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Πρόγραμμα ςπουδών ΕΔΔΑ 

ΚΣ’ Εκπαιδευτική ςειρά «Αλέξανδροσ βώλοσ» 

1. Ειςαγωγή: η λογική που διέπει το πρόγραμμα  

Η Εθνικό χολό Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ αποτελεύ τη μονϊδα του 

Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ η οπούα, από το 1985 που 

ξεκύνηςε η λειτουργύα τησ ωσ Εθνικό χολό Δημόςιασ Διούκηςησ (ΕΔΔ),1 εκπαιδεύει 

επιτελικϊ ςτελϋχη για τη δημόςια διούκηςη, τα οπούα μπορούν να ηγηθούν τησ 

αναμόρφωςησ και τησ μεταρρύθμιςόσ τησ προσ όφελοσ του πολύτη και τησ 

δημοκρατύασ.2 Η Εθνικό χολό Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ προόλθε από 

ςυγχώνευςη-ενοπούηςη τησ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ (ΕΔΔ) και τησ 

Εθνικόσ χολόσ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (ΕΣΑ)3 και τα ςτελϋχη που εκπαιδεύει 

καλύπτουν ανϊγκεσ τόςο τησ κεντρικόσ όςο και τησ περιφερειακόσ και τοπικόσ 

διούκηςησ. Η εκπαύδευςό τουσ εύναι, ςτην παρούςα φϊςη,4 18μηνη και οι ςπουδαςτϋσ-

ςτριεσ, κϊτοχοι πτυχύου ΑΕΙ ό ΣΕΙ ειςϊγονται ςτην ΕΔΔΑ με απαιτητικό διαγωνιςμό, 

τον οπούο διεξϊγει ανεξϊρτητο όργανο, η Κεντρικό Επιτροπό Εξετϊςεων, με πρόεδρο 

Αντιπρόεδρο του Νομικού υμβουλύου του Kρϊτουσ. Δεν υπϊρχει κανϋνασ περιοριςμόσ 

ωσ προσ το γνωςτικό πεδύο ςπουδών των υποψηφύων. Αυτό η ανοιχτότητα, η οπούα 

αποτελεύ τον πλούτο τησ ΕΔΔΑ, ςυνιςτϊ την ύδια ςτιγμό και μια μεγϊλη πρόςκληςη 

ςτο επύπεδο του προγρϊμματοσ ςπουδών τησ.  

Σο πρόγραμμα ςπουδών τησ ΕΔΔΑ αποτελεύ, όπωσ επανειλημμϋνα ϋχει υπογραμμιςτεύ, 

τον ακρογωνιαύο λύθο τησ εκπαιδευτικόσ τησ διαδικαςύασ και διακρύνεται ςαφώσ από 

τα προγρϊμματα ςπουδών ςτη δημόςια διούκηςη των ακαδημαώκών ιδρυμϊτων. Η 

κύρια διαφορϊ του ϋγκειται ςτον ςυνδυαςμό θεωρητικόσ και πρακτικόσ προςϋγγιςησ, 

με ϋμφαςη ςτην πρακτικό εφαρμογό των θεωρητικών γνώςεων που αποκτούν οι 

ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ μϋςα από ςυγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ περύπτωςησ, όπωσ επύςησ και 

ςτην ιδιαύτερη ςημαςύα που αποδύδεται ςτην πρακτικό ϊςκηςη, τισ επιςκϋψεισ πεδύου, 

εντόσ και εκτόσ Ελλϊδασ και μια ςειρϊ από ϊλλεσ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ. Εύναι 

αυτονόητο ότι ϋνα πρόγραμμα ςπουδών επιτελικών ςτελεχών τησ Δημόςιασ Διούκηςησ 

δεν μπορεύ παρϊ να εύναι δυναμικό και να ςχεδιϊζεται με βϊςη τισ ςυγκεκριμϋνεσ 

απαιτόςεισ των θϋςεων εργαςύασ που θα καταλϊβουν οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ μετϊ την 

αποφούτηςό τουσ και τισ γνώςεισ, δεξιότητεσ, ικανότητεσ και ςτϊςεισ που αυτϋσ 

                                                           
1. Ν.1388 (ΥΕΚ113Α/83) «’Ίδρυςη Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ». 
2 ΠΔ57/2007 «Κωδικοπούηςη ςε ενιαύο κεύμενο τησ κεύμενησ νομοθεςύασ που διϋπουν το ΕΚΔΔ». 
3 Ν.3966 (ΥΕΚ 118Α/2011) Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων Πειραματικών χολεύων, ………και λοιπϋσ 
διατϊξεισ» . 
4 Για την ιςτορικό εξϋλιξη τησ εκπαύδευςησ ςτην ΕΔΑ και τα διαφορετικϊ προγρϊμματα ςπουδών βλ. τη 
ςχετικό ενότητα ςτον νϋο ιςτότοπο του ΕΚΔΔΑ, που αναμϋνεται να εύναι διαθϋςιμοσ ςτο ϊμεςο μϋλλον.   
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ςυνεπϊγονται. Πϋραν τούτου, όμωσ, και κατϊ πρώτο λόγο δεν μπορεύ παρϊ να 

ςχεδιϊζεται επύςησ με ορύζοντα το μϋλλον τησ δημόςιασ διούκηςησ, τη μελλοντικό τησ 

οργϊνωςη και αναδιοργϊνωςη, ςτην οπούα θα κληθούν να διαδραματύςουν κεντρικό 

ρόλο οι απόφοιτοι τησ χολόσ. Με την ϋννοια αυτό, ϋχει ςημαςύα το πρόγραμμα 

ςπουδών τησ ΕΔΔΑ να προςπορύζει ςτουσ ςπουδαςτϋσ και ςτισ ςπουδϊςτριεσ γνώςεισ, 

δεξιότητεσ, ικανότητεσ και ςτϊςεισ που θα τουσ επιτρϋψουν όχι μόνο να αςκούν με 

επϊρκεια τα υπηρεςιακϊ καθόκοντϊ τουσ, αλλϊ να λειτουργούν ωσ μοχλού αλλαγόσ και 

καινοτομύασ ςτο πλαύςιο των υπηρεςιών τουσ.  

Με δεδομϋνεσ τισ ςύγχρονεσ εξελύξεισ ςτισ βαςικϋσ οργανωτικϋσ δομϋσ τησ Δημόςιασ 

Διούκηςησ και ςτα επιμϋρουσ πεδύα τησ, τισ ανϊγκεσ των δημοςύων υπηρεςιών όπωσ οι 

ύδιεσ τισ αποτυπώνουν, όπωσ και τισ αρμοδιότητεσ που θα κληθούν να αναλϊβουν ςτισ 

υπηρεςύεσ τουσ οι απόφοιτοι τησ χολόσ ςόμερα και ςτο ϊμεςο μϋλλον, 5  κρύθηκε 

αναγκαύο να αναςχεδιαςτεύ και να αναμορφωθεύ ςόμερα το πρόγραμμα ςπουδών τησ. 

Για τον ςκοπό αυτό, ςυγκροτόθηκε μια Ομϊδα Εργαςύασ, αποτελούμενη από 

πανεπιςτημιακούσ και ςτελϋχη τησ δημόςιασ διούκηςησ. Η επιλογό αυτό θεωρόθηκε η 

πλϋον ενδεδειγμϋνη με βϊςη την ιδιαιτερότητα τησ ΕΔΔΑ, η οπούα, όπωσ 

προαναφϋρθηκε, πϋραν τησ γνωςιακόσ ςκευόσ που παρϋχει ςτουσ ςπουδαςτϋσ και ςτισ 

ςπουδϊςτριεσ, εςτιϊζει – οφεύλει να εςτιϊζει – ςτην πρακτικό μελϋτη των δημοςύων 

πολιτικών, ςτον ςχεδιαςμό, ςτην ανϊλυςη και ςτην αξιολόγηςό τουσ. ημειώνεται ότι 

ςτην παρούςα φϊςη, η ΕΔΔΑ λειτουργεύ με τμόματα εξειδύκευςησ, γεγονόσ το οπούο 

ςυνεπϊγεται ότι οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ πρϋπει να αποκτόςουν αφενόσ γενικϋσ γνώςεισ 

και δεξιότητεσ και αφετϋρου ειδικϋσ γνώςεισ πεδύου, που θα εφαρμοςτούν ςτον 

ςχεδιαςμό και ςτην αξιολόγηςη πολιτικών ςτουσ εκϊςτοτε φορεύσ.  

Οι πανεπιςτημιακού επελϋγηςαν με βϊςη τα γνωςτικϊ αντικεύμενϊ τουσ και τα ςτελϋχη 

τησ δημόςιασ διούκηςησ προτϊθηκαν από τα υπουργεύα και τισ υπηρεςύεσ που κατϊ 

κύριο λόγο ςυνδϋονται με τα τμόματα εξειδύκευςησ τησ ΕΔΔΑ. υντονύςτρια τησ 

Επιτροπόσ εύναι η διευθύντρια τησ ΕΔΔΑ, αναπληρώτρια καθηγότρια ΑΠΘ Σιτύκα 

Δημητρούλια. Σα μϋλη τησ επιτροπόσ εύναι τα ακόλουθα:  

1. Θεμιςτοκλόσ Παναγιωτόπουλοσ, Καθηγητόσ του τμόματοσ Πληροφορικόσ του 

Παν/μύου Πειραιώσ. 

2. Ιωϊννησ Χυχϊρησ Καθηγητόσ Περιφερειακόσ Οικονομικόσ Ανϊλυςησ του 

τμόματοσ Οικονομικόσ και Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ του Παντεύου Παν/μύου. 

3. Ιωϊννησ αγιϊσ Βοηθόσ υνηγόρου του Πολύτη μϋλοσ του Επιςτημονικού –

Εκπαιδευτικού υμβουλύου ΕΚΔΔΑ. 

                                                           
5 Για τισ αρμοδιότητεσ των αποφούτων και τα προφύλ του αποφούτου γενικότερα, βλ. το κεύμενο του 
απόφοιτου και Τπεύθυνου πουδών και Ϊρευνασ τησ ΕΔΔΑ αρϊντη Κουγιού, ςτο Παρϊρτημα Ι.  
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4. Κωνςταντύνοσ  Νικολϋντζοσ, Προώςτϊμενοσ του τμόματοσ υλλογών 

Προώςτορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτότων του 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουςεύου. 

5. πυρύδων Σςουκαλϊσ,Ειδικόσ ύμβουλοσ Γενικού Γραμματϋα Τπουργεύου 

Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ 

6. Γεωργύα Ακούλογλου, Ειδικό υνεργϊτησ Γενικού Γραμματϋα Τπουργεύου 

Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ & Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ.  

7. Γεώργιοσ Γιαννόπουλοσ, Γενικόσ Γραμματϋασ Τπουργεύου Τγεύασ.   

8. πύροσ Βλαχόπουλοσ , καθηγητόσ Νομικόσ χολόσ Παν/μύου Αθηνών  

Με την επιτροπό ςυνεργϊςτηκε και ο Αλϋξανδροσ Καζαμύασ, Senior lecturer in Politics 

ςτο Πανεπιςτόμιο του Coventry, ςυνειςφϋροντασ ςημαντικϊ ςτη διαμόρφωςη τόςο 

των γενικών κατευθύνςεων όςο και των μαθημϊτων που αφορούν την ελληνικό και 

ςυγκριτικό δημόςια διούκηςη. την τελικό εκπόνηςη του παρόντοσ προγρϊμματοσ 

ςπουδών ςυνϋβαλαν με προτϊςεισ και παρατηρόςεισ τουσ οι Τπεύθυνοι πουδών και 

Ϊρευνασ τησ ΕΔΔΑ. Η Επιτροπό, προκειμϋνου να υποβϊλει προτϊςεισ για την 

αναμόρφωςη του προγρϊμματοσ ςπουδών, μελϋτηςε τα προηγούμενα προγρϊμματα 

ςπουδών τησ ΕΔΔΑ ςτη διαχρονικό τησ εξϋλιξη, τα οπούα ψηφιοποιόθηκαν και θα εύναι 

πολύ ςύντομα διαθϋςιμα ςτην νϋα ιςτοςελύδα του ΕΚΔΔΑ και ςτο Αποθετόριο τησ 

ΕΔΔΑ, που υλοποιεύται την περύοδο αυτό με βϊςη ςχετικό μελϋτη που προηγόθηκε.6 

Διαπύςτωςε την υψηλό ποιότητα και τον πλούτο των προγραμμϊτων αυτών, που 

καθώσ εύναι πλϋον ψηφιακϊ και ελεύθερα διαθϋςιμα θα αποτελϋςουν, ελπύζουμε, 

αντικεύμενο γόνιμη ϋρευνασ και μελϋτησ, αναφορικϊ με τη ςχϋςη τησ ΕΔΔΑ με τη 

Δημόςια Διούκηςη και τισ εξελύξεισ ςτον δημόςιο τομϋα.7 Μελϋτηςε επύςησ τισ 

αξιολογόςεισ των ςπουδαςτών-ςτριων και των διδαςκόντων των τελευταύων δύο 

εκπαιδευτικών ςειρών, που διϋθεταν τμόματα εξειδύκευςησ παρόμοια με τησ τρϋχουςασ 

ςειρϊσ και διαβουλεύτηκε με αποφούτουσ τησ ΕΔΔΑ. Σϋλοσ, εξϋταςε την υφιςτϊμενη 

κατϊςταςη ςτη δημόςια διούκηςη και τισ μεταρρυθμύςεισ που υλοποιούνται, με 

αναφορϊ και ςτισ μελλοντικϋσ ανϊγκεσ αναμόρφωςησ των υπηρεςιών. Με βϊςη τα 

ςτοιχεύα αυτϊ, οι βαςικϋσ προτεραιότητεσ του παρόντοσ προγρϊμματοσ ςπουδών, οι 

οπούεσ αναλύονται διεξοδικϊ ςτη ςυνϋχεια, διαμορφώθηκαν ωσ ακολούθωσ:  

1. εκςυγχρονιςμόσ τησ ύλησ και τησ βιβλιογραφύασ  

2. ϋμφαςη ςτην εφαρμοςμϋνη γνώςη   

                                                           
6 Μελϋτη «χεδιαςμόσ Αποθετηρύου τησ ΕΔΔΑ» 
http://resources.ekdd.gr/knowledge/files/meletesdimosiou/meleti38.zip (10.11.2018).  
7 Η ΕΔΔΑ όδη εκπονεύ μελϋτη για τη ςύγκλιςη τησ ελληνικόσ δημόςιασ διούκηςησ με τα ευρωπαώκϊ 
πρότυπα, όπωσ αυτό αποτυπώνεται ςτα προγρϊμματα ςπουδών τησ, με τύτλο « Η διαδικαςύα ςύγκλιςησ 
τησ ελληνικόσ δημόςιασ διούκηςησ με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα μϋςα από τα προγρϊμματα ςπουδών τησ 
Ε..Δ.Δ.Α». Η μελϋτη θα εύναι ελεύθερα διαθϋςιμη, μόλισ ολοκληρωθεύ, ςτον ιςτότοπο του ΕΚΔΔΑ.   

http://resources.ekdd.gr/knowledge/files/meletesdimosiou/meleti38.zip
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3. διεθνοπούηςη του προγρϊμματοσ ςπουδών8 – ςυγκριτικό διϊςταςη  

ςτην προςϋγγιςη των αντικειμϋνων 

4. διεπιςτημονικότητα   

5. ανϊπτυξη του κριτικού ςτοχαςμού 

Σο πρόγραμμα ςπουδών εςτιϊζει εξύςου ςτισ γνώςεισ, τισ δεξιότητεσ και τισ ικανότητεσ, 

τισ αξύεσ και τισ ςτϊςεισ που θα επιτρϋψουν ςτουσ ςπουδαςτϋσ και ςτισ ςπουδϊςτριεσ, 

μετϊ από την αποφούτηςό τουσ, να ςχεδιϊςουν, να εφαρμόςουν και να αξιολογόςουν 

δημόςιεσ πολιτικϋσ, διαςφαλύζοντασ με τον καλύτερο τρόπο το δημόςιο ςυμφϋρον, όςο 

και ςτισ μεθόδουσ, τισ τεχνικϋσ και τισ πρακτικϋσ διούκηςησ που απαιτεύ η ϊςκηςη των 

καθηκόντων τουσ ωσ επιτελικών ςτελεχών.  

ε επύπεδο γνώςεων, το νϋο πρόγραμμα εςτιϊζει ςτη διεπιςτημονικότητα 

(interdisciplinarity), ωσ κατεξοχόν ςύγχρονη επιςτημονικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ. 

τόχοσ του εύναι, ωςτόςο, να επιτύχει την υπερδιεπιςτημονικότητα 

(transdsciplinarity), υπό την ϋννοια όχι τησ απλόσ ςυνϊντηςησ και διαλόγου των 

γνωςτικών πεδύων μεταξύ τουσ, αλλϊ τησ αμοιβαύασ διεύρυνςόσ τουσ προσ νϋεσ 

κατευθύνςεισ.9 Tα μαθόματα κατανϋμονται, για λόγουσ πρακτικούσ, ςε πϋντε πεδύα, με 

βϊςη την κύρια ςυνιςτώςα τουσ, τα οπούα εύναι τα ακόλουθα:  

 Δύκαιο  

 Οικονομύα  

 Δημόςια Διούκηςη  

 Χηφιακό διακυβϋρνηςη  

 Ξϋνεσ γλώςςεσ  

Όλα τα μαθόματα ενϋχουν τόςο την εθνικό όςο και την ευρωπαώκό και διεθνό 

διϊςταςη, προκειμϋνου οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ να προςεγγύζουν ςυγκριτικϊ τα ζητόματα 

τησ δημόςιασ διούκηςησ και να αποκτούν επύγνωςη τησ αλληλεπύδραςησ των πολιτικών 

ςτην ςύγχρονη διεθνοποιημϋνη πραγματικότητα, τόςο θεωρητικϊ όςο και ςτισ πολύ 

πρακτικϋσ διαςτϊςεισ του ςχεδιαςμού και τησ εφαρμογόσ τουσ.  

                                                           
8 ύμφωνα και με τον οριςμό που δύνεται ςτη ςχετικό μελϋτη του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου: ««η ςκόπιµη 
διαδικαςύα ενςωµϊτωςησ µιασ διεθνούσ, διαπολιτιςµικόσ ό παγκόςµιασ διϊςταςησ ςτη ςτόχευςη, ςτισ 
λειτουργύεσ και ςτην παροχό τησ µετα-δευτεροβϊθµιασ εκπαύδευςησ, προκειµϋνου να βελτιωθεύ η ποιότητα 
τησ εκπαύδευςησ και τησ ϋρευνασ για όλουσ τουσ φοιτητϋσ και το προςωπικό, και να υπϊρξει ουςιαςτικό 
ςυνειςφορϊ ςτην κοινωνύα». Hans de Wit et al., Internationalisation of Higher Education, European 
Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies, 
Culture and Education, 2015, https://goo.gl/6AznW1, ς. 29 (10.11.2018).  
9 Για τη διεπιςτημονικότητα και την υπερ-διεπιςτημονικότητα, βλ. ενδεικτικϊ:  
Klein, J. T.  (1996). Crossing boundaries: knowledge, disciplinarities, and interdisciplinarities. 
Charlottesville: University Press of Virginia· Thompson Klein, Julie et al. (eds.) (2001). Transdisciplinarity: 
Joint problem solving among science, technology, and society. An effective way for managing complexity. 
Basel: Birkhäuser· Akçeşme, B., Baktir H. & Steele E. (2016). Interdisciplinarity, Multidisciplinarity and 
Transdisciplinarity in Humanities. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 

https://goo.gl/6AznW1
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Σα πεδύα θεωρούνται θεμελιακϊ για την εκπαύδευςό τουσ, καθώσ καλύπτουν, ςτην 

ευρύτητϊ τουσ και με δεδομϋνη τη (υπερ)διεπιςτημονικό ςτόχευςη του προγρϊμματοσ 

ςπουδών, τισ γνωςιακϋσ ανϊγκεσ των ςτελεχών τησ δημόςιασ διούκηςησ ςε οριζόντιο 

επύπεδο και ςε επύπεδο εξειδύκευςησ ςτη ςυνϋχεια. Η ςτϋρεη γνώςη του θεςμικού 

πλαιςύου και των βαςικών πυλώνων τησ δημόςιασ διούκηςησ θεωρεύται εκ των ων ουκ 

ϊνευ προώπόθεςη για να μπορϋςουν να οικοδομηθούν οι δεξιότητεσ, οι ικανότητεσ και 

οι ςτϊςεισ που θα καθορύςουν την παρϋμβαςό των αποφούτων τησ ΕΔΔΑ ςτη 

λειτουργύα του δημόςιου τομϋα.  

