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Πρόγραμμα πουδϊν Ε..Δ.Δ.Α. 

1. ΑΣΡΥΦΡΝΘ ΦΘΥ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. ΜΑΙ ΥΦΡΧΡΥ ΦΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ 

 

Θ Εκνικι Υχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Υ.Δ.Δ.Α.), θ οποία προιλκε από τθν 

ενοποίθςθ τθσ Εκνικισ Υχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Ε.Υ.Δ.Δ.) και τθσ Εκνικισ Υχολισ Φοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Υ.Φ.Α.)1, αποτελεί τθν εκπαιδευτικι μονάδα του Εκνικοφ Μζντρου Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Μ.Δ.Δ.Α.), με αποςτολι τθ δθμιουργία επιτελικϊν ςτελεχϊν με 

επιςτθμονικι εξειδίκευςθ, άρτια επαγγελματικι κατάρτιςθ και ςφγχρονθ διοικθτικι αντίλθψθ, 

τα οποία προορίηονται για τθ ςτελζχωςθ των υπθρεςιϊν τθσ κεντρικισ, τθσ αποκεντρωμζνθσ 

διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ2. 

Θ ειςαγωγι ςτθν Ε.Υ.Δ.Δ.Α γίνεται μζςω ενόσ υψθλϊν απαιτιςεων διαγωνιςμοφ,  ο οποίοσ 

ζχει επιτφχει να κακιερωκεί ςτθ ςυνείδθςθ των υποψθφίων, κατόχων πτυχίων ΑΕΙ και ΦΕΙ, ωσ 

αξιοκρατικόσ και αδιάβλθτοσ.  

Θ φοίτθςθ ςτθν Ε.Υ.Δ.Δ.Α. είναι 18μθνθσ διάρκειασ και διαρκρϊνεται ωσ εξισ:  

 Μοινι Φάςθ Υπουδϊν: 4 μινεσ,  

 Σρϊτθ Ειδικι Φάςθ Υπουδϊν: 4 μινεσ,  

 Σρακτικι Εκπαίδευςθ: 4 μινεσ,  

 Δεφτερθ Ειδικι Φάςθ Υπουδϊν: 3 μινεσ,  

 Φελικζσ Εργαςίεσ: 2 μινεσ,  

 Φάςθ Διοριςμοφ: 1 μινασ. 

Σρωταρχικό ρόλο ςτθν εκπαιδευτικι  διαδικαςία και ςτθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ τθσ 

Ε.Υ.Δ.Δ.Α. διαδραματίηει το Σρόγραμμα Υπουδϊν τθσ. Δεδομζνου ότι, κατά νομοκετικι 

πρόβλεψθ, θ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. παρζχει εκπαίδευςθ με διαφορετικι φφςθ και περιεχόμενο από τθν 

εκπαίδευςθ που παρζχουν τα  ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα, είτε  ςε προπτυχιακό, είτε ςε  

μεταπτυχιακό επίπεδο,3 κρίνεται αναγκαία θ αλλαγι του μακθςιακοφ υποδείγματοσ και θ 

ςταδιακι μετατόπιςθ του κζντρου βάρουσ του Σρογράμματοσ Υπουδϊν από τισ μετωπικζσ - κακϋ 

ζδρασ διαλζξεισ και τισ ςυνεχείσ γραπτζσ εξετάςεισ (ιδίωσ ςτθν Μοινι Φάςθ Υπουδϊν όπου 

                                                           
1 Άρκρο 57 Ο.3966/2011 (ΦΕΜ Αϋ118) Θεςμικό πλαίςιο των Σρότυπων Σειραματικϊν Υχολείων, ………και λοιπζσ 
διατάξεισ»  
2 Άρκρο 4 Σ.Δ. 105/2018 (Φ.Ε.Μ. Αϋ203) «Ρργανιςμόσ του Εκνικοφ Μζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ»   
3 Άρκρο 15 παρ. 2 ΣΔ 57/2007 (ΦΕΜ Αϋ 59) «Μωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που διζπουν το 
Ε.Μ.Δ.Δ.Α.». 
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επιχειρείται θ δθμιουργία ςυναντίλθψθσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν για τισ ανάγκεσ και τισ 

προκλιςεισ μιασ ςφγχρονθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) ςτισ πρακτικζσ και επιχειρθςιακζσ εφαρμογζσ 

(Αϋ και Βϋ Ειδικι Φάςθ Υπουδϊν) και ιδίωσ ςτθ γνϊςθ που οδθγεί ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ 

ικανότθτασ  κριτικισ ςκζψθσ και κριτικισ ανάγνωςθσ τθσ πραγματικότθτασ. Ειδικότερα, με το 

παρόν Σρόγραμμα Υπουδϊν αναςχεδιάηονται ςυνολικά οι Αϋ και Βϋ Ειδικι Φάςθ Υπουδϊν με τθν 

ειςαγωγι  Φμθμάτων Εξειδίκευςθσ ιδθ από τθν Αϋ Ειδικι Φάςθ Υπουδϊν ϊςτε τα νζα επιτελικά 

ςτελζχθ να λάβουν ζνα ακόμθ πιο εξειδικευμζνο προφίλ που ανταποκρίνεται ςτισ υπθρεςιακζσ 

ανάγκεσ των φορζων ςτουσ οποίουσ κα κλθκοφν να υπθρετιςουν. 

Υτθν κατεφκυνςθ αυτι, ειςάγεται, όπου ενδείκνυται, θ χριςθ φακζλων είτε ωσ διδακτικό 

μζςο, δθλαδι ωσ φάκελοσ υποςτιριξθσ/τεκμθρίωςθσ για αςκιςεισ προςομοίωςθσ ι μελετϊν 

περιπτϊςεων, είτε ωσ εξεταςτικό μζςο. 

Εξάλλου, ςε οριςμζνα ςεμινάρια/μακιματα προβλζπεται,  ότι μπορεί να ειςάγονται, ωσ 

ςυνζχεια των κεωρθτικϊν ειςθγιςεων, εργαςτιρια που ενδεικτικά εκτείνονται ςε δφο ςυνεδρίεσ 

των 4 ωρϊν, ιτοι 8 ςυνολικά. Ματά τθν πρϊτθ ςυνεδρία γίνεται παρουςίαςθ ενόσ προσ εξζταςθ 

ηθτιματοσ δθμόςιασ πολιτικισ είτε ωσ μελζτθ περίπτωςθσ είτε ωσ άςκθςθ προςομοίωςθσ, ενϊ 

δίνεται ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ φάκελοσ με υλικό υποςτιριξθσ, τεκμθρίωςθσ. Φο υλικό αυτό 

δφναται να απαρτίηεται από επιςτθμονικά κείμενα, άρκρα, νόμουσ, Σ.Δ., Σ.Ο.Σ., εγκυκλίουσ, 

ευρωπαϊκά νομοκετικά κείμενα κ.α. Ματά τθ δεφτερθ ςυνεδρία του εργαςτθρίου κα 

παρουςιάηονται όλεσ οι λφςεισ του υπό εξζταςθ ηθτιματοσ δθμόςιασ πολιτικισ από τουσ 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κατά περίπτωςθ ατομικϊσ ι ανά ομάδεσ οι οποίεσ κα ζχουν ςυγκροτθκεί 

κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρία. Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία δφναται να αποτελεί και τον τρόπο 

εξζταςθσ και αξιολόγθςθσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν. 

Ιδιαίτερθ ςθμαςία αποδίδεται επίςθσ ςτθν πρακτικι άςκθςθ, ςτισ επιςκζψεισ πεδίου, εντόσ 

και εκτόσ Ελλάδασ, ςτισ διαλζξεισ και ειςθγιςεισ προςωπικοτιτων εγνωςμζνου κφρουσ και ςε 

μια ςειρά από άλλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που ενιςχφουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ 

των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. Είναι από τθν άλλθ πλευρά, όμωσ, αυτονόθτο ότι ζνα 

Σρόγραμμα Υπουδϊν επιτελικϊν ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ δεν μπορεί παρά να είναι 

δυναμικό και να ςχεδιάηεται με βάςθ τισ ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ των κζςεων εργαςίασ που κα 

καταλάβουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ μετά τθν αποφοίτθςι τουσ, αλλά και με βάςθ τισ γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ που αυτζσ ςυνεπάγονται οι οποίεσ όμωσ είναι πάντοτε 

ευκυγραμμιςμζνεσ με τισ απαιτιςεισ που ζχει θ πολιτεία από τα νζα ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ. Υε 

αυτό το πλαίςιο, το ςυγκεκριμζνο Σρόγραμμα Υπουδϊν ευκυγραμμίηεται με τον νόμο για το 
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επιτελικό κράτοσ4 όπου, μεταξφ άλλων, διατυπϊνονται αφενόσ οι αυξθμζνεσ δεξιότθτεσ τισ 

οποίεσ οφείλει να κατζχει ζνασ ςφγχρονοσ δθμόςιοσ λειτουργόσ για να φζρει ςε πζρασ το ζργο 

του (π.χ. αρκρα58 και59), αφετζρου ορίηεται με ςαφινεια ο ενιςχυμζνοσ ρόλοσ των αποφοίτων 

τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. ςε ζνα ςφγχρονο, επιτελικό κράτοσ (π.χ. άρκρο 104). 

Επιπρόςκετα, το Σρόγραμμα Υπουδϊν ςχεδιάηεται εμπνεόμενο από το μζλλον τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ, τθ μελλοντικι τθσ οργάνωςθ ςτθν οποία κα κλθκοφν να διαδραματίςουν κεντρικό 

ρόλο οι απόφοιτοι τθσ Υχολισ. Ξε τθν ζννοια αυτι, ζχει ςθμαςία το Σρόγραμμα Υπουδϊν τθσ 

Ε.Υ.Δ.Δ.Α. να προςπορίηει ςτουσ/ςτισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και 

ςτάςεισ που κα τουσ επιτρζψουν όχι μόνο να αςκοφν με επάρκεια τα υπθρεςιακά κακικοντά 

τουσ, αλλά να λειτουργοφν ωσ μοχλοί αλλαγισ και καινοτομίασ ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν τουσ.  

Χπό αυτό το πρίςμα, με το παρόν Σρόγραμμα Υπουδϊν, θ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. φιλοδοξεί τελικά και να 

ςυνδράμει ςτθν εκνικι προτεραιότθτα βελτίωςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ϊςτε αυτι να 

ςυνειςφζρει ςτθν υλοποίθςθ εκνικϊν μεταρρυκμίςεων προςφζροντασ υπθρεςίεσ υψθλισ 

ποιότθτασ και λελογιςμζνου δθμοςιονομικοφ κόςτουσ. Υε αυτι τθν προςπάκεια λαμβάνεται 

ςοβαρά υπόψθ το γεγονόσ ότι ςφμφωνα με τθν κατάταξθ InCiSE 2019 οι επιδόςεισ τθσ ελλθνικισ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ είναι χαμθλζσ ςε αρκετοφσ επιμζρουσ τομείσ με κυριότερουσ: τισ δεξιότθτεσ 

των εργαηομζνων, τθν παραγωγι νόμων και ρυκμιςτικϊν κανόνων, τθν ακεραιότθτα, τθν 

ψθφιοποίθςθ, τθν οικονομικι διαχείριςθ, τθ διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθ διαμόρφωςθ 

δθμόςιων πολιτικϊν, τθ φορολογικι διοίκθςθ και τθ διαφάνεια. Υε αυτοφσ τουσ τομείσ το παρόν 

Σρόγραμμα Υπουδϊν δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα. 

Ξε όλεσ αυτζσ τισ προτεραιότθτεσ αναςχεδιάςτθκε και αναμορφϊκθκε το Σρόγραμμα 

Υπουδϊν τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. - κατά το μζροσ που αυτό κρίκθκε αναγκαίο - και ςυγκροτικθκε Ρμάδα 

Εργαςίασ5, αποτελοφμενθ από πανεπιςτθμιακοφσ, ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και φορζων 

ενϊ ωσ εμπειρογνϊμονεσ για κζματα επιτελικοφ κράτουσ ορίηονται Γενικοί Γραμματείσ που 

ςυμμετείχαν ςτον ςχεδιαςμό του νόμου 4622/2019.  

