γξάκκαηα, ηφκνο Β, Αζήλα 1999 

Σζάληαο Ν., Μσπζηάδεο Υ., Μπαγηάηεο Νη., Υαηδεπαληειήο Θ., Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

κε ηε βνήζεηα ζηαηηζηηθψλ παθέησλ,  Δθδφζεηο Εήηε, Θεζζαινλίθε 1999 

Σάηζεο Ν., Κιαζηθέο έξεπλεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, Οδπζζέαο, Αζήλα 1999 

Φίιαο Β. (επηκ.), Δηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία θαη ηηο ηερληθέο ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ, β' εθδ. Gutenberg, Αζήλα 1996 

Βαζηθέο Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ, Θ. Σζηιηγθηξίδεο, Η. Απνζηνιάθεο, Γ. Φνχζθαο, Κ. 

Παηξηαξρέαο, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Αζήλα 2000 

Μεραλέο Αλαδήηεζεο Καη Directories Κσλζηαο Εαθείξε, Θενδψξνη . 2005 

ΑΤΣΟΔΚΓΟΖ 

Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο «Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ» ΔΓΓ, Αζήλα, 2005 

Πιήξεο Οδεγφο ηνπ INTERNET Margaret Levine, Γθηνχξδαο, Αζήλα 2000 

 

http://www.cc.uoa.gr/~gvagenas/biostats.html 

http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/

http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=1&aid=5&av=ΚΩΝΣΤΑΝΣ%20ΖΑΦΕΙΡΗ,%20ΘΕΟΔΩΡΟΥ%20ΣΤΕΛ.
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Publisher&ty=1&aid=6&av=ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗ
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=1&aid=5&av=MARGARET%20LEVINE%20YOUNG
http://www.cc.uoa.gr/~gvagenas/biostats.html
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ΚΦ- Μ10: ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ &  ΚΑΛΖ ΝΟΜΟΘΔΣΖΖ 

 
 

 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο αξρέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαιήο λνκνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο. Σν 

αίηεκα γηα κηα απνηειεζκαηηθφηεξε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε 

ηνπο θαλφλεο απινχζηεπζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

ξπζκίζεσλ, ηελ ελζσκάησζε ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ ξπζκίζεσλ ζηελ νηθνλνκία.  Δπηπιένλ παξνπζηάδνληαη ηα ηζρχνληα 

ζηελ Δ.Δ. θαη ηε ρψξαο καο κέζα απφ ηε ζθηαγξάθεζε κηαο νξηδφληηαο πνιηηηθήο γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

1. Ζ πνηφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ 

 Πνιηηηθνί, λνκηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα 

ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ 

 Μέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο θαιήο πνηφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ 

θαη λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ 

 

2. Ζ εμέιημε ηεο θαλνληζηηθήο κεηαξξχζκηζεο 

 Ζ θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε σο νξηδφληηα δεκφζηα πνιηηηθή 

 Ζ θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε σο κέξνο ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

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

«θαλνληζηηθή δηαθπβέξλεζε» 

 

3.  Αξρέο  θαη εξγαιεία θαιήο λνκνζέηεζεο 

 Αξρέο ηεο θαιήο πνηφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ: απινχζηεπζε, θσδηθνπνίεζε, 

αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο, ελζσκάησζε θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη θνηλσληθή ζπλαίλεζε  

 Δπξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ θαιή λνκνζέηεζε – Ζ ζηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβφλαο 

 Ζ ελζσκάησζε ηεο θνηλνηηθήο ζηελ εζληθή λνκνζεζία: Μέζνδνη θαη ηερληθέο 

– Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ξπζκίζεσλ 

 Μέηξεζε δηνηθεηηθψλ βαξψλ- Σν Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κφζηνπο 

- Πεξηγξαθή ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Μνληέινπ Κφζηνπο (ΣΜΚ): 

Πιεξνθνξηαθέο Τπνρξεψζεηο, Απαηηήζεηο Γεδνκέλσλ, 

Γηνηθεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  / παξαδείγκαηα - Ζ ρξήζε ησλ 
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καζεκαηηθψλ ηχπσλ/παξαδείγκαηα - Σα είδε Μέηξεζεο: 

Μεηξήζεηο Πεξηφδνπ Βάζεο, Μέηξεζε Νέαο Ρχζκηζεο - 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ Τπνρξεψζεσλ κε βάζε 

ηελ πεγή ησλ ξπζκίζεσλ θαη ην είδνο θφζηνπο   

- Φάζεηο Δθαξκνγήο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Μνληέινπ Κφζηνπο 

 

2.  Ρπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

 Δηήζην πξφγξακκα απινχζηεπζεο: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ – Δκπιεθφκελνη 

Φνξείο - Οξγάλσζε  δηαβνχιεπζεο: νη κέηνρνη θαη ε δηαδηθαζία  

 Ση πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην εθάζηνηε πξφγξακκα απινχζηεπζεο  

 Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ξπζκίζεσλ πνπ επηιέγνληαη γηα απινχζηεπζε – 

Μείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ 

 Μνλάδεο ηεθκεξίσζεο: Αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη ησλ άιισλ Τπνπξγείσλ – Έθζεζε αλάιπζεο επηπηψζεσλ, 

απνηίκεζεο εθαξκνγήο ηεο ξχζκηζεο θαη κέηξεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ 
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 50 

 

 

ΚΦ-Δ01: ΤΝΣΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ 
 

 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζχληαμεο 

λφκηκσλ θαη ηερληθά άξηησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ θάζε είδνπο. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Γεληθέο αξρέο θαη Δηδηθέο λνκνηερληθέο αξρέο Καλνληζηηθψλ Πξάμεσλ: 
 

    Γεληθέο αξρέο Καλνληζηηθψλ Πξάμεσλ: δηεξεχλεζε ηνπ πξνο ξχζκηζε 

πξνβιήκαηνο, αληηκεηψπηζή ηνπ ζε γεληθή θαη κειινληηθή βάζε, ελαξκφληζή 

ηνπ κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαηάξηηζε ηνπ θεηκέλνπ θαη δηάξζξσζή ηνπ ζε 

άξζξα 

 

    Δηδηθέο λνκνηερληθέο αξρέο Καλνληζηηθψλ Πξάμεσλ: Πξννίκην (ηίηινο, 

πεξηερφκελν, λνκηκνπνίεζε αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πξάμεο, 