Η δεξιότητα και η ικανότητα10 ορύζονται, με δεδομϋνο τον επαγγελματικό 

προςανατολιςμό τησ ΕΔΔΑ και τον μεταπανεπιςτημιακό, ανώτατο χαρακτόρα τησ, 

κατϊ το Ευρωπαώκό Πλαύςιο Επαγγελματικών Προςόντων,11  το οπούο ακολουθεύ και το 

Πλαύςιο Προςόντων του Ευρωπαώκού Φώρου Ανώτατησ Εκπαύδευςησ, όπωσ 

ενςωματώνονται ςτην ελληνικό πραγματικότητα,12 ωσ ακολούθωσ:  

 οι δεξιότητεσ (skills, η ικανότητα εφαρμογόσ γνώςεων για την εκπλόρωςη 

εργαςιών και την επύλυςη προβλημϊτων),13 

 οι ικανότητεσ (competencies, η επϊρκεια ςτη χρόςη γνώςεων ό δεξιοτότων 

ςε περιςτϊςεισ εργαςύασ ό ςπουδόσ),14 

Σο πρόγραμμα επιδιώκει επύςησ την ανϊπτυξη των βαςικών ικανοτήτων (basic 

competencies), οι οπούεσ αναπτύςςονται ςτο πλαύςιο όλων των μαθημϊτων μϋςα από 

ςυγκεκριμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ πρακτικϋσ, όπωσ επύςησ και μϋςα από τισ εκπαιδευτικϋσ 

δραςτηριότητεσ πλαιςύωςησ, καθώσ θεωρούνται μεύζονοσ ςημαςύασ για την 

ανταπόκριςη των ςπουδαςτών/ςτριών ςτισ ανϊγκεσ ενόσ ταχϋωσ μεταβαλλόμενου 

περιβϊλλοντοσ, όπωσ το ςημερινό, και τη δυνατότητϊ τουσ να αποκωδικοποιούν και να 

αντιμετωπύζουν με τον καλύτερο τρόπο τα πολύπλοκα ςύγχρονα διακυβεύματα ςε 

μικρο- και μακρο-επύπεδο. Πϋραν τησ γενικόσ αυτόσ ςτόχευςησ, εργαςτόρια και 

                                                           
10 Η ςυζότηςη περύ τησ διϊκριςησ μεταξύ των δύο, η οπούα μπορεύ να ςυνεπικουρόςει μεθοδολογικϊ την 
εκπόνηςη ενόσ προγρϊμματοσ ςπουδών, παραμϋνει ανοιχτό, παρότι υπϊρχει γενικϊ η τϊςη επικρϊτηςησ 
του όρου ικανότητεσ, που θεωρεύται ευρύτεροσ και περιλαμβϊνει τον ςυνδυαςμό γνώςεων, δεξιοτότων και 
ςτϊςεων. Βλ. τη «ύςταςη του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 18ησ Δεκεμβρύου 2006 
ςχετικϊ με τισ βαςικϋσ ικανότητεσ τησ δια βύου μϊθηςησ» 2006/962/ΕΚ (Επύςημη Εφημερύδα τησ ΕΕ, 
L/394, 30.12.2006, Παρϊρτημα, ς. 13-18), όςον αφορϊ την ανϊπτυξη βαςικών ικανοτότων. Βλ. επύςησ 
ευρωπαώκϊ κεύμενα για την εκπαύδευςη και την κατϊρτιςη 
http://www.edmide.gr/KEIMENA%20E.U/Education%20and%20Training%202010%20sources.pdf και τα 
ςχετικϊ κεύμενα του ΟΟΑ, http://deseco.ch/(10.11.2018).  
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11104&from=EL (10.11.2018).   
12 https://www.iky.gr/el/ecvet/item/download/356_25f0a1300ee1446a0e57de90effc2013 (10.11.2018).   
13 το ΕΠΕΠ, οι δεξιότητεσ περιγρϊφονται ωσ γνωςτικϋσ (χρόςη λογικόσ, διαιςθητικόσ και δημιουργικόσ 
ςκϋψησ) και πρακτικϋσ (αφορούν τη χειρωνακτικό επιδεξιότητα και τη χρόςη μεθόδων, υλικών, εργαλεύων 
και οργϊνων). https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_el.pdf (10.11.2018).  
14 το ΕΠΕΠ, η περιγραφό ωσ προσ τισ ικανότητεσ αφορϊ την υπευθυνότητα και την αυτονομύα. 
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_el.pdf (10.11.2018). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11104&from=EL
https://www.iky.gr/el/ecvet/item/download/356_25f0a1300ee1446a0e57de90effc2013
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_el.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_el.pdf
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εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ υποςτηρύζουν πιο εςτιαςμϋνα την ανϊπτυξη βαςικών 

αυτών ικανοτότων ςτο διοικητικό περιβϊλλον. ύμφωνα με τη ύςταςη του 

Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 18ησ Δεκεμβρύου 2006, οι βαςικϋσ 

ικανότητεσ εύναι οι ακόλουθεσ: 15  

 Επικοινωνία ςτη μητρική γλώςςα: το πρόγραμμα ςπουδών αποδύδει ιδιαύτερη 

ςημαςύα ςτην ϋκφραςη τησ ςκϋψησ, ςε γραπτό και προφορικό επύπεδο, ςε όλα 

τα μαθόματα, όπωσ και ςτισ δεξιότητεσ επικοινωνύασ, παρουςύαςησ, 

αυτοπαρουςύαςησ που χρειϊζεται κϊθε ςτϋλεχοσ τησ δημόςιασ διούκηςησ 

προκειμϋνου να επιτελϋςει το ϋργο του και να διοικόςει αποτελεςματικϊ. 

υγκεκριμϋνα, δύνεται ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτον διοικητικό γραπτό λόγο μϋςα από 

το μϊθημα «ύνταξη δημοςύων εγγρϊφων» και το Εργαςτόριο «Γενικϋσ και 

ειδικϋσ νομοτεχνικϋσ αρχϋσ ςύνταξησ κανονιςτικών πρϊξεων» ςτην Κοινό Υϊςη 

πουδών, όπωσ επύςησ και ςτον προφορικό λόγο μϋςα από ςυςτηματικϋσ 

προφορικϋσ παρουςιϊςεισ επιμϋρουσ θεματικών και ςτο πλαύςιο του μαθόματοσ 

και τισ υποχρεωτικϋσ παρουςιϊςεισ των εργαςιών που ανατύθενται ςτουσ 

ςπουδαςτϋσ και ςτισ ςπουδϊςτριεσ ςτο πλαύςιο τησ διαμορφωτικόσ ό τελικόσ 

αξιολόγηςησ. Ημερύδεσ και ϊλλεσ δραςτηριότητεσ ςχετικϋσ με τη χρόςη τησ 

μητρικόσ γλώςςασ ςτη δημόςια διούκηςη λειτουργούν ςυμπληρωματικϊ ωσ 

προσ την ανϊπτυξη τησ εν λόγω ικανότητασ. 

 Επικοινωνία ςε ξένεσ γλώςςεσ: το πρόγραμμα ςπουδών θεωρεύ αυτονόητη την 

εμπλοκό των αποφούτων ςε πολύγλωςςα περιβϊλλοντα, όπου η λόψη 

αποφϊςεων, η διαπραγμϊτευςη, η ςτόριξη των εθνικών επιλογών και 

πολιτικών, η προβολό τησ εικόνασ τησ χώρασ προώποθϋτουν την ϊριςτη γνώςη 

τησ αγγλικόσ γλώςςασ και ενδεχομϋνωσ και ϊλλων γλωςςών, ςε γραπτό και ςε 

προφορικό επύπεδο. Σισ δεξιότητεσ αυτϋσ υποςτηρύζει το Πρόγραμμα Ξϋνων 

Γλωςςών τησ ΕΔΔΑ, που περιλαμβϊνει υποχρεωτικό διδαςκαλύα τησ αγγλικόσ 

γλώςςασ και μιασ δεύτερησ γλώςςασ κατ’ επιλογόν και ενιςχύει τισ οριζόντιεσ 

ικανότητεσ επικοινωνύασ με αναφορϊ ςτη δημόςια διούκηςη όπωσ και τισ ειδικϋσ 

γνώςεισ και ικανότητεσ που απαιτεύ το εκϊςτοτε πεδύο εξειδύκευςησ. Σο 

εργαςτόριο «Διαπραγματεύςεισ ςτο πλαύςιο ευρωπαώκών και διεθνών 

οργανιςμών» εςτιϊζει ςτο ζότημα τησ πολυγλωςςύασ. Παρϊλληλα, ςε 

ςυνεργαςύα με την Αντιπροςωπεύα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ςτην Ελλϊδα, 

όπωσ και με ϊλλουσ φορεύσ, οργανώνονται δρϊςεισ ςχετικϊ με την πολυγλωςςύα 

και τη δημόςια διούκηςη. 

                                                           
15 Για τη ςύςταςη ςχετικϊ με τισ βαςικϋσ ικανότητεσ, βλ. υποςημεύωςη 8.  
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 Μαθηματική ικανότητα και βαςικέσ ικανότητεσ ςτην επιςτήμη και την 

τεχνολογία: αςχϋτωσ των ςπουδών τουσ, οι απόφοιτοι θα κληθούν να 

εργαςτούν με μεγϋθη, δεύκτεσ και ςυναρτόςεισ, να υπολογύςουν κόςτη και 

οφϋλη, να ποςοτικοποιόςουν και να εκτιμόςουν δεδομϋνα και να διαχειριςτούν 

προβλόματα ςε διϊφορουσ τομεύσ τησ επιςτόμησ και τησ τεχνολογύασ. Εξού και 

το πρόγραμμα ςπουδών υποςτηρύζει την εμβϊθυνςη ςτη μαθηματικό ικανότητα 

και την εξοικεύωςό τουσ με τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ επιςτόμησ και τησ 

τεχνολογύασ, ςτα μαθόματα του πεδύου «Χηφιακό διακυβϋρνηςη», ςτη 

«Μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ», αλλϊ και ςε ϊλλα μαθόματα και εκπαιδευτικϋσ 

δραςτηριότητεσ ειδύκευςησ.   

 Ψηφιακή ικανότητα: ςτόχοσ του προγρϊμματοσ εύναι οι απόφοιτοι να 

αποκτόςουν πλόρη επύγνωςη τησ ςημαςύασ του ψηφιακού μεταςχηματιςμού 

τησ δημόςιασ διούκηςησ, ςτο πλαύςιο τησ ςύγχρονησ ψηφιακόσ κοινωνύασ, όπωσ 

επύςησ και τισ δεξιότητεσ και τισ ικανότητεσ που θα τουσ επιτρϋψουν να 

ηγηθούν τησ αλλαγόσ και τησ καινοτομύασ ςτο εν λόγω πεδύο. Η απόκτηςη των 

ψηφιακών δεξιοτότων ςτο παρόν πρόγραμμα ςπουδών περνϊει τόςο μϋςα από 

ςυγκεκριμϋνα μαθόματα του πεδύου Ψηφιακή διακυβέρνηςη, όςο και μϋςα από 

ϊλλα μαθόματα που προώποθϋτουν ϊρτια γνώςη πληροφορικόσ και 

ςυγκεκριμϋνων εφαρμογών λογιςμικού. Για παρϊδειγμα, το εργαςτηριακό 

μϊθημα «ύνταξη δημοςύων εγγρϊφων» τησ Κοινόσ Υϊςησ πουδών 

αναπτύςςει τισ δεξιότητεσ επεξεργαςύασ κειμϋνου και ηλεκτρονικόσ 

επικοινωνύασ· το εργαςτόριο «Μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ» τησ Α’ Ειδικόσ φϊςησ 

ςπουδών προβλϋπει την ενύςχυςη τησ μαθηματικόσ ικανότητασ μϋςα από τη 

χρόςη λογιςτικών φύλλων και ϊλλων εφαρμογών και ούτω καθεξόσ. Σο 

ςημαντικότερο ςτοιχεύο του προγρϊμματοσ, ωσ προσ τη βαςικό αυτό ικανότητα, 

εύναι η ενύςχυςη του κριτικού ψηφιακού γραμματιςμού των 

ςπουδαςτών/ςτριών, που αφορϊ τόςο την αναζότηςη, τον ϋλεγχο και την 

επεξεργαςύα τησ πληροφορύασ και τη μετατροπό τησ ςε γνώςη όςο και την 

ικανότητα αυτενϋργειασ ςε ψηφιακό περιβϊλλον, με αςφϊλεια και 

αποτελεςματικότητα. Αυτό επιτυγχϊνεται με τα μαθόματα του ςχετικού πεδύου 

και με ςτοχευμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ, με ημερύδεσ (π.χ. ςχετικϊ με την 

κυβερνοαςφϊλεια) και με επιςκϋψεισ πεδύου. 

 Μεταγνωςτικέσ ικανότητεσ (Learning to learn): το πρόγραμμα ςπουδών εςτιϊζει 

ςυςτηματικϊ ςτην απόκτηςη μεταγνωςτικών δεξιοτότων, με ςτόχο την 

καλύτερη διεξαγωγό τησ εκπαύδευςησ ςτο πλαύςιο τησ ΕΔΔΑ και την 

υποςτόριξη τησ διϊ βύου μϊθηςησ, η οπούα θεωρεύται αυτονόητη για τα 

επιτελικϊ ςτελϋχη τησ δημόςιασ διούκηςησ. Η ανϊπτυξη των εν λόγω 
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ικανοτότων ςυναρτϊται προσ τισ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ που επιλϋγονται και 

τον τρόπο διϊρθρωςησ των μαθημϊτων, όπωσ και με ςτοχευμϋνεσ 

εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ.  

 Κοινωνικέσ ικανότητεσ και ικανότητεσ που ςχετίζονται με την ιδιότητα του 

πολίτη: η ανϊπτυξη των εν λόγω ικανοτότων, που θεωρούνται ιδιαιτϋρωσ 

ςημαντικϋσ, εντϊςςονται οριζόντια ςτο πρόγραμμα ςπουδών, ενώ 

αναπτύςςονται περαιτϋρω με εκπαιδευτικϊ εργαςτόρια, όπωσ για παρϊδειγμα 

το Εργαςτόριο «Ομαδικότητα και ςυνεργαςύα: πυλώνεσ επιτυχύασ για την 

δημόςια διούκηςη» τησ Κοινόσ Υϊςησ πουδών, αλλϊ και εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ 

ςχετικϊ με την ιδιότητα του πολύτη, αλλϊ και το νϋο περιεχόμενό τησ ςτη 

ςύγχρονη παγκοςμιοποιημϋνη πραγματικότητα (global citizenship). Οι 

κοινωνικϋσ ικανότητεσ βρύςκονται ςτο επύκεντρο  τησ αποτελεςματικόσ και 

χρηςτόσ διούκηςησ και η ςυνεύδηςη τησ ιδιότητασ του πολύτη, των δικαιωμϊτων 

και των υποχρεώςεων που ςυνεπϊγεται για τα ςτελϋχη τησ δημόςιασ διούκηςησ 

ςτην καρδιϊ τησ δημοκρατικόσ λειτουργύασ των υπηρεςιών και τησ 

δημοκρατύασ εν γϋνει. 

 Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα: η ανϊπτυξη πρωτοβουλύασ, με ςτόχο τη 

βϋλτιςτη επύλυςη των προβλημϊτων και την καλό λειτουργύα των υπηρεςιών, 

υπηρετεύται ςτο πρόγραμμα ςπουδών οριζόντια, μϋςα από ςυγκεκριμϋνεσ 

εκπαιδευτικϋσ πρακτικϋσ και δρϊςεισ. Η ικανότητα τησ επιχειρηματικότητασ, 

ϊμεςα ςυνδεδεμϋνη με το νομικό καθεςτώσ και τισ υπηρεςύεσ ποικύλων φορϋων, 

αναπτύςςεται ςε ειδικϊ μαθόματα. 

 Πολιτιςμική ςυνείδηςη και έκφραςη: η πολιτιςμικό ςυνεύδηςη και ϋκφραςη 

ενιςχύονται μϋςα από εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ, με ςτόχο την ανϊπτυξη 

πολιτιςμικόσ ςυνεύδηςησ και την επύγνωςη τησ πολυπολιτιςμικότητασ που 

χαρακτηρύζει τον ςύγχρονο κόςμο, την οπούα καλούνται να διαχειριςτούν με 

τον καλύτερο τρόπο για τουσ πολύτεσ και για τισ κοινωνύεσ οι εθνικϋσ δημόςιεσ 

διοικόςεισ. 

Βαςικό ςτοιχεύο ςτη ςυνολικό επεξεργαςύα του προγρϊμματοσ ςυνιςτϊ, όπωσ 

προαναφϋρθηκε, η ϋμφαςη ςτη μεταγνώςη (metacognition), ςτην αυτοςυνεύδηςη 

δηλαδό, την αυτοαξιολόγηςη και τον αυτοϋλεγχο των ςπουδαςτών κατϊ τη μαθηςιακό 

διαδικαςύα.16  Η ϋμφαςη ςτη μεταγνώςη ςυμβαδύζει ςτο πρόγραμμα ςπουδών με την 

ϋμφαςη ςτον κριτικό ςτοχαςμό, ωσ κεντρικό ςτοιχεύο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων και 

απαραύτητη διϊςταςη τησ εκπαύδευςησ και κατοπινόσ δρϊςησ των επιτελικών 

                                                           
16 Για τη μεταγνώςη ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη και τισ ςτρατηγικϋσ ενδυνϊμωςόσ τησ, βλ. E. Railean, A. 
Elçi, & A. Elçi (eds.), Metacognition and Successful Learning Strategies in Higher Education, Hershey, PA: IGI 
Global. doi:10.4018/978-1-5225-2218-8.ch004. 
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ςτελεχών. Κατϊ τον Brookfield,17 ο οριςμόσ του κριτικού ςτοχαςμού, ο οπούοσ δεν 

ταυτύζεται με τισ γνώςεισ ό τη δημιουργικότητα παρότι ςχετύζεται μαζύ τουσ, προκύπτει 

από ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ που κϊνει το ϊτομο και εύναι οι ακόλουθεσ: 

 Εντοπιςμόσ των παραδοχών ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται η ςκϋψη και οι οπούεσ 

καθορύζουν τη δρϊςη μασ 

 Ϊλεγχοσ και αξιολόγηςη των παραδοχών αυτών ωσ προσ την εγκυρότητα και 

την καταλληλότητϊ τουσ 

 Εξϋταςη των ιδεών και των αποφϊςεών μασ (διανοητικών, οργανωςιακών και 

προςωπικών) από πολλϋσ διαφορετικϋσ οπτικϋσ γωνύεσ 

 τη βϊςη όλων αυτών, ανϊληψη εν επιγνώςει δρϊςησ 

Απώτεροσ ςτόχοσ τησ ανϊπτυξησ κριτικού ςτοχαςμού μϋςα από την εκπαιδευτικό 

διαδικαςύα ςτην ΕΔΔΑ εύναι οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ να μπορούν να αναπτύςςουν, κατϊ 

την ϊςκηςη των καθηκόντων τουσ, κριτική δράςη. Κατϊ τισ Merriam και Bierema, αυτό 

ςημαύνει ότι κανεύσ α. ενεργεύ εν επιγνώςει β. παρακολουθεύ τισ ενϋργειϋσ του και 

αυτοδιορθώνεται γ. αιτιολογεύ τισ πρϊξεισ του.18 Επιδύωξη του προγρϊμματοσ εύναι οι 

απόφοιτοι τησ χολόσ να μπορούν να αναλαμβϊνουν κριτικό δρϊςη, όπωσ και να 

παρεμβαύνουν ςτο περιβϊλλον εργαςύασ τουσ και να δημιουργούν τισ κατϊλληλεσ 

ςυνθόκεσ για την προαγωγό του κριτικού ςτοχαςμού και τησ κριτικόσ δρϊςησ ςτισ 

υπηρεςύεσ τουσ, μϋςα από την ανοιχτό επικοινωνύα και τη ςυνεργατικότητα.  