Ρι πανεπιςτθμιακοί επελζγθςαν με βάςθ τα γνωςτικά αντικείμενά τουσ και τα ςτελζχθ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ προτάκθκαν από τα Χπουργεία και τισ υπθρεςίεσ που κατά κφριο λόγο 

ςυνδζονται με τα Φμιματα Εξειδίκευςθσ τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. 

Φα μζλθ τθσ επιτροπισ είναι τα ακόλουκα:  

                                                           
4 Ο.4622/2019  (ΦΕΜ  Αϋ133) «Επιτελικό κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Μυβζρνθςθσ, 
των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.»   
5
 Χπ’ αρ. 3346/30.7.2020 Απόφαςθ του Σροζδρου του Ε.Μ.Δ.Δ.Α. (Α.Δ.Α.:ΨΞΑΦ4691Φ0-Ρ68) 
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1. Σαναγιϊτθσ Νιαργκόβασ, Μακθγθτισ ςτο Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν τθσ Υχολισ 

Ρικονομίασ, Διοίκθςθσ και Σλθροφορικισ του Σανεπιςτθμίου Σελοποννιςου 

2. Οικόλαοσ-Μομνθνόσ Χλζπασ, Μακθγθτισ Σεριφερειακισ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ ςτο 

Φμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιου Δικαίου του Εκνικοφ και Μαποδιςτριακοφ 

Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν,  

3. Γεϊργιοσ Σιερράκοσ, Μακθγθτισ ςτο Φμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Διευκυντισ του 

Φομζα Μοινωνικισ Σολιτικισ ςτο Σανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ 

4. Ιωάννθσ Χαραλαμπίδθσ, Μακθγθτισ του  Σανεπιςτθμίου Αιγαίου, ςτο Φμιμα Ξθχανικϊν 

Σλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Υυςτθμάτων τθσ Σολυτεχνικισ Υχολισ 

5. Ανδρζασ Σαπαςτάμου, Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Ευρωπαϊκισ Ρικονομίασ ςτο Φμιμα 

Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Υπουδϊν του Σαντείου Σανεπιςτθμίου 

6. Οικόλαοσ Φηιφάκθσ, Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Διεκνϊν Υχζςεων ςτο Φμιμα Σολιτικισ 

Επιςτιμθσ και Διεκνϊν Υχζςεων του Σανεπιςτθμίου Σελοποννιςου 

7. Ιωςιφ Σλυμάκθσ, Επίκουροσ Μακθγθτισ Δθμόςιασ Σολιτικισ ςτο Φμιμα Σολιτικισ 

Επιςτιμθσ και Διεκνϊν Υχζςεων του Σανεπιςτθμίου Σελοποννιςου 

8. Ανδρζασ Φερϊνασ, Επίκουροσ Μακθγθτισ ςτο Φμιμα Μοινωνικισ και Εκπαιδευτικισ 

Σολιτικισ του Σανεπιςτθμίου Σελοποννιςου 

9. Ιωάννθσ Υπθλιωτόπουλοσ, Σροϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ  Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ του Χπουργείου Εςωτερικϊν 

10. Μωνςταντίνοσ Γεϊρμασ, Γενικόσ Διευκυντισ Σαροχϊν του Ρργανιςμοφ Σρονοιακϊν 

Επιδομάτων και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ρ.Σ.Ε.Μ.Α.) 

11. Σαραςκευι Θεοφίλου, Σροϊςταμζνθ Γενικισ Διεφκυνςθσ Χπθρεςιϊν Χγείασ ςτο 

Χπουργείο Χγείασ 

12. Αντϊνιοσ Νιανόσ, Σροϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν 

Σροςφυγϊν 

13. Δθμιτρθσ Απίςτουλασ, Διευκυντισ Ινςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ του Εκνικοφ Μζντρου 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

14. Ιωάννθσ Ιωαννίδθσ, Σροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ ςτο Διμο Ξοςχάτου-Φαφρου 
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15. Υτζφανοσ Μαβαλλιεράκθσ, Διευκυντισ του Ξουςείου τθσ Σόλθσ των Ακθνϊν. 

16. Αντϊνιοσ Ματεπόδθσ, Υφμβουλοσ ΡΕΧ Α’ - Σροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Β8 Επιχειρθματικισ 

Ανάπτυξθσ του Χπουργείου Εξωτερικϊν 

17. Διονφςιοσ Μοντογιϊργθσ, ςτζλεχοσ Χπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 

18. Γεϊργιοσ Υυμεωνίδθσ, Εκτελεςτικό Ξζλοσ Υυμβουλίου τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ «Εκνικι 

Αναλογιςτικι Αρχι». 

 

Φα μζλθ τθσ Ρμάδασ Εργαςίασ, κατά τθν εκπόνθςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν, 

ςυνεργάςτθκαν με τουσ Χπευκφνουσ Υπουδϊν και Ζρευνασ τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α., όπωσ ζχουν οριςτεί 

ςυντονιςτζσ/ριεσ των Φμθμάτων Εξειδίκευςθσ με απόφαςθ του Σροζδρου του Ε.Μ.Δ.Δ.Α., ιτοι : 

1. Για το Φμιμα Γενικισ Διοίκθςθσ : Δάφνθ Νεβαντι 

2. Για το Φμιμα Αναπτυξιακϊν και Σεριφερειακϊν Σολιτικϊν : Υοφία Δθμουλά 

3. Για το Φμιμα Διοίκθςθσ Χπθρεςιϊν Χγείασ Μαι Μοινωνικισ Φροντίδασ-Σρόγραμμα 

Διοίκθςθσ Χπθρεςιϊν Χγείασ : Χαράλαμποσ Σλατισ 

4. Για το Φμιμα Διοίκθςθσ Χπθρεςιϊν Χγείασ Μαι Μοινωνικισ Φροντίδασ-Σρόγραμμα 

Διοίκθςθσ Χπθρεςιϊν Μοινωνικισ Φροντίδασ : Χαράλαμποσ Σλατισ 

5. Για το Φμιμα Εμπορικϊν και Ρικονομικϊν Χποκζςεων : Φωτεινι Μομςζλθ 

6. Για το Φμιμα Διεκνϊν και Εμπορικϊν Χποκζςεων : Αγγελικι Ξπουρμποφλθ 

7. Για το Φμιμα Σολιτιςτικισ Διοίκθςθσ : Γεϊργιοσ Σαπαγεωργίου 

8. Για το Φμιμα Ψθφιακισ Σολιτικισ : Αναςταςία Σαπαςτυλιανοφ 

Αξιoλογιτριεσ των παραδοτζων τθσ ομάδασ εργαςίασ ορίςτθκαν θ Ιςμινθ Μριάρθ,  

Μακθγιτρια Υυνταγματικοφ Δικαίου του Φμιματοσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Σαντείου 

Σανεπιςτθμίου και θ Ανατολι Μοηάρθ, Σροϊςταμζνθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και 

Διοικθτικϊν Χπθρεςιϊν του Εκνικοφ Μζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

Σροςτικζμενθ αξία ςτο Σρόγραμμα Υπουδϊν προςδίδεται, με τθ ςυμμετοχι των κάτωκι 

Γενικϊν Γραμματζων, ωσ εμπειρογνωμόνων ςε ηθτιματα αιχμισ για το επιτελικό κράτοσ: 
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1. Υτυλιανόσ - Ιωάννθσ Μουτνατηισ, Γενικόσ Γραμματζασ Οομικϊν και Μοινοβουλευτικϊν 

Θεμάτων 

2. Νεωνίδασ Χριςτόπουλοσ, Γενικόσ Γραμματζασ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και 

Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν 

3. Σαναγιϊτθσ Σρεηεράκοσ, Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Χγείασ 

Θ Ρμάδα Εργαςίασ, προκειμζνου να υποβάλει προτάςεισ για τθν αναμόρφωςθ του 

Σρογράμματοσ Υπουδϊν, μελζτθςε τα προθγοφμενα προγράμματα ςπουδϊν τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. ςτθ 

διαχρονικι τθσ εξζλιξθ. Ξελζτθςε, επίςθσ, τισ αξιολογιςεισ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν και των 

διδαςκόντων/ουςϊν των τελευταίων τριϊν εκπαιδευτικϊν ςειρϊν, που διζκεταν Φμιματα 

Εξειδίκευςθσ παρόμοια με τθσ τρζχουςασ ςειράσ και διαβουλεφτθκε με αποφοίτουσ τθσ 

Ε.Υ.Δ.Δ.Α. 

Ζκτοτε, ζχοντασ υπόψθ πωσ το Σρόγραμμα Υπουδϊν οφείλει να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ 

και τισ απαιτιςεισ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και των νομοκετικϊν και κοινωνικϊν εξελίξεων 

και αναγκϊν, επικαιροποιείται και τροποποιείται αναλόγωσ. 

Ξε το παρόν Σρόγραμμα θ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. επομζνωσ οραματίηεται τθν εκπαίδευςθ  ςφγχρονων 

διοικθτικϊν ςτελεχϊν και επαγγελματιϊν τθσ διοίκθςθσ. Υτελζχθ που κα ανταποκρίνονται ςτο 

ακζραιο ςτισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και ςτισ απαιτιςεισ λειτουργίασ  

του  διοικθτικοφ ςυςτιματοσ. Σαράλλθλα, κα διακζτουν αναλυτικζσ και ςυνκετικζσ ικανότθτεσ, 

δεξιότθτεσ άςκθςθσ διοίκθςθσ και ιπιεσ δεξιότθτεσ που μποροφν να επιφζρουν προςτικζμενθ 

αξία ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα ςυνειςφζροντασ ςτθν εκνικι 

μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια. 
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2. ΜΡΙΟΘ ΦΑΥΘ ΥΣΡΧΔΩΟ 

(διάρκεια: 4 μινεσ / ςυντελεςτισ βαρφτθτασ βακμολογίασ 30%) 

 

Θ Μοινι Φάςθ Υπουδϊν, που κα παρουςιαςτεί αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια, επιδιϊκει τθν 

εδραίωςθ και ςυςτθματοποίθςθ των γνϊςεων που οι υποψιφιοι/εσ απζκτθςαν προκειμζνου να 

ςυμμετάςχουν ςτον ειςαγωγικό διαγωνιςμό και ςτθν ομογενοποίθςθ του γνωςτικοφ τουσ 

υπόβακρου, με δεδομζνθ τθ προζλευςι τουσ από διαφορετικοφσ γνωςτικοφσ κλάδουσ όπωσ και 

τθν εξοικείωςι τουσ με βαςικζσ πτυχζσ τθσ διοικθτικισ επιςτιμθσ. Ρι βαςικζσ αυτζσ γνϊςεισ κα 

αποτελζςουν το υπόβακρο για τθν περαιτζρω εμβάκυνςθ ςτα Φμιματα που ςυςτινονται πλζον 

από τθν Α’ Ειδικι Φάςθ Υπουδϊν και ςυνεχίηουν ςτθν Β’ Ειδικι Φάςθ Υπουδϊν. Σαράλλθλα, 

αποτελοφν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ των οριηόντιων δεξιοτιτων των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, οι 

οποίοι/εσ ενδζχεται να κλθκοφν ςτθ ςυνζχεια να υπθρετιςουν τθ Δθμόςια Διοίκθςθ από 

διαφορετικζσ κζςεισ και με διαφορετικά κακικοντα, αςχζτωσ τθσ εξειδίκευςθσ που κα λάβουν 

ςτθ Υχολι.  