αηηηνινγία, γλσκνδφηεζε .η.Δ., αλαγξαθή ηεο δαπάλεο) - Γηαηαθηηθφ 

(δηαίξεζε ηνπ θεηκέλνπ ζε θεθάιαηα, αξίζκεζε άξζξσλ, θαηάζηξσζε ησλ 

δηαηάμεσλ) - Δηδηθά ζέκαηα δηαηχπσζεο (λνκνζέηεζε θαηά παξαπνκπή, 

ηξνπνπνίεζε, ζπκπιήξσζε, κεηαβνιή, θαηάξγεζε, δηαηήξεζε δηαηάμεσλ) - 

Μλεία ησλ λφκσλ - πληνκνγξαθίεο - Αλαθνξά Τπνπξγψλ - Πξνζεζκίεο - 

Γηαηχπσζε, Γισζζηθνί Καλφλεο, Ξέλνη Όξνη, Υξήζε θεθαιαίσλ γξακκάησλ - 

Υεηξφγξαθεο δηνξζψζεηο θαη δηαγξαθέο - Τπνγξαθή ή ζπλππνγξαθή - 

Αηηηνινγία - Δηζεγεηηθή ΄Δθζεζε - Δηδηθή ΄Δθζεζε Γ.Λ.Κξάηνπο 

 

2. Βαζηθέο έλλνηεο,  είδε,  δνκή ζχληαμεο, δηαθίλεζε θαη αξρεηνζέηεζε 

δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ: 
  

 Βαζηθέο έλλνηεο: Αιιεινγξαθία - ΄Δγγξαθν - ρέδην  -πληάθηεο - Τπνγξαθή 

- πλππνγξαθή - Γηαβάζκηζε - Πξνηεξαηφηεηα - Δηδηθή Μεηαρείξηζε – 

Γηεθπεξαίσζε 

 

 Δίδε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ: Δπξείαο ρξήζεο έγγξαθν - Δηζήγεζε - Απφθαζε 

-Δγθχθιηνο - Γηαηαγή - εκεηψκαηα (ππεξεζηαθά – ελεκεξσηηθά) - Αηηήζεηο / 

Αλαθνξέο ησλ ππαιιήισλ - Αηηήζεηο / Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαη αλαθνξέο 

πνιηηψλ – Σειεγξάθεκα θαη Σειενκνηφηππν - Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν - 

Πξαθηηθά 

 

 Γνκή δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ: Απνζηνιέαο εγγξάθνπ, ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

ηνπ εθδφηε, Βαζκφο αζθαιείαο, Βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο, Υξφλνο δηαηήξεζεο 

ηνπ εγγξάθνπ ζην αξρείν, Σφπνο θαη ρξνλνινγία έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ, 

Αξηζκφο πξσηνθφιινπ, Απνδέθηεο γηα ελέξγεηα,  θνηλνπνίεζε, εζσηεξηθή 
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δηαλνκή – Σν θπξίσο θείκελν (εηζαγσγή, θχξην ζέκα, ζπκπεξάζκαηα, 

πξνηάζεηο) – Οη ππνγξαθέο – Οη ζθξαγίδεο – Σα ζπλεκκέλα – Σα 

παξαξηήκαηα 

 

 Γηαθίλεζε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ: εηζεξρφκελα – εμεξρφκελα 

 

 Δξγαζίεο αξρεηνζέηεζεο: ηαμηλφκεζε (βαζηθά ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο θαη 

δηαβάζκηζε) – Κσδηθνπνίεζε θαη επξεηεξίαζε ππνζέζεσλ – Θεκαηνιφγην – 

Σαμηζέηεζε – Αξρεηνζέηεζε / Δθθαζάξηζε αξρείσλ 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΤΠΔΓΓΑ, Καλνληζκφο Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Υπεξεζηψλ, Δζληθφ Σππνγξαθείν, 

Αζήλα 2003 
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ΚΦ-Δ02: ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ Η 

 

 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ  

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ θαζεκεξηλψλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ. 

ηφρνο είλαη:  

ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ην πεξηβάιινλ ησλ WINDOWS  

ε εμνηθείσζε κε ηα παθέηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη επεμεξγαζίαο πηλάθσλ 

WORD θαη EXCEL  

ε εμνηθείσζε κε ηα ινγηζκηθά ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

(Internet Explorer, Outlook Express θ.ιπ.). 

ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμέιημε ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Δηζαγσγή ζηα Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα 

 Δηζαγσγή ζηα Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Πεξηβάιινληα Γηεπαθήο, Γηαρείξηζε 

αξρείσλ θαη ζπζθεπψλ  

 Σερλνινγίεο Τπνινγηζηψλ 

 Σερλνινγίεο Πεξηθεξεηαθψλ πζθεπψλ 

 

2. Γηαρείξηζε εγγξάθσλ ζην WORD 

 Δηζαγσγή ζην WORD, Σν πεξηβάιινλ ηνπ WORD, Γηαρείξηζε εγγξάθσλ, 

Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, Πίλαθεο, Δηζαγσγή εηθφλσλ θαη αληηθεηκέλσλ, 

Δθηππψζεηο. 

 

3. Δπεμεξγαζία Πηλάθσλ ζην ΔXCEL 

 Δηζαγσγή ζην EXCEL, Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ κε ην EXCEL, 

 Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ 

  Μεξηθά Αζξνίζκαηα 

 Πίλαθεο θνξκνχ.  

4. Σερλνινγίεο Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ 

 Βαζηθέο αξρέο δηθηχσλ 

 Σξφπνη κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (data communication) 

 Αζχξκαηα δίθηπα – Γνξπθνξηθά δίθηπα 

 Γεληθά Θέκαηα Αζθάιεηαο 

 Πνιηηηθέο Αζθάιεηαο, Θεζκηθφ Πιαίζην,  

 Κίλδπλνη Αζθάιεηαο 
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 Απαηηήζεηο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Γηθηχσλ, ε Δπίπεδν 

Υξήζηε, Γεδνκέλσλ 

 

5. Δηζαγσγή ζην Γηαδίθηπν (Internet)  

 Internet – Intranets 

 Βαζηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ. To πεξηβάιινλ ελφο 

θπιινκεηξεηή (π.ρ.Internet Explorer) 

  Αλαδήηεζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. 

 Γεκνθηιείο ππεξεζίεο: Blogs, Wikipedia  

 

6. Διιεληθά Γεκφζηα Γίθηπα 

 Διιεληθά Γεκφζηα Γίθηπα – Παξνρήο Σειεπηθνηλσληψλ 

 Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο, επέθηαζεο δηθηχσλ ζην δεκφζην 

ηνκέα 

 Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο «ΤΕΔΤΞΗ» 

 

7. Δηζαγσγή ζην Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ θαη κέζνδνη πξφζβαζεο (π.ρ. 

POP3, Web Mail). 

  Απνζηνιή θαη Λήςε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Δπηζχλαςε αξρείσλ, 

Γηαρείξηζε Δπαθψλ. 

 Μεηαθνξά αξρείσλ κε ρξήζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. 