Οι εν λόγω θεμελιακϋσ κατευθύνςεισ του προγρϊμματοσ ςπουδών τησ ΕΔΔΑ 

προώποθϋτουν, για να γύνουν πρϊξη, μια ςυγκεκριμϋνη εκπαιδευτικό διαδικαςύα, με 

μεθόδουσ εκπαύδευςησ ενηλύκων. Φωρύσ να αναφερθούμε διεξοδικϊ ςτισ εν λόγω 

μεθόδουσ, καθώσ η ςχετικό βιβλιογραφύα εύναι μεγϊλη και εύκολα προςβϊςιμη,19 

ςημειώνουμε ότι η Επιτροπό θεωρεύ ςημαντικό την κατϊ Mezirow μεταςχηματίζουςα 

μάθηςη20 ςτο πλαύςιο τησ ΕΔΔΑ ωσ κοινότητασ πρακτικήσ.21 Η μεταςχηματύζουςα 

μϊθηςη αξιοποιεύ και μεταςχηματύζει υφιςτϊμενεσ εμπειρύεσ ενηλύκων ςπουδαςτών, 

προϊγοντασ την κριτικό θεώρηςό τουσ. Ο Wenger, από την ϊλλη, αντιμετωπύζει τη 

μϊθηςη ωσ κοινωνικό φαινόμενο, ωσ ςυμμετοχό ςε πρακτικϋσ κοινωνικών κοινοτότων, 

                                                           
17 Brookfield, S. D. (2012). Teaching for critical thinking: Tools and techniques to help students question 
their assumptions. San Francisco, CA: Jossey-Bass. (ςς.11-17). 
18 Merriam S., Bierema L. Adult Learning: Linking Theory and Practice, San Francisco, Jossey-Bass, 2013.  
19 Βλ. τη βαςικό βιβλιογραφύα που ϋχει επιμεληθεύ ο Αλϋξησ Κόκκοσ ςτον ιςτότοπο τησ Επιςτημονικόσ 
Ϊνωςησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων, http://adulteduc.gr/ineea-portfolio/27-ekpaideftiko-yliko/theoria-kai-
erevna/ (10.11.2018). 
20 Mezirow, J. (1990). Fostering critical reflection in adulthood. San Francisco: Jossey-Bass. 
Mezirow, J.(1991). Transformative dimensions in adult learning. San Francisco: Jossey-Bass. 
21 Wenger, E. (1998), Communities of Practice. Learning, Meaning and Indentiy, Cambridge University Press, 
1998; Wenger E. (2010) Communities of Practice and Social Learning Systems: the Career of a Concept. In: 
Blackmore C. (eds), Social Learning Systems and Communities of Practice. Springer, London. DOI 
https://doi.org/10.1007/978-1-84996-133-2_11. (10.11.2018). 

http://adulteduc.gr/ineea-portfolio/27-ekpaideftiko-yliko/theoria-kai-erevna/
http://adulteduc.gr/ineea-portfolio/27-ekpaideftiko-yliko/theoria-kai-erevna/
https://doi.org/10.1007/978-1-84996-133-2_11
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ςε ςχϋςη με τισ οπούεσ τα ϊτομα ςυγκροτούν νόημα και καταςκευϊζουν ταυτότητεσ.22 Η 

αντύληψη αυτό περύ μϊθηςησ ωσ ςυμμετοχόσ ϋχει κατϊ τον Wenger ςυγκεκριμϋνεσ 

ςυνϋπειεσ ςε διϊφορα επύπεδα:23  

 Για τα ϊτομα: η μϊθηςη ςημαύνει ότι εμπλϋκονται και ςυνειςφϋρουν ςτισ 

πρακτικϋσ τησ κοινότητϊσ τουσ.  

 Για τισ κοινότητεσ: η μϊθηςη ςημαύνει ότι βελτιςτοποιούν την πρακτικό τουσ 

και διαςφαλύζουν πωσ θα υπϊρξουν επόμενεσ γενιϋσ μελών τησ κοινότητασ.  

 Για τουσ οργανιςμούσ: η μϊθηςη ςημαύνει ότι διατηρούνται οι διαςυνδεδεμϋνεσ 

κοινοτότεσ πρακτικόσ, διαμϋςου των οπούων ϋνασ οργανιςμόσ γνωρύζει ό,τι 

γνωρύζει και ωσ εκ τούτου γύνεται αποτελεςματικόσ και αποκτϊ αξύα.  

Οι κοινότητεσ πρακτικόσ διακρύνονται από τισ απλϋσ κοινότητεσ λόγω τησ κοινόσ 

πρακτικόσ, που διαςφαλύζει τη ςυνοχό τουσ, και η ςχϋςη αυτό κοινότητασ και 

πρακτικόσ ϋχει τρύα χαρακτηριςτικϊ:24  

 Σην αμοιβαύα δϋςμευςη  

 Σην κοινό δρϊςη  

 Σο κοινό ρεπερτόριο (ιςτοριών, ιςτορικών γεγονότων, ςτιλ, εργαλεύων, 

δρϊςεων, εννοιών, αντικειμϋνων, λόγων). 

 

χήμα 1. Σο ςχήμα του Wenger για τισ διαςτάςεισ τησ πρακτικήσ τησ κοινότητασ (1998: 73), 

μεταφραςμένο ςτα ελληνικά  

 
                                                           
22 Wenger, E. (1998), ό.π., ς. 4.  
23 Wenger, E. (1998), ό.π.., ς. 7-8.  
24 Wenger, E. (1998), ό.π.., ς. 73.  
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Πρόθεςη του προγρϊμματοσ εύναι οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ ςτην ΕΔΔΑ να μαθαύνουν, 

μεταςχηματύζοντασ τισ υφιςτϊμενεσ εμπειρύεσ τουσ μϋςα ςτην κοινότητα πρακτικόσ 

που ςυνιςτϊ η ΕΔΔΑ και ςτη ςυνϋχεια να μεταφϋρουν τα κεκτημϋνα τησ εμπειρύασ 

τουσ ςτισ νϋεσ κοινότητεσ πρακτικόσ ςτισ οπούεσ θα ςυμμετϋχουν ςτο μϋλλον.  

Η κοινότητα πρακτικόσ αποτελεύ πεδύο αμοιβαύασ διαπραγμϊτευςησ του νοόματοσ και 

επιτρϋπει την ανϊπτυξη και εδραύωςη κοινών αντιλόψεων και ςτϊςεων. Οι αντιλόψεισ 

και οι ςτϊςεισ αυτϋσ ςχετύζονται με τισ αξύεσ που ςυγκροτούν την ηθικό και τη 

δεοντολογύα ςτη δημόςια διούκηςη. Οι αξύεσ αυτϋσ ςυνοψύζονται από τον Bernard 

Boucault ςτον παρακϊτω πύνακα:25 

 

 Πίνακασ 1. Ηθική και δεοντολογία ςτη ςύγχρονη δημόςια διοίκηςη, ό.π.., ς.24. 

 

Ψσ προσ την ηθικό ςτη δημόςια διούκηςη, η οπούα νοεύται ωσ προςωπικό αλλϊ και 

ςυλλογικό ηθικό τησ κοινότητασ πρακτικόσ, εν προκειμϋνω τησ δημόςιασ υπηρεςύασ, 

ϋχει τονιςτεύ επανειλημμϋνα ότι ο αγώνασ για την επικρϊτηςη, τη διαςφϊλιςη και την 

προαγωγό τησ εύναι διαρκόσ. τη μεγϊλη ςυζότηςη περύ ηθικόσ ςε ςυνϊρτηςη με το 

καθεςτώσ του δημοςύου υπαλλόλου, ο Lemoyne de Forges ςημειώνει τρύα ςτοιχεύα που 

οφεύλουν να χαρακτηρύζουν τουσ δημοςύουσ υπαλλόλουσ, όπωσ και όλουσ τουσ 

μιςθωτούσ υπαλλόλουσ: α. να ςϋβονται τον νόμο β. να εύναι ϋντιμοι προσ τον εργοδότη 

                                                           
25 Ηθική και δεοντολογία ςτη ςύγχρονη δημόςια διοίκηςη. Πρακτικϊ ςυνεδρύου, 9 Δεκεμβρύου 2011,  ΕΚΔΔΑ, 
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/diethnoi/Praktika_Ekdda_Ena_GR.pdf, ς. 24 (10.11.2018). 

http://www.ekdd.gr/ekdda/images/diethnoi/Praktika_Ekdda_Ena_GR.pdf
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τουσ γ. να εργϊζονται με επαγγελματικό αποτελεςματικότητα και υπευθυνότητα. Αν 

όμωσ αυτϊ εύναι βαςικϊ ζητούμενα για κϊθε μιςθωτό υπϊλληλο, ςτην περύπτωςη τησ 

δημόςιασ διούκηςησ η ύψιςτη αξύα εύναι το δημόςιο ςυμφϋρον, το οπούο τα επιτελικϊ 

ςτελϋχη, όπωσ και όλοι οι δημόςιοι υπϊλληλοι, οφεύλουν να υπηρετούν με 

ουδετερότητα, αμεροληψύα και ακεραιότητα, ςυνεργαζόμενοι ςτο πλαύςιο τησ εκϊςτοτε 

κοινότητασ πρακτικόσ τουσ.26 

Η ηθικό διϊςταςη διατρϋχει όλα τα μαθόματα και αποτελεύ επύςησ, ςε ειδικϋσ τησ 

εκφϊνςεισ, αντικεύμενο μαθημϊτων, από τη διαφϊνεια ωσ τη δεοντολογύα και την 

καταπολϋμηςη τησ διαφθορϊσ, προβλϋπονται επύςησ ςχετικϋσ διαλϋξεισ, με αναφορϊ ςε 

επιμϋρουσ πτυχϋσ του ζητόματοσ και μελϋτεσ περύπτωςησ, όπωσ επύςησ και επιςκϋψεισ 

ςε φορεύσ που προςφϋρονται για την ενδυνϊμωςη τησ ηθικόσ αντύληψησ των 

επιτελικών ςτελεχών για τη λειτουργύα τησ δημόςιασ διούκηςησ (π.χ. δομϋσ κοινωνικόσ 

φροντύδασ). Σϋλοσ, ςτο παρόν πρόγραμμα η ςυνεργατικότητα και η αλληλεγγύη 

θεωρούνται θεμελιακϋσ αξύεσ τησ δημόςιασ διούκηςησ και όχι μόνο δεξιότητεσ διούκηςησ 

και καλλιεργούνται με ποικύλουσ τρόπουσ. 

Προκειμϋνου η λογικό του προγρϊμματοσ να γύνει πλόρωσ κατανοητό από τουσ 

ειςηγητϋσ και τισ ειςηγότριεσ, ο ρόλοσ των οπούων εύναι καθοριςτικόσ για την 

εκπαιδευτικό διαδικαςύα, προβλϋπεται θεςμικό, υποχρεωτικό ενημϋρωςό τουσ επύ τησ 

ςυλλογιςτικόσ και τησ πρακτικόσ εφαρμογόσ του, κατϊ πρώτον ςτισ αρχϋσ τησ κϊθε 

εκπαιδευτικόσ ςειρϊσ και ςτη ςυνϋχεια ανϊ φϊςη.   

Μια από τισ καινοτομύεσ του προγρϊμματοσ εύναι ότι προβλϋπεται για πρώτη φορϊ ο 

υπολογιςμόσ φόρτου εργαςίασ των μαθημϊτων. Με δεδομϋνο ότι η εκπαιδευτικό 

διαδικαςύα δεν εξαντλεύται μϋςα ςτην τϊξη, αλλϊ προώποθϋτει μελϋτη, εκπόνηςη 

εργαςιών και παρουςιϊςεων, ςυμμετοχό ςε παρϊλληλεσ δραςτηριότητεσ, εύναι 

ςημαντικό να γνωρύζουν οι εκπαιδευτϋσ-τριεσ, οι εκπαιδευόμενοι-εσ και οι Τπεύθυνοι-εσ 

πουδών και Ϊρευνασ τον πραγματικό φόρτο εργαςύασ του κϊθε μαθόματοσ και τησ 

κϊθε εκπαιδευτικόσ δρϊςησ. Ο υπολογιςμόσ γύνεται με βϊςη τισ μονϊδεσ ECTS27 που 

χρηςιμοποιούνται πανευρωπαώκϊ ςτην ακαδημαώκό εκπαύδευςη και ςημειώνεται ςτον 

πύνακα των μαθημϊτων μετϊ τισ ώρεσ διδαςκαλύασ.  

Σϋλοσ, η ΕΔΔΑ προτύθεται ςτο ϊμεςο μϋλλον να ειςηγηθεύ και να υλοποιόςει, ςτο 

μϋτρο του δυνατού, για πρώτη φορϊ μεικτό, εςωτερικό και εξωτερικό, αξιολόγηςη τησ 

εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ τησ, με ϋμφαςη ςτο πρόγραμμα ςπουδών και ςτην 

                                                           
26 Ηθική και δεοντολογία ςτη ςύγχρονη δημόςια διοίκηςη, ό.π.., ς. 55. Βλ. επύςησ το εγχειρύδιο χέςεισ 
δημοςίων υπαλλήλων και πολιτών: οδηγόσ ορθήσ διοικητικήσ ςυμπεριφοράσ, Τπουργεύο Διοικητικόσ 
Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ και υνόγοροσ του Πολύτη, Αθόνα, 2012. 
27 European Credit Transfer and Accumulation System (Ευρωπαώκό ςύςτημα διδακτικών μονϊδων - ECTS). 
Πρόκειται για το ςύςτημα που χρηςιμοποιεύται πανευρωπαώκϊ τόςο ςτην τριτοβϊθμια όςο και ςτη διϊ 
βύου εκπαύδευςη. 
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εφαρμογό του, αλλϊ και ςε όλεσ τισ ςυνιςτώςεσ τησ εκπαύδευςησ (αξιολόγηςη επύδοςησ, 

βαθμολόγηςη, θεματοδοςύα κ.λπ.), από επιτροπό αξιολογητών. Επύ του παρόντοσ, το 

πρόγραμμα ςπουδών αξιολογεύται από τουσ ςπουδαςτϋσ και τισ ςπουδϊςτριεσ και τουσ 

ειςηγητϋσ και τισ ειςηγότριεσ, ενώ οι Τπεύθυνοι-εσ ςπουδών και ϋρευνασ αξιολογούν 

τουσ ειςηγητϋσ και την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ.  
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2. Κοινή Υάςη πουδών (ςυντελεςτόσ βαρύτητασ βαθμολογύασ 30%) 

Η Κοινό Υϊςη πουδών, που θα παρουςιαςτεύ αναλυτικϊ ςτη ςυνϋχεια, επιδιώκει την 

εδραύωςη και ςυςτηματοπούηςη των γνώςεων που οι υποψόφιοι απϋκτηςαν 

προκειμϋνου να ςυμμετϊςχουν ςτον ειςαγωγικό διαγωνιςμό και την ομογενοπούηςό 

τουσ, με δεδομϋνη την προϋλευςό τουσ από διαφορετικούσ γνωςτικούσ κλϊδουσ, όπωσ 

και την εξοικεύωςη με βαςικϋσ πτυχϋσ τησ διοικητικόσ επιςτόμησ. Οι βαςικϋσ αυτϋσ 

γνώςεισ θα αποτελϋςουν το υπόβαθρο για την περαιτϋρω εμβϊθυνςη ςτα διϊφορα 

αντικεύμενα ςτην Α’ Ειδικό Υϊςη πουδών και την εξειδύκευςη ςτην Β’ Ειδικό Υϊςη 

πουδών. Παρϊλληλα, αποτελούν τη βϊςη για την ανϊπτυξη των οριζόντιων 

δεξιοτότων των ςπουδαςτών, οι οπούοι ενδϋχεται να κληθούν ςτη ςυνϋχεια να 

υπηρετόςουν τη δημόςια διούκηςη από διαφορετικϋσ θϋςεισ και με διαφορετικϊ 

καθόκοντα, αςχϋτωσ τησ εξειδύκευςησ που θα λϊβουν ςτη χολό. Σα μαθόματα τησ 

Κοινόσ Υϊςησ πουδών, αλλϊ και αυτϊ τησ Α ‘Ειδικόσ Υϊςησ εύναι μεύζονοσ ςημαςύασ 

για την απόκτηςη των εν λόγω δεξιοτότων, καθώσ παρϋχουν ςτουσ ςπουδαςτϋσ και 

ςτισ ςπουδϊςτριεσ τη θεωρητικό γνώςη και την πρακτικό τησ εφαρμογό ςτα κύρια 

αντικεύμενα τησ δημόςιασ διούκηςησ, όπωσ εύναι το ςυνταγματικό και το δημόςιο 

δύκαιο, η δημόςια οικονομικό, οι αναπτυξιακϋσ πολιτικϋσ, η κοινωνικό πολιτικό, η 

ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη και οι ευρωπαώκϋσ και διεθνεύσ πολιτικϋσ ςτη ςυνϊρτηςό 

τουσ με τισ εθνικϋσ πολιτικϋσ.  

Σα μαθόματα αυτϊ ςυνομιλούν ωσ εκ τούτου μερικώσ με την ύλη του ειςαγωγικού 

διαγωνιςμού, η οπούα όμωσ εντϊςςεται ςε νϋο πλαύςιο και εξετϊζεται υπό νϋεσ οπτικϋσ, 

καθώσ εςτιϊζει πρακτικϊ και ςυγκεκριμϋνα ςτισ πρακτικϋσ τησ δημόςιασ διούκηςησ. Η 

(υπερ)διεπιςτημονικότητα θεραπεύεται, όπωσ θα δούμε αναλυτικϊ ςτισ περιγραφϋσ 

των μαθημϊτων, με τον ςυνδυαςμό γνώςεων διαφορετικών τομϋων και πεδύων και, 

ακόμη περιςςότερο, με την εφαρμογό ςυνδυαςτικόσ γνώςησ ςτην επύλυςη 

προβλημϊτων και την προαγωγό τησ καινοτομύασ.  Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ τησ 

Κοινόσ Υϊςησ πουδών ςτη ςυνολικό βαθμολογύα ανϋρχεται ςτο 30%.28  

Τπόρξε μϋριμνα για την κατανομό τησ ύλησ τησ Κοινόσ Υϊςησ πουδών ςε ϋναν αριθμό 

μαθημϊτων που διαςφαλύζει την ςε βϊθοσ πραγμϊτευςη των αντικειμϋνων και για 

αποφυγό του κατακερματιςμού. Με βϊςη τη γενικό ςυλλογιςτικό του προγρϊμματοσ 

ςπουδών και την ειδικό λογικό που αφορϊ την Κοινό Υϊςη πουδών προτεύνονται τα 

ακόλουθα μαθόματα, ενταγμϋνα ςτα ςχετικϊ πεδύα:  

Δύκαιο 

1. ΚΥ-Μ01- υνταγματικό Δύκαιο  

                                                           
28 τα μαθόματα, πϋραν των ωρών που αναγρϊφονται ςτουσ πύνακεσ υπολογύζονται δύο ώρεσ για τη 
βαθμολόγηςη γραπτών και εργαςιών, αςχϋτωσ αριθμού.  
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2. ΚΥ-Μ02- Διοικητικό Δύκαιο  

3. ΚΥ-Μ03 - Δημοςιοώπαλληλικό Δύκαιο  

3. ΚΥ-Μ04- Ενωςιακό και Διεθνϋσ Δύκαιο  

Οικονομύα  

4. ΚΥ-Μ05- Δημόςια οικονομικό και ο ςύγχρονοσ οικονομικόσ ρόλοσ του κρϊτουσ  

5. ΚΥ-Μ06- Δημόςιεσ επενδύςεισ και αναπτυξιακόσ προγραμματιςμόσ  

Δημόςια Διούκηςη  

6. ΚΥ-Μ07- Ελληνικό Δημόςια Διούκηςη  

7. ΚΥ-Μ08- υγκριτικό Δημόςια Διούκηςη 

8. ΚΥ-Μ09- Αρχϋσ Διούκηςησ Δημοςύων Οργανιςμών 

9. ΚΥ-ΕΜ10- ύνταξη Δημοςύων Εγγρϊφων  

Χηφιακό διακυβϋρνηςη  

10. ΚΥ-ΕΜ11- Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη και Χηφιακόσ Μεταςχηματιςμόσ 

11. ΚΥ-ΕΜ12- Πληροφοριακϊ υςτόματα και Βϊςεισ Δεδομϋνων  

Πρόγραμμα ξϋνων γλωςςών 

12. ΚΥ-ΕΜ13- Μαθόματα αγγλικόσ γλώςςασ 

13. ΚΥ-ΕΜ14- Μαθόματα δεύτερησ ξϋνησ γλώςςασ  

Σα μαθόματα εύναι εύτε ςεμιναριακϊ (με κωδικό Μ) εύτε εργαςτηριακϊ (με κωδικό 

ΕΜ). Ο διαχωριςμόσ τουσ γύνεται με βϊςη τισ ανϊγκεσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. 

Όλα τα μαθόματα, τα οπούα περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτη ςυνϋχεια, κρύνεται αναγκαύο 

να περιλαμβϊνουν ςτην Κοινό Υϊςη πουδών κατά τα δύο τρίτα θεωρητικέσ 

προςεγγίςεισ και κατά το ένα τρίτο πρακτικέσ εφαρμογέσ (επτϊ προσ τρύα). Ο λόγοσ 

αυτόσ μεταβϊλλεται ςταδιακϊ ςτισ επόμενεσ φϊςεισ ςπουδών (ςτην Α’ Ειδικό φϊςη 

ςπουδών γύνεται πϋντε προσ πϋντε) και αντιςτρϋφεται ςτη Β’ Ειδικό φϊςη ςπουδών, 

όπου οι πρακτικϋσ εφαρμογϋσ βρύςκονται ςτο επύκεντρο του μαθόματοσ (τρύα προσ 

επτϊ).  