Ρ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ Μοινισ Φάςθσ Υπουδϊν ςτθ ςυνολικι βακμολογία ανζρχεται 

ςτο 30%.6 

Ξε βάςθ τθ γενικι ςυλλογιςτικι του Σρογράμματοσ Υπουδϊν και τθν ειδικι λογικι που 

αφορά ςτθν Μοινι Φάςθ Υπουδϊν, αυτι περιλαμβάνει τα ακόλουκα μακιματα, ενταγμζνα ςτα 

ςχετικά πεδία:  

 

Δθμόςια Διοίκθςθ: 

ΜΦ-ΥΞ01-Θ Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα: ςυγκρότθςθ, εξζλιξθ και ςυγκριτικι προςζγγιςθ με 

άλλεσ διοικιςεισ 

ΜΦ-ΥΞ02-Υτρατθγικό Ξάνατημεντ 

ΜΦ-ΥΞ03-Σροςταςία Δεδομζνων Σροςωπικοφ Χαρακτιρα και Ανοιχτά Δεδομζνα ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ 

 

                                                           
6 Υτα μακιματα, πζραν των ωρϊν που αναγράφονται ςτουσ πίνακεσ υπολογίηονται δφο ϊρεσ για τθ 
βακμολόγθςθ γραπτϊν και εργαςιϊν, αςχζτωσ αρικμοφ.  
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Δίκαιο 

ΜΦ-ΥΞ04-Διοικθτικό Δίκαιο 

ΜΦ-ΥΞ05-Δθμοςιοχπαλλθλικό Δίκαιο 

ΜΦ-ΥΞ06-Ενωςιακό και Διεκνζσ Δίκαιο 

Οικονομία  

ΜΦ-ΥΞ07-Ελλθνικι Ρικονομία: Διαρκρωτικά χαρακτθριςτικά 

ΜΦ-ΥΞ08-Θεςμικό Σλαίςιο Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ 

ΜΦ-ΥΞ09-Δθμόςιεσ επενδφςεισ: αξιολόγθςθ επενδυτικϊν προγραμμάτων, πολιτικϊν και  

διαχείριςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων 

 

Επιτελικό Κράτοσ 

ΜΦ-ΕΞ10-Μαλι νομοκζτθςθ και  νομοτεχνικζσ αρχζσ κατάρτιςθσ κανονιςτικϊν πράξεων (Θεωρία 

και Εργαςτιριο) 

ΜΦ-ΕΞ11-Ανάλυςθ Δθμόςιασ Σολιτικισ (Θεωρία και Εργαςτιριο) 

ΜΦ-ΕΞ12-Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ (Θεωρία και Εργαςτιριο) 

 

Πρόγραμμα ξζνων γλωςςϊν 

ΜΦ-ΕΞ13-Αγγλικι γλϊςςα 

ΜΦ-ΕΞ14-Δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα  

 

Ειδικά Εργαςτιρια και Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων  

ΜΦ-Ε01-Εργαςτιριο ανάπτυξθσ ψθφιακϊν δεξιοτιτων  

ΜΦ-Ε02-Εργαςτιριο ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςε ςφγχρονα και αςφγχρονα ψθφιακά εργαλεία 

επικοινωνίασ, εργαςίασ και εκπαίδευςθσ 
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ΜΦ-Ε03-Ξεκοδολογία τθσ ζρευνασ, ποςοτικι και ποιοτικι ανάλυςθ ςτο δθμόςιο τομζα  

ΜΦ-Ε04-Υφνταξθ και προτυποποίθςθ δθμοςίων εγγράφων 

ΜΦ-Ε05-Υχζςεισ Δθμοςίων Χπαλλιλων και Σολιτϊν: Ρδθγόσ Ρρκισ Διοικθτικισ Υυμπεριφοράσ 

ΜΦ-Ε06-Βαςικζσ Αρχζσ Εκπόνθςθσ και Σαρουςίαςθσ Επιςτθμονικισ Εργαςίασ 

 

Εκπαιδευτικζσ Δραςτθριότθτεσ και Ειδικά εμινάρια 

(αφοροφν το ςφνολο των φάςεων του προγράμματοσ ςπουδϊν) 

- Επιςκζψεισ και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ειςθγιςεισ ςε φορείσ του Δθμόςιου ι Ιδιωτικοφ 

τομζα 

- Διαλζξεισ Σροςωπικοτιτων 

- Διάλογοι Υτρογγυλισ Φραπζηθσ 

- Θμερίδεσ 

 

Φα μακιματα είναι είτε ςεμιναριακά (με κωδικό ΥΞ) είτε εργαςτθριακά ειδικά ι μθ (με 

κωδικό Ε και ΕΞ αντίςτοιχα). Ρ διαχωριςμόσ τουσ γίνεται με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ. λα τα μακιματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια, κρίνεται 

αναγκαίο να ιςορροποφν ανάμεςα ςτθ κεωρία και ςτισ πρακτικζσ εφαρμογζσ, ωςτόςο, ανάλογα 

με τθν φφςθ και τον ςτόχο του μακιματοσ/εργαςτθρίου μπορεί να δίνεται  ζμφαςθ ςε ζνα από 

τα δφο. 

Υυγκεκριμζνα, κατά τισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ φοίτθςισ τουσ τουσ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ 

Ε.Υ.Δ.Δ.Α. ςυμμετζχουν ςε ειδικά εργαςτιρια και ςεμινάρια ανάπτυξθσ  δεξιοτιτων, εφόδια 

απαραίτθτα, προκειμζνου να εδραιωκεί το ςυναδελφικό πνεφμα των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν αλλά 

και να ενιςχυκοφν οι δεξιότθτζσ τουσ ενόψει τθσ απαιτθτικισ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ τθσ 

Ε.Υ.Δ.Δ.Α. Ματά τθν ίδια πρϊτθ περίοδο, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. αναπτφςςουν, μζςα 

από ειδικά εργαςτιρια, δεξιότθτεσ ςτα ψθφιακά εργαλεία που χρθςιμοποιεί θ Δθμόςια Διοίκθςθ 

κακϊσ και εδραιϊνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε μεκοδολογικά εργαλεία ζρευνασ.  

Θ εμπειρία τθσ πανδθμίασ του κωρονοϊοφ κατζςτθςε ςαφζσ ότι ζνα επιτελικό ςτζλεχοσ τθσ 

ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κα πρζπει να είναι ζτοιμο να φζρει εισ πζρασ τθν αποςτολι του 

ακόμθ και ςε ςυνκικεσ κρίςθσ, προςαρμοηόμενο ςε αυτζσ. Για τον λόγο αυτό, οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. κατά τθν πρϊτθ περίοδο ςπουδϊν τουσ κα εκπαιδευτοφν και 
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ςτα ςφγχρονα ψθφιακά εργαλεία τθλεργαςίασ και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ϊςτε να 

μποροφν – αν αυτό κρικεί αναγκαίο - να ςυνεχίςουν εξ αποςτάςεωσ τθν εκπαίδευςι τουσ, 

απρόςκοπτα και χωρίσ καμία ζκπτωςθ ςτο υψθλό κφροσ και επίπεδο ςπουδϊν που παρζχει θ 

Ε.Υ.Δ.Δ.Α. 

Υτθ ςυνζχεια, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ εκπαιδεφονται ςε ζνα ευρφ φάςμα κεματικϊν ενοτιτων 

που καλφπτουν επαρκϊσ τισ ςφγχρονεσ πτυχζσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Σαράλλθλα, οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ειςάγονται ςε κρίςιμεσ ζννοιεσ (π.χ. βαςικζσ αρχζσ ςτρατθγικισ διοίκθςθσ) οι 

οποίεσ ςτισ επόμενεσ φάςεισ ςπουδϊν εξειδικεφονται περαιτζρω ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ. Θ 

διάκριςθ των ενοτιτων τθσ κοινισ φάςθσ ζγινε κατά τρόπο ϊςτε αφενόσ να καλφπτονται 

ςφαιρικά αλλά και ςε βάκοσ οι απαιτοφμενεσ γνϊςεισ οι οποίεσ είναι αντάξιεσ των  προςδοκιϊν 

που ζχει θ Σολιτεία από ζνα ςφγχρονο, επιτελικό ςτζλεχοσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, αφετζρου να 

προετοιμάηει τον/τθν ςπουδαςτι/ςτρια ϊςτε να παρακολουκιςει τισ ακόμθ περιςςότερο 

εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και πρακτικζσ εφαρμογζσ κατά τισ επόμενεσ φάςεισ ςπουδϊν.  

Επιπρόςκετα, το πεδίο του «επιτελικοφ κράτουσ» λαμβάνει χϊρα ςτο τζλοσ τθσ κοινισ φάςθσ 

ςπουδϊν ϊςτε οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να ζχουν ιδθ αποκτιςει τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ και προκειμζνου να παρακολουκιςουν τα ειδικά εργαςτθριακά μακιματα του 

πεδίου. 

Υθμειϊνεται, τζλοσ, ότι τα ειδικά εργαςτιρια και οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ διζπουν το 

ςφνολο των φάςεων ςπουδϊν τθσ Υχολισ. 

 

Μακιματα Κοινισ Φάςθσ πουδϊν (ΚΦ) 

 Σφποσ 

μακιματοσ 

Σίτλοσ μακιματοσ Ϊρεσ διδαςκαλίασ 

1. ΜΦ-ΥΞ01 

Θ Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα:  

ςυγκρότθςθ, εξζλιξθ και ςυγκριτικι 

προςζγγιςθ με άλλεσ διοικιςεισ 

 

 

24 

2. ΜΦ-ΥΞ02 Υτρατθγικό Ξάνατημεντ 26 
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3. ΜΦ-ΥΞ03 

 

Σροςταςία Δεδομζνων Σροςωπικοφ 

Χαρακτιρα και Ανοιχτά Δεδομζνα και ςτθ 

Δθμόςια Διοίκθςθ 

20 

4. ΜΦ-ΥΞ04 Διοικθτικό Δίκαιο 26 

5. ΜΦ-ΥΞ05 Δθμοςιοχπαλλθλικό Δίκαιο 21 

6. ΜΦ-ΥΞ06 Ενωςιακό και Διεκνζσ Δίκαιο 21 

7. ΜΦ-ΥΞ07 
Ελλθνικι Ρικονομία: Διαρκρωτικά 

χαρακτθριςτικά 
24 

8. ΜΦ-ΥΞ08 

 

Θεςμικό Σλαίςιο Δθμοςιονομικισ 

Διαχείριςθσ 

27 

9. ΜΦ-ΕΞ09 

Δθμόςιεσ επενδφςεισ: αξιολόγθςθ 

επενδυτικϊν προγραμμάτων, πολιτικϊν και  

διαχείριςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων 

27 

10. ΜΦ-ΕΞ10 

Μαλι νομοκζτθςθ και  νομοτεχνικζσ 

αρχζσ κατάρτιςθσ κανονιςτικϊν πράξεων 

(Θεωρία και Εργαςτιριο) 

24 

11. ΜΦ-ΕΞ11 Ανάλυςθ Δθμόςιασ Σολιτικισ 

 (Θεωρία και Εργαςτιριο) 

25 

12. ΜΦ-ΕΞ12 

 

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Ψθφιακόσ 

Ξεταςχθματιςμόσ 

(Θεωρία και Εργαςτιριο) 

25 

13. ΜΦ-ΥΞ13 Αγγλικι γλϊςςα 24 

14. ΜΦ-ΥΞ14 
Δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα  

(γερμανικά ι γαλλικά ι ιςπανικά ι ιταλικά) 
24 
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338 ϊρεσ +74 ϊρεσ 

ειδικά εργαςτιρια 

ΤΝΟΛΟ: 412 ϊρεσ 

 

 

Ϊρεσ αξιολόγθςθσ  

Επιςθμαίνεται πωσ, ςτισ ϊρεσ διδαςκαλίασ προςτίκενται :  

i.) 2 ϊρεσ για τα μακιματα που αξιολογοφνται με γραπτι εξζταςθ και  

ii.) 2 ϊρεσ για τα μακιματα που αξιολογοφνται με παρουςίαςθ εργαςίασ για τα τμιματα 
εξειδίκευςθσ με πλικοσ ζωσ είκοςι (20) ςπουδαςτζσ/τριεσ, και επιπλζον 1 ϊρα ανά 10 
ςπουδαςτζσ/τριεσ για τα τμιματα εξειδίκευςθσ άνω των είκοςι (20) ατόμων  
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3. ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΜΡΙΟΘΥ ΦΑΥΘΥ ΥΣΡΧΔΩΟ 

 

3.1 Θ ΔΘΞΡΥΙΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΥΦΘΟ ΕΝΝΑΔΑ:  ΥΧΓΜΤΡΦΘΥΘ, ΕΠΕΝΙΠΘ ΜΑΙ ΥΧΓΜΤΙΦΙΜΘ ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΘ 

ΞΕ ΑΝΝΕΥ ΔΙΡΙΜΘΥΕΙΥ (24 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ:  

Φο μάκθμα ειςάγει τουσ/τισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ ελλθνικισ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και ςτισ κεντρικζσ αλλαγζσ που γνϊριςε το πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ του 

διοικθτικοφ μθχανιςμοφ ςτον εικοςτό πρϊτο και ςτον προθγοφμενο αιϊνα.  Υτόχοσ είναι θ 

κατανόθςθ των βαςικϊν μεταρρυκμίςεων που διαμόρφωςαν τα χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνικισ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ μζχρι ςιμερα και τθσ επίδραςθσ των ευρφτερων κοινωνικϊν και πολιτικϊν 

εξελίξεων ςτθ διαδικαςία αυτι.  Επιπρόςκετα, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ εξοικειϊνονται με τα 

ςθμαντικότερα ςυςτιματα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτον κόςμο κακϊσ και με τα ςυγκριτικά εργαλεία 

με τα οποία κα μποροφν να αναλφουν και να αξιολογοφν τισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ τουσ ςε 

ςφγκριςθ με τθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ αναηθτϊντασ παράλλθλα εφαρμογζσ και καλζσ 

πρακτικζσ.   