 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

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

Θ. Σζηιηγθηξίδεο, Η. Απνζηνιάθεο, Γ. Φνχζθαο, Κ. Παηξηαξρέαο, Βαζηθέο Υπεξεζίεο 

Γηαδηθηχνπ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Αζήλα 2000 

G.J.Beatty, Excel for Windows κε Δηθφλεο, D.C.Gardner, Δθδφζεηο Γίαπινο, 1994 

Faithe Wempen, Powerpoint 2003 Bible, Wiley 2003 

Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο ΔΓΓ, «Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ», Αζήλα 2005 

Ed Bott and Carl Siechert, Microsoft Windows XP Inside out, Microsoft Press, 2004 

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

2003 

Ξαξράθνο, Κσλζηαληίλνο Η., Καξνιίδεο, Γεκήηξηνο Α., Microsoft Office Excel 2003, 

Άβαθαο  

Tanenbaum, Andrew S. (Μεηάθξαζε ηπιηαλάθεο Β.), Γίθηπα Υπνινγηζηψλ, 1996 

(Πξψηε Διιεληθή Έθδνζε 2000), Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ. 

 

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

System training courses 

http://www.papasotiriou.gr/product.gbook.asp?pfid=566432&prid=254853&deid=0
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Δ03: ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΗΗ 

 

 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ  

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ 

δεκφζησλ εγγξάθσλ  βάζεη ζχγρξνλσλ πξνηχπσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (π.ρ. 

Καλνληζκφο Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ),  ειεθηξνληθή έληαμε δηνηθεηηθψλ 

εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηε ξνή εξγαζηψλ κηαο ππεξεζίαο θαη ησλ  βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηφζν ζην δηαδίθηπν φζν θαη ζε έλα θιαζζηθφ αθξναηήξην. 

ηφρνο είλαη : 

 ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε εξγαιεία πξνηππνπνίεζεο 

εγγξάθσλ θαη πηλάθσλ ζε κηα δνκή άκεζα επαλαρξεζηκνπνηνχκελε  

 ε αλάδεημε βέιηηζησλ ηερληθψλ ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ 

 ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο 

παξνπζηάζεσλ 

 ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ην ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο 

παξνπζηάζεσλ POWERPOINT  

 ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε εξγαιεία Αλάπηπμεο  Ηζηνζειίδσλ  

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Ηιεθηξνληθό Έγγξαθν/ Γεκηνπξγία Πξόηππνπ από έγγξαθν 

 Αλαγθαηφηεηα Πξνηππνπνίεζεο εγγξάθσλ 

 χληαμε θαη Γηακφξθσζε πξνηχπσλ  

 Μνξθνπνίεζε πξνηχπσλ 

 Δηζαγσγή απηφκαησλ παξακεηξηθψλ πεδίσλ 

 Δηζαγσγή αληηθεηκέλσλ ζπκβφισλ θιπ. 

 Απνζήθεπζε πξνηχπσλ 

 

2. Δπεμεξγαζία Πξόηππνπ ζην WORD -Φξήζε πξνηύπωλ 

 Άλνηγκα πξφηππνπ  

 Σξνπνπνίεζε πξφηππνπ 

 Κνηλή ρξήζε πξφηππνπ ζε δίθηπν  

 Γεκηνπξγία εγγξάθσλ θαη πηλάθσλ βάζε πξνηχπσλ. 

 Πεξηήγεζε θαη ρξήζε δηαζέζηκσλ πξνηχπσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζην 

δηαδίθηπν 

 

3. Οκαδνπνίεζε θαη Κωδηθνπνίεζε Πξνηύπωλ 

 Γηαρείξηζε πξνηχπσλ 

 Καηεγνξηνπνίεζε πξνηχπσλ-Κσδηθνπνίεζε πξνηχπσλ 

 πζρέηηζε εγγξάθσλ ζε ζπζηήκαηα ξνήο εξγαζηψλ  
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4. Σύδεπμε πξνηύπωλ θαη Βάζεωλ δεδνκέλωλ 

 Γεκηνπξγία βαζηθνχ αξρείνπ-εγγξάθνπ  

 Οξηζκφο Πεγήο δεδνκέλσλ 

 .χδεπμε αξρείσλ-εγγξάθσλ 

 Γηαρείξηζε θαη εθηχπσζε απνηειεζκάησλ 

 

5.  Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Δγγξάθωλ 

 Ζιεθηξνληθφ πξσηφθνιιν 

 Ζιεθηξνληθή Γηαθίλεζε Δγγξάθσλ 

 Ζιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Δγγξάθσλ 

 Θέκαηα Αζθάιεηαο Ζιεθηξνληθνχ Δγγξάθνπ 

 

6.Μεζνδνινγία, Τερληθέο, Τερλνινγίεο Παξνπζηάζεωλ  

 Μεζνδνινγία θαη Σερληθέο  Παξνπζηάζεσλ  

 Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ -Δηζαγσγή ζην Powerpoint,  

 Πξφηππα παξνπζηάζεσλ, ελζσκάησζε θαη δηαρείξηζε αληηθεηκέλσλ,  

 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εθέ, πξνβνιή παξνπζηάζεσλ. 

 

7. Δηζαγωγή  ζηα  εξγαιεία  Γεκηνπξγίαο  Ιζηνζειίδωλ- FrontPage 

Βαζηθέο  κνξθνπνηήζεηο  ηζηνζειίδωλ  

 Δηζαγσγή  ζηε  δεκηνπξγία  ηζηνζειίδσλ,  

 Γηαδηθαζίεο  απφθηεζεο  ινγηζκηθνχ απφ ην Γηαδίθηπν, 

 Σχπνη  αξρείσλ  πνιπκέζσλ,  

 Ζ  έλλνηα  ηεο  βνεζεηηθήο  εθαξκνγήο,  

 Δξγαιεία  Γεκηνπξγίαο  Ηζηνζειίδσλ,   

 Πεξηγξαθή  ηνπ  FrontPage. 

 Πξφηππα, Γηαρείξηζε  ηζηνζειίδσλ, 

 Δηζαγσγή θεηκέλνπ-Γξακκαηνζεηξέο,  

 χλδεζκνη. 

 

8. Δηζαγωγή  ζηα  εξγαιεία  Γεκηνπξγίαο  Ιζηνζειίδωλ- FrontPage 

Δηζαγωγή  πνιπκέζωλ , Πίλαθεο – Πιαίζηα 

 Πξνζζήθε  Δηθφλαο-Γξαθηθψλ, 

 πλδπαζκφο θεηκέλνπ-εηθφλαο,  

 Δηθφλα  θφληνπ,  

 χλδεζκνη  απφ εηθφλα,  

 Γεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία πίλαθα,  

 Δηζαγσγή   θαη  δηαρείξηζε   πιαηζίσλ,   

 Γεκηνπξγία  ελζσκαησκέλσλ  θχιισλ  ζηπι,  

 Δηζαγσγή  ήρνπ θαη θηλνχκελεο  εηθφλαο 

 Γεκηνπξγία  δηαζπλδεδεκέλσλ  θχιισλ  ζηπι. 