Πϋραν των πρακτικών εφαρμογών, που κρύνονται απολύτωσ απαραύτητεσ για μια 

ςχολό όπωσ η ΕΔΔΑ, ςτο νϋο πρόγραμμα προβλϋπονται και ςυγκεκριμϋνεσ 

εκπαιδευτικϋσ πρακτικϋσ που ςυντεύνουν ςτην εδραύωςη των γνώςεων και την 

απόκτηςη δεξιοτότων και ςτϊςεων. Αναφϋρεται ενδεικτικϊ η ενύςχυςη τησ ςυμμετοχόσ 

των ςπουδαςτών-ςτριών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, θεμϋλιο τησ εκπαύδευςησ 
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ενηλύκων, μϋςα από ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ και παρουςιϊςεισ, ατομικϋσ και 

ςυλλογικϋσ, οι οπούεσ ςυνδιαμορφώνουν τον βαθμό των ςπουδαςτών-ςτριών. Οι 

εργαςύεσ αυτϋσ ϋχουν ςτόχο να ενιςχύςουν την κριτικό ικανότητα των ςπουδαςτών-

ςτριών, τισ δεξιότητεσ ανϊλυςησ και ςύνθεςησ αλλϊ και το ομαδικό πνεύμα τουσ, 

ςτοιχεύα απαραύτητα για την αντιμετώπιςη πολύπλοκων ζητημϊτων και προώπόθεςη 

για την αποτελεςματικό και χρηςτό διούκηςη.  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, το μϊθημα «υνταγματικό Δύκαιο» επιλϋγεται ωσ η βϊςη για τη 

δημοκρατικό λειτουργύα τησ δημόςιασ διούκηςησ, ενώ τα μαθόματα «Διοικητικό Δύκαιο» 

και «Δημοςιοώπαλληλικό Δύκαιο» ωσ η βϊςη για τη χρηςτό και αποτελεςματικό 

διούκηςη. Σο μϊθημα «Ενωςιακό και Διεθνϋσ Δύκαιο» παρϋχει ςτουσ ςπουδαςτϋσ και 

ςτισ ςπουδϊςτριεσ τισ αναγκαύεσ γνώςεισ για την τοποθϋτηςη και τη δραςτηριοπούηςό 

τουσ ςτο ςύγχρονο διεθνοποιημϋνο περιβϊλλον, με δεδομϋνη τη διαρκό αλληλεπύδραςη 

των εθνικών, ευρωπαώκών και διεθνών δημόςιων πολιτικών μϋςα ςε ποικύλα 

περιβϊλλοντα και τισ ιδιαύτερεσ δεξιότητεσ διαβούλευςησ και διαπραγμϊτευςησ που 

απαιτούν οι ςύγχρονεσ ςυνθόκεσ. Ενιςχυτικϊ προσ το εν λόγω μϊθημα διοργανώνονται 

δύο Εργαςτόρια, που περιγρϊφονται ςτισ ςυμπληρωματικϋσ δρϊςεισ: α. «Ευρωπαώκϊ 

Όργανα» β. «Διαπραγματεύςεισ ςτα Ευρωπαώκϊ Όργανα και ςτουσ Διεθνεύσ 

Οργανιςμούσ». 

Σο μϊθημα «Δημόςια οικονομικό και ο ςύγχρονοσ οικονομικόσ ρόλοσ του κρϊτουσ» 

ςυνιςτϊ το θεμελιακό μϊθημα πϊνω ςτο οπούο οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ θα οικοδομόςουν 

τισ γνώςεισ τουσ για τα οικονομικϊ του δημόςιου τομϋα. Σο μϊθημα «Δημόςιεσ 

επενδύςεισ και ο αναπτυξιακόσ προγραμματιςμόσ» από την ϊλλη παρϋχει ςτουσ 

ςπουδαςτϋσ και τισ ςπουδϊςτριεσ τισ γνώςεισ και δεξιότητεσ που θα τουσ επιτρϋψουν 

να ςυμμετϊςχουν αποτελεςματικϊ ςτον ςχεδιαςμό, την υλοπούηςη και την αξιολόγηςη 

τησ αναπτυξιακόσ πολιτικόσ τησ χώρασ, με αναφορϊ ςε επενδυτικϊ προγρϊμματα, 

δημόςια και ςυγχρηματοδοτούμενα, αλλϊ και ςτη ςυνεργαςύα δημοςύου και ιδιωτικού 

τομϋα ςτην ανϊπτυξη. Αποτελεύ τη γενικό ειςαγωγό για ειδικϊ μαθόματα, όπωσ αυτό 

του ΕΠΑ ςτην Α’ Ειδικό φϊςη ςπουδών.  

το μϊθημα «Ελληνικό Δημόςια Διούκηςη» επιδιώκεται να παρουςιαςτεύ η εξϋλιξη και η 

παρούςα κατϊςταςη τησ δημόςιασ διούκηςησ και των μεταρρυθμύςεών τησ. Εςτιϊζεται 

ςε μεύζονεσ πτυχϋσ των μεταρρυθμύςεων αυτών και υποςτηρύζει μια κριτικό, ολιςτικό 

προςϋγγιςη τησ λειτουργύασ τησ διαμϋςου τησ διαχρονικόσ-ιςτορικόσ και τησ 

ςυγχρονικόσ οπτικόσ. τόχοσ του μαθόματοσ «υγκριτικό Δημόςια Διούκηςη» εύναι να 

αναπτύξει ςτουσ ςπουδαςτϋσ και τισ ςπουδϊςτριεσ τισ απαιτούμενεσ ικανότητεσ 

ανϊλυςησ, αξιολόγηςησ και κριτικόσ που θα τουσ επιτρϋπουν να κατανοούν και να 

αποτιμούν το δικό τουσ ςύςτημα διούκηςησ ςε ςχϋςη με τα ϊλλα εθνικϊ ςυςτόματα.  Σο 
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μϊθημα «Αρχϋσ Διούκηςησ Δημοςύων Οργανιςμών» παρουςιϊζει ςτουσ ςπουδαςτϋσ και 

ςτισ ςπουδϊςτριεσ τα κύρια χαρακτηριςτικϊ των δημοςύων οργανιςμών και τα μοντϋλα 

διούκηςόσ τουσ. Επιδιώκεται να κατανοόςουν οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ 

ςχετικϊ με τη λειτουργύα των οργανιςμών και την κουλτούρα τουσ, όπωσ και με τισ 

ικανότητεσ διούκηςησ και ηγεςύασ. Σϋλοσ, το μϊθημα «ύνταξη Δημοςύων Εγγρϊφων» 

εντϊςςεται ςτην Κοινό Υϊςη πουδών ωσ παρακολούθημα του Διοικητικού Δικαύου 

και πρακτικό εφαρμογό ψηφιακών δεξιοτότων επεξεργαςύασ κειμϋνου και διακύνηςησ 

δημοςύων εγγρϊφων. Εμπύπτει δηλαδό ςτην πραγματικότητα ςε δύο πεδύα, αλλϊ για 

λόγουσ οικονομύασ και ουςύασ, με δεδομϋνο ότι προϋχει η ορθό ςύνταξη του εγγρϊφου 

με βϊςη τουσ διοικητικούσ κανόνεσ και ϋπεται η μορφοπούηςό του, εντϊςςεται ςτο 

πεδύο τησ Δημόςιασ Διούκηςησ.  

Σο μϊθημα «Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη και Χηφιακόσ Μεταςχηματιςμόσ» παρϋχει 

ςτουσ ςπουδαςτϋσ και ςτισ ςπουδϊςτριεσ μια ολοκληρωμϋνη προςϋγγιςη θεμϊτων που 

ϊπτονται τόςο θεμελιωδών εννοιών όςο και δημόςιων πολιτικών, ςτρατηγικών και 

εργαλεύων τησ Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ και του Χηφιακού Μεταςχηματιςμού. Σο 

μϊθημα «Πληροφοριακϊ υςτόματα και Βϊςεισ Δεδομϋνων», από την ϊλλη, προςφϋρει 

ςτουσ ςπουδαςτϋσ και ςτισ ςπουδϊςτριεσ  γνώςεισ και δεξιότητεσ για την ανϊπτυξη 

πληροφοριακών ςυςτημϊτων και την αλληλεπύδραςό τουσ με υποςτηρικτικϋσ ςε αυτϊ 

Βϊςεισ Δεδομϋνων – με δεδομϋνη την κεντρικό ςημαςύα των πληροφοριακών 

ςυςτημϊτων ςτον ψηφιακό μεταςχηματιςμό τησ δημόςιασ διούκηςησ και την κομβικό 

θϋςη των βϊςεων δεδομϋνων ς’ αυτϊ.  

Σϋλοσ, το «Πρόγραμμα των ξϋνων γλωςςών» ϋχει ςτόχο την βελτύωςη και τη διεύρυνςη 

των γλωςςικών δεξιοτότων των ςπουδαςτών/τριών, με αναφορϊ ςτισ απαιτόςεισ τησ 

ςύγχρονησ δημόςιασ διούκηςησ. Η διδαςκαλύα δύο ξϋνων γλωςςών εύναι υποχρεωτικό. 

Εςτιϊζει τόςο ςτην ϊριςτη χρόςη τησ ξϋνησ γλώςςασ όςο και την ειδικό ορολογύα και 

επιδιώκει τη βϋλτιςτη επαγγελματικό-επιχειρηςιακό χρόςη τησ ξϋνησ γλώςςασ, τόςο 

ςτον προφορικό όςο και ςτον γραπτό λόγο. Με τον τρόπο αυτό, τα μελλοντικϊ ςτελϋχη 

τησ Δημόςιασ Διούκηςησ καθύςτανται ικανϊ να επικοινωνούν με ευχϋρεια μϋςα ςτο 

ςύγχρονο εθνικό, ευρωπαώκό και διεθνϋσ περιβϊλλον.  

Ακολουθεύ ο πύνακασ των μαθημϊτων και η αναλυτικό περιγραφό των μαθημϊτων και 

των ϊλλων εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων τησ Κοινόσ Υϊςησ πουδών. 
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Μαθήματα Κοινήσ Υάςησ πουδών (ΚΥ) 

 
Σύποσ 

μαθόματοσ 
Σύτλοσ μαθόματοσ 

Ώρεσ 

διδαςκαλύασ29 
ECTS30 

1. ΚΥ-Μ01 
υνταγματικό Δύκαιο  

24+2=26 
1,5 (52 

ώρεσ) 

2. ΚΥ-Μ02 
Διοικητικό Δύκαιο  

30+2=32 2 (64 ώρεσ) 

3. ΚΥ-Μ03 
Δημοςιοώπαλληλικό Δύκαιο  

21+2=23 
1,5 (46 

ώρεσ) 

4. ΚΥ-Μ04 
Ενωςιακό και Διεθνϋσ Δύκαιο  

21+2=23 
2 

(62ώρεσ)31 

5. ΚΥ-Μ05 
Δημόςια οικονομικό και ο 
ςύγχρονοσ οικονομικόσ ρόλοσ του 
κρϊτουσ  

24+2=26 
1,5 (52 

ώρεσ) 

6. ΚΥ-Μ06 
Δημόςιεσ επενδύςεισ και 
αναπτυξιακόσ προγραμματιςμόσ  21+2=23 

1,5 (53 

ώρεσ) 

7. ΚΥ-Μ07 
Η Δημόςια Διούκηςη ςτην Ελλϊδα:  
ςυγκρότηςη, εξϋλιξη, προοπτικό 30+2=32 2 (64 ώρεσ) 

8. ΚΥ-Μ08 υγκριτικό Δημόςια Διούκηςη 30+2=32 2 (64 ώρεσ) 

9. ΚΥ-Μ09 
Αρχϋσ Διούκηςησ Δημοςύων 
Οργανιςμών 24+2=26 2 (52ώρεσ) 

10. ΚΥ-ΕΜ10 
ύνταξη Δημοςύων Εγγρϊφων  

28+2=3032 
2,5 (69 

ώρεσ) 

11. ΚΥ-ΕΜ11 
Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη και 
Χηφιακόσ Μεταςχηματιςμόσ 28+2=30 2 (60 ώρεσ) 

12. ΚΥ-ΕΜ12 
Πληροφοριακϊ υςτόματα και 
Βϊςεισ Δεδομϋνων  30+2=32 2 (64 ώρεσ) 

13. ΚΥ-ΕΜ13 
Μαθόματα αγγλικόσ γλώςςασ 

27+2=29 2 (57 ώρεσ) 

14. ΚΥ-ΕΜ14 
Μαθόματα δεύτερησ ξϋνησ 
γλώςςασ (γερμανικϊ ό γαλλικϊ ό 
ιςπανικϊ ό ιταλικϊ) 

27+2=29 2 (57 ώρεσ) 

 

                                                           
29 Τπολογύζεται ο χρόνοσ διδαςκαλύασ ςυν ϋνασ μϋςοσ όροσ αξιολόγηςησ κϊθε μορφόσ τησ τϊξησ των 2 
ωρών. 
30 1  ECTS = 30 ώρεσ εργαςύασ. Τπολογύζεται εδώ εξ οριςμού 1 ώρα μελϋτησ για κϊθε 1 ώρα μαθόματοσ.  
Επύςησ υπολογύζονται 2 ώρεσ αξιολόγηςησ για κϊθε μϊθημα, ςυνεχούσ ό τελικόσ.  
31 τον φόρτο εργαςύασ ςυνυπολογύζονται και τα δύο εργαςτόρια, 12 ωρών ςυνολικϊ (4+8), για τα 
ευρωπαώκούσ θεςμούσ και τη διαπραγμϊτευςη, καθώσ αποτελούν παρακολούθημα του μαθόματοσ.  
32 τον φόρτο εργαςύασ ςυνυπολογύζεται και ϋνα εργαςτόριο διϊρκειασ 6 ωρών ςχετικϊ με τισ γενικϋσ και 
ειδικϋσ αρχϋσ των κανονιςτικών πρϊξεων και ϋνα εργαςτόριο 3 ωρών ςχετικϊ με τισ βαςικϋσ αρχϋσ 
εκπόνηςησ εργαςύασ. 
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393 ώρεσ +21 
ώρεσ ειδικά 
εργαςτήρια 

414 ώρεσ 

26,5 ECTS 

 

3. Μαθήματα Κοινήσ Υάςησ πουδών: Περιγραφή 

 

3.1. ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (24+2 ώρεσ, 1,5  ECTS) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

κοπόσ του μαθόματοσ εύναι η εξοικεύωςη  του ςπουδαςτό με τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ του 

υνταγματικού Δικαύου  

α. ςτο επύπεδο τησ γενικόσ ςυνταγματικόσ θεωρύασ,  

β. του ιςχύοντοσ οργανωτικού μϋρουσ του υντϊγματοσ και 

γ. τησ προςταςύασ των θεμελιωδών δικαιωμϊτων.  

Δεδομϋνου ότι θεμελιώδησ υποχρϋωςη κϊθε δημοςύου υπαλλόλου και λειτουργού εύναι 

η τόρηςη του υντϊγματοσ (ϊρθρο 103 παρ. 1 του υντϊγματοσ), η γνώςη των 

βαςικών θεςμών και εννοιών του ςυνταγματικού δικαύου κρύνεται ωσ απολύτωσ 

απαραύτητη για τα ςτελϋχη τησ δημόςιασ διούκηςησ που προετοιμϊζει η ΕΔΔΑ. Οι ώρεσ 

κατανϋμονται ςε θεωρητικό διδαςκαλύα και ςε πρακτικϋσ εφαρμογϋσ των θεωρητικών 

γνώςεων (π.χ. επύλυςη πρακτικών ζητημϊτων και ςυζότηςη επύ δικαςτικών 

αποφϊςεων και επύκαιρων ζητημϊτων ςυνταγματικού δικαύου). 

 

υνοπτική περιγραφή και θεματικέσ ενότητεσ    

Σο μϊθημα περιλαμβϊνει καταρχϊσ την εξοικεύωςη με τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ του 

ςυνταγματικού δικαύου (ςυνταγματικό θεωρύα). το πλαύςιο αυτό περιλαμβϊνεται η 

διδαςκαλύα τησ ϋννοιασ του κρϊτουσ, των διαφόρων μορφών του πολιτεύματοσ, όπωσ 

διαμορφώθηκαν ιςτορικϊ, και των βαςικών οργανωτικών αρχών των ςύγχρονων 

δημοκρατικών πολιτευμϊτων (ιδύωσ του χωριςμού των εξουςιών, του 

αντιπροςωπευτικού ςυςτόματοσ και τησ ύπαρξησ ενόσ τυπικού και αυςτηρού 

υντϊγματοσ με ϋλεγχο ςυνταγματικότητασ των νόμων). τη ςυνϋχεια, αναλύονται οι 

διατϊξεισ του υντϊγματοσ του 1975 για τουσ θεςμούσ και τα όργανα του ελληνικού 

Κρϊτουσ (Λαόσ, Βουλό, Πρόεδροσ τησ Δημοκρατύασ, Κυβϋρνηςη και Διούκηςη, 
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Δικαςτόρια). Σϋλοσ και πϋρα από τα πολιτικϊ δικαιώματα ςυμμετοχόσ του πολύτη ςτην 

ϊςκηςη τησ κρατικόσ εξουςύασ, θα εξεταςθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα (ατομικϊ και 

κοινωνικϊ), ςτην προςταςύα των οπούων πρϋπει να εύναι προςανατολιςμϋνη η δρϊςη 

κϊθε δημοςύου υπαλλόλου και λειτουργού (βλ. ιδύωσ ϊρθρα 4 ϋωσ 25 του υντϊγματοσ).        

 

Σρόποσ αξιολόγηςησ: Γραπτή εξέταςη 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία  

Σο ιςχύον ύνταγμα 1975/1986/2001/2008. 

Παντελόσ, Α. (2016). Εγχειρίδιο υνταγματικού Δικαίου. Αθόνα: Λιβϊνησ. 

πυρόπουλοσ, Υ. (2018). υνταγματικό Δίκαιο. Αθόνα: ϊκκουλασ. 

Δαγτόγλου, Π. (2012). Ατομικά Δικαιώματα. Αθόνα: ϊκκουλασ. 

Φρυςόγονοσ, Κ. (2014). υνταγματικό Δίκαιο. Αθόνα: ϊκκουλασ. 

Φρυςόγονοσ, Κ. & Βλαχόπουλοσ, . (2017). Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα. Αθόνα: 

Νομικό Βιβλιοθόκη. 

Βλαχόπουλοσ, . (2017). Θεμελιώδη Δικαιώματα. Αθόνα: Νομικό Βιβλιοθόκη. 

 

Ενδεικτικό ςυμπληρωματικό διδακτικό υλικό    

Πρακτικϊ θϋματα ςυνταγματικού δικαύου. 

Υϊκελοι με δικαςτικϋσ αποφϊςεισ και αρθρογραφύα επύ επύκαιρων ζητημϊτων 

ςυνταγματικού δικαύου.   

3.2. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (30+2 ώρεσ, 2 ECTS) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

κοπόσ του μαθόματοσ εύναι η εξοικεύωςη  του ςπουδαςτό με τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ του 

διοικητικού δικαύου, δεδομϋνου ότι το διοικητικό δύκαιο εύναι το δύκαιο το οπούο 

κατεξοχόν εφαρμόζει ϋνα ςτϋλεχοσ τησ δημόςιασ διούκηςησ. Ειδικότερα, το ςτϋλεχοσ τησ 

δημόςιασ διούκηςησ πρϋπει να εύναι εξοικειωμϋνο τόςο με τισ θεμελιώδεισ  ϋννοιεσ και 

θεςμούσ του ουςιαςτικού διοικητικού δικαύου, όπωσ αυτού προκύπτουν ιδύωσ μϋςα από 

τον Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ, όςο και με τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ διοικητικόσ 

δικονομύασ, αφού ο κύριοσ μηχανιςμόσ ελϋγχου τησ διοικητικόσ δρϊςησ εύναι αυτόσ των 

διοικητικών δικαςτηρύων. Οι ώρεσ κατανϋμονται ςε 20 ώρεσ θεωρητικόσ διδαςκαλύασ 

και ςε 10 ώρεσ πρακτικών εφαρμογών των θεωρητικών γνώςεων (π.χ. επύλυςη 

πρακτικών ζητημϊτων και μελϋτη δικαςτικών αποφϊςεων). 
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υνοπτική περιγραφή και θεματικέσ ενότητεσ    

Σο μϊθημα περιλαμβϊνει καταρχϊσ την εξοικεύωςη με τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ του 

διοικητικού δικαύου. το πλαύςιο αυτό περιλαμβϊνεται, ιδύωσ μϋςα από τον Κώδικα 

Διοικητικόσ Διαδικαςύασ, η διδαςκαλύα των βαςικών ρυθμύςεων που αφορούν την 

ϋκδοςη, την ιςχύ και την ανϊκληςη τησ διοικητικόσ πρϊξησ, τη διοικητικό ςύμβαςη, την 

αςτικό ευθύνη του δημοςύου, τουσ εςωτερικούσ ελϋγχουσ τησ νομιμότητασ τησ 

διοικητικόσ δρϊςησ από την ύδια τη δημόςια διούκηςη, την αςτικό ευθύνη του δημοςύου 

και την προςταςύα των δικαιωμϊτων των πολιτών ϋναντι τησ δημόςιασ διούκηςησ 

(κυρύωσ τα δικαιώματα τησ προηγούμενησ ακρόαςησ και τησ πρόςβαςησ ςτα δημόςια 

ϋγγραφα). το επύπεδο τησ διοικητικόσ δικονομύασ, θα εξεταςθούν οι βαςικϋσ ρυθμύςεισ 

του Κώδικα Διοικητικόσ Δικονομύασ (για τισ διοικητικϋσ διαφορϋσ ουςύασ) και του π.δ. 

18/1989 (για τισ ακυρωτικϋσ διαφορϋσ), με ϋμφαςη ςτισ ρυθμύςεισ εκεύνεσ που 

ενδιαφϋρουν ϊμεςα το ςτϋλεχοσ τησ δημόςιασ διούκηςησ (π.χ. αρμοδιότητεσ 

δικαςτηρύων, αποςτολό φακϋλου τησ υπόθεςησ από τη διοικητικό αρχό ςτο διοικητικό 

δικαςτόριο).    

Σρόποσ αξιολόγηςησ:  Γραπτή εξέταςη 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία  

Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ (ν. 2690/1999).  

Κώδικασ Διοικητικόσ Δικονομύασ (ν. 2717/1999). 