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Φο πρϊτο μζροσ του μακιματοσ μελετά τισ βαςικζσ ιςτορικζσ μεταρρυκμίςεισ και μεταβολζσ τθσ 

ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθν εποχι του Ελευκερίου Βενιηζλου, κατά τθ μετεμφυλιακι 

περίοδο και τα χρόνια τθσ μεταπολίτευςθσ.  Φο δεφτερο μζροσ εςτιάηει ςτισ βαςικζσ διακρωτικζσ 

προκλιςεισ και τα προβλιματα που θ ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ αντιμετωπίηει, ιδίωσ από το 

1974 μζχρι ςιμερα. Απϊτεροσ ςτόχοσ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι θ ανάπτυξθ μιασ κριτικισ 

οπτικισ που να διακρίνει μζςα από τισ αδυναμίεσ του παρελκόντοσ τισ προοπτικζσ μελλοντικϊν 

μεταρρυκμίςεων.  Υτο τρίτο μζροσ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ διδάςκονται τισ γενικζσ αρχζσ τθσ 

Υυγκριτικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τα βαςικά κριτιρια ςφγκριςθσ που εφαρμόηει αυτόσ ο 

κλάδοσ ςπουδϊν για τθν ανάλυςθ διαφορετικϊν εκνικϊν ςυςτθμάτων διοίκθςθσ μζςα από 

εμπειρικά παραδείγματα  από εκνικά ςυςτιματα με μακρά παράδοςθ διοίκθςθσ που 

δθμιοφργθςαν διεκνι πρότυπα (Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία), από περιπτϊςεισ που κεωροφνται 

κατά κοινι ομολογία οι επιτυχζςτερεσ ςτισ μζρεσ μασ (Μαναδάσ, Υκανδιναβικζσ Χϊρεσ) και από 

γραφειοκρατικά ςυςτιματα του ευρωπαϊκοφ Οότου, που παρουςιάηουν ιδιομορφίεσ παρόμοιεσ 

με εκείνεσ τθσ Ελλάδασ (Ιςπανία, Ιταλία).  Απϊτεροσ ςκοπόσ είναι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να 

αναπτφξουν τισ απαιτοφμενεσ ικανότθτεσ ανάλυςθσ, αξιολόγθςθσ και κριτικισ που κα τουσ 
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επιτρζπουν να κατανοοφν καλφτερα το δικό τουσ ςφςτθμα διοίκθςθσ και τισ ιδιαιτερότθτζσ του 

ςε ςχζςθ με τα άλλα εκνικά ςυςτιματα.   

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ:  

Γραπτι εξζταςθ (Ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν και ερϊτθςθ ανοικτοφ τφπου). 
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3.2 ΥΦΤΑΦΘΓΙΜΡ ΞΑΟΑΦΗΞΕΟΦ (26 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να εξοικειϊςει τουσ/τισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ  με τισ βαςικζσ αρχζσ 

και τα μοντζλα εφαρμογισ του Υτρατθγικοφ Ξάνατημεντ ςτουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ. 

Ειδικότερα, θ διδαςκαλία του μακιματοσ επικεντρϊνεται ςτθν αναλυτικι και ςυγκριτικι 

παρουςίαςθ των βαςικϊν μοντζλων και εργαλείων υλοποίθςθσ του Υτρατθγικοφ Ξάνατημεντ ςτο 

δθμόςιο τομζα, εςτιάηοντασ ςτο ιδιαίτερο περιβάλλον τθσ ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τισ 

εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ αναδιοργάνωςθσ και βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ των φορζων τθσ.  

Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ  κα ζχουν αναπτφξει τισ 

απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, αναφορικά με: 

 Φο ευρφτερο κεωρθτικό πλαίςιο και τισ βαςικζσ αρχζσ και λειτουργίεσ του ςτρατθγικοφ 

μάνατημεντ ςτο δθμόςιο τομζα 

 Φα ςφγχρονα μοντζλα εφαρμογισ του ςτρατθγικοφ μάνατημεντ ςτουσ δθμόςιουσ 

οργανιςμοφσ 

 Φα βαςικά εργαλεία για τον ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό, εφαρμογι και αξιολόγθςθ ενόσ 

ςτρατθγικοφ προγράμματοσ  ςε ζνα δθμόςιο οργανιςμό 

 Φισ βαςικζσ αρχζσ και τα εργαλεία αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν  

 Φθ δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ υποςτιριξθσ και ςυμμετοχισ ςτο ςτρατθγικό 

προγραμματιςμό και αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων εφαρμογισ  

 Φισ απαιτιςεισ και προκλιςεισ εφαρμογισ του ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ ςτο 

ιδιαίτερο περιβάλλον τθσ Ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

 
υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:   

Φο περιεχόμενο του μακιματοσ καλφπτει τα βαςικά ςτοιχεία του Υτρατθγικοφ Ξάνατημεντ ςτον 

δθμόςιο τομζα. Υτο πλαίςιο αυτό εξετάηονται οι βαςικζσ αρχζσ και τα μοντζλα του Υτρατθγικοφ 

Ξάνατημεντ, κακϊσ και οι ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ εφαρμογισ του ςτο ιδεοτυπικό περιβάλλον τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ.  Ρι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ  εκπαιδεφονται ςτθ μεκοδολογία και τα εργαλεία 

του Υτρατθγικοφ Ξάνατημεντ και ειδικότερα ςτθν αξιολόγθςθ των οργανωςιακϊν αναγκϊν και 

του  ευρφτερου περιβάλλοντοσ λειτουργίασ ενόσ δθμόςιου οργανιςμοφ, ςτο ςυμμετοχικό 

ςχεδιαςμό, ςτθ ςυγκριτικι επιλογι και τθν εξειδίκευςθ των ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν 

ςτόχων και των δράςεων εφαρμογισ ενόσ ςτρατθγικοφ προγράμματοσ και τζλοσ ςτθν 

αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων και των επιπτϊςεων του προγράμματοσ, βάςει ενόσ 

ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ δεικτϊν. Σαρουςιάηονται μοντζλα εφαρμογισ και μεκοδολογικά 

εργαλεία, θ διδαςκαλία των οποίων αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ των απαιτοφμενων δεξιοτιτων 

από τουσ/τισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ  για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων 

ςτρατθγικϊν προγραμμάτων ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα, εςτιάηοντασ ςτα κρίςιμα ηθτιματα 

τθσ ςυμμετοχισ, τθσ διαφάνειασ - λογοδοςίασ και τθσ καινοτομίασ. Επιδιϊκεται θ κατανόθςθ 
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από τουσ/τισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ  τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του Υτρατθγικοφ Ξάνατημεντ ςτθ 

μεταρρφκμιςθ του δθμόςιου τομζα και θ ανάπτυξθ μίασ νζασ κουλτοφρασ ςτρατθγικοφ 

προγραμματιςμοφ μεταξφ αυτϊν, μζςα από τθν ςυγκριτικι παρουςίαςθ των διαφορετικϊν 

κεωρθτικϊν προςεγγίςεων περί ςτρατθγικισ ςτο δθμόςιο τομζα, τθν ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό και τθ διεξαγωγι ςυμμετοχικϊν αςκιςεων 

Υτρατθγικοφ Ξάνατημεντ.  

  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: 

Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ (με βακμολόγθςθ : εκπόνθςθ 70% + παρουςίαςθ 

30%) 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

 Γεωργόπουλοσ, Ο. Β. (2002) Υτρατθγικό Ξάνατημεντ. Ακινα: Εκδόςεισ Ξπζνου. 

 Μαρβοφνθσ Α. (επιμ.) (2018) Σοιότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Ξια Εργαλειοκικθ για 

τουσ Επαγγελματίεσ, Ακινα: Χπουργείο Εςωτερικϊν 

 Ξιχαλόπουλοσ Ο., (2010), Θ δθμόςια διοίκθςθ ςτθν εποχι των αποτελεςμάτων», Ακινα, 

Εκδόςεισ Σαπαηιςθσ  

 Σαπαδάκθσ Β, (2017), Υτρατθγικι των Επιχειριςεων, Εκδόςεισ Ξπζνου  

 Agranoff R, (2017), Collaborating to Manage: A Primer for the Public Sector, Georgetown 

university Press 

 Bouckaert G and Halligan J, (2015), Managing Performance: International Comparisons, 

Routledge Press  

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

management in the public sector, Switzerland : Springer International Publishing AG. 

 Bryson J, (2018), Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations, Josey Bass 

 Dooren V, (eds), (2019), Performance Management in the Public Sector, Routledge Pres 

 Emerson K and Nabatchi T, (2015) Collaborative Governance Regimes, Georgetown 

University Press 

 Ferlie E and Ongaro E, (2015), Strategic Management in Public Services Organizations, 

Routledge Press 

 Hatry H, (2015), Getting Results, Brookings Institute Press 

 Loffler E. και Bovaird T., (Επιμ.) : Public Management and Governance, London, Routledge 

 Mintzberg JH., (1994), «The Rise and Fall of Strategic Planning», New Jersey, Prentice – 

Hall 

 Moore M, (1997), Creating Public Value: Strategic Management in Government, Harvard 

University Press 

 Moynihan D, (2008), The Dynamics of Performance Management: Constructing 

Information and Reform, Georgetown University Press 
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 Poister T, (2018), Measuring Performance in Public and Non – Profit Organizations, Jossey 

Bass 

 Pollitt C and Bouckaert G, (2018), Public Management Reform: A Comparative Analysis - 

Into The Age of Austerity, Cambridge University Press 

 Rainey H, (2014) Understanding and Managing Public Organizations 
 

3.3 ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΔΕΔΡΞΕΟΩΟ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΧ ΧΑΤΑΜΦΘΤΑ ΜΑΙ ΑΟΡΙΧΦΑ ΔΕΔΡΞΕΟΑ ΥΦΘ 

ΔΘΞΡΥΙΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘ (20 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριων με τισ βαςικζσ ζννοιεσ του 

κεςμικοφ πλαιςίου για τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, και ειδικότερα :  

α. θ ευαιςκθτοποίθςθ κατ’ αρχάσ των ςπουδαςτϊν/τριϊν για τθν ανάγκθ προςταςίασ των 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. 

β. θ αναγκαία προςαρμογι ςτο κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν προςταςία δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα, ιδίωσ μετά τθ κζςθ ςε εφαρμογι  του Γενικοφ Μανονιςμοφ 

Σροςταςίασ Δεδομζνων (ΓΜΣΔ) και τον ν. 4624/2019. 