 

9. Δηζαγωγή  ζηα  εξγαιεία  Γεκηνπξγίαο  Ιζηνζειίδωλ. Φόξκεο ,Πξνζζήθε  Δθέ 

 Γεκηνπξγία θφξκαο  κε  νδεγφ  θφξκαο,  

 Γεκηνπξγία  θφξκαο  απφ ηελ  αξρή,  

 Πξφηππα  ζειίδσλ  κε  θφξκεο. 

 Γηαρεηξηζηή  πηλαθίδαο  δηαθεκίζεσλ,  
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 Μεηξεηή  επηζθέςεσλ,  

 Πιαηζίνπ θπιηφκελνπ  θεηκέλνπ,  

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκνχ  εκθάληζεο εηθφλαο,  

 Πίλαθαο  πεξηερνκέλσλ θ.ιπ. 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

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

Graw Hill Osborne 2003 

Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο ΔΓΓ, «Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ», Αζήλα 2005 

Mitch Tulloch, IIS 6 Administration, Osborne/McGraw-Hill, 2003 

 

Jessica Mantaro, FrontPage 2003 - The Missing Manual,  O'Reilly Media, 2005 

 

Jim Buyens, Microsoft Office FrontPage 2003 Inside Out, Microsoft Press, 2003 

 
Online Training Solutions Inc, Microsoft Office FrontPage 2003 Step by Step, 

Microsoft Press, 2003 

 
Danny Goodman and Michael Morrison, JavaScript Bible 5th Edition, Wiley 

Publishing, Inc., 2004 

 
Hakon Wium Lie, Bert Bos, Cascading Style Sheets: Designing for the Web, 3

rd
 

Edition, Addison Wesley Professional, 2005 

 

Bud E. Smith and Arthur Bebak, Creating Web Pages For Dummies, 7th Edition, 

Wiley Publishing, Inc., 2004 
 

Bill Kennedy and Chuck Musciano, HTML & XHTML: The Definitive Guide, 5th 

Edition, O'Reilly, 2002 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://office.microsoft.com/en-us/frontpage/default.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/default.aspx
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ΚΦ-Δ04: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ  

                       ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 
 

 

 

Η. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ  

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε αλάδεημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εηζαγσγήο, αλάπηπμεο, ζπληήξεζεο θαη 

αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.  

ηφρνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε κεζνδνινγίεο αλάιπζεο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ αλάπηπμεο 

MS ACCESS. ηφρνο είλαη επίζεο ε εμνηθείσζε κε ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο γηα 

ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Βαζηθέο έλλνηεο θαη ηάδηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  

 Δηζαγσγή ζε βαζηθέο έλλνηεο Π. 

 Κχθινο Εσήο Π.. θάζεηο θαη παξαδνηέα 

 Μεζνδνινγίεο θαη ηξφπνο αλάπηπμεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζην 

ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

 Μειέηε ζθνπηκφηεηαο 

 Γνκεκέλνο θχθινο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ 

 Σερληθέο Αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο ζπζηεκάησλ – παξαδείγκαηα 

 Βαζηθέο γλψζεηο ζηε δηαρείξηζε αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ 

 Γηαδηθαζία νξγάλσζεο δνθηκψλ θαη παξαιαβήο πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 

2. Δηζαγσγή ζηελ Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ησλ εθαξκνγψλ - Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ –  

 ρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (Πίλαθεο, πεδία, ζρέζεηο, θιεηδηά θ.ιπ.) 

 Καλνληθνπνίεζε κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ 

 Σν πεξηβάιινλ ελφο ζρεζηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

(π.ρ. Access) 

 Γεκηνπξγία κηαο λέαο βάζεο δεδνκέλσλ - Υξήζε ηνπ Οδεγνχ Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ - Γεκηνπξγίαο θελήο βάζεο δεδνκέλσλ - Υξήζε ηεο βνήζεηαο ηεο 

Microsoft Access 

 

3. Γεκηνπξγία Πηλάθσλ 

 Πίλαθεο(Tables) - Οδεγνί (Wizards) - Όςε ζρεδίαζεο - Όςε ρξήζεο - 

Γεκηνπξγία πίλαθα κε ρξήζε ηνπ νδεγνχ (Wizard) - Γεκηνπξγία πίλαθα κε ην 

εξγαιείν ζρεδίαζεο Οξηζκφο πεδίσλ  

 Σχπνη δεδνκέλσλ - Ηδηφηεηεο πεδίσλ - Μάζθα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ 

 Πξσηεχνλ θιεηδί (Primary Key) - Οξηζκφο θαλφλα εγθπξφηεηαο πίλαθα  

  Δπξεηήξηα (Indexes) 
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 Γηαγξαθή πηλάθσλ - Μεηνλνκαζία πηλάθσλ - Μεηνλνκαζία πεδίσλ - 

Παξεκβνιή - αληηγξαθή - δηαγξαθή - κεηαθίλεζε πεδίσλ 

 

4. Ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ –πεδίσλ θαη ηξφπνη ζχλδεζεο κε άιιεο πεγέο 

 Αιιαγή ηδηνηήησλ - ηχπσλ δεδνκέλσλ - Αιιαγή πξσηεχνληνο θιεηδηνχ - 

Φίιηξα δεδνκέλσλ  

 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο (Import) - χλδεζε κε εμσηεξηθέο 

πεγέο δεδνκέλσλ (Attach, Link)  

 Πεξηνξηζκνί ηεο βάζεο δεδνκέλσλ - πκπχθλσζε ηεο βάζεο 

 

5. Δξσηήκαηα ζε Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

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

ρξήζεο (Datasheet View) - Όςε SQL (SQL View) - Σν QBE - Δίδε 

εξσηεκάησλ (ζχληνκε πεξηγξαθή) –  

 Δξσηήκαηα επηινγήο (Select Queries) - Γεκηνπξγία εξσηήκαηνο κε ρξήζε 

νδεγνχ (Wizard) - Γεκηνπξγία εξσηήκαηνο κε ην εξγαιείν ζρεδίαζεο 

 Δπηινγή, δηαζχλδεζε πηλάθσλ - Δπηινγή πεδίσλ πηλάθσλ - Καζνξηζκφο 

ηδηνηήησλ πεδίσλ - Δηζαγσγή θξηηεξίσλ επηινγήο - AND, OR, BETWEEN, 

IN, LIKE - Υξήζε εκεξνκεληψλ θαη σξψλ ζηα θξηηήξηα – Σαμηλφκεζε 

 Δξσηήκαηα ζπλφισλ (Sum Queries) - Group By, Count, Sum, Expressions 

(θ.ιπ.) - Υξήζε παξακέηξσλ ζηα εξσηήκαηα - Δξσηήκαηα δηαζηαχξσζεο 

(Crosstab Queries) - Eξσηήκαηα ελεξγεηψλ (Action Queries) - Δξσηήκαηα 

Δλεκέξσζεο (Update Queries) - Eξσηήκαηα Πξνζάξηεζεο (Append Queries) 