Π.Δ. 18/1989 (περύ υμβουλύου τησ Επικρατεύασ). 

πηλιωτόπουλοσ, Επ., Εγχειρίδιο υνταγματικού Δικαίου, τόμοσ Ι (2017), τόμοσ ΙΙ (2015), 

Αθόνα: Νομικό Βιβλιοθόκη. 

Δαγτόγλου, Π. (2012). Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. Αθόνα: ϊκκουλασ. 

Δαγτόγλου, Π. (2014). Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο. Αθόνα: ϊκκουλασ. 

Λαζαρϊτοσ, Π. (2018). Διοικητικό Δικονομικό Δύκαιο. Αθόνα: Νομικό Βιβλιοθόκη. 

Γϋροντασ,  Α., Λύτρασ,  ., Παυλόπουλοσ,  Π., ιούτη, Γλ. & Υλογαύτησ, . (2018). 

Διοικητικό Δίκαιο. Αθόνα: ϊκκουλασ. 

 

Ενδεικτικό ςυμπληρωματικό διδακτικό υλικό    

Πρακτικϊ θϋματα διοικητικού δικαύου. 

Υϊκελοι με δικαςτικϋσ αποφϊςεισ.   
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3.3. ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (21+2 ώρεσ, 1, 5 ECTS) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

κοπόσ του μαθόματοσ εύναι η εξοικεύωςη  του ςπουδαςτό με τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ του 

δημοςιοώπαλληλικού δικαύου, δεδομϋνου ότι το δημοςιοώπαλληλικό δύκαιο εύναι το 

δύκαιο το οπούο ρυθμύζει την υπηρεςιακό κατϊςταςη του δημοςύου υπαλλόλου. 

Ειδικότερα, το ςτϋλεχοσ τησ δημόςιασ διούκηςησ πρϋπει να εύναι εξοικειωμϋνο με τισ 

βαςικϋσ ρυθμύςεισ που διϋπουν την υπηρεςιακό του κατϊςταςη, ώςτε να γνωρύζει τόςο 

τα δικαιώματα όςο και τισ υποχρεώςεισ του. Οι ώρεσ κατανϋμονται ςε θεωρητικό 

διδαςκαλύα και ςε πρακτικϋσ εφαρμογϋσ των θεωρητικών γνώςεων (π.χ. επύλυςη 

πρακτικών ζητημϊτων και μελϋτη δικαςτικών αποφϊςεων). 

 

υνοπτική περιγραφή και θεματικέσ ενότητεσ    

Σο μϊθημα περιλαμβϊνει την ανϊλυςη, ιδύωσ μϋςα από τον Δημοςιοώπαλληλικό Κώδικα 

και τη ςχετικό νομολογύα του υμβουλύου τησ Επικρατεύασ και των διοικητικών 

δικαςτηρύων, των ρυθμύςεων που διϋπουν την υπηρεςιακό κατϊςταςη του δημοςύου 

υπαλλόλου. Η διδαςκαλύα θα αφορϊ κυρύωσ την κατϊρτιςη και τη λύςη τησ 

δημοςιοώπαλληλικόσ ςχϋςησ (προςόντα και κωλύματα διοριςμού, πρϊξη διοριςμού, 

ϋκπτωςη και απόλυςη δημοςύου υπαλλόλου), τισ υποχρεώςεισ των δημοςύων 

υπαλλόλων (ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ ανϊλυςησ τησ αςτικόσ ευθύνησ τουσ), των 

δικαιωμϊτων τουσ και των κυριότερων πρϊξεων υπηρεςιακών μεταβολών (π.χ. 

απόςπαςη, μετϊθεςη, μετϊταξη). Ιδιαύτερη ϋμφαςη πρϋπει να δοθεύ ςτο πειθαρχικό 

δύκαιο των δημοςύων υπαλλόλων (θεμελιώδεισ αρχϋσ τησ πειθαρχικόσ διαδικαςύασ, 

πειθαρχικϊ παραπτώματα και ποινϋσ, αρμόδια πειθαρχικϊ όργανα, δικαιώματα του 

πειθαρχικώσ διωκόμενου, τρόποσ διεξαγωγόσ τησ πειθαρχικόσ διαδικαςύασ).   

Σρόποσ αξιολόγηςησ: Γραπτή εξέταςη  

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία  

Δημοςιοώπαλλικόσ Κώδικασ (ν. 3528/2007).  

Κτιςτϊκη, ., Κονδύλησ, Β. & Σζιρϊκη, Ε. (2018), Τπαλληλικόσ Κώδικασ. Ερμηνεία κατ’ 

άρθρο. Αθόνα: Νομικό Βιβλιοθόκη. 

Παναγόπουλοσ Θ. (2014). Δημόςιο Τπαλληλικό Δίκαιο. Αθόνα: ταμούλησ. 

πηλιωτόπουλοσ, Επ. & Φρυςανθϊκησ, Φ. (2017). Βαςικοί Θεςμοί Δημοςιοώπαλληλικού 

Δικαίου. Αθόνα: Νομικό Βιβλιοθόκη. 

υμεωνύδησ, Ι. & Σϊχοσ, Α. (2007). Ερμηνεία Τπαλληλικού Κώδικα. Αθόνα: ϊκκουλασ. 
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Ενδεικτικό ςυμπληρωματικό διδακτικό υλικό    

Πρακτικϊ θϋματα διοικητικού δικαύου. 

Υϊκελοι με δικαςτικϋσ αποφϊςεισ, ιδύωσ επύ πειθαρχικών υποθϋςεων.   

 

3.4. ΕΝΨΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΚΑΙΟ (21+2 ώρεσ, 2 ECTS33) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

κοπόσ του μαθόματοσ εύναι η εξοικεύωςη  του ςπουδαςτό με τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ του 

ενωςιακού δικαύου (του δικαύου τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ) και του διεθνούσ δικαύου. 

τη ςύγχρονη εποχό ϋνα πολύ ςημαντικό (από ουςιαςτικό και ποςοτικό ϊποψη) τμόμα 

των ιςχυόντων κανόνων δικαύου προϋρχεται από το δύκαιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 

και το διεθνϋσ δύκαιο. Σο ςτϋλεχοσ τησ δημόςιασ διούκηςησ θα κληθεύ να τα εφαρμόςει 

και επιπλϋον ενδϋχεται κατϊ τη διϊρκεια τησ ςταδιοδρομύασ του να εκπροςωπόςει τη 

χώρα μασ ςε διεθνεύσ οργανιςμούσ, ό ςε όργανα τησ Ευρωπαώκόσ ϋνωςησ. Για αυτό θα 

πρϋπει να γνωρύζει τουσ βαςικούσ θεςμούσ των ωσ ϊνω δικαύων και τη ςχϋςη μεταξύ 

διεθνούσ-ευρωπαώκόσ και εθνικόσ ϋννομησ τϊξησ. Οι ώρεσ κατανϋμονται ςε θεωρητικό 

διδαςκαλύα και πρακτικϋσ εφαρμογϋσ των θεωρητικών γνώςεων (π.χ. επύλυςη 

πρακτικών ζητημϊτων και μελϋτη δικαςτικών αποφϊςεων). 

 

υνοπτική περιγραφή και θεματικέσ ενότητεσ    

Όςον αφορϊ το ενωςιακό δύκαιο, το μϊθημα περιλαμβϊνει τη διδαςκαλύα των 

θεμελιωδών αρχών και των βαςικών υνθηκών που διϋπουν το ενωςιακό δύκαιο 

(ςυμπεριλαμβανομϋνου και του Φϊρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ). Περιλαμβϊνει επύςησ τη διδαςκαλύα του πρωτογενούσ και δευτερογενούσ 

δικαύου τησ Ε.Ε.  και την νομοθετικό παραγωγό και ιςχύ των κανονιςμών, οδηγιών και 

ϊλλων νομοθετικών πρϊξεων τησ Ε.Ε. ςτην ελληνικό ϋννομη τϊξη, ςύμφωνα με το 

ύνταγμα και την υνθόκη για τη Λειτουργύα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. το μϊθημα θα 

αναλυθούν οι κυριότεροι τομεύσ δημοςύων πολιτικών ςτουσ οπούουσ εφαρμόζεται το 

ενωςιακό δύκαιο, με αναφορϊ ςτα ςημαντικότερα όργανα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, η 

λειτουργύα των οπούων θα παρουςιαςτεύ ςε ειδικό εργαςτόριο. Ιδιαύτερη αναφορϊ 

γύνεται ςτην επύδραςη τησ ΕΕ ςτουσ κανόνεσ εθνικού δικαύου των διοικητικών 

ςυμβϊςεων, των δημοςύων επιχειρόςεων και του ανταγωνιςμού, των κρατικών 

ενιςχύςεων αλλϊ και τησ ευθύνησ του κρϊτουσ από παρϊβαςη του δικαύου τησ 

Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

                                                           
33 υνυπολογύζονται και τα δύο εργαςτόρια, δώδεκα ωρών ςυνολικϊ, για τουσ ευρωπαώκούσ θεςμούσ και τη 
διαπραγμϊτευςη, καθώσ αποτελούν παρακολούθημα του μαθόματοσ.  
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Όςον αφορϊ το διεθνϋσ δύκαιο, το μϊθημα θα πρϋπει να ειςαγϊγει τον ςπουδαςτό ςτισ 

βαςικϋσ ϋννοιεσ του διεθνούσ δικαύου και ςτο πωσ το δύκαιο αυτό μετατρϋπεται ςε 

εςωτερικό ελληνικό δύκαιο με βϊςη και το ϊρθρο 28 του ελληνικού υντϊγματοσ. 

Ιδιαύτερη ϋμφαςη πρϋπει να δοθεύ ςτισ διεθνεύσ ςυμβϊςεισ προςταςύασ των θεμελιωδών 

δικαιωμϊτων και ιδύωσ ςτην Ευρωπαώκό ύμβαςη Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου, όπωσ 

επύςησ και ςε πτυχϋσ του δημοςύου δικαύου.     

Σρόποσ αξιολόγηςησ: Γραπτή εξέταςη 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία  

Κανελλόπουλοσ, Π. (2010). Σο Δίκαιο τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ. Αθόνα: ϊκκουλασ. 

Ρούκουνασ, Ε. (2015). Δημόςιο Διεθνέσ Δίκαιο. Αθόνα: Νομικό Βιβλιοθόκη.  

ιςιλιϊνοσ, Λ.-Α. (2017). Ευρωπαΰκή ύμβαςη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (κατ’ άρθρο 

ερμηνεία). Αθόνα: Νομικό Βιβλιοθόκη. 

Φριςτιανόσ, Β. (2010). Ειςαγωγή ςτο Δίκαιο τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ. Αθόνα: Νομικό 

Βιβλιοθόκη. 

υνθόκη για την Ευρωπαώκό Ϊνωςη-υνθόκη για τη Λειτουργύα τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ. 

Φϊρτησ των Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

Ευρωπαώκό ύμβαςη Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου. 

 

Ενδεικτικό ςυμπληρωματικό διδακτικό υλικό    

Πρακτικϊ θϋματα από το ενωςιακό και διεθνϋσ δύκαιο. 

Υϊκελοι με δικαςτικϋσ αποφϊςεισ των δικαςτηρύων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ με 

ενδιαφϋρον για τη δημόςια διούκηςη, όπωσ και του Ευρωπαώκού Δικαςτηρύου 

Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου.   

Υϊκελοσ παραγωγόσ και ενςωμϊτωςησ ευρωπαώκόσ οδηγύασ ςτο ελληνικό δικαιώκό 

ςύςτημα.  

 

3.5. ΔΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΤΓΦΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ 

ΚΡΑΣΟΤ (24+2 ώρεσ, 1,5  ECTS) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

κοπόσ του μαθόματοσ εύναι η ειςαγωγό των ςπουδαςτών ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ των 

οικονομικών του δημόςιου τομϋα και ςτην ανϊλυςη των οικονομικών λειτουργιών του 

κρϊτουσ. Σο μϊθημα αυτό ϋρχεται να ςυςτηματοποιόςει γνώςεισ που κατϋχουν οι 

ςπουδαςτϋσ από τον ειςαγωγικό διαγωνιςμό και να τουσ προετοιμϊςει για τα ειδικϊ 
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μαθόματα που ακολουθούν, τα οπούα προώποθϋτουν καλό γνώςη και κατανόηςη 

θεωρητικών εννοιών τησ δημόςιασ οικονομικόσ καθώσ και των ςύγχρονων 

εκδηλώςεων και μορφών παρϋμβαςησ του κρϊτουσ ςτην οικονομικό δραςτηριότητα.    

 
υνοπτική περιγραφή και θεματικέσ ενότητεσ    

Σο μϊθημα αυτό θα καλύψει τόςο ζητόματα θεωρύασ, όςο και ζητόματα πολιτικόσ και 

θα περιλαμβϊνει και την παρουςύαςη και ςυζότηςη ενόσ επύκαιρου θϋματοσ 

δημοςιονομικόσ πολιτικόσ. τα θϋματα που αναπτύςςονται περιλαμβϊνονται: ο 

μηχανιςμόσ τησ αγορϊσ και η ανϊγκη παρϋμβαςησ του κρϊτουσ ςτην οικονομικό 

δραςτηριότητα, οριςμόσ και μϋγεθοσ του δημόςιου τομϋα, θεωρύα των δημοςύων 

αγαθών, εξωτερικϋσ επιδρϊςεισ, παρουςύαςη των βαςικών φορϋων με αρμοδιότητεσ επύ 

των δημοςύων οικονομικών και ανϊλυςη του ρόλου τουσ, κρατικόσ προώπολογιςμόσ και 

μεςοπρόθεςμο πλαύςιο δημοςιονομικόσ ςτρατηγικόσ, δημόςιεσ δαπϊνεσ, δημόςιο χρϋοσ, 

φόροι και φορολογικό ςύςτημα, δημόςιεσ επιχειρόςεισ, η χρηματοδότηςη τησ 

κοινωνικόσ πολιτικόσ και κοινωνικό αςφϊλιςη. Επιπλϋον, περιλαμβϊνονται αναφορϋσ 

ςτισ τρϋχουςεσ δημοςιονομικϋσ εξελύξεισ ςτην Ελλϊδα, καθώσ ςυνοπτικό παρουςύαςη 

και ςχολιαςμόσ βαςικών μεγεθών και διαδικαςιών κατϊρτιςησ, εκτϋλεςησ και 

παρακολούθηςησ του Κρατικού Προώπολογιςμού. Σϋλοσ, το μϊθημα αυτό περιλαμβϊνει 

ςυζότηςη ςε ϋνα επύκαιρο ζότημα δημοςιονομικόσ πολιτικόσ.      

Σρόποσ αξιολόγηςησ: Γραπτή εξέταςη 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία   

Γεωργακόπουλοσ Θ. (2012), Ειςαγωγή ςτη Δημόςια Οικονομική, Αθόνα: Μπϋνου. 

Δαλαμϊγκασ Β. (2010), Ειςαγωγή ςτη Δημόςια Οικονομική, Αθόνα: Κριτικό. 

Καρϊγιωργασ Δ. (1979), Δημόςια Οικονομικό 1 – Οι Οικονομικϋσ Λειτουργύεσ του 

Κρϊτουσ, Αθόνα: Παπαζόςησ. 

Σϊτςοσ Ν. (2012), Θεωρία των φόρων και Υορολογική Πολιτική, Αθόνα: Κριτικό. 

 

Ενδεικτικό ςυμπληρωματικό διδακτικό υλικό    

Ειςηγητικϋσ Εκθϋςεισ του Κρατικού Προώπολογιςμού τησ Ελλϊδασ 2018 και 2019. 

Μεςοπρόθεςμο Πλαύςιο Δημοςιονομικόσ τρατηγικόσ (ΜΠΔ) 2019-2022.    

Υϊκελοι για επύκαιρα ζητόματα δημοςιονομικόσ πολιτικόσ. 

Υϊκελοσ εκπαιδευτικού υλικού για την υποςτόριξη του θϋματοσ εργαςύασ.      
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3.6. ΔΗΜΟΙΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ  (21+2 

ώρεσ, 1,5 ECTS) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

κοπόσ αυτού του μαθόματοσ εύναι να ειςαγϊγει τουσ ςπουδαςτϋσ και τισ 

ςπουδϊςτριεσ ςτη θεωρύα και πολιτικό δημοςύων επενδύςεων καθώσ και ςτην 

παρουςύαςη και κριτικό επιςκόπηςη και αποτύμηςη των αναπτυξιακών προγραμμϊτων 

που υλοποιούνται ςτην Ελλϊδα. τόχοσ εύναι να αποκτόςουν οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ τισ 

γνώςεισ και δεξιότητεσ που θα τουσ επιτρϋπουν, ωσ ςτελϋχη τησ δημόςιασ διούκηςησ, να 

ςυμμετϋχουν ςε όλα τα ςτϊδια που αφορούν ςτον ςχεδιαςμό, την υλοπούηςη και 

αξιολόγηςη τησ αναπτυξιακόσ πολιτικόσ και των αναπτυξιακών προγραμμϊτων τησ 

χώρασ. 

 

υνοπτική περιγραφή και θεματικέσ ενότητεσ    

Οι δημόςιεσ επενδύςεισ αποτελούν το κατεξοχόν μϋςο ϊςκηςησ οικονομικόσ και 

αναπτυξιακόσ πολιτικόσ του ςύγχρονου κρϊτουσ. κοπόσ αυτού του μαθόματοσ εύναι 

να παρϋχει το θεωρητικό πλαύςιο και την πρακτικό εφαρμογό προγραμμϊτων και 

πολιτικών που αφορούν ςτισ δημόςιεσ επενδύςεισ. Σο μϊθημα προβαύνει ςε εκτενό 

ανϊλυςη των εθνικών και ςυγχρηματοδοτούμενων προγραμμϊτων δημοςύων 

επενδύςεων και του ρόλου τουσ ςτην εκπλόρωςη των ςτόχων τησ οικονομικόσ 

ανϊπτυξησ και ςυνοχόσ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη και ςτην Ελλϊδα.  

Οι θεματικϋσ ενότητεσ του μαθόματοσ αφορούν ςτα εξόσ: Οριςμού, ϋννοια και 

περιεχόμενο των δημοςύων επενδύςεων. Η εξϋλιξη των δημοςύων επενδύςεων διεθνώσ 

και ςτην Ελλϊδα, με αναφορϊ ςε διεθνό παραδεύγματα προγραμματιςμού τουσ (π.χ. 

πενταετό πλϊνα, γαλλικό παρϊδειγμα) και ςε ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα διεθνών 

επενδύςεων με ςημαύνουςα επύδραςη ςτην ανϊπτυξη. Η εξϋλιξη του αναπτυξιακού 

ςχεδιαςμού τησ Ελλϊδασ ςτο πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Οι διαςυνδϋςεισ του 

κρατικού προώπολογιςμού με τον προώπολογιςμό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ μϋςω των 

αναπτυξιακών προγραμμϊτων. Μορφϋσ χρηματοδότηςησ δημοςύων επενδύςεων και οι 

ςυμπρϊξεισ δημόςιου ιδιωτικού τομϋα (ΔΙΣ). Δημοςιονομικό αποκϋντρωςη και μορφϋσ 

χρηματοδότηςησ των δημοςύων επενδύςεων τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ. Σϋλοσ, το 

μϊθημα αυτό περιλαμβϊνει και πρακτικϋσ εφαρμογϋσ-ςυζητόςεισ ςχετικϊ με επύκαιρα 

ζητόματα δημοςύων επενδύςεων.    

Σρόποσ αξιολόγηςησ:  Γραπτή εξέταςη 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία   

Κλαουδϊτου Μ. (2009), Κρατικόσ Προώπολογιςμόσ, εκδόςεισ Αθόνα: Κριτικό.  
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Μητςόπουλοσ Κ., Μπαμπαλιούτασ Λ. (2014), Ευρωπαΰκή ολοκλήρωςη και περιφερειακή 

πολιτική, Αθόνα: ϊκκουλασ.  

Παπαδαςκαλόπουλοσ Αθ., Φριςτοφϊκησ Μ. (2009), Αναπτυξιακόσ Προγραμματιςμόσ, 

Αθόνα: Παπαζόςη. 

Πετρϊκοσ Γ. και Χυχϊρησ Γ. (2016), Περιφερειακή Ανάπτυξη ςτην Ελλάδα, 2η ϋκδοςη, 

Αθόνα: Κριτικό. 

Πολύζοσ . (2011), Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αθόνα: Κριτικό. 

κϊγιαννησ Π. και Καπαρόσ Γ. (2014), “Σα ϋργα υποδομών ςτην Ελλϊδα και η παρουςύα 

των μεγϊλων ϋργων μεταφορικών υποδομών: μεταβαλλόμενα υποδεύγματα και 

προτεραιότητεσ”, Αειχώροσ τ. 18, 12-65. 

 

Ενδεικτικό ςυμπληρωματικό διδακτικό υλικό    

Εκθϋςεισ για την πολιτικό ςυνοχόσ τησ ΕΕ.  

ΕΠΑ 2014-2020.  

Υϊκελοι ςχετικϊ με επύκαιρα ζητόματα δημοςύων επενδύςεων. 

Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (2013) Θϋματα 

Δημοςύων Επενδύςεων, Εκπαιδευτικό υλικό ςεμιναρύου δημοςύων επενδύςεων.   