γ. θ εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξουν τουσ 

φορείσ ςε ρόλουσ Χπευκφνων Σροςταςίασ Δεδομζνων. 

Υκοπόσ επίςθσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με το νομικό 

πλαίςιο και τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ που αφοροφν τθν πολιτικι ανοικτϊν δεδομζνων , τθν 

ανοικτι διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ τουσ ςτο δθμόςιο τομζα. 

Δεδομζνου ότι θ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. προετοιμάηει ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ικανά να 

ανταποκρικοφν ςτισ πλζον ςφγχρονεσ προκλιςεισ, κρίνεται απολφτωσ απαραίτθτθ θ κατάρτιςθ 

των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτθ ςυγκεκριμζνθ κεματικι. Ρι ϊρεσ κατανζμονται ςε κεωρθτικι 

διδαςκαλία και εργαςτιριο, όπου  προςεγγίηονται πρακτικζσ εφαρμογζσ των κεωρθτικϊν 

γνϊςεων (π.χ. επίλυςθ μελετϊν αντιπροςωπευτικϊν περιπτϊςεων και μελζτθ επί αποφάςεων 

και γνωμοδοτιςεων  τθσ Αρχισ Σροςταςίασ Δεδομζνων Σροςωπικοφ Χαρακτιρα-ΑΣΔΣΧ). 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Φο μάκθμα περιλαμβάνει κατ’ αρχάσ τθν ανάλυςθ του κεςμικοφ πλαιςίου, με ςφντομθ 

παρουςίαςθ τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ του πεδίου προςταςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και των ανοικτϊν δεδομζνων, ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Υτο πλαίςιο αυτό 

ζμφαςθ δίδεται ςτθν παρουςίαςθ και εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριων με τον ΓΜΣΔ 
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(ενδεικτικά : ςτόχοσ και αντικείμενο εφαρμογισ, ουςιαςτικό και εδαφικό πεδίο εφαρμογισ, 

ζννοιεσ και οριςμοί (υπεφκυνοσ και εκτελϊν τθν επεξεργαςία, ειδικζσ κατθγορίεσ δεδομζνων), 

βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθν επεξεργαςία των δεδομζνων) και τθ ςυναφι εκνικι νομοκεςία 

(ν. 4624/2019). Υτθ ςυνζχεια, εξετάηεται θ κεμελίωςθ τθσ νομιμότθτασ τθσ επεξεργαςίασ, 

ειδικότερα θ αναηιτθςθ τθσ κατάλλθλθσ νομικισ βάςθσ για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα ςτο δθμόςιο τομζα. Φζλοσ, κεωροφνται τα δικαιϊματα των υποκειμζνων 

και οι αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ -είτε ςε ρόλο υπευκφνου, είτε ςε ρόλο 

εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία- όπωσ και θ προβλεπόμενθ εποπτεία και επιβολι τθσ τιρθςθσ του 

ΓΜΣΔ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ ςε φάκελο περίπτωςθσ. 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

Ν. Μοτςαλισ/Μ. Ξενουδάκοσ (επιμ.), Γενικόσ Μανονιςμόσ για τθν Σροςταςία των Σροςωπικϊν 

Δεδομζνων (GDPR), εκδ. Οομικι Βιβλιοκικθ 2018.   

Φ. Σαναγοποφλου- Μουτνατηι, Ρ Γενικόσ Μανονιςμόσ για τθν Σροςταςία Δεδομζνων 

679/2016/ΕΕ, εκδ. Υάκκουλα, 2017. 

Ν. Μοτςαλισ (επιμ.), Σροςωπικά Δεδομζνα (Ανάλυςθ – Υχόλια-Εφαρμογι). Εκδ. Οομικι 

Βιβλιοκικθ, 2016.  

Μανονιςμόσ 679/2016/ΕΕ  

Ο. 4624/2019, (Αϋ137), «Αρχι Σροςταςίασ Δεδομζνων Σροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 

εφαρμογισ του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του και άλλεσ διατάξεισ» 

Ο. 4305/2014 (Αϋ237) «Ανοικτι διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ εγγράφων, πλθροφοριϊν και 

δεδομζνων του δθμόςιου τομζα, τροποποίθςθ του ν. 3448/2006 (Αϋ 57), προςαρμογι τθσ 

εκνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Ρδθγίασ 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και 

του Υυμβουλίου, περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, ρυκμίςεισ κεμάτων Ειςαγωγικοφ 

Διαγωνιςμοφ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. και άλλεσ διατάξεισ» 

 

3.4 ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ (26 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ  του/τθσ ςπουδαςτι/ςτριασ με τισ βαςικζσ ζννοιεσ του 

διοικθτικοφ δικαίου, δεδομζνου ότι το διοικθτικό δίκαιο είναι το δίκαιο το οποίο κατεξοχιν 
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εφαρμόηει ζνα ςτζλεχοσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Ειδικότερα, το ςτζλεχοσ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ πρζπει να είναι εξοικειωμζνο τόςο με τισ κεμελιϊδεισ  ζννοιεσ και κεςμοφσ του 

ουςιαςτικοφ διοικθτικοφ δικαίου, όπωσ αυτοί προκφπτουν ιδίωσ μζςα από τον Μϊδικα 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, όςο και με τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ διοικθτικισ δικονομίασ, αφοφ ο κφριοσ 

μθχανιςμόσ ελζγχου τθσ διοικθτικισ δράςθσ είναι αυτόσ των διοικθτικϊν δικαςτθρίων. Ρι ϊρεσ 

κατανζμονται ςε 20 ϊρεσ κεωρθτικισ διδαςκαλίασ και ςε 10 ϊρεσ πρακτικϊν εφαρμογϊν των 

κεωρθτικϊν γνϊςεων (π.χ. επίλυςθ πρακτικϊν ηθτθμάτων και μελζτθ δικαςτικϊν αποφάςεων). 

 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Φο μάκθμα περιλαμβάνει κατ’ αρχάσ τθν εξοικείωςθ με τισ βαςικζσ ζννοιεσ του διοικθτικοφ 

δικαίου. Υτο πλαίςιο αυτό περιλαμβάνεται, ιδίωσ μζςα από τον Μϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, 

θ διδαςκαλία των βαςικϊν ρυκμίςεων που αφοροφν τθν ζκδοςθ, τθν ιςχφ και τθν ανάκλθςθ τθσ 

διοικθτικισ πράξθσ, τθ διοικθτικι ςφμβαςθ, τθν αςτικι ευκφνθ του δθμοςίου, τουσ εςωτερικοφσ 

ελζγχουσ τθσ νομιμότθτασ τθσ διοικθτικισ δράςθσ από τθν ίδια τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, τθν αςτικι 

ευκφνθ του δθμοςίου και τθν προςταςία των δικαιωμάτων των πολιτϊν ζναντι τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ (κυρίωσ τα δικαιϊματα τθσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ και τθσ πρόςβαςθσ ςτα δθμόςια 

ζγγραφα). Υτο επίπεδο τθσ διοικθτικισ δικονομίασ, κα εξεταςκοφν οι βαςικζσ ρυκμίςεισ του 

Μϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ (για τισ διοικθτικζσ διαφορζσ ουςίασ) και του π.δ. 18/1989 (για 

τισ ακυρωτικζσ διαφορζσ), με ζμφαςθ ςτισ ρυκμίςεισ εκείνεσ που ενδιαφζρουν άμεςα το 

ςτζλεχοσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (π.χ. αρμοδιότθτεσ δικαςτθρίων, αποςτολι φακζλου τθσ 

υπόκεςθσ από τθ διοικθτικι αρχι ςτο διοικθτικό δικαςτιριο).    

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι Εξζταςθ. 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

Μϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, όπωσ ιςχφει).  

Μϊδικασ Διοικθτικισ Δικονομίασ (ν. 2717/1999, όπωσ ιςχφει). 

Σ.Δ. 18/1989 (περί Υυμβουλίου τθσ Επικρατείασ). 

Υπθλιωτόπουλοσ, Επ., Εγχειρίδιο Συνταγματικοφ Δικαίου, τόμοσ Ι (2017), τόμοσ ΙΙ (2015), Ακινα: 

Οομικι Βιβλιοκικθ. 

Δαγτόγλου, Σ. (2012). Γενικό Διοικθτικό Δίκαιο. Ακινα: Υάκκουλασ. 

Δαγτόγλου, Σ. (2014). Διοικθτικό Δικονομικό Δίκαιο. Ακινα: Υάκκουλασ. 

Ναηαράτοσ, Σ. (2018). Διοικθτικό Δικονομικό Δίκαιο. Ακινα: Οομικι Βιβλιοκικθ. 
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Γζροντασ,  Α., Νφτρασ,  Υ., Σαυλόπουλοσ,  Σ., Υιοφτθ, Γλ. & Φλογαίτθσ, Υ. (2018). Διοικθτικό 

Δίκαιο. Ακινα: Υάκκουλασ. 

 

Ενδεικτικό ςυμπλθρωματικό διδακτικό υλικό:    

Σρακτικά κζματα διοικθτικοφ δικαίου. 

Φάκελοι με δικαςτικζσ αποφάςεισ.   

 

3.5 ΔΘΞΡΥΙΡΫΣΑΝΝΘΝΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ (21 ΩΤΕΥ) 

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ  του/τθσ ςπουδαςτι/ςτριασ με τισ βαςικζσ ζννοιεσ του 

δθμοςιοχπαλλθλικοφ δικαίου, δεδομζνου ότι το δθμοςιοχπαλλθλικό δίκαιο είναι το δίκαιο το 

οποίο ρυκμίηει τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του δθμοςίου υπαλλιλου. Ειδικότερα, το ςτζλεχοσ 

τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ πρζπει να είναι εξοικειωμζνο με τισ βαςικζσ ρυκμίςεισ που διζπουν τθν 

υπθρεςιακι του κατάςταςθ, ϊςτε να γνωρίηει τόςο τα δικαιϊματα όςο και τισ υποχρεϊςεισ του. 

Ρι ϊρεσ κατανζμονται ςε κεωρθτικι διδαςκαλία και ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ των κεωρθτικϊν 

γνϊςεων (π.χ. επίλυςθ πρακτικϊν ηθτθμάτων και μελζτθ δικαςτικϊν αποφάςεων). 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Φο μάκθμα περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ, ιδίωσ μζςα από τον Δθμοςιοχπαλλθλικό Μϊδικα και τθ 

ςχετικι νομολογία του Υυμβουλίου τθσ Επικρατείασ και των διοικθτικϊν δικαςτθρίων, των 

ρυκμίςεων που διζπουν τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του δθμοςίου υπαλλιλου. Θ διδαςκαλία  

αφορά κυρίωσ τθν κατάρτιςθ και τθ λφςθ τθσ δθμοςιοχπαλλθλικισ ςχζςθσ (προςόντα και 

κωλφματα διοριςμοφ, πράξθ διοριςμοφ, ζκπτωςθ και απόλυςθ δθμοςίου υπαλλιλου), τισ 

υποχρεϊςεισ των δθμοςίων υπαλλιλων (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ανάλυςθσ τθσ αςτικισ 

ευκφνθσ τουσ), των δικαιωμάτων τουσ και των κυριότερων πράξεων υπθρεςιακϊν μεταβολϊν 

(π.χ. απόςπαςθ, μετάκεςθ, μετάταξθ). Ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτο πεικαρχικό δίκαιο 

των δθμοςίων υπαλλιλων (κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ, πεικαρχικά 

παραπτϊματα και ποινζσ, αρμόδια πεικαρχικά όργανα, δικαιϊματα του πεικαρχικϊσ 

διωκόμενου, τρόποσ διεξαγωγισ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ).   

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι Εξζταςθ. 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 
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Δθμοςιοχπαλλικόσ Μϊδικασ (ν. 3528/2007, όπωσ ιςχφει).  

Μτιςτάκθ, Υ., Μονδφλθσ, Β. & Φηιράκθ, Ε. (2018), Υπαλλθλικόσ Κϊδικασ. Ερμθνεία κατ’ άρκρο. 