- Δξσηήκαηα Γηαγξαθήο (Delete Queries) - Δξσηήκαηα Γεκηνπξγίαο Πίλαθα 

(Create Table Queries) 

 

6. Γεκηνπξγία Φφξκαο 

 Υξήζεηο ησλ θνξκψλ - Ξελάγεζε ζηηο θφξκεο  

 Γεκηνπξγία κηαο θφξκαο - Γεκηνπξγία απηφκαηεο θφξκαο - Γεκηνπξγία 

θφξκαο κε ρξήζε ησλ νδεγψλ θνξκψλ (Forms Wizards) - ρέζε θφξκαο – 

πίλαθα / εξσηήκαηνο 

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

View) - Όςε Φχιινπ δεδνκέλσλ (Datasheet View) - Όςε πξνεπηζθφπεζεο 

εθηχπσζεο (Print Preview)  

 Αληηθείκελα (controls) κηαο θφξκαο (Παξνπζίαζε, ρξήζε θάζε αληηθεηκέλνπ) 

- Γεκηνπξγία κηαο θφξκαο κε εξγαιεία ζρεδίαζεο  

 Σξνπνπνίεζε ηεο θφξκαο - χλζεηα πιαίζηα θαη πιαίζηα θαηαιφγσλ - 

Πιαίζηα ειέγρνπ θαη θνπκπηά επηινγψλ 

 

7. Γεκηνπξγία Αλαθνξψλ 

 Υξήζεηο ησλ εθζέζεσλ - Γηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο κε ηηο θφξκεο - Ξελάγεζε 

ζηηο εθζέζεηο - Βαζηθνί ηχπνη εθζέζεσλ - Γεκηνπξγία κηαο έθζεζεο - 

Γεκηνπξγία απηφκαηεο έθζεζεο - Γεκηνπξγία έθζεζεο κε ρξήζε ησλ νδεγψλ 

εθζέζεσλ (Reports Wizards)  

 ρέζε έθζεζεο – πίλαθα / εξσηήκαηνο - Όςεηο κηαο έθζεζεο - Όςε ζρεδίαζεο 

(Design View) - Γηακφξθσζε εθηχπσζεο έθζεζεο - Όςε πξνεπηζθφπεζεο 

εθηχπσζεο  
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8. Ηδηφηεηεο Αλαθνξψλ 

 Γεκηνπξγία κηαο έθζεζεο κε εξγαιεία ζρεδίαζεο - Σξνπνπνίεζε ηεο έθζεζεο 

- Ηδηφηεηεο κηαο έθζεζεο - Ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ κηαο έθζεζεο - 

Πεξηνρέο ηεο έθζεζεο θαη ζεκαζία ηνπο. 

  Δπίπεδα νκαδνπνίεζεο έθζεζεο -Τπνινγηδφκελα πεδία - Υξήζε νδεγνχ 

εηηθεηψλ αιιεινγξαθίαο - Υξήζε νδεγνχ γξαθήκαηνο - Γεκηνπξγία 

εξσηήκαηνο γηα κηα ζχλζεηε έθζεζε - χλζεηεο εθζέζεηο - Γεκηνπξγία 

δεπηεξεχνπζαο έθζεζεο - Δλζσκάησζε δεπηεξεχνπζαο έθζεζεο - 

Καηεγνξηνπνίεζε εγγξαθψλ 

 

9. Δμεηδίθεπζε θαη Σεθκεξίσζε πζηεκάησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

 Οινθιεξσκέλν Παξάδεηγκα κε αλάπηπμε ζε Access ζέκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε  

 Σεθκεξίσζε 

 

10. πληήξεζε – Τπνζηήξημε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 Σερληθέο ππνζηήξημεο θαη πληήξεζεο 

 Γεκηνπξγία Σξαπεδψλ Πιεξνθνξηψλ 

 Δηζαγσγή ηνηρείσλ 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο 

 Παξνρή Σειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 

 Παξνρή Τπεξεζηψλ Γηθηχσλ VPN 

 Απνδνρή θαη Δλζσκάησζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ΣΠΔ 

 Ζ δηαρείξηζε Τπνδνκψλ ΣΠΔ 

 Παξνρή ππεξεζηψλ Δθπαίδεπζεο 

 

11. πζηήκαηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη Λνγηζκηθφ Τπνζηήξημεο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ- Θέκαηα Αζθάιεηαο  

 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ-ΓΒΓ 

 Σν κνληέιν Πειάηε – Δμππεξεηεηή 

 Αλνηρηά ζπζηήκαηα θαη θαηαλεκεκέλεο ΒΓ 

 Λνγηζκηθφ ρεδηαζκνχ Π 

 Λνγηζκηθφ Αλάπηπμεο Π- Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

 Λνγηζκηθφ Σεθκεξίσζεο 

 Δλδηάκεζν Λνγηζκηθφ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

  Γεληθά Θέκαηα Αζθάιεηαο 

 Πνιηηηθέο Αζθάιεηαο, Θεζκηθφ Πιαίζην, Κίλδπλνη Αζθάιεηαο 

 Απαηηήζεηο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Γηθηχσλ, ε Δπίπεδν 

Υξήζηε, Αζθάιεηα - αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ 

 

12. Αμηνπνίεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  

 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο  

 πζηήκαηα ππνζηήξημεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ (DCS) 
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 Παξνπζίαζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πινπνίεζεο πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ 

ζηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή Γεκφζηα Γηνίθεζε 

 Δπηπηψζεηο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζηνλ Αλαζρεδηαζκφ Γηαδηθαζηψλ 

θαη Οξγαλσηηθψλ Γνκψλ  

 Σερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ (Data Mining) 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Δ. Γηαλλαθνπδάθεο, Σρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δθδφζεηο Δ. Μπέλνο, Αζήλα 1999 

D.C. Tsichritzis, F. H. Lochovsky, Data Models, Prentice-Hall, 1982 

C. J. Date, An introduction to database systems, 6th Edition, Addison-Wesley, 1994 

Γ. Κφιηα, Βάζεηο Γεδνκέλσλ (Τφκνο Ι & ΙΙ), Δθδφζεηο πκκεηξία, 1986 

Κ. Εαραξήο, Υ. Κνπληάθεο, Θ. Οηθνλφκνπ, Ν. Καζηκάηεο, Η. Μαλσιφπνπινο, Βάζεηο 

Γεδνκέλσλ, Τνκέαο Πιεξνθνξηθήο, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2000 

Υ. θνπξιά, Σρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ, 1992 

H. Feddema, Microsoft Access Version 2002 Inside Out, 2001 

V. Andersen, Πιήξεο Οδεγφο ηεο Access 2002, Γθηνχξδαο 2002 

Η Βίβινο ηεο Access 2000, Prague, Γθηνχξδαο 1999 

John L. Viescas, Ο Οδεγφο ηεο MS Office Access 2003, Κιεηδάξηζκνο 2005  

Database Management Systems, Ramakrishnan – Gehrke, McGraw Hill, 2002 

Γεψξγηνο η. Παπιίδεο, Οινθιεξσκέλε Τερλνινγία Πιεξνθνξηθήο, Δθδφζεηο 

Gutenberg, 2001 

Μεζνδνινγίεο Αλάιπζεο & Σρεδηαζκνχ Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ, Δπάγγεινπ 