 

3.7. Η ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΓΚΡΟΣΗΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ  

 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Σο μϊθημα ειςϊγει τουσ ςπουδαςτϋσ ςτην ιςτορικό εξϋλιξη τησ ελληνικόσ δημόςιασ 

διούκηςησ και ςτισ κεντρικϋσ αλλαγϋσ που γνώριςε το πλαύςιο οργϊνωςησ και 

λειτουργύασ του διοικητικού μηχανιςμού ςτον εικοςτό αιώνα.  τόχοσ εύναι η 

κατανόηςη των βαςικών μεταρρυθμύςεων που διαμόρφωςαν τα χαρακτηριςτικϊ τησ 

ελληνικόσ δημόςιασ διούκηςησ μϋχρι ςόμερα και τησ επύδραςησ των ευρύτερων 

κοινωνικών και πολιτικών εξελύξεων ςτη διαδικαςύα αυτό.   

υνοπτική περιγραφή και θεματικέσ ενότητεσ    

Σο πρώτο μϋροσ του μαθόματοσ (ενότητεσ 1-5) μελετϊ τισ βαςικϋσ ιςτορικϋσ 

μεταρρυθμύςεισ και μεταβολϋσ τησ ελληνικόσ δημόςιασ διούκηςησ την εποχό του 

Ελευθερύου Βενιζϋλου, ςτη μετεμφυλιακό περύοδο και ςτα χρόνια τησ μεταπολύτευςησ.  

Σο δεύτερο μϋροσ (ενότητεσ 6-10) επικεντρώνει την προςοχό ςτισ βαςικϋσ διαθρωτικϋσ 

προκλόςεισ και τα προβλόματα που η ελληνικό δημόςια διούκηςη αντιμετωπύζει, ιδύωσ 

από το 1974 μϋχρι ςόμερα.  Σα ζητόματα αυτϊ προςδιορύζονται ωσ: ο εκδημοκρατιςμόσ, 

ο εκςυγχρονιςμόσ και ο εξευρωπαώςμόσ τησ δημόςιασ διούκηςησ· ο ςυγκεντρωτιςμόσ 
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και η αποκϋντρωςη· η διοικητικό αποτελεςματικότητα και η αποδοτικότητα· η ςχϋςη 

πολιτικόσ και διοικητικόσ ςφαύρασ, η διαφθορϊ και η διαφϊνεια· η ςχϋςη με τον πολύτη· 

η ανοικτό διακυβϋρνηςη και οι μηχανιςμού ελϋγχου – λογοδοςύασ τησ διούκηςησ.  

Απώτεροσ ςτόχοσ αυτόσ τησ προςϋγγιςησ εύναι η ανϊπτυξη μιασ κριτικόσ οπτικόσ που 

να διακρύνει μϋςα από τισ αδυναμύεσ του παρελθόντοσ τισ προοπτικϋσ μελλοντικών 

μεταρρυθμύςεων.        

Σρόποσ αξιολόγηςησ: υνεχήσ αξιολόγηςη (40%) και γραπτή εξέταςη (60%). 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

Βενετςανοπούλου Γ. Μ., (2014). Κακοδιούκηςη και Διαφθορϊ ςτη Δημόςια Διούκηςη: 

Ελεγκτικού Μηχανιςμού, Αθόνα – Θεςςαλονύκη: ϊκκουλασ. 

Μακρυδημότρησ Α. (1999). Διοίκηςη και Κοινωνία, η Δημόςια Διοίκηςη ςτην Ελλάδα. 

Αθόνα: Θεμϋλιο. 

Μακρυδημότρησ, Α. & Μιχαλόπουλοσ N. (επιμ.) (2000). Εκθέςεισ εμπειρογνωμόνων για 

τη Δημόςια Διοίκηςη, 1950-1998. Αθόνα: Παπαζόςησ.  

Παςςϊσ, Α. (2012). Η Εθνική Δημόςια Διοίκηςη ςτην Ευρωπαΰκή Ενωςιακή Πολιτική 

Διαδικαςία. Αθόνα: Παπαζόςησ.  

Πελαγύδησ, Θ. (επ.) (2005). Η Εμπλοκή των Μεταρρυθμίςεων ςτην Ελλάδα, Αθόνα: 

Παπαζόςησ . 

πανού, Κ. (2001). Ελληνική Διοίκηςη και Ευρωπαΰκή Ολοκλήρωςη. Αθόνα: Παπαζόςησ.  

πανού, Κ. (επ.) (2018). Μεταρρυθμίςεισ ςτη Δημόςια Διοίκηςη ςτη διάρκεια τησ κρίςησ: 

Επιςκόπηςη, Περιγραφή, Αποτίμηςη. Αθόνα: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαώκόσ και 

Εξωτερικόσ Πολιτικόσ.  

Σςουκαλϊσ, Κωνςταντύνοσ (1993) «‘Σςαμπατζόδεσ’ ςτη χώρα των θαυμϊτων. Περύ 

Ελλόνων ςτην Ελλϊδα», Ελληνική Επιθεώρηςη Πολιτικήσ Επιςτήμησ, τομ.1, ς.9-

52 . 

 

Ενδεικτικό ςυμπληρωματικό διδακτικό υλικό. 

ΟΟΑ (2012). Ελλάδα: Επιθεώρηςη τησ Κεντρικήσ Διοίκηςησ. Παρύςι: ΟΟΑ. 

 

3.8. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΚΗΗ 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

τόχοσ του μαθόματοσ εύναι να ειςαγϊγει τουσ ςπουδαςτϋσ και τισ ςπουδϊςτριεσ ςτα 

κύρια ςυςτόματα δημόςιασ διούκηςησ ςτον κόςμο και να τουσ παρϊςχει τα ςυγκριτικϊ 
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εργαλεύα με τα οπούα θα μπορούν να αναλύουν και να αξιολογούν τισ ομοιότητεσ και 

διαφορϋσ τουσ.   

 

υνοπτική περιγραφή και θεματικέσ ενότητεσ    

το πρώτο μϋροσ (ενότητεσ 1-5), οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ θα διδαχθούν τισ γενικϋσ αρχϋσ 

τησ υγκριτικόσ Δημόςιασ Διούκηςησ και τα βαςικϊ κριτόρια ςύγκριςησ που εφαρμόζει 

αυτόσ ο κλϊδοσ ςπουδών για την ανϊλυςη διαφορετικών εθνικών ςυςτημϊτων 

διούκηςησ.  το δεύτερο μϋροσ (ενότητεσ 5-9), το μϊθημα θα ςτραφεύ προσ την 

εμπειρικό ςύγκριςη ενόσ αριθμού εθνικών ςυςτημϊτων διούκηςησ, με ςκοπό την 

καλύτερη κατανόηςό τησ οργϊνωςησ και του χαρακτόρα τουσ.  Σα εμπειρικϊ 

παραδεύγματα προϋρχονται από τρεισ κατηγορύεσ.  Πρώτον, από εθνικϊ ςυςτόματα με 

μακρϊ παρϊδοςη διούκηςησ που δημιούργηςαν διεθνό πρότυπα (Γαλλύα, Βρετανύα, 

Γερμανύα).  Δεύτερο, από περιπτώςεισ που θεωρούνται κατϊ κοινό ομολογύα οι 

επιτυχϋςτερεσ ςτισ μϋρεσ μασ (Καναδϊσ, κανδιναβικϋσ Φώρεσ).  Σρύτο, από 

γραφειοκρατικϊ ςυςτόματα του Ευρωπαώκού νότου, που παρουςιϊζουν ιδιομορφύεσ 

παρόμοιεσ με εκεύνεσ τησ Ελλϊδασ (Ιςπανύα, Ιταλύα).  Απώτεροσ ςκοπόσ του μαθόματοσ 

εύναι να αναπτύξει ςτουσ ςπουδαςτϋσ και ςτισ ςπουδϊςτριεσ τισ απαιτούμενεσ 

ικανότητεσ ανϊλυςησ, αξιολόγηςησ και κριτικόσ που θα τουσ επιτρϋπουν να κατανοούν 

καλύτερα το δικό τουσ ςύςτημα διούκηςησ και τισ ιδιαιτερότητϋσ του ςε ςχϋςη με τα 

ϊλλα εθνικϊ ςυςτόματα.  Γι’ αυτό, η τελευταύα ενότητα εςτιϊζεται ςτη αποτύμηςη τησ 

ελληνικόσ δημόςιασ διούκηςησ μϋςα από τα ςυγκριτικϊ κριτόρια που διδϊςκονται ςτο 

μϊθημα.  

Σρόποσ αξιολόγηςησ: υνεχήσ αξιολόγηςη (40%) και γραπτή εξέταςη (60%). 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

Chandler, J.A. [επιμ.] (2003). Δημόςια Διοίκηςη: υγκριτική Ανάλυςη, Αθόνα: Παπαζόςησ. 

Farazmand, A. [επιμ.] (2001) Handbook of Comparative and Development Public 

Administration, 2η ϋκδοςη, Νϋα Τόρκη: Routledge.  

Hague, R. & Harrop, M. (2005). υγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηςη. Αθόνα: Κριτικό. 

Kuhlmann, S. & Wollmann, H. (2014). Introduction to Comparative Public Administration: 

Administrative Systems and Reforms in Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 

Lind, N. & Lawrence J. (επιμ.) (2006). Comparative Public Administration: The Essential 

Readings. Bingley: Emerald. 

Ongaro, E. (2009). Public Management Reform and Modernization: Trajectories of 

Administrative Change in Italy, France, Greece, Portugal, and Spain. Cheltenham, 

UK: Edward Elgar. 
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Peters, G. (2010), The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public 

Administration, 6η ϋκδοςη, Abingdon: Routledge. 

 

3.9. ΑΡΦΕ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ  

 

κοπόσ και ςτόχοσ 

κοπόσ του μαθόματοσ εύναι να εξοικειώςει τουσ ςπουδαςτϋσ και τισ ςπουδϊςτριεσ με 

τισ αρχϋσ τησ χρηςτόσ και αποτελεςματικόσ διούκηςησ των δημοςύων οργανιςμών, τα 

βαςικϊ μοντϋλα διούκηςησ, οργϊνωςησ και ςτρατηγικού ςχεδιαςμού. Επιδιώκεται 

επύςησ οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ να αντιληφθούν τισ δεξιότητεσ που απαιτούνται για την 

διούκηςη δημοςύων οργανιςμών, τισ οπούεσ θα αναπτύξουν ςτισ επόμενεσ φϊςεισ του 

προγρϊμματοσ.   

Με το πϋρασ του μαθόματοσ, αναμϋνεται οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ :  

• να ϋχουν κατανοόςει την οργανωςιακό δομό και τισ αρχϋσ του επιχειρηςιακού 

ςχεδιαςμού των δημοςύων οργανιςμών,  

• να αποδϋχονται και να διαχειρύζονται αποτελεςματικϊ την «αλλαγό» ωσ 

προαπαιτούμενο των μεταρρυθμιςτικών δρϊςεων τησ Δημόςιασ Διούκηςησ·  

• να ϋχουν προςεγγύςει βαςικϊ μοντϋλα και εργαλεύα διούκηςησ (όπωσ τη 

μϋτρηςη και την αξιολόγηςη ποιότητασ και απόδοςησ), με ςτόχο την 

αποτελεςματικότητα του ϋργου των δημοςύων υπηρεςιών προσ όφελοσ τησ κοινωνύασ 

και του δημοςύου ςυμφϋροντοσ.  

 

υνοπτική περιγραφή και θεματικέσ ενότητεσ    

Σο περιεχόμενο του μαθόματοσ καλύπτει τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ οργανωςιακόσ δομόσ 

και κουλτούρασ των δημοςύων οργανιςμών. Εξετϊζονται οι αρχϋσ τησ οργανωςιακόσ 

αλλαγόσ, ςε ςυνϊρτηςη με τον ρόλο τησ ηγεςύασ και τα μοντϋλα διούκηςησ δημοςύων 

οργανιςμών, από τη διούκηςη απόδοςησ ςτη ςτρατηγικό και την ολιςτικό διούκηςη. 

Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτην καινοτομύα όπωσ και ςτη διαφϊνεια και τη λογοδοςύα. 

Μϋςα από θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ και μελϋτεσ περύπτωςησ, οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ 

αποκτούν γνώςεισ και δεξιότητεσ που τουσ επιτρϋπουν να ηγούνται τησ αλλαγόσ, 

διαρθρώνοντασ και καθορύζοντασ ϋνα πλαύςιο εργαςύασ ςτον οργανιςμό, θϋτοντασ 

ςτόχουσ και αποτιμώντασ την επύτευξό τουσ και επικοινωνώντασ και αλληλεπιδρώντασ 

αποτελεςματικϊ με το περιβϊλλον τουσ. Σο μϊθημα εςτιϊζει επύςησ ςτισ αξύεσ του 

δημοςύου τομϋα τισ οπούεσ οφεύλουν να υπηρετούν και να προϊγουν διαρκώσ και 

ςυςτηματικϊ όλοι οι δημόςιοι υπϊλληλοι.  
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Σρόποσ αξιολόγηςησ: υνεχήσ αξιολόγηςη (30%) και ατομική εργαςία (70%).  
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία  

Bianchi, C., Borgonovi, El., Anessi – Pessina, E.  (2018) Outcome-based performance 

management in the public sector, Switzerland : Springer International Publishing 

AG. 

Γεωργόπουλοσ, Ν. Β. (2002) τρατηγικό Μάνατζμεντ. Αθόνα: Εκδόςεισ Μπϋνου. 

Καρβούνησ Α. (επιμ.) (2018) Ποιότητα τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ. Μια Εργαλειοθήκη για 

τουσ Επαγγελματίεσ,  Αθόνα: Τπουργεύο Εςωτερικών (Μετϊφραςη του Mackie, I. 

(2015) Quality of Public Administration: A Toolbox for Practitioners. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union).   

Κϋφησ, Ν., Β. (2005) Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βαςικέσ Αρχέσ για ύγχρονεσ 

Οικονομικέσ Μονάδεσ, Αθόνα: Κριτικό. 

Koontz H., O'Donnell C. (1984) Οργάνωςη και Διοίκηςη, Αθόνα: Παπαζόςησ. 

Μακρυδημότρησ Α. και Πραβύτα Μ., Η. (2012) Δημόςια Διοίκηςη: ςτοιχεία διοικητικήσ 

οργάνωςησ, 5η ϋκδοςη, Αθόνα – Θεςςαλονύκη : ϊκκουλα. 

Ongaro, E., Van Thiel, S. (eds) (2018) The Palgrave Handbook of Public Administration 

and Management in Europe, London: Macmillan Publishers Ltd. 

Pollitt, C., Bouckaert, G. (2017) Public Μanagement Ρeform. Α Comparative Αnalysis  into 

the Αge of Αusterity (4th Edition), Oxford: Oxford University Press. 

 

Ενδεικτικό ςυμπληρωματικό διδακτικό υλικό 

ΟΟΑ (2012). Ελλάδα: Επιθεώρηςη τησ Κεντρικήσ Διοίκηςησ. Παρύςι: ΟΟΑ. 

Επιτροπό των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (2001) Ευρωπαώκό Διακυβϋρνηςη – Λευκό 

Βύβλοσ.  

 

3.10. ΤΝΣΑΞΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΓΓΡΑΥΨΝ 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Σα δημόςια ϋγγραφα αποτελούν τον πυρόνα τησ επικοινωνύασ των δημοςύων 

υπηρεςιών με τουσ πολύτεσ και με τισ ϊλλεσ δημόςιεσ υπηρεςύεσ. κοπόσ του μαθόματοσ 

εύναι να αποκτόςουν οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ τισ απαιτούμενεσ γνώςεισ και δεξιότητεσ 

για τη ςύνταξη νόμιμων και εύληπτων εγγρϊφων, την ηλεκτρονικό μορφοπούηςη, 

διακύνηςη και την αρχειοθϋτηςό τουσ. το μϊθημα δύνεται ϋμφαςη ςτην ορθό και 

ακριβό χρόςη τησ νϋασ ελληνικόσ. υμπληρωματικϊ προσ το μϊθημα διοργανώνεται 
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ειδικό εργαςτόριο ςχετικϊ με τισ γενικϋσ και τισ ειδικϋσ νομοτεχνικϋσ αρχϋσ κατϊρτιςησ 

κανονιςτικών πρϊξεων.  

υνοπτική περιγραφή και θεματικέσ ενότητεσ    

Σο μϊθημα αποτελεύ παρακολούθημα και πρακτικό εφαρμογό του Διοικητικού δικαύου 

και διεξϊγεται εργαςτηριακϊ ςε αύθουςα υπολογιςτών. Διαρθρώνεται ενδεικτικϊ ςτισ 

παρακϊτω ενότητεσ, οι οπούεσ αφορούν το περιεχόμενο και τη μορφό τουσ:  

2. Βαςικϋσ ϋννοιεσ: αλληλογραφύα - ϋγγραφο - ςχϋδιο  -ςυντϊκτησ - υπογραφό - 

ςυνυπογραφό - διαβϊθμιςη - προτεραιότητα - ειδικό μεταχεύριςη – διεκπεραύωςη· 

προώποθϋςεισ εγκυρότητασ του εγγρϊφου.  

3. Εύδη διοικητικών εγγρϊφων: ευρεύασ χρόςησ ϋγγραφο - ειςόγηςη - απόφαςη -

εγκύκλιοσ - διαταγό - ςημειώματα (υπηρεςιακϊ – ενημερωτικϊ) - αιτόςεισ / 

αναφορϋσ των υπαλλόλων - αιτόςεισ / διοικητικϋσ προςφυγϋσ και αναφορϋσ 

πολιτών – τηλεγρϊφημα και τηλεομοιότυπο - ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο – πρακτικϊ.  

4. Δομό διοικητικού εγγρϊφου: αποςτολϋασ εγγρϊφου - ςτοιχεύα επικοινωνύασ του 

εκδότη - βαθμόσ αςφαλεύασ - βαθμόσ προτεραιότητασ - χρόνοσ διατόρηςησ του 

εγγρϊφου ςτο αρχεύο - τόποσ και χρονολογύα ϋκδοςησ του εγγρϊφου - αριθμόσ 

πρωτοκόλλου - Αποδϋκτεσ για ενϋργεια,  κοινοπούηςη, εςωτερικό διανομό – Σο 

κυρύωσ κεύμενο (ειςαγωγό, κύριο θϋμα, ςυμπερϊςματα, προτϊςεισ) – Οι υπογραφϋσ 

– Οι ςφραγύδεσ – Σα ςυνημμϋνα – Σα παραρτόματα.  

5. Διακύνηςη διοικητικών εγγρϊφων: ειςερχόμενα – εξερχόμενα, ηλεκτρονικό 

διακύνηςη εγγρϊφων - ηλεκτρονικό πρωτόκολλο· εθιμοτυπύα ηλεκτρονικόσ 

αλληλογραφύασ.   

6. Εργαςύεσ αρχειοθϋτηςησ (φυςικό αντικεύμενο και ηλεκτρονικό αρχειοθϋτηςη): 

ταξινόμηςη (βαςικϊ ςυςτόματα ταξινόμηςησ και διαβϊθμιςη) – κωδικοπούηςη και 

ευρετηρύαςη υποθϋςεων – θεματολόγιο – ταξιθϋτηςη – αρχειοθϋτηςη / εκκαθϊριςη 

αρχεύων. 

Σρόποσ αξιολόγηςησ: Γραπτή εξέταςη.  

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

ΤΠΕΔΔΑ, Κανονιςμόσ Επικοινωνίασ Δημοςίων Τπηρεςιών, Δεύτερη ϋκδοςη 

ςυμπληρωμϋνη, Εθνικό Συπογραφεύο, Αθόνα 2003. 

ΤΔιΜΗΔ, Ρυθμίςεισ για το Ηλεκτρονικό Δημόςιο Έγγραφο, ΥΕΚ 1317/Β΄/2012.  

Διοργανικό εγχειρύδιο ςύνταξησ κειμϋνων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, 

http://publications.europa.eu/code/el/el-000100.htm (10.11.2018). 

Ν. 3469/2006, όπωσ ιςχύει ςόμερα. 

http://publications.europa.eu/code/el/el-000100.htm
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Ν. 4316/14, αρ. 67.  

Τπ’ αριθμ. Γ39682/28.04.2015 εγκύκλιοσ του Αναπληρωτό Τπουργού Εςωτερικών και 

Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ. 

 

3.11. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΧΗΥΙΑΚΟ ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΜΟ   

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

κοπόσ του μαθόματοσ εύναι η παροχό γνώςεων μϋςα από τισ διαλϋξεισ και δεξιοτότων 

μϋςα από τισ εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ και τισ ενδιϊμεςεσ εργαςύεσ για  μια 

ολοκληρωμϋνη προςϋγγιςη θεμϊτων που ϊπτονται τόςο θεμελιωδών εννοιών, αλλϊ και 

δημόςιων πολιτικών, ςτρατηγικών και εργαλεύων τησ Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ και 

του Χηφιακού Μεταςχηματιςμού. Οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ με την ολοκλόρωςη του 

μαθόματοσ θα ϋχουν αποκτόςεισ γνώςεισ και δεξιότητεσ που αφορούν ςύγχρονεσ 

εφαρμογϋσ και περιβϊλλοντα Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ και Χηφιακού 

Μεταςχηματιςμού. 