Ακινα: Οομικι Βιβλιοκικθ. 

Σαναγόπουλοσ Θ. (2014). Δθμόςιο Υπαλλθλικό Δίκαιο. Ακινα: Υταμοφλθσ. 

Υπθλιωτόπουλοσ, Επ. & Χρυςανκάκθσ, Χ. (2017). Βαςικοί Θεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου. 

Ακινα: Οομικι Βιβλιοκικθ. 

Υυμεωνίδθσ, Ι. & Φάχοσ, Α. (2007). Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα. Ακινα: Υάκκουλασ. 

 

3.6 ΕΟΩΥΙΑΜΡ ΜΑΙ ΔΙΕΘΟΕΥ ΔΙΜΑΙΡ (21 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ  του/τθσ ςπουδαςτι/ςτριασ με τισ βαςικζσ ζννοιεσ του 

ενωςιακοφ δικαίου (του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) και του διεκνοφσ δικαίου. Υτθ 

ςφγχρονθ εποχι ζνα πολφ ςθμαντικό (από ουςιαςτικι και ποςοτικι άποψθ) τμιμα των 

ιςχυόντων κανόνων δικαίου προζρχεται από το δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και το διεκνζσ 

δίκαιο. Φο ςτζλεχοσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ κα κλθκεί να τα εφαρμόςει και επιπλζον ενδζχεται 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ του να εκπροςωπιςει τθ χϊρα μασ ςε διεκνείσ 

οργανιςμοφσ, ι ςε όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να γνωρίηει τουσ 

βαςικοφσ κεςμοφσ των ωσ άνω δικαίων και τθ ςχζςθ μεταξφ διεκνοφσ-ευρωπαϊκισ και εκνικισ 

ζννομθσ τάξθσ Ρι ϊρεσ κατανζμονται ςε κεωρθτικι διδαςκαλία και ςε εργαςτιριο (πρακτικζσ 

εφαρμογζσ των κεωρθτικϊν γνϊςεων όπωσ επίλυςθ πρακτικϊν ηθτθμάτων και μελζτθ 

δικαςτικϊν αποφάςεων). 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

ςον αφορά το ενωςιακό δίκαιο, το μάκθμα περιλαμβάνει τθ διδαςκαλία των κεμελιωδϊν 

αρχϊν και των βαςικϊν Υυνκθκϊν που διζπουν το ενωςιακό δίκαιο (ςυμπεριλαμβανομζνου και 

του Χάρτθ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ). Σεριλαμβάνει επίςθσ τθ 

διδαςκαλία του πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ δικαίου τθσ Ε.Ε.  και τθν νομοκετικι παραγωγι 

και ιςχφ των κανονιςμϊν, οδθγιϊν και άλλων νομοκετικϊν πράξεων τθσ Ε.Ε. ςτθν ελλθνικι 

ζννομθ τάξθ, ςφμφωνα με το Υφνταγμα και τθν Υυνκικθ για τθ Νειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. Υτο μάκθμα κα αναλυκοφν οι κυριότεροι τομείσ δθμοςίων πολιτικϊν ςτουσ οποίουσ 

εφαρμόηεται το ενωςιακό δίκαιο, με αναφορά ςτα ςθμαντικότερα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, θ λειτουργία των οποίων κα παρουςιαςτεί ςε ειδικό εργαςτιριο. Ιδιαίτερθ αναφορά 
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γίνεται ςτθν επίδραςθ τθσ ΕΕ ςτουσ κανόνεσ εκνικοφ δικαίου των διοικθτικϊν ςυμβάςεων, των 

δθμοςίων επιχειριςεων και του ανταγωνιςμοφ, των κρατικϊν ενιςχφςεων αλλά και τθσ ευκφνθσ 

του κράτουσ από παράβαςθ του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

ςον αφορά το διεκνζσ δίκαιο, το μάκθμα κα πρζπει να ειςαγάγει τον/τθ ςπουδαςτι/ςτρια 

ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ του διεκνοφσ δικαίου και ςτο πϊσ το δίκαιο αυτό μετατρζπεται ςε 

εςωτερικό ελλθνικό δίκαιο με βάςθ και το άρκρο 28 του ελλθνικοφ Υυντάγματοσ. Ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτισ διεκνείσ ςυμβάςεισ προςταςίασ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και 

ιδίωσ ςτθν Ευρωπαϊκι Υφμβαςθ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, όπωσ επίςθσ και ςε πτυχζσ του 

δθμοςίου δικαίου.     

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ. 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

Μανελλόπουλοσ, Σ. (2010). Το Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ακινα: Υάκκουλασ. 

Τοφκουνασ, Ε. (2015). Δθμόςιο Διεκνζσ Δίκαιο. Ακινα: Οομικι Βιβλιοκικθ.  

Υιςιλιάνοσ, Ν.-Α. (2017). Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (κατ’ άρκρο 

ερμθνεία). Ακινα: Οομικι Βιβλιοκικθ. 

Χριςτιανόσ, Β. (2010). Ειςαγωγι ςτο Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ακινα: Οομικι Βιβλιοκικθ. 

Υυνκικθ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ-Υυνκικθ για τθ Νειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Χάρτθσ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Ευρωπαϊκι Υφμβαςθ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου. 

 

3.7 ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ: ΔΙΑΤΘΤΩΦΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ (24 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

 Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριων με τα βαςικά κζματα τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ, θ κατανόθςθ των πολιτικϊν και οικονομικϊν επιλογϊν που ζλαβαν χϊρα 

και τουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςτθν οικονομικι κρίςθ. Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ μελζτθ τθσ 

εξζλιξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ τα τελευταία πενιντα χρόνια. Εξετάηονται τα διαφορετικά 

μοντζλα οικονομικισ πολιτικισ που ακολουκικθκαν τθν περίοδο αυτι, θ προςπάκεια 

εκβιομθχάνιςθσ και ο προςτατευτιςμόσ που ακολουκικθκε ζωσ τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970, 
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οι επιπτϊςεισ από τθν ζνταξι μασ ςτθν ΕΡΜ, θ μακροοικονομικι πολιτικι τθσ δεκαετίασ του 

1980, θ αλλαγι ςτθ νομιςματικι και ςυναλλαγματικι από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, ο 

τρόποσ μείωςθσ του πλθκωριςμοφ για να επιτευχκεί θ ζνταξι μασ ςτθν ΡΟΕ, θ οικονομικι 

πολιτικι ςτθν μετά ΡΟΕ εποχι και οι αιτίεσ τθσ πρόςφατθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Φο μάκθμα κα ξεκινιςει με μια ςφντομθ παρουςίαςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ τα 

τελευταία πενιντα χρόνια. Υτθ ςυνζχεια κα εξεταςτοφν θ περίοδοσ 1950 - 1980: 

προςτατευτιςμόσ και προςπάκεια εκβιομθχάνιςθσ, οι επιπτϊςεισ από τθν ζνταξι μασ ςτθν ΕΡΜ, 

θ μακροοικονομικι πολιτικι τθσ δεκαετίασ του 1980, θ νομιςματικι και ςυναλλαγματικι από το 

1950 ζωσ το 2000, θ πολιτικι που ακολουκικθκε για τθν ζνταξι τθσ Ελλάδασ ςτθν ΡΟΕ, θ 

οικονομικι πολιτικι ςτθν μετά ΡΟΕ εποχι, θ δθμοςιονομικι πολιτικι, χρζοσ και θ πρόςφατθ 

οικονομικι κρίςθ. Θα ακολουκιςουν αναλφςεισ διαρκρωτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ όπωσ θ ανταγωνιςτικότθτα, θ παραγωγικότθτα και το ιςοηφγιο τρεχουςϊν 

ςυναλλαγϊν, θ αποταμίευςθ και οι επενδφςεισ, θ αγορά εργαςίασ και θ απαςχόλθςθ και οι 

ςχζςεισ κράτουσ και αγοράσ. Φζλοσ, το μάκθμα κα ολοκλθρωκεί με τθν εξζταςθ των 

εναλλακτικϊν ςεναρίων ανάπτυξθσ και πολιτικϊν εξόδου από τθν κρίςθ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι Εξζταςθ. 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

Ιορδάνογλου Χρυςάφθσ (2008), Θ Ελλθνικι οικονομία ςτθ "μακρά διάρκεια",1954-2005, 

Εκδόςεισ Σόλισ, Ακινα. 

Μαηάκοσ Σ., Νιαργκόβασ Σ. , Τεποφςθσ Υπ (2016), Το Δθμόςιο Χρζοσ τθσ Ελλάδασ, Εκδόςεισ 

Σαπαηιςθ. 

Μαηάκοσ Σ. (2001) Ανάμεςα ςε κράτοσ και αγορά. Οικονομία και οικονομικι πολιτικι ςτθ 

μεταπολεμικι Ελλάδα, 1944-2000, Εκδόςεισ Σατάκθ, 2001. 

Νιαργκόβασ Σ. (2020) Δζκα χρόνια κρίςθ, τρία μνθμόνια και μία πανδθμία. Η Ελλάδα 

αναηθτϊντασ διζξοδο, Εκδόςεισ Σατάκθ, Ακινα. 

Νιαργκόβασ (2010) Υφγχρονα Θζματα Ελλθνικισ και Διεκνοφσ Ρικονομίασ, Εκδόςεισ Υταμοφλθσ, 

Ακινα. 

Νιαργκόβασ Σ. , Τεποφςθσ  Υπ. (2011), Χρζοσ, Δανειςμόσ και Χρεοκοπία: Ελλθνικζσ και Διεκνείσ 

Εμπειρίεσ, Εκδόςεισ Σαπαηιςθσ, Ακινα. 
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Liargovas P. (Editor, 2012), Greece: Economics, Political and Social issues, Nova Science Publishers, 

2012, New York. 

Σελαγίδθσ, Θ., (2015). Ανάλυςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. *θλεκτρ. βιβλ.+ Ακινα:Υφνδεςμοσ 

Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. Διακζςιμο ςτο: http://hdl.handle.net/11419/1187 

Τουκανάσ Υπ. και Σαντελισ Υκλιάσ, (2014), Η Ελλθνικι Πολιτικι Οικονομία 2000-2010, Εκδόςεισ 

Νιβάνθ, Ακινα. 

 
 
Ενδεικτικό ςυμπλθρωματικό διδακτικό υλικό: 

Βουλι των Ελλινων, Γραφείο Σροχπολογιςμοφ του Μράτουσ ςτθ Βουλι, εκκζςεισ, διάφορα ζτθ.  

ΜΕΣΕ, Ξελζτεσ και Εκκζςεισ, διάφορα ζτθ. 

Φράπεηα τθσ Ελλάδοσ, Εκκζςεισ Διοικθτι, Διάφορα ζτθ.  