Κηνπληνχδε, Δθδφζεηο Δ.Μπέλνπ, 1997 

Helmut Barzelt, Lehrbuch der Software Technik – Software Entwicklung, Spectrum 

Akademischer Verlag, 1977 

Roger Pressman, Software Engineering-A practitioner’s Approach, European 

Adaptation, 5th edition, 2000 

Γθξίηδαιεο Γ. & Γθξίηδαιεο ., Αζθάιεηα Λεηηνπξγηθψλ Σπζηεκάησλ, Αζήλα 1991 

Υάιαξεο Ησάλλεο, Σεκεηψζεηο καζήκαηνο Τερλνινγίαο ινγηζκηθνχ, ΣΔΗ Αζήλαο, 2004 

Junginger S., Kühn H., Strobl R., Karagiannis D., Ein Geschäftsprozessmanagement - 

Werkzeug der nächsten Generation – ADONIS: Konzeption und Anwendung. In: 

WIRTSCHAFTSINFORMATIK 42 / 5 (2000) 392 - 401 

Bayer F., Kühn H., Junginger S., Petzmann A., E-BPMS: Ein Modellierungs-

Framework für E-Business-Anwendungen. In: Bauknecht, K.; Brauer, W.; Mück, Th. 

(Eds.): Proceedings of the Informatik 2001 - Wirtschaft und Wissenschaft in der 

Network Economy: Visionen und Wirklichkeit, University of Vienna, Austria 2001, 

922 - 927 
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ΞΓ: ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ  
 

 

 

Η. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΞΔΝΩΝ 

ΓΛΩΩΝ 

 

Ζ άξηηα γλψζε ησλ μέλσλ γισζζψλ απνηειεί ζεκαληηθφηαηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηνλ ζεκεξηλφ 

απαηηεηηθφ ηεο ξφιν. Ζ θαηάξγεζε ησλ ζπλφξσλ αλάκεζα ζηα επξσπατθά θξάηε θαη 

ε απμαλφκελε θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ επξσπαίσλ εξγαδνκέλσλ δεκηνχξγεζαλ λέεο 

δπλαηφηεηεο αιιά θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζηειερψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ε 

αλάγθε γηα βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ δεμηνηήησλ ζηηο μέλεο γιψζζεο λα θξίλεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία. 

Ζ ΔΓΓ έρεη αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε απηήο ηεο γλψζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ νη 

μέλεο γιψζζεο ζρεδηάδνληαη κε βάζε ηηο αξρέο πνπ πξνηείλεη ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο, ζην Δληαίν Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηελ Δθκάζεζε ησλ 

Γισζζψλ. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην Πξφγξακκα ιεηηνπξγεί πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ελφο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κε ζηφρν ηελ 

νξγαληθή έληαμε θαη ζπκβνιή ηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο ΔΓΓ. 

Σν Πξφγξακκα Ξέλσλ Γισζζψλ ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κνηλήο θαη ηεο 

Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ θαη ε παξαθνινχζεζή ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα 

ηκήκαηα εμεηδίθεπζεο. Σν Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά δχν μέλεο 

γιψζζεο, ηελ αγγιηθή θαη ηε γαιιηθή ή γεξκαληθή ή ηηαιηθή ή ηζπαληθή. Όζνλ αθνξά 

ζηα ηκήκαηα ηειερψλ Δπηθνηλσλίαο θαη Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ε 

βαζκνινγία θαη ησλ δχν γισζζψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 

απνθνίηεζεο.  

ηα Σκήκαηα Γεληθήο Γηνίθεζεο, Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο 

θαη Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 

απνθνίηεζεο ε επίδνζε ζηε γιψζζα κε ηελ νπνία νη ζπνπδαζηέο έρνπλ εηζαρζεί ζηελ 

ΔΓΓ. Ζ βαζκνινγία ηεο δεχηεξεο γιψζζαο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζηε βαζκνινγία, 

ζπκπεξηιακβάλεηαη σζηφζν ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, φπνπ 

αλαθέξεηαη ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο.  Ζ ζπγθξφηεζε ησλ ηκεκάησλ ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο, ε νπνία έρεη επηιεγεί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο ΔΓΓ θαη εθφζνλ ζπκπιεξψλεηαη ηθαλφο αξηζκφο εθπαηδεπνκέλσλ 

θαηά ηκήκα. 

 

ΗΗ. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟΗ 

 

θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ξέλσλ Γισζζψλ είλαη ε βειηίσζε θαη δηεχξπλζε ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ηφζν ζηνλ 

πξνθνξηθφ φζν θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν, πξνθεηκέλνπ ηα κειινληηθά ζηειέρε ηεο 
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Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λα θαηαζηνχλ ηθαλά λα επηθνηλσλνχλ κε επρέξεηα κέζα ζην 

ζχγρξνλν επξσπατθφ αιιά θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ.  

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ην Πξφγξακκα Ξέλσλ Γισζζψλ είλαη ε παξνρή 

ζρεδηαζκέλσλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ 

ρεηξηζκφ εηδηθψλ ζεκάησλ θαη νξνινγίαο, θαζψο θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε ζεζκηθνχο κεραληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ηνκείο αξκνδηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ. Ζ έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο 

γιψζζαο δίλεηαη ζε απηφ πνπ έρεη νλνκαζηεί Γιψζζα γηα Δηδηθνχο θνπνχο. Δίλαη 

σζηφζν θπζηθφ, ε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο γηα Δηδηθνχο θνπνχο λα πξνυπνζέηεη ηε 

γλψζε ησλ γεληθψλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο. 

Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ησλ καζεκάησλ Ξέλσλ Γισζζψλ ζηελ Κνηλή Φάζε πνπδψλ 

είλαη: 

 Ζ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο 

απαηηήζεηο.  

 Ζ θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζεκαηηθνχο 

άμνλεο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Κνηλήο Φάζεο πνπδψλ. 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ξέλσλ 

Γισζζψλ, ιακβάλνληαη ππφςε σο θξηηήξηα, ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ θάζε 

γιψζζα, ν ελδεδεηγκέλνο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ αλά ηκήκα, ε πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ε εηδηθή ζεκαηνινγία ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ππνδεηγκαηηθά 

πξφηππα θαη λα πξνθαιείηαη παξαγσγηθφο δηάινγνο. 