 Περιεχόμενο και θεματικέσ ενότητεσ   

Σο περιεχόμενο του μαθόματοσ καλύπτει τισ βαςικϋσ τεχνολογύεσ Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ, εξετϊζονται κρύςιμα και ςημαντικϊ θϋματα τόςο ςε Εθνικό, όςο και 

Ευρωπαώκό αλλϊ και Διεθνϋσ επύπεδο, Η παρουςύαςη των ςχετικών αντικειμϋνων 

αφορϊ τόςο τισ παρούςεσ ανϊγκεσ τησ Δημόςιασ Διούκηςησ όςο και τισ μελλοντικϋσ 

προοπτικϋσ και προκλόςεισ ςτην παροχό ηλεκτρονικών υπηρεςιών από την Δημόςια 

Διούκηςη. Όλα τα ανωτϋρω εξετϊζονται θεωρητικϊ μϋςω διαλϋξεων αλλϊ και πρακτικϊ 

μϋςω εργαςτηριών και ενδιϊμεςων πρακτικών εργαςιών, ενώ θα δοθεύ ιδιαύτερη 

ϋμφαςη ςτισ Εθνικϋσ και Ευρωπαώκϋσ πρωτοβουλύεσ.  

Σο μϊθημα διαρθρώνεται ςτισ παρακϊτω ενδεικτικϋσ θεματικϋσ ενότητεσ: Ϊννοιεσ, 

ςτόχοι, υπηρεςύεσ δεύκτεσ, πλεονεκτόματα, κρύςιμα ζητόματα και προκλόςεισ. 

Πρωτοβουλύεσ ςτο Ευρωπαώκό και Διεθνϋσ περιβϊλλον - Μοντϋλα, Επύπεδα, υμπρϊξεισ, 

Πλατφόρμεσ Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. ROI και κινητό Διακυβϋρνηςη. 

Πρωτοβουλύεσ ςτο Ελληνικό περιβϊλλον -Ηλεκτρονικϋσ Προμόθειεσ και Ηλεκτρονικϋσ 

Δημοπραςύεσ-Διαλειτουργικότητα και υπηρεςύεσ ενιαύασ εξυπηρϋτηςησ (one stop shop)-

Πλαύςιο πιςτοπούηςησ Δημόςιων διαδικτυακών τόπων και Εθνικϋσ πύλεσ-Αςφϊλεια 

Ηλεκτρονικών υναλλαγών-Ανοικτϊ Δεδομϋνα, Ανοικτό Διακυβϋρνηςη και Ηλεκτρονικό 

Δημοκρατύα 

Σρόποσ αξιολόγηςησ: υνεχήσ αξιολόγηςησ (30%) και ατομική εργαςία (70%).  

  



35 
 

Ενδεικτική βιβλιογραφία  

Αποςτολϊκησ Ι.Α., Λουκόσ Ε.Ν., Φϊλαρησ Ι.,(2008),  Ηλεκτρονική δημόςια διοίκηςη, 

Αθόνα: Παπαζόςη. 

Καπόπουλοσ Δ. (2016), Η ςυμβολή τησ Πληροφορικήσ ςτην Τγεία, Αθόνα: Δύαυλοσ. 

Πομπόρτςησ Α. (2006), Ειςαγωγή ςτην ηλεκτρονική διακυβέρνηςη, Αθόνα: Α. Σζιόλα. 

 

Ενδεικτικό ςυμπληρωματικό διδακτικό υλικό  

Πρωτοβουλύα για την Ανοικτό Διακυβϋρνηςη (OGP) 

Διεθνόσ Πρωτοβουλύα για τον Προώπολογιςμό (IBP) 

Η Διευκόλυνςη «υνδϋοντασ την Ευρώπη» 

Ελληνικό πλαύςιο διαλειτουργικότητασ και υπηρεςιών ηλεκτρονικών ςυναλλαγών 

 

3.12. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ   

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

κοπόσ του μαθόματοσ εύναι η παροχό γνώςεων μϋςα από τισ διαλϋξεισ και δεξιοτότων 

μϋςα από τα εργαςτόρια και τισ ενδιϊμεςεσ εργαςύεσ για μια ολοκληρωμϋνη προςϋγγιςη 

θεμϊτων που ϊπτονται τόςο θεμελιωδών όςο και περιςςότερο ςύνθετων εννοιών, αλλϊ 

και ακολουθούμενων πρακτικών, ςτρατηγικών και εργαλεύων ανϊπτυξησ 

Πληροφοριακών ςυςτημϊτων και Βϊςεων Δεδομϋνων. Οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ με την 

ολοκλόρωςη του μαθόματοσ θα ϋχουν αποκτόςεισ γνώςεισ και δεξιότητεσ για την 

ανϊπτυξη πληροφοριακών ςυςτημϊτων και την αλληλεπύδραςό τουσ με 

υποςτηρικτικϋσ ςε αυτϊ Βϊςεισ Δεδομϋνων. 

Περιεχόμενο και θεματικέσ ενότητεσ   

Σο περιεχόμενο του μαθόματοσ καλύπτει τισ βαςικϋσ τεχνολογύεσ για την ανϊπτυξη 

Πληροφοριακών υςτημϊτων και των υποςτηρικτών ςε αυτϊ Βϊςεων Δεδομϋνων. 

Εξετϊζονται κρύςιμα και ςημαντικϊ θϋματα που αφορούν ςτην διατύπωςη των 

προδιαγραφών, την ανϊλυςη απαιτόςεων, την ανϊλυςη και τον ςχεδιαςμό τησ 

διεπαφόσ και των υποςυςτημϊτων ενόσ Πληροφοριακού υςτόματοσ, και τϋλοσ την 

ανϊπτυξό του ώςτε να ανταποκρύνεται ςτισ αρχικϋσ προδιαγραφϋσ. Σαυτόχρονα θα 

εξεταςτούν θϋματα που αφορούν την υποςτηρικτικό Βϊςη Δεδομϋνων του 

Πληροφοριακού ςυςτόματοσ. Όλα τα ανωτϋρω εξετϊζονται θεωρητικϊ μϋςω διαλϋξεων 

αλλϊ όμωσ ςε ςημαντικό βαθμό πρακτικϊ μϋςω εργαςτηρύων και ενδιϊμεςων 

πρακτικών εργαςιών, που θα αφορούν αυτό καθ’εαυτό την ανϊπτυξη των διεπαφών, 

των υποςυςτημϊτων και τησ Βϊςησ Δεδομϋνων.  
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Σο μϊθημα διαρθρώνεται ςτισ παρακϊτω ενδεικτικϋσ θεματικϋσ ενότητεσ: 

Πληροφοριακϊ ςυςτόματα. Ολοκληρωμϋνα Πληροφοριακϊ υςτόματα. Πληροφοριακϊ 

υςτόματα Διούκηςησ. Αρχιτεκτονικϋσ. Πλατφόρμεσ Ανϊπτυξησ. Κύκλοσ ζωόσ ενόσ 

Πληροφοριακού υςτόματοσ-Μελϋτη κοπιμότητασ, Διατύπωςη Προδιαγραφών και 

Ανϊλυςη Απαιτόςεων ενόσ Πληροφοριακού υςτόματοσ-Ανϊλυςη και χεδύαςη 

διεπαφών, υποςυςτημϊτων. Επικοινωνύα με Βϊςεισ Δεδομϋνων. Διαγρϊμματα UML-

Ανϊπτυξη Διεπαφών και Τποςυςτημϊτων-Ανϊπτυξη και Διαχεύριςη Βϊςεων 

δεδομϋνων-Ϊλεγχοσ Καλόσ Λειτουργύασ και αποςφαλμϊτωςη-Σεκμηρύωςη, 

Επικαιροπούηςη, υντόρηςη Πληροφοριακών υςτημϊτων 

Ειδικϊ Θϋματα : Πληροφοριακϊ υςτόματα και Διαδύκτυο, θϋματα Επικοινωνύασ και 

Διαλειτουργικότητασ, Αναβϊθμιςησ Λογιςμικού, Ποιότητασ Δεδομϋνων 

Πληροφοριακών υςτημϊτων, Πληροφοριακϊ υςτόματα Διούκηςησ, Ευφυό 

Πληροφοριακϊ υςτόματα Διούκηςησ, κ.ο.κ. 

Σρόποσ αξιολόγηςησ: υνεχήσ αξιολόγηςη (30%) και ατομική εργαςία (70%) 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

Hoffer J. A., Valacich J. S., George J. F. (2014), Ανάλυςη και ςχεδίαςη πληροφοριακών 

ςυςτημάτων, Αθόνα: Σζιόλα. 

Laudon K.C., Laudon J. Price, (2014), Πληροφοριακά ςυςτήματα διοίκηςησ, Αθόνα: 

Κλειδϊριθμοσ. 

Γιαννακουδϊκησ Ε. Ι. (2009), υςτόματα βϊςεων δεδομϋνων SQL, Αθόνα: Μπϋνου. 

κουρλϊσ Φ. (2001), Τλοπούηςη εφαρμογών με γλώςςα SQL, Αθόνα: Νϋων Σεχνολογιών. 

Σαςόπουλοσ Α. (2005), Πληροφοριακά ςυςτήματα, Αθόνα: ταμούλη. 

 

Ενδεικτικό ςυμπληρωματικό διδακτικό υλικό 

Νϋα Πληροφοριακϊ υςτόματα ςτο G-Cloud τησ ΚτΠ Α.Ε., https://goo.gl/ZzWDuW  

Τπουργεύο Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ, Παρϊρτημα 1: λεπτομερόσ παρουςύαςη 

δρϊςεων ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ, http://www.opengov.gr/minreform/?p=1591  

Επιθεωρόςεισ δημόςιασ διακυβϋρνηςησ από τον ΟΟΑ. Ελλϊδα, μεταρρύθμιςη των 

προγραμμϊτων κοινωνικόσ πρόνοιασ, Αθόνα: ΟΟΑ. 

 

  

https://goo.gl/ZzWDuW
http://www.opengov.gr/minreform/?p=1591
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3.13. ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΨΑ 

 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Η πιςτοποιημϋνη ϊριςτη γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ, η οπούα αποτελεύ τη ςύγχρονη 

lingua franca, αποτελεύ προώπόθεςη ειςαγωγόσ ςτην ΕΔΔΑ. Ψςτόςο, εύναι γνωςτό 

αφενόσ ότι υπϊρχουν διαβαθμύςεισ ςτη γλωςςικό ικανότητα των ςπουδαςτών, 

αςχϋτωσ πτυχύων· και αφετϋρου ότι κϊθε οργανιςμόσ ϋχει τη δικό του κοινωνιόλεκτο, η 

οπούα δεν αποτελεύ αντικεύμενο διδαςκαλύασ ςτο πλαύςιο τησ γενικόσ γνώςησ μιασ 

γλώςςασ. Με βϊςη αυτϋσ τισ δύο παραδοχϋσ και με δεδομϋνη τη ςημαςύα τησ ϊριςτησ 

χρόςησ τησ αγγλικόσ για τα ςτελϋχη τησ δημόςιασ διούκηςησ, που θα κληθούν να 

δρϊςουν και να αλληλεπιδρϊςουν ςε ϋνα διεθνοποιημϋνο περιβϊλλον, οργανώνονται τα 

μαθόματα αγγλικόσ ςτην Κοινό Υϊςη πουδών.  

Σο μϊθημα εύναι εργαςτηριακό, η διδαςκαλύα οργανώνεται με βϊςη την ιδιαιτερότητα 

του κϊθε τμόματοσ και επιδιώκει:  

α. την εμπϋδωςη των γενικών γνώςεων των ςπουδαςτών  

β. την ειςαγωγό τουσ ςτην ειδικό γλώςςα τησ δημόςιασ διούκηςησ, ςτην ορολογύα και 

τη φραςεολογύα τησ  

γ. την ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ αρχϋσ ευθεύασ και αντύςτροφησ μετϊφραςησ, με ϋμφαςη 

ςτα ειδικϊ κεύμενα, και ςτισ βαςικϋσ γνώςεισ και δεξιότητεσ αξιολόγηςησ των 

εργαλεύων που υποςτηρύζουν την πολύγλωςςη μετϊφραςη (λεξικϊ, βϊςεισ δεδομϋνων 

ορολογύασ, ςυςτόματα αυτόματησ μετϊφραςησ κ.λπ.).  

 

Περιεχόμενο και θεματικέσ ενότητεσ   

Σο μϊθημα βαςύζεται ςτισ αρχϋσ διδαςκαλύασ τησ Αγγλικόσ για ειδικούσ ςκοπούσ 

(English for Special Purposes) και τησ Αγγλικόσ για επαγγελματικό εξϋλιξη (English for 

Professional/ Career Development) και δύνει προτεραιότητα ςτην εφαρμοςμϋνη γνώςη. 

Οι αςκόςεισ αφορούν όλεσ τισ βαςικϋσ δεξιότητεσ τησ γλωςςομϊθειασ, κατανόηςησ 

γραπτού και προφορικού κειμϋνου, ςύνταξησ γραπτού κειμϋνου και παραγωγόσ 

προφορικού λόγου και ςε όλουσ τουσ τομεύσ δημόςιασ πολιτικόσ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη 

δύνεται ςτα επύπεδα λόγου, ώςτε οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ να μπορούν να προςαρμόζονται 

με επιτυχύα ςτην εκϊςτοτε επικοινωνιακό περύςταςη. Σο εκπαιδευτικό υλικό που 

χρηςιμοποιεύται εύναι πρωτότυπο και βαςύζεται ςτα μαθόματα τησ Κοινόσ Υϊςησ 

πουδών. 

Ενδεικτικϊ, οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ: 

- Προςεγγύζουν τουσ τύπουσ κειμϋνων, τα επύπεδα λόγου και τισ υφολογικϋσ 

ιδιαιτερότητεσ.  
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- Αςκούνται ςτην κατανόηςη και ςύνταξη περιλόψεων, αναφορών, εκθϋςεων, 

τεχνικών δελτύων, κειμϋνων για το ευρύ κοινό, με χρόςη τησ κατϊλληλησ 

ορολογύασ και φραςεολογύασ, όπωσ και ςτισ τεχνικϋσ τησ επύςημησ 

αλληλογραφύασ – με ειδικό αναφορϊ ςτην ηλεκτρονικό αλληλογραφύα.  

- Εξοικειώνονται με τισ ονομαςύεσ των ευρωπαώκών θεςμικών οργϊνων και τη 

βαςικό ορολογύα τησ λειτουργύασ τουσ.  

- Εξοικειώνονται με τη βαςικό ορολογύα των πϋντε πεδύων του προγρϊμματοσ 

ςπουδών.  

- Αςκούνται ςτην κατανόηςη και την παραγωγό προφορικού λόγου ςε ποικύλεσ 

επικοινωνιακϋσ περιςτϊςεισ.  

- Αςκούνται ςτην περιληπτικό καταγραφό προφορικού λόγου.  

- Εξοικειώνονται με τον πειςτικό λόγο, τισ τεχνικϋσ παρουςύαςησ και 

αυτοπαρουςύαςησ.  

Σρόποσ αξιολόγηςησ: υνεχήσ αξιολόγηςη (25%) και Γραπτή εξέταςη (75%).  

 

Ενδεικτική δικτυογραφία 

https://dictionary.cambridge.org/  

https://www.macmillandictionary.com/  

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

https://www.collinsdictionary.com/  

https://www.ldoceonline.com/  

https://iate.europa.eu/home 

 

3.14. ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΔΕΤΣΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ  

 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Η διδαςκαλύα τησ β ξϋνησ γλώςςασ λαμβϊνει υπόψη το επύπεδο των ςπουδαςτών και 

οργανώνεται αναλόγωσ με το επύπεδό τουσ. ε κϊθε περύπτωςη, εκτόσ από την 

ανϊπτυξη των βαςικών γλωςςικών δεξιοτότων των ςπουδαςτών, επιδιώκεται, ςε όλα 

τα επύπεδα και με τρόπο προςαρμοςμϋνο, ειςαγωγό τουσ ςτη βαςικό ορολογύα τησ 

δημόςιασ διούκηςησ και των ευρωπαώκών και διεθνών θεςμών.  

 

Περιεχόμενο και θεματικέσ ενότητεσ   

Σο πρόγραμμα τησ ΕΔΔΑ προςφϋρει, πϋραν τησ αγγλικόσ, μαθόματα ςτην γαλλικό, την 

γερμανικό, την ιταλικό και την ιςπανικό γλώςςα. τα Σμόματα Γενικόσ Διούκηςησ, 

https://dictionary.cambridge.org/
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.collinsdictionary.com/
https://www.ldoceonline.com/
https://iate.europa.eu/home
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Αναπτυξιακών-Περιφερειακών Πολιτικών, Διούκηςησ Τπηρεςιών Τγεύασ και Κοινωνικόσ 

Υροντύδασ, Χηφιακών Πολιτικών και Πολιτιςτικόσ Διούκηςησ η βαθμολογύα τησ 

δεύτερησ γλώςςασ δεν λαμβϊνεται υπόψη ςτην ςυνολικό βαθμολογύα. Η βεβαύωςη 

ςτον ατομικό φϊκελο των ςπουδαςτών/τριών δεν αποτελεύ βεβαύωςη πιςτοπούηςησ 

του επιπϋδου το οπούο ολοκλόρωςαν κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών τουσ. Όςον αφορϊ 

ςτα τμόματα τελεχών Οικονομικών και Εμπορικών Τποθϋςεων και Διεθνών και 

Ευρωπαώκών Τποθϋςεων η βαθμολογύα και των δύο γλωςςών ςυμπεριλαμβϊνεται ςτον 

τελικό βαθμό αποφούτηςησ. Οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ επιλϋγουν με δόλωςό τουσ τη β ξϋνη 

γλώςςα που επιθυμούν να διδαχθούν. υμπεριλαμβϊνεται ωςτόςο ςτον ατομικό 

φϊκελο των ςπουδαςτών/ςτριών, όπου αναφϋρεται το επύπεδο γλωςςομϊθειασ. 

Σα μαθόματα ξϋνησ γλώςςασ οργανώνονται με βϊςη τα επύπεδα γλωςςομϊθειασ, όπωσ 

αυτϊ καθορύζονται από το Κοινό Ευρωπαώκό Πλαύςιο Αναφορϊσ για τισ Γλώςςεσ, ϋτςι 

ώςτε οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ να εύναι ςε θϋςη, με το πϋρασ των μαθημϊτων, να δώςουν, 

εϊν και εφόςον το επιθυμούν, εξετϊςεισ για την απόκτηςη του αντύςτοιχου 

διπλώματοσ. τισ εξετϊςεισ αυτϋσ, η ΕΔΔΑ δεν εμπλϋκεται καθ’ οιονδόποτε τρόπο.  

Η ςυγκρότηςη των τμημϊτων τησ δεύτερησ γλώςςασ, η οπούα ϋχει επιλεγεύ από τουσ 

ςπουδαςτϋσ και τισ ςπουδϊςτριεσ, γύνεται με απόφαςη του Διευθυντό/τριασ τησ ΕΔΔΑ 

και εφόςον ςυμπληρώνεται ικανόσ αριθμόσ ςπουδαςτών/τριών κατϊ τμόμα. 

Σρόποσ αξιολόγηςησ: υνεχήσ αξιολόγηςη (25%) και Γραπτή εξέταςη (75%).  

4. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΚΟΙΝΗ ΥΑΗ ΠΟΤΔΨΝ 

Οι εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ τησ Κοινόσ φϊςησ ςπουδών, οι οπούεσ πλαιςιώνουν 

το πρόγραμμα των μαθημϊτων, περιλαμβϊνουν δύο ςεμινϊρια, τρύα ειδικϊ εργαςτόρια 

και ποικύλεσ ημερύδεσ, διαλϋξεισ εμπειρογνωμόνων και επιςκϋψεισ πεδύου, οι οπούεσ 

καθορύζονται, ςε ςυνϊρτηςη με τα μαθόματα και τη γενικό ςυλλογιςτικό του 

προγρϊμματοσ, από τουσ Τπεύθυνουσ ςπουδών και ϋρευνασ ςε ςυνεργαςύα με τη 

διεύθυνςη τησ χολόσ και τουσ διδϊςκοντεσ. Πϋραν των ειδικών εργαςτηρύων, που 

περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια, προβλϋπεται τουλϊχιςτον 1 ημερύδα ανϊ φϊςη ςπουδών, 

2 διαλϋξεισ και 2 επιςκϋψεισ πεδύου.  