 
 

3.8 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΔΘΞΡΥΙΡΟΡΞΙΜΘΥ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ (27 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Φο μάκθμα επιδιϊκει τθν εμβάκυνςθ των γνϊςεων των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτο κεςμικό 

πλαίςιο που διζπει τθ ςφγχρονθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ.  Υε ςυνζχεια τθσ προςζγγιςθσ του 

ρόλου του κράτουσ ςτθν οικονομία και του βαςικοφ πλαιςίου τθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ ςτθν 

Ελλάδα παρουςιάηεται το κεςμικό πλαίςιο δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και ςυνδζεται με τθν 

κακθμερινι πρακτικι ςτο εν λόγω πεδίο. Μφριοσ ςτόχοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να είναι ςε 

κζςθ να ανταποκρικοφν άμεςα ςτισ απαιτιςεισ του εργαςιακοφ τουσ περιβάλλοντοσ. Υτο πλαίςιο 

αυτό, κα παρουςιαςτεί το ςφνολο των κανόνων που διζπουν τθ ςφγχρονθ δθμοςιονομικι 

διαχείριςθ ςε όλο το εφροσ και τα επίπεδα άςκθςισ τθσ, οι δικλείδεσ αςφαλείασ και οι 

επιπτϊςεισ όταν διαπιςτϊνεται πλθμμελισ τιρθςθ των κανόνων.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Ξζςα από τθ χριςθ πρακτικϊν παραδειγμάτων και ανάλυςθσ μελετϊν περιπτϊςεων, το μάκθμα 

κα καλφψει το ευρωπαϊκό πλαίςιο δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και τουσ βαςικοφσ οριςμοφσ και 

φορείσ με αρμοδιότθτεσ επί των δθμοςίων οικονομικϊν (δθμοςιονομικοί κανόνεσ, 

μεςοπρόκεςμθ δθμοςιονομικι ςτρατθγικι, κρατικόσ προχπολογιςμόσ και προχπολογιςμοί 

λοιπϊν φορζων Γενικισ Μυβζρνθςθσ). Σεραιτζρω, κα αναλυκοφν ειδικότερεσ δθμοςιονομικζσ 

http://hdl.handle.net/11419/1187
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ζννοιεσ, όπωσ θ ζννοια του διατάκτθ, των αναλιψεων υποχρεϊςεων, του Ξθτρϊου 

Δεςμεφςεων, του ενιαίου λογαριαςμοφ κθςαυροφυλακίου, τθσ διαχείριςθσ διακεςίμων, των 

δθμοςίων υπολόγων. Ρι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα γνωρίςουν επίςθσ διαδικαςίεσ είςπραξθσ 

εςόδων, ελζγχου και εξόφλθςθσ δαπανϊν, παραγραφισ απαιτιςεων, καταςχζςεων, 

εκχωριςεων, εγγυιςεων και δθμοςίου χρζουσ. Φζλοσ, κα αναλυκοφν ζννοιεσ και διαδικαςίεσ 

εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ελζγχου. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ (Ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν και ερϊτθςθ ανοικτοφ 

τφπου). 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

Μωδικοποίθςθ Ο.4270/2014 κ.λπ. 

Ξεςοπρόκεςμο Σλαίςιο Δθμοςιονομικισ Υτρατθγικισ 2019-2022 

Ειςθγθτικι Ζκκεςθ Μρατικοφ Σροχπολογιςμοφ 2019 

 

3.9 ΔΘΞΡΥΙΕΥ ΕΣΕΟΔΧΥΕΙΥ: ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΩΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΩΟ, ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΜΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΥΧΓΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΡΧΞΕΟΩΟ ΕΤΓΩΟ (27 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Υκοπόσ αυτοφ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ/τισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ  ςτθ κεωρία και 

ςτθν πολιτικι δθμοςίων επενδφςεων κακϊσ και ςτθν παρουςίαςθ και κριτικι επιςκόπθςθ και 

αποτίμθςθ των αναπτυξιακϊν προγραμμάτων που υλοποιοφνται ςτθν Ελλάδα. Υτόχοσ είναι να 

αποκτιςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα τουσ επιτρζπουν, ωσ 

ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, να ςυμμετζχουν ςε όλα τα ςτάδια που αφοροφν ςτον 

ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ και των αναπτυξιακϊν 

προγραμμάτων τθσ χϊρασ αλλά και να κατανοιςουν τισ χρόνιεσ πακογζνειεσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ που οδιγθςαν τθν Ελλάδα ςτα προγράμματα οικονομικισ προςαρμογισ και το 

αντίςτροφο. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    
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Ρι δθμόςιεσ επενδφςεισ αποτελοφν το κατεξοχιν μζςο άςκθςθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 

πολιτικισ του ςφγχρονου κράτουσ. Υκοπόσ αυτοφ του μακιματοσ είναι να παρζχει το κεωρθτικό 

πλαίςιο και τθν πρακτικι εφαρμογι προγραμμάτων και πολιτικϊν που αφοροφν ςτισ δθμόςιεσ 

επενδφςεισ. Φο μάκθμα προβαίνει ςε εκτενι ανάλυςθ των εκνικϊν και ςυγχρθματοδοτοφμενων 

προγραμμάτων δθμοςίων επενδφςεων και του ρόλου τουσ ςτθν εκπλιρωςθ των ςτόχων τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ και ςυνοχισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςτθν Ελλάδα.  

Ρι κεματικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ αφοροφν ςτα εξισ: οριςμοί, ζννοια και περιεχόμενο 

των δθμοςίων επενδφςεων. Θ εξζλιξθ των δθμοςίων επενδφςεων διεκνϊσ και ςτθν Ελλάδα, με 

αναφορά ςε διεκνι παραδείγματα προγραμματιςμοφ τουσ (π.χ. πενταετι πλάνα, γαλλικό 

παράδειγμα) και ςε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα διεκνϊν επενδφςεων με ςθμαίνουςα επίδραςθ 

ςτθν ανάπτυξθ. Θ εξζλιξθ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ρι διαςυνδζςεισ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ με τον προχπολογιςμό τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μζςω των αναπτυξιακϊν προγραμμάτων. Εκκζςεισ και αναπτυξιακά 

προγράμματα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Θ ζκκεςθ «Σιςςαρίδθ. Ξορφζσ χρθματοδότθςθσ 

δθμοςίων επενδφςεων και οι ςυμπράξεισ δθμόςιου ιδιωτικοφ τομζα (ΥΔΙΦ). Δθμοςιονομικι 

αποκζντρωςθ και μορφζσ χρθματοδότθςθσ των δθμοςίων επενδφςεων τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ. Φζλοσ, το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει και εργαςτιριο ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ-

ςυηθτιςεισ ςχετικά με επίκαιρα ηθτιματα δθμοςίων επενδφςεων.    

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ ςε φάκελο επί ηθτιματοσ δθμοςίων επενδφςεων. 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

Μλαουδάτου Ξ. (2009), Κρατικόσ Προχπολογιςμόσ, εκδόςεισ Ακινα: Μριτικι.  

Ξθτςόπουλοσ Μ., Ξπαμπαλιοφτασ Ν. (2014), Ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ και περιφερειακι πολιτικι, 

Ακινα: Υάκκουλασ.  

Σαπαδαςκαλόπουλοσ Ακ., Χριςτοφάκθσ Ξ. (2009), Αναπτυξιακόσ Προγραμματιςμόσ, Ακινα: 

Σαπαηιςθ. 

Σετράκοσ Γ. και Ψυχάρθσ Γ. (2016), Περιφερειακι Ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα, 2θ ζκδοςθ, Ακινα: 

Μριτικι. 

Σολφηοσ Υ. (2011), Περιφερειακι Ανάπτυξθ, Ακινα: Μριτικι. 

Υκάγιαννθσ Σ. και Μαπαρόσ Γ. (2014), “Φα ζργα υποδομϊν ςτθν Ελλάδα και θ παρουςία των 

μεγάλων ζργων μεταφορικϊν υποδομϊν: μεταβαλλόμενα υποδείγματα και προτεραιότθτεσ”, 

Αειχϊροσ τ. 18, 12-65. 
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Ενδεικτικό ςυμπλθρωματικό διδακτικό υλικό:    

Εκκζςεισ για τθν πολιτικι ςυνοχισ τθσ ΕΕ.  

ΕΥΣΑ 2014-2020.  

Ζκκεςθ Σιςςαρίδθ 

ΜΕΣΕ, Σρογράμματα Ανάπτυξθσ 

Φάκελοι ςχετικά με επίκαιρα ηθτιματα δθμοςίων επενδφςεων. 

Εκνικό Μζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Μ.Δ.Δ.Α.) (2013) Θζματα Δθμοςίων 

Επενδφςεων, Εκπαιδευτικό υλικό ςεμιναρίου δθμοςίων επενδφςεων.   

 

3.10 ΜΑΝΘ ΟΡΞΡΘΕΦΘΥΘ ΜΑΙ ΟΡΞΡΦΕΧΟΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ ΜΑΟΡΟΙΥΦΙΜΩΟ ΣΤΑΠΕΩΟ 

(ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ) (24 ΩΤΕΥ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατάρτιςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α., ϊςτε να 

ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων 

διαμορφϊνοντασ το προφίλ του «νομοτζχνθ» όπωσ αυτό ορίηεται από τον νόμο για το επιτελικό 

κράτοσ (4622/2019) . Ρι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα αποκτιςουν γνϊςεισ ςχετικά με το κεςμικό 

πλαίςιο τθσ νομοπαραγωγικισ διαδικαςίασ και τθσ κατάρτιςθσ κανονιςτικϊν πράξεων, τισ αρχζσ 

και τα μζςα καλισ νομοκζτθςθσ, τθν τυπολογία των ρυκμιςτικϊν κειμζνων και των 

ςυνοδευτικϊν τουσ εγγράφων, αλλά και τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων 

εφαρμογισ (ανάλυςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων). Σαράλλθλα, το εργαςτιριο αποςκοπεί ςτθν 

εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τισ πρακτικζσ απαιτιςεισ προετοιμαςίασ, ςφνταξθσ, 

αξιολόγθςθσ και τροποποίθςθσ ςχεδίων νόμων, κανονιςτικϊν πράξεων και λοιπϊν ςυνοδευτικϊν 

εγγράφων, κακϊσ και επεξεργαςίασ κανονιςτικϊν κειμζνων για τθν υποςτιριξθ τθσ πολιτικισ και 

διοικθτικισ θγεςίασ των φορζων τοποκζτθςισ τουσ.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Φο μάκθμα περιλαμβάνει τθν παρουςίαςθ του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου και τθν εξοικείωςθ 

των ςπουδαςτϊν/ςτριων με τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τισ αρχζσ τθσ καλισ νομοκζτθςθσ (πχ. 

Ο.4048/2012 για τισ βαςικζσ κεςμικζσ υποχρεϊςεισ τθσ ρυκμιςτικισ διακυβζρνθςθσ ςτθν Ελλάδα 

και τισ αντίςτοιχεσ δομικζσ και οργανωςιακζσ αλλαγζσ (ςφςταςθ Γραφείου Μαλισ Οομοκζτθςθσ 

και Γραφεία Οομοκετικισ Σρωτοβουλίασ), ςχετικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ ΕΕ, ανάλυςθ των βαςικϊν 
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αρχϊν και τεχνικϊν προςαρμογισ του ελλθνικοφ δικαίου ςτο ευρωπαϊκό δίκαιο (λ.χ. 

ενςωμάτωςθ οδθγιϊν κ.ά.)  

Θα γίνει αναλυτικι μελζτθ των κατθγοριϊν των ρυκμιςτικϊν κειμζνων και οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ 

κα είναι ςε κζςθ να επιλζγουν τον κατάλλθλο τφπο ρφκμιςθσ,  ανάλογα με το περιεχόμενο τθσ 

επικυμθτισ παρζμβαςθσ. Θ ίδια μεκοδολογία κα ακολουκθκεί και για τθν περίπτωςθ των 

ςυνοδευτικϊν εκκζςεων (τυπολογία, αιτιολογικι και ειςθγθτικι ζκκεςθ, ανάλυςθ ςυνεπειϊν 

ρφκμιςθσ, ζκκεςθ επί τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ). Φζλοσ, ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθ 

ςφνταξθ τθσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων εφαρμογισ των ρυκμίςεων, ςε ςυνεργαςία με τισ  

κακ’ φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.  

Υε ςυνζχεια των γνϊςεων και δεξιοτιτων που ζχουν αποκτθκεί ςτο πλαίςιο του μακιματοσ κα 

προςεγγιςτοφν από τθν εμπειρικι ςκοπιά ηθτιματα κανονιςτικισ μεταρρφκμιςθσ, μείωςθσ 

διοικθτικϊν βαρϊν, καλισ και ζξυπνθσ νομοκζτθςθσ, κ.λπ. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν παρουςίαςθ 

καλϊν πρακτικϊν και παραδειγμάτων από το διεκνζσ και το ευρωπαϊκό περιβάλλον κακϊσ και 

των αντίςτοιχων διαδικαςιϊν. Υτο πλαίςιο του εργαςτθρίου οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα κλθκοφν 

να εφαρμόςουν, εν είδει πρακτικϊν αςκιςεων, τισ νομοτεχνικζσ αρχζσ κατάρτιςθσ κανονιςτικϊν 

πράξεων. 