Σέινο, είλαη βέβαην φηη ν πνιηηηζκφο απνηειεί ηζρπξφ θαηαιχηε ζηελ αλάπηπμε κηαο 

ρψξαο θαη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ πξνάγεηαη ε ηδηαίηεξή ηνπ 

αμία, εληζρχνληαο έηζη ηε δηαπνιηηηζκηθή έθθξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηε 

δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Δπηπιένλ, θαιιηεξγείηαη ε 

ζπλείδεζε φηη αλήθνπλ ζε κηα επξχηεξε θνηλφηεηα πνιηηηζκηθψλ αμηψλ, κέζα ζηελ 

νπνία έρνληαο σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηε γιψζζα ελζαξξχλνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ 

θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη ηνλ επνηθνδνκεηηθφ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν. 

 

ΗΗΗ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΓΓ αθνινπζεί κηα 

εληαηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία, ε νπνία νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ κειινληηθψλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πάλσ ζε 

ζέκαηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Χο εθ ηνχηνπ ην 

Πξφγξακκα Ξέλσλ Γισζζψλ επηθεληξψλεη ηε δξάζε ηνπ ζηα αθφινπζα πεδία:  

 ηελ πξνψζεζε εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ κε αλζξσπνθεληξηθφ 

ζηφρν, αμηνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα εκπεηξία θαη γλψζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο. 

 ηελ εμάζθεζε ησλ δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο θεηκέλσλ γξαπηνχ θαη 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, κε ζηφρν νη εθπαηδεπφκελνη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο ζηελ ΔΓΓ, λα αλαπηχμνπλ θαη λέεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ζπλαδέιθνχο ηνπο ζε άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δηεζλψο, κε θχξην ζηνηρείν ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα. 

 ηε ρξήζε ηερληθψλ θαη κεζνδνινγίαο κε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, πνπ 

πξνάγνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε, ηε δηαζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε πξαγκαηηθέο 



 64 

πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, φπσο ζπκκεηνρή ζε  παξνπζηάζεηο, ζπλέδξηα, 

επξσπατθέο επηηξνπέο θ.ά. 

 ηελ εμεηδίθεπζε ζε επζεία θαη αληίζηξνθε κεηάθξαζε, ε νπνία βνεζά ζηελ 

θαηαλφεζε θαλνληζκψλ θαη θεηκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηε ρψξα καο. 

 ηελ ηαρχξξπζκε εμεηδίθεπζε ζηελ νξνινγία θαη εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

θαίξηνπο ηνκείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φπσο Δπξσπατθνί Θεζκνί, 

Οηθνλνκία, Απαζρφιεζε θαη Κνηλσληθή Αζθάιηζε, Τγεία, Ννκηθά Θέκαηα, 

Πεξηβάιινλ, Πνιηηηζκφο, Σνπξηζκφο, Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θ.ά. 

 

Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 Δπεμεξγαζία θεηκέλσλ 

 Αζθήζεηο θαηαλφεζεο 

 Πξνζνκνηψζεηο 

 Παηρλίδη ξφισλ 

 Πξνβνιή νπηηθνχ πιηθνχ 

 Αζθήζεηο αθνπζηηθνχ πιηθνχ 

 Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, ζχληαμε δηνηθεηηθψλ επηζηνιψλ θ.ιπ. 

 Δξγαζίεο ζε νκάδεο 

 Παξνπζίαζε ζεκάησλ 

 Αζθήζεηο ζηηο δηαθνξέο θνηλνχ θαη δηνηθεηηθνχ χθνπο ιφγνπ 

 Παξνπζίαζε βαζηθψλ αξρψλ ηεο ζεσξίαο ηεο κεηάθξαζεο 

 Γξαζηεξηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο  

 Μεηάθξαζε θεηκέλσλ 

 Πξνθνξηθή πεξίιεςε θεηκέλσλ 

 Γξαπηή ζχληαμε πεξίιεςεο 

 Αζθήζεηο ιεμηινγίνπ, παξάγσγα, ζπλψλπκα, ρξήζε 
 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο (κεηάθξαζε, 

παξάθξαζε, πεξίιεςε) ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία ζην ζχγρξνλν 

πεξηβάιινλ.  

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνέξρεηαη απφ ηε ζρεηηθή μελφγισζζε 

βηβιηνγξαθία, απφ ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ Σχπν θαη ηηο Δπίζεκεο Δθδφζεηο ηεο 

Δ.Δ., θαζψο επίζεο θαη απφ δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ 

γεληθνχ θαη εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δπηδηψθεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ 

ηεο Κνηλήο Φάζεο πνπδψλ θαη ηεο βαζηθήο νξνινγίαο πνπ απνδειηηψλεηαη απφ ην 

πξφγξακκα Ξέλσλ Γισζζψλ, φπσο Οξγαλφγξακκα Τπνπξγείσλ, 

Γεκνζηνυπαιιειηθφο Κψδηθαο, Γηνηθεηηθνί φξνη, Δπξσπατθνί ζεζκνί θαη έλλνηεο θ.ά. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δεμηφηεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο μελφγισζζεο επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΣΟΥΟΗ 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

- Να θαηαλννχλ νη ζπνπδαζηέο καθξνζθειείο θαη πεξίπινθνπο 

κνλνιφγνπο, εηζεγήζεηο, νκηιίεο θ.ιπ. 

- Να δηαθξίλνπλ ηελ έθθξαζε αληηθεηκεληθψλ  ή πξνζσπηθψλ 

απφςεσλ. 

- Να θαηαλννχλ ζπλνκηιίεο, δεκφζηεο ζπδεηήζεηο, 
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ηειενπηηθέο εθπνκπέο θ.ά. πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ή απφςεηο γηα θνηλσληθά δεηήκαηα. 

- Να κπνξνχλ λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο ζε ζρέζε κε αξηζκεηηθά 

ή ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

επαγγεικαηηθήο ζπλνκηιίαο. 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

- Να θαηαλννχλ  θαη λα αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ εθηεηακέλα 

θαη πεξίπινθα γξαπηά θείκελα, φπσο άξζξα, εθεκεξίδεο, 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά γεληθνχ θαη εηδηθνχ πνιηηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ. 

- Να θαηαλννχλ θείκελα ζρεηηθά κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο Δ.Δ. 

- ε έλα απζεληηθφ δεκνζίεπκα λα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

ην θεληξηθφ λφεκα, ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γξάθηεθε, ην 

χθνο, ηε ζηάζε θαη ηηο απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα. 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

-    Να κπνξνχλ νη ζπνπδαζηέο λα ξσηνχλ, λα πεξηγξάθνπλ θαη 

λα δηαηππψλνπλ ηελ άπνςή ηνπο κε επηρεηξήκαηα, θαζψο θαη 

λα θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε. 

ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ 

ΛΟΓΟΤ 

- Να κεηαθέξνπλ ζε μελφγισζζν ζπλνκηιεηή ηνπο 

πιεξνθνξίεο απφ κηα εθηεηακέλε εθπνκπή πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ή γξαπηφ θείκελν πνπ δηάβαζαλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

- Να ζπληάζζνπλ νη ζπνπδαζηέο αλαθνξά κε βάζε ζηνηρεία 

θαη πιεξνθνξίεο απφ γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο πεγέο. 

- Να ζπληάζζνπλ επηζηνιέο, ειεθηξνληθά κελχκαηα 

επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα. 

- Ζ έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο δίλεηαη ζε 

απηφ πνπ έρεη νλνκαζηεί Γιψζζα γηα Δηδηθνχο θνπνχο. 

Δίλαη σζηφζν θπζηθφ, ε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο γηα 

Δηδηθνχο θνπνχο λα πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ησλ γεληθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο. Να ζπληάζζνπλ ηελ πεξίιεςε ελφο 

θεηκέλνπ, άξζξνπ, αλαθνξάο, έθζεζεο θ.ιπ. 

- Να θξαηνχλ ζεκεηψζεηο γηα ηηο αηηίεο, ηα απνηειέζκαηα θαη 

ηηο πηζαλέο ιχζεηο κε βάζε γξαπηφ ή πξνθνξηθφ θείκελν. 

ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ ΓΡΑΠΣΟΤ 

ΛΟΓΟΤ 

- Να θαηαγξάθνπλ νη ζπνπδαζηέο απφ ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο 

θαη δηαγξάκκαηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο σο εληαίν θείκελν ζηελ μέλε γιψζζα. 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

European Parliament http://www.europarl.eu.int 

Committee of the Regions http://www.cor.europa.eu 

Court of Justice http://curia.europa.eu/en 

Council of the European Union http://ue.eu.int 

Gateway to the European Union http://europe.eu.int 

European Central Bank http://www.ecb.int 

European Data Protection Supervisor 

 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 

 

European Economic and Social Committee http://eesc.europa.eu 

European Investment Bank  

http://www.eib.europa.eu 

 

http://www.europarl.eu.int/news/public/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/
http://www.cor.europa.eu/
http://curia.europa.eu/en
http://ue.eu.int/showPage.ASP?lang=en
http://ue.eu.int/
http://europe.eu.int/
http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int/
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
http://www.esc.eu.int/index_en.asp
http://eesc.europa.eu/
http://www.eib.europa.eu/
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European Network and Information 

Security Agency  

http://europa.eu/agencies/community_agencies/enisa/index_en.h

tm 

Office for Official Publications of the 

European Communities 
http://publications.eu.int 

European Ombudsman http://ombudsman.europa.eu/home/en/default.htm 

EUR-LEX, the portal to European Union 

law 
http://europe.eu.int/eur-lex/lex/en/index 

European Institute for Innovation and 

Technology 
http://ec.europa.eu/eit/index_en.htm 

European Centre for the Development of 

Vocational Training (Cedefop) 

http://europa.eu/agencies/community_agencies/cedefop 

 

Summaries of the Union‟s  legislation http://europe.eu.int/scadplus 

EU Bookshop http://bookshop.eu.int 

Historical Archives of the European Union http://www.iue.it/ECArchives/en 

EU Glossary http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm 

Opinion polls http://europe.eu.int/comm/public_opinion 

Organisation for Economic Cooperation 

and Development  
http://www.oecd.org 

World Health Organization http://www.who.int/en 

United Nations http://www.un.org 

World Trade Organization (WTO) http://www.wto.org 

Invest in Greece Agency                        http://www.elke.gr 

Présidence de la République http://www.elysee.fr/accueil 

Portail du Premier Ministre http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr 

Assemblée Nationale http://www.parlement.fr 

Presidenza della Repubblica http://www.quirinale.it 

Presidenza del Consiglio dei Ministri http://www.governo.it 

Parlamento Italiano 

http://www.parlamento.it 

 

Die Bundeskanzlerin 

http://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BK/DE/Homepage/home.

html 

Bundespraesident http://www.bundespraesident.de 

Presidencia del Gobierno http://www.la-moncloa.es 

Congreso de los Diputados http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso 

El Senado de España http://www.senado.es 

Hellenic Exchanges  Group                                    http://www.helex.gr 

The Economist-Economist Conferences             http://www.hazliseconomist.com 

ERT ONLINE   http://www.ert.gr/en 

Panhellenic Exporters Association   http://www.pse.gr/eng/main.htm 

Hellenic Foreign Trade Board http://www.hepo.gr 

Wikimedia Foundation                                 http://wikimediafoundation.org 

The New York Times http://travel.nytimes.com 

http://europa.eu/agencies/community_agencies/enisa/index_en.htm
http://europa.eu/agencies/community_agencies/enisa/index_en.htm
http://publications.eu.int/
http://ombudsman.europa.eu/home/en/default.htm
http://europe.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm
http://europe.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm
http://europe.eu.int/eur-lex/lex/en/index
http://ec.europa.eu/eit/index_en.htm
http://europa.eu/agencies/community_agencies/cedefop
http://europe.eu.int/scadplus/scad_en.htm
http://europe.eu.int/scadplus
http://bookshop.eu.int/eGetRecords?Template=Test_EUB/en_index
http://bookshop.eu.int/
http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml
http://www.iue.it/ECArchives/en
http://europe.eu.int/scadplus/glossary/index_en.htm
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm
http://europe.eu.int/comm/public_opinion/index.htm
http://europe.eu.int/comm/public_opinion
http://www.oecd.org/
http://www.who.int/en
http://www.un.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.elke.gr/
http://www.elysee.fr/accueil
http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr
http://www.parlement.fr/
http://www.quirinale.it/
http://www.governo.it/
http://www.parlamento.it/
http://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BK/DE/Homepage/home.html
http://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BK/DE/Homepage/home.html
http://www.bundespraesident.de/
http://www.la-moncloa.es/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/
http://www.helex.gr/
http://www.hazliseconomist.com/
http://www.ert.gr/en
http://www.pse.gr/eng/main.htm
http://www.hepo.gr/
http://wikimediafoundation.org/
http://travel.nytimes.com/
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Hellenic Migration Policy Institute   http://www.imepo.gr 

Hellenic Foundation for European & 

Foreign Policy     
http://www.eliamep.gr 

Kathimerini http://www.ekathimerini.com 

Hellenic Parliament http://www.parliament.gr 

The National Herald – On line http://www.thenationalherald.com 

Athens News Agency http://www.ana.gr 

Council of Europe Parliamentary 

Assembly 
http://assembly.coe.int 

Center for Eurasian Policy http://www.eurasianpolicy.org 

 

http://www.imepo.gr/
http://www.eliamep.gr/
http://www.ekathimerini.com/
http://www.parliament.gr/
http://www.thenationalherald.com/
http://www.ana.gr/
http://assembly.coe.int/
http://www.eurasianpolicy.org/


 68 



 69 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

 