4.1. ΕΜΙΝΑΡΙΑ   

 
4.1.1. ΚΥ-00: ΕΙΑΓΨΓΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ (3 ώρεσ, χωρίσ ECTS) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ 

κοπόσ του εμιναρύου εύναι η παρουςύαςη τησ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Αυτοδιούκηςησ (ΕΔΔΑ), του προγρϊμματοσ και του κανονιςμού ςπουδών, του 

κανονιςμού λειτουργύασ και του οργανογρϊμματόσ τησ.  
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Περιεχόμενο και θεματικέσ ενότητεσ   

Σο ςεμινϊριο περιλαμβϊνει τισ ακόλουθεσ ενότητεσ: 

 Παρουςύαςη τησ ΕΔΔΑ  

 πουδϋσ ςτην ΕΔΔΑ (πρόγραμμα ςπουδών, κανονιςμόσ ςπουδών, κανονιςμόσ 

λειτουργύασ) 

 Οργανωτικό Δομό τησ ΕΔΔΑ 

 Η Βιβλιοθόκη του ΕΚΔΔΑ  

Σρόποσ αξιολόγηςησ: Επάρκεια 

 
4.1.2. ΚΥ-01: ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΚΠΟΝΗΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (3 ώρεσ, χωρίσ 
ECTS) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ 

κοπόσ του ςεμιναρύου εύναι να διαςφαλύςει υψηλό ποιότητα ςτισ εργαςύεσ των 

ςπουδαςτών τησ ΕΔΔΑ, μϋςα από την παρουςύαςη των βαςικών αρχών εκπόνηςησ 

επιςτημονικόσ εργαςύασ.  

Περιεχόμενο και θεματικέσ ενότητεσ   

Ενδεικτικϋσ ενότητεσ του ςεμιναρύου εύναι:  

 Οργϊνωςη τησ μελϋτησ  

 Αναζότηςη τησ πληροφορύασ και αξιολόγηςη τησ εγκυρότητϊσ τησ  

 Διϊρθρωςη εργαςύασ 

 ύνταξη εργαςύασ  

 Γλώςςα και ύφοσ  

 Σεκμηρύωςη  

 Παραπομπϋσ και βιβλιογραφύα  

Σρόποσ αξιολόγηςησ: Επάρκεια 

4.2. ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ  

 
4.2.1. ΚΥ-Ε1: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ: ΕΤΡΨΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (4 ώρεσ, τα ECTS έχουν προςμετρηθεί 
ςτο οικείο μάθημα) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ 

κοπόσ του ειδικού εργαςτηρύου εύναι η εξοικεύωςη με τα ευρωπαώκϊ θεςμικϊ όργανα 

και τη λειτουργύα τουσ. Σο εργαςτόριο περιλαμβϊνει διαλϋξεισ και μελϋτεσ περύπτωςησ, 

αλλϊ δεν αξιολογεύται. Αποτελεύ παρακολούθημα του «Ενωςιακού και διεθνούσ 

δικαύου» και αποςκοπεύ, πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτα ακόλουθα:  
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 να αποκτόςουν οι ςπουδαςτϋσ-ςτριεσ ςφαιρικό εικόνα τησ λειτουργύασ των 

θεςμικών οργϊνων τησ ΕΕ, ςε ςυνϊρτηςη με τισ εθνικϋσ πολιτικϋσ των κρατών 

μελών 

 να βελτιώςουν την επιχειρηςιακό τουσ ικανότητα ςε ζητόματα που αφορούν 

τον ςχεδιαςμό, την ανϊλυςη και την αξιολόγηςη δημόςιων πολιτικών με 

αναφορϊ ςτισ ευρωπαώκϋσ πολιτικϋσ και τη διαμόρφωςό τουσ 

Περιεχόμενο και θεματικέσ ενότητεσ   

 Σα ευρωπαώκϊ όργανα και οι αρχϋσ λειτουργύασ τουσ – το θεςμικό τρύγωνο 

 Η ςυνόθησ νομοθετικό διαδικαςύα – η νομοθετικό πρόταςη τησ Επιτροπόσ – η 

διαβούλευςη – η προετοιμαςύα και ο ςυντονιςμόσ των νομοθετικών προτϊςεων  

 Ο ρόλοσ των εθνικών κοινοβουλύων και οι διαδικαςύεσ διαχεύριςησ των 

ευρωπαώκών ζητημϊτων ςτην Ελλϊδα 

 Η τυπολογύα και η λειτουργύα των επιτροπών  

 Οι υποχρεώςεισ ενςωμϊτωςησ των κρατών μελών και ο ρόλοσ των εθνικών 

κοινοβουλύων – οι παραβιϊςεισ τησ νομοθεςύασ και η αντιμετώπιςό τουσ 

Σρόποσ αξιολόγηςησ: Επάρκεια  

 

4.2.2. ΚΥ-Ε2: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ: ΣΕΦΝΙΚΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΕΨΝ ΣΟΤ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟΤ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ (8 ώρεσ, τα ECTS έχουν προςμετρηθεί ςτο οικείο μάθημα) 

 

 

κοπόσ και ςτόχοσ 

κοπόσ του ειδικού εργαςτηρύου εύναι η εξοικεύωςη των ςπουδαςτών/τριών με τισ 

πρακτικϋσ και τισ τεχνικϋσ διαπραγμϊτευςησ κυρύωσ ςτα ευρωπαώκϊ και 

δευτερευόντωσ ςτα διεθνό θεςμικϊ όργανα εν όψει λόψησ αποφϊςεων, ώςτε να 

μπορούν να παρϋμβουν ενεργϊ ςτην προώθηςη των εθνικών θϋςεων και ςυμφερόντων. 

Σο εργαςτόριο περιλαμβϊνει διαλϋξεισ και προςομούωςη διαπραγμϊτευςησ, αλλϊ δεν 

αξιολογεύται. Αποτελεύ παρακολούθημα του «Ενωςιακού και διεθνούσ δικαύου» και 

αποςκοπεύ, πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο να μπορούν να οργανώςουν οι απόφοιτοι τησ ΕΔΔΑ 

μια αποτελεςματικό ςτρατηγικό επιρροόσ, με βϊςη τη γνώςη τουσ για τα πρόςωπα και 

τη διαδικαςύα ςε ποικύλα περιβϊλλοντα, ευρωπαώκϊ και διεθνό, και να διεξϊγουν μια 

αποτελεςματικό διαπραγμϊτευςη. Η προςομούωςη αφορϊ διαπραγμϊτευςη ςτο 

πλαύςιο τησ ΕΕ (π.χ. για τον Μηχανιςμό Αποζημύωςησ Ιςχύοσ τησ ΔΕΗ).  

 

Περιεχόμενο και θεματικέσ ενότητεσ  

A. Η Διαδικαςύα Διαπραγμϊτευςησ των Νομοθετικών Πρϊξεων τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ 
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1. Σα Βαςικϊ Προςδιοριςτικϊ τοιχεύα τησ Διαπραγμϊτευςησ των Νομοθετικών 

Πρϊξεων τησ Ϊνωςησ 

1.1 Σο Θεματικό Πεδύο τησ Διαπραγμϊτευςησ  

1.2 Η Συπολογύα των υπό Διαπραγμϊτευςη Νομοθετικών Πρϊξεων 

1.3 Η Υύςη και τα Μϋρη τησ Διαπραγματευτικόσ Διαδικαςύασ 

2. Οι Υϊςεισ τησ Διαπραγμϊτευςησ των Νομοθετικών Πρϊξεων τησ Ϊνωςησ 

2.1 Η Προπαραςκευαςτικό Υϊςη  

2.2 Η Διαπραγματευτικό Υϊςη  

2.3 Η Υϊςη τησ Εκτϋλεςησ και Εφαρμογόσ των Νομοθετικών Πρϊξεων 

 

B. Η Διαδικαςύα Διαμόρφωςησ και Τιοθϋτηςησ των Πρϊξεων των Διεθνών 

Οργανιςμών   

1. Η Συπολογύα των υπό Διαμόρφωςη Πρϊξεων των Διεθνών Οργανιςμών 

2. Οι Διαδικαςύεσ Τιοθϋτηςησ των Πρϊξεων των Διεθνών Οργανιςμών 

3. Οι Αρμοδιότητεσ και ο Ρόλοσ των Οργϊνων των Διεθνών Οργανιςμών 

4. Η Εκπροςώπηςη των Κρατών-Μελών 

Σρόποσ αξιολόγηςησ: Επάρκεια  

 
4.2.3. ΚΥ-Ε3: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ: ΓΕΝΙΚΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΝΟΜΟΣΕΦΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΨΝ ΠΡΑΞΕΨΝ (6 ώρεσ, τα ECTS έχουν προςμετρηθεί ςτο οικείο μάθημα) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Σο εν λόγω ειδικό εργαςτόριο λαμβϊνει υπόψη του τισ αρμοδιότητεσ θϋςεων ευθύνησ 

και την αναγκαιότητα νομοτεχνικόσ βελτύωςησ των κανονιςτικών πρϊξεων. Επιδιώκει 

την εςτιαςμϋνη, πρακτικό ανϊπτυξη δεξιοτότων των ςπουδαςτών/ςτριών ςτην 

κατϊρτιςη κανονιςτικών πρϊξεων. Σο εργαςτόριο εύναι παρακολούθημα του 

μαθόματοσ «ύνταξη δημοςύων εγγρϊφων» και περιλαμβϊνει θεωρητικό ειςαγωγό και 

πρακτικό ϊςκηςη.  

Περιεχόμενο και θεματικέσ ενότητεσ  

 Γενικϋσ αρχϋσ Κανονιςτικών Πρϊξεων: διερεύνηςη του προσ ρύθμιςη 

προβλόματοσ, αντιμετώπιςό του ςε γενικό και μελλοντικό βϊςη, εναρμόνιςό 

του με την κεύμενη νομοθεςύα, κατϊρτιςη του κειμϋνου και διϊρθρωςό του ςε 

ϊρθρα 

 Ειδικϋσ νομοτεχνικϋσ αρχϋσ Κανονιςτικών Πρϊξεων: Προούμιο (τύτλοσ, 

περιεχόμενο, νομιμοπούηςη αρμόδιου οργϊνου για την υπογραφό τησ πρϊξησ, 

αιτιολογύα, γνωμοδότηςη .τ.Ε., αναγραφό τησ δαπϊνησ) - Διατακτικό 

(διαύρεςη του κειμϋνου ςε κεφϊλαια, αρύθμηςη ϊρθρων, κατϊςτρωςη των 

διατϊξεων) - Ειδικϊ θϋματα διατύπωςησ (νομοθϋτηςη κατϊ παραπομπό, 
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τροποπούηςη, ςυμπλόρωςη, μεταβολό, κατϊργηςη, διατόρηςη διατϊξεων) - 

Μνεύα των νόμων - υντομογραφύεσ - Αναφορϊ Τπουργών - Προθεςμύεσ - 

Διατύπωςη, Γλωςςικού Κανόνεσ, Ξϋνοι Όροι, Φρόςη κεφαλαύων γραμμϊτων - 

Φειρόγραφεσ διορθώςεισ και διαγραφϋσ - Τπογραφό ό ςυνυπογραφό - 

Αιτιολογύα - Ειςηγητικό ΄Εκθεςη - Ειδικό ΄Εκθεςη Γ.Λ. Κρϊτουσ 

Σρόποσ αξιολόγηςησ: Επάρκεια 

 

4.2.4. ΚΥ-Ε4: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ: ΟΜΑΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΙΑ: ΠΤΛΨΝΕ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (21 ώρεσ, 1, 5 ECTS) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

κοπόσ του Εργαςτηρύου εύναι η ανϊπτυξη και βελτύωςη των δεξιοτότων, ικανοτότων 

και τεχνικών των ςπουδαςτών-ςτριών που θα θϋςουν τα θεμϋλια μιασ νϋασ αντύληψησ 

για ςυνεργατικό, αποτελεςματικό και ποιοτικό Δημόςια Διούκηςη. Εύναι ϋνα βιωματικό 

εργαςτόριο που ϋχει ωσ ςτόχο οι ςπουδαςτϋσ να μϊθουν να επικοινωνούν καλύτερα και 

να λειτουργούν ομαδικϊ, προσ όφελοσ των ιδύων, τησ υπηρεςύασ και των πολιτών. 

Σο εργαςτόριο βαςύζεται ςτη διαδραςτικό μϋθοδο μϊθηςησ και ςτη διϊρκειϊ του όλεσ 

οι αςκόςεισ, τα παιχνύδια ρόλων, οι μελϋτεσ περύπτωςησ, η διϊδραςη, αλλϊ και ο 

ελεύθεροσ χρόνοσ να προςαρμόζονται και να ςυναρτώνται προσ τισ αρχϋσ τησ 

αποτελεςματικόσ διαχεύριςησ του χρόνου (time management). 

 

υνοπτική περιγραφή και θεματικέσ ενότητεσ 

Σο Εργαςτόριο περιλαμβϊνει θεματικϋσ ενότητεσ όπωσ: 

• Η ςύνθεςη ομϊδων από όλα τα τμόματα και τισ ιεραρχικϋσ βαθμύδεσ 

• Η ανϊπτυξη τησ εμπιςτοςύνησ και η αύξηςη τησ αυτοεκτύμηςησ 

• Η ανϊπτυξη θετικών τρόπων επικοινωνύασ και ϋκφραςησ 

• Η καλλιϋργεια τησ επαφόσ των μελών τησ ομϊδασ με τον εαυτό τουσ και τα ϊλλα 

μϋλη τησ και η ενύςχυςη τησ μεταξύ τουσ αλληλεπύδραςησ 

• Η ανϊδειξη των θετικών ςτοιχεύων των μελών τησ ομϊδασ και ο πειροριςμόσ 

των αντιθϋςεων μεταξύ τουσ 

• Η ενδυνϊμωςη του αιςθόματοσ του «ανόκειν» ςε μια ομϊδα, με το ςεβαςμό 

προσ την προςωπικότητα και τισ ιδιαιτερότητεσ όλων των μελών τησ. 

Σρόποσ αξιολόγηςησ: Επάρκεια  
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4.2.5. ΚΥ-Ε5: ΟΔΗΓΟ ΟΡΘΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ (7 ώρεσ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ 

κοπόσ αυτόσ τησ ειςόγηςησ εύναι η εξοικεύωςη του νεοειςαχθϋντα ςπουδαςτό με τον 

Οδηγό ορθήσ διοικητικήσ ςυμπεριφοράσ, ο οπούοσ εςτιϊζει ςτισ ςχϋςεισ των δημοςύων 

υπαλλόλων με τουσ πολύτεσ. Με την εξοικεύωςη με τον οδηγό επιδιώκεται η ανϊπτυξη 

από τουσ ςπουδαςτϋσ και τισ ςπουδϊςτριεσ ςτϊςεων, ςυμπεριφορών και γενικότερα 

μιασ κουλτούρασ που υποςτηρύζουν την τόρηςη των θεμελιωδών ηθικών αρχών δρϊςησ 

που απορρϋουν από την ϋννομη τϊξη και από τισ γενικϊ παραδεκτϋσ αρχϋσ του 

διοικητικού δικαύου, όπωσ τησ χρηςτόσ διούκηςησ, τησ αρχόσ τησ επιεύκειασ, τησ καλόσ 

πύςτησ και εν γϋνει τησ προςόλωςησ ςτα ιδεώδη ορθόσ διοικητικόσ ςυμπεριφορϊσ. 

Η ποιότητα τησ δημόςιασ διούκηςησ ςυνδϋεται ϊρρηκτα με την ςτϊςη και ςυμπεριφορϊ 

των δημοςύων υπαλλόλων κατϊ την ϊςκηςη των καθηκόντων τουσ και εύναι 

καθοριςτικό για τη ςτϊςη του κοινωνικού ςυνόλου ϋναντι του δημοςιοώπαλληλικού 

ςώματοσ.  

 

υνοπτική περιγραφή και θεματικέσ ενότητεσ 

Η εξοικεύωςη με τον Οδηγό ορθήσ διοικητικήσ ςυμπεριφοράσ προςδιορύζει το κλύμα που 

πρϋπει να επικρατεύ ςτη δημόςια υπηρεςύα, διατυπώνει όςο το δυνατό περιςςότερο 

ςαφεύσ κανόνεσ ςυμπεριφορϊσ για τουσ δημοςύουσ υπαλλόλουσ και ενημερώνει τουσ 

πολύτεσ για τον τρόπο με τον οπούο οφεύλει να τουσ αντιμετωπύζει η δημόςια διούκηςη, 

για τα βαςικϊ δικαιώματα που τουσ παρϋχονται από το νόμο κατϊ τισ ςυναλλαγϋσ τουσ 

με τισ υπηρεςύεσ τησ και για τισ αντύςτοιχεσ υποχρεώςεισ τουσ. 

Ψσ εκ τούτου, πραγματεύεται δεξιότητεσ και ικανότητεσ του δημοςύου υπαλλόλου που 

αφορούν την ςυμπεριφορϊ προσ τον πολύτη, την ευπρϋπεια, τον ςεβαςμό, τον 

επαγγελματιςμό, την τόρηςη τησ νομιμότητασ, την ανεξαρτηςύα και αμεροληψύα, την 

υπευθυνότητα και την ιςότητα, την αναλογικότητα και την εχεμύθεια. 

Σρόποσ αξιολόγηςησ: Επάρκεια 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

Τπουργεύο διοικητικόσ μεταρρύθμιςησ και ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ, «χϋςεισ 

δημοςύων υπαλλόλων,& πολιτών: Οδηγόσ ορθόσ διοικητικόσ ςυμπεριφορϊσ», 

υνόγοροσ του Πολύτη, 2012 

Ευρωπαύοσ διαμεςολαβητόσ, «Ο Ευρωπαώκόσ Κώδικασ Ορθόσ Διοικητικόσ 

υμπεριφορϊσ» 
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Πίνακασ εργαςτηρίων και ςεμιναρίων 

 Σύποσ 
Εργαςτηρύουσ 

Σύτλοσ  Εργαςτηρύου Ώρεσ 
διδαςκαλύασ 

ECTS 

1 ΚΥ-Ε1 Ευρωπαώκϊ Όργανα και 
Λόψη Αποφϊςεων  

5 Ϊχουν 
προςτεθεύ ςτο 
οικεύο μϊθημα  

2. ΚΥ-Ε2 Σεχνικό Διαπραγματεύςεων 
Ευρωπαώκών και Διεθνών 
Οργανιςμών  

5 Ϊχουν 
προςτεθεύ ςτο 
οικεύο μϊθημα 

3. ΚΥ-Ε3 Γενικϋσ και Ειδικϋσ 
Νομοτεχνικϋσ Αρχϋσ 
κατϊρτιςησ κανονιςτικών 
πρϊξεων  

6 Ϊχουν 
προςτεθεύ ςτο 
οικεύο μϊθημα 

4. ΚΥ-Ε04  Ομαδικότητα και 
υνεργαςύα: Πυλώνεσ 
υνεργαςύασ για τη Δημόςια 
Διούκηςη 

21 Ωνευ 

5. ΚΥ-Ε04 Οδηγόσ Ορθόσ Διοικητικόσ 
υμπεριφορϊσ 

7 Ωνευ 

1. ΚΥ-00 Ειςαγωγικό εμινϊριο  3 Ωνευ 
2. ΚΥ-01 Βαςικϋσ αρχϋσ εκπόνηςησ 

επιςτημονικόσ εργαςύασ   
3 Ωνευ 
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Η διδακτικό ώρα κϊθε μαθόματοσ ό εργαςτηρύου ορύζεται ςε πενόντα (50΄) λεπτϊ. 

Η κλύμακα βαθμολογύασ για κϊθε μϊθημα, εργαςτόριο, ςεμινϊριο ό εργαςύα ορύζεται 

από το ϋνα (1) ϋωσ το δϋκα (10). Ο βαθμόσ μπορεύ να εύναι ακϋραιοσ ό/και να ορύζεται 

με ακρύβεια μϋχρι δύο (2) δεκαδικϊ ψηφύα.  

Αναβαθμολόγηςη μαθημϊτων, ςεμιναρύων, εργαςτηρύων και εργαςιών δεν επιτρϋπεται, 

ενώ διόρθωςη βαθμού επιτρϋπεται μόνο ςε περύπτωςη που ϋχει εμφιλοχωρόςει 

προφανόσ παραδρομό ό αθροιςτικό ςφϊλμα και ύςτερα από ςχετικό ϋγγραφο του 

αρμόδιου διδϊςκοντοσ και απόφαςη του Διευθυντό τησ Ε..Δ.Δ.Α.  

Σα γραπτϊ βαθμολογούνται και παραδύδονται ςτην Ε..Δ.Δ.Α. από τουσ διδϊςκοντεσ – 

βαθμολογητϋσ εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) εργαςύμων ημερών από την παραλαβό τουσ. 

Όλεσ οι εργαςύεσ των μαθημϊτων, ενδιϊμεςεσ και τελικϋσ, παραδύδονται μαζύ με τη 

βαθμολογύα τουσ από τουσ διδϊςκοντεσ ςτουσ Τπεύθυνουσ ςπουδών και ϋρευνασ τησ 

ΕΔΑ, οι οπούοι τηρούν το ςχετικό αρχεύο.  

Η βαθμολογύα των μαθημϊτων, εργαςτηρύων, ςεμιναρύων και εργαςιών τησ κοινόσ 

φϊςησ καταχωρύζεται ςτο Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακό ύςτημα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και 

τον ατομικό υπηρεςιακό φϊκελο κϊθε εκπαιδευομϋνου, ανακοινώνεται με απόφαςη 

του Διευθυντό τησ Ε..Δ.Δ.Α. και αναρτϊται ςτον πύνακα ανακοινώςεων τησ χολόσ. Η 

ενημϋρωςη των εκπαιδευομϋνων ςχετικϊ με τη βαθμολογύα δύναται να παρϋχεται και 

με κϊθε ϊλλο πρόςφορο μϋςο.  