Υτο πλαίςιο των εν λόγω αςκιςεων, το εργαςτιριο κα αναπτφξει τισ δεξιότθτεσ του κλάδου 

επιτελικϊν ςτελεχϊν ωσ προσ: 

(α) τθν εφαρμογι των αρχϊν και των εργαλείων τθσ καλισ νομοκζτθςθσ κατά τθ 

νομοπαραςκευαςτικι διαδικαςία,  

(β) τθ ςφνταξθ απλϊν και κατανοθτϊν νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν κειμζνων (με τθ 

χαμθλότερθ δυνατι επιβάρυνςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων) κακϊσ και ςυνοδευτικϊν 

αυτϊν κειμζνων,  

(γ) τθ γνϊςθ των καλϊν πρακτικϊν, ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ, του τομζα πολιτικισ που 

διαχειρίηονται,  

(δ) τθ γνϊςθ των τεχνικϊν απλοφςτευςθσ, κωδικοποίθςθσ και αναμόρφωςθσ του δικαίου. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 
Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

Ο.4622/2019 (ΦΕΜ Αϋ133) «Επιτελικό κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ 

Μυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ»   
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Υυλλογικόσ τόμοσ «Θ καλι νομοκζτθςθ ωσ αναγκαία προχπόκεςθ μιασ δίκαιθσ και 

αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ πολιτείασ», Σρακτικά Υυνεδρίου, εκδ. Οομικι Βιβλιοκικθ, 

Ακινα 2018. 

Σαναγιϊτθσ Ξαντηοφφασ, Μαλι νομοκζτθςθ και κράτοσ δικαίου. Σολυνομία, κακονομία και μθ 

εφαρμογι των νόμων, εκδ. Ευραςία, 2018. 

Δθμιτρθσ Α. Υωτθρόπουλοσ, Νεωνίδασ Χριςτόπουλοσ, Σολυνομία Μαι Μακονομία Υτθν Ελλάδα - 

Ζνα Υχζδιο Για Ζνα Μαλφτερο Μαι Αποτελεςματικότερο Μράτοσ, εκδ. διαΟΕΡςισ, Ακινα, 2017 

 

Ενδεικτικό ςυμπλθρωματικό διδακτικό υλικό:    

Υφνταγμα τθσ Ελλάδασ 

Μανονιςμόσ τθσ Βουλισ 

Γ.Γ. Οομικϊν και Μοινοβουλευτικϊν Θεμάτων: «Εγχειρίδιο Οομοπαραςκευαςτικισ 

Ξεκοδολογίασ»,  Ακινα 2020 (ΑΔΑ: 60II46ΞΓΨ7-ΤΕΘ) 

Ο.4048/2012 (ΦΕΜ Α’ 34) «Τυκμιςτικι διακυβζρνθςθ : Αρχζσ, διαδικαςίεσ, και μζςα καλισ 

νομοκζτθςθσ» 

Εργαλειοκικθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Μαλι Οομοκζτθςθ («Better regulation 

“toolbox”)  

Γ.Γ. τθσ Μυβζρνθςθσ «Φο ευρωπαϊκό δίκαιο ςτθν Ελλάδα : Εγχειρίδιο εναρμόνιςθσ» 

Μεντρικι νομοπαραςκευαςτικι επιτροπι : «Σρακτικζσ οδθγίεσ για τθν κατάρτιςθ νομοςχεδίων» 

Μεντρικι επιτροπι κωδικοποίθςθσ : «Εγχειρίδιο οδθγιϊν για τθν κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ» 

Εγκφκλιεσ και άλλεσ ςχετικζσ οδθγίεσ αναφορικά με τθν ζκκεςθ ανάλυςθσ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων 

 

3.11 ΑΟΑΝΧΥΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ (ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ) (25 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Υκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ κατανόθςθ των διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ και 

αξιολόγθςθσ των δθμόςιων πολιτικϊν προκειμζνου οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να είναι ςε κζςθ να 

ενθμερϊνουν και να υποςτθρίηουν τεκμθριωμζνα τθν πολιτικι και διοικθτικι θγεςία των 

φορζων ςτουσ οποίουσ κα υπθρετιςουν. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Αντικείμενο του εργαςτθρίου αποτελεί θ ζννοια και οι βαςικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ 

δθμόςιασ πολιτικισ, οι διαδικαςίεσ για τθ διαμόρφωςθ, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ των 
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αποφάςεων κακϊσ και οι δράςεισ με τισ οποίεσ θ κυβζρνθςθ επθρεάηει τθν υλικι και άυλθ 

υπόςταςθ ςυλλογικϊν και ατομικϊν υποκειμζνων που δρουν ςτα όρια τθσ δικαιοδοςίασ τθσ. 

Ζμφαςθ δίδεται ςτθν κατανόθςθ του φαινομζνου τθσ αλλαγισ ςτο πεδίο των δθμοςίων 

πολιτικϊν. 

Υτθ διάρκεια του εργαςτθρίου κα παρουςιαςτεί θ πρακτικι προςζγγιςθ ηθτθμάτων που 

άπτονται τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ κυβερνθτικισ ατηζντασ και τθ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ των 

ςχετικϊν αποφάςεων. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτο ςκζλοσ τθσ παρακολοφκθςθσ και 

αξιολόγθςθσ των δθμόςιων πολιτικϊν και των ςχετικϊν εργαλείων και μεκόδων μζτρθςθσ.  

Θ διάρκρωςθ του εργαςτθρίου ωσ προσ τισ πρακτικζσ αςκιςεισ κα βαςιςτεί ςτισ απαιτιςεισ 

του αντίςτοιχου κλάδου επιτελικϊν ςτελεχϊν, αναπτφςςοντασ τισ δεξιότθτεσ:   

(α) ςυλλογισ, ταξινόμθςθσ, ανάλυςθσ αξιολόγθςθσ και επικοινωνίασ δεδομζνων, πλθροφοριϊν, 

ερευνϊν και μετριςεων με τθ χριςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν μεκόδων και εργαλείων,  

(β) παρακολοφκθςθσ του κοινωνικοφ, πολιτικοφ, οικονομικοφ και τεχνολογικοφ περιβάλλοντοσ 

ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ και αναςχεδιαςμοφ των δθμόςιων πολιτικϊν, με ζμφαςθ ςτον ζγκαιρο 

και ςυςτθματικό εντοπιςμό των τάςεων, εξελίξεων και καλϊν πρακτικϊν, αλλά και των 

παρατθροφμενων κενϊν και προβλθμάτων των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν, 

(γ) ςυνεργαςίασ και διαβοφλευςθσ με ομάδεσ ερευνθτϊν, αναλυτζσ δεδομζνων, 

εμπειρογνϊμονεσ και τθν ευρφτερθ κοινωνία, ωσ δρϊντων του πεδίου πολιτικισ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

Ο.4622/2019 (ΦΕΜ Αϋ33) «Επιτελικό κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ 

Μυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.»   

Ναδι, Υτ., Οταλάκου Β. (2016). Ανάλυςθ Δθμόςιασ Πολιτικισ, Ακινα: Σαπαηιςθσ. 

Υπανοφ, Μ. (επιμ.) *2010+. Δθμόςιεσ πολιτικζσ ςτθν Ελλάδα - Όψεισ και αντιφάςεισ. Ακινα,  

Σαπαηιςθσ. 

Muller, P., Surel, Y. (2002). Ανάλυςθ των Πολιτικϊν του Κράτουσ, Ανάλυςθ των Δθμόςιων 

Πολιτικϊν. Ακινα, Φυπωκιτω. 

Anderson, J. (2006). Public Policy Making, 6thedn, Boston and N.York: Houghton Mifflin Company. 

Hill, M., (2005). The Public Policy Process. Harlow: PearsonEducation. 
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3.12 ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘ ΜΑΙ ΨΘΦΙΑΜΡΥ ΞΕΦΑΥΧΘΞΑΦΙΥΞΡΥ (ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ 

ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ) (25 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ παροχι γνϊςεων και δεξιοτιτων μζςα από τισ ειςθγιςεισ και 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ για  μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ κεμάτων που άπτονται τόςο 

κεμελιωδϊν εννοιϊν, αλλά και δθμόςιων πολιτικϊν, ςτρατθγικϊν και εργαλείων τθσ 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και του Ψθφιακοφ Ξεταςχθματιςμοφ. Ρι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ με 

τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ κα ζχουν αποκτιςεισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αφοροφν 

ςφγχρονεσ εφαρμογζσ και περιβάλλοντα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ψθφιακοφ 

Ξεταςχθματιςμοφ ςφμφωνεσ με το προφίλ του «αναλυτι ψθφιακισ πολιτικισ» όπωσ αυτό 

περιγράφεται ςτον νόμο 4622/2019. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Φο περιεχόμενο του μακιματοσ καλφπτει τισ βαςικζσ τεχνολογίεσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

Εξετάηονται κρίςιμα και ςθμαντικά κζματα τόςο ςε εκνικό, όςο και ευρωπαϊκό αλλά και διεκνζσ 

επίπεδο. Θ παρουςίαςθ των ςχετικϊν αντικειμζνων αφορά τόςο τισ παροφςεσ ανάγκεσ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ όςο και τισ μελλοντικζσ προοπτικζσ και προκλιςεισ ςτθν παροχι 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν από τθν Δθμόςια Διοίκθςθ. λα τα ανωτζρω εξετάηονται κεωρθτικά 

μζςω διαλζξεων αλλά και πρακτικά μζςω εργαςτθριϊν και ενδιάμεςων πρακτικϊν εργαςιϊν, 

ενϊ κα δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ.  

Φο μάκθμα διαρκρϊνεται ςτισ παρακάτω ενδεικτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ: ζννοιεσ, ςτόχοι, 

υπθρεςίεσ δείκτεσ, πλεονεκτιματα, κρίςιμα ηθτιματα και προκλιςεισ. Σρωτοβουλίεσ ςτο 

Ευρωπαϊκό και Διεκνζσ περιβάλλον - Ξοντζλα, Επίπεδα, Υυμπράξεισ, Σλατφόρμεσ Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ. ROI και κινθτι Διακυβζρνθςθ. Σρωτοβουλίεσ ςτο ελλθνικό περιβάλλον -

Θλεκτρονικζσ Σρομικειεσ και Θλεκτρονικζσ Δθμοπραςίεσ-Διαλειτουργικότθτα και υπθρεςίεσ 

ενιαίασ εξυπθρζτθςθσ (onestopshop)-Σλαίςιο πιςτοποίθςθσ Δθμόςιων διαδικτυακϊν τόπων και 

Εκνικζσ πφλεσ-Αςφάλεια Θλεκτρονικϊν Υυναλλαγϊν-Ανοικτά Δεδομζνα, Ανοικτι Διακυβζρνθςθ 

και Θλεκτρονικι Δθμοκρατία. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 
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Ο.4622/2019 (ΦΕΜ Αϋ133) «Επιτελικό κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ 

Μυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.»   

Αποςτολάκθσ Ι.Α., Νουκισ Ε.Ο., Χάλαρθσ Ι.,(2008),  Ηλεκτρονικι δθμόςια διοίκθςθ, Ακινα: 

Σαπαηιςθ. 

Μαπόπουλοσ Δ. (2016), Η ςυμβολι τθσ Πλθροφορικισ ςτθν Υγεία, Ακινα: Δίαυλοσ. 

Σομπόρτςθσ Α. (2006), Ειςαγωγι ςτθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, Ακινα: Α. Φηιόλα. 

 

3.13 ΑΓΓΝΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ (24 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Θ άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ προχποτίκεται για τθν ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν 

ςτθ Υχολι7. Ωςτόςο, είναι γνωςτό αφενόσ ότι υπάρχουν διαβακμίςεισ ςτθ γλωςςικι ικανότθτα 

των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, αςχζτωσ πτυχίων και αφετζρου ότι κάκε οργανιςμόσ ζχει τθ δικι του 

κοινωνιόλεκτο, θ οποία δεν αποτελεί αντικείμενο διδαςκαλίασ ςτο πλαίςιο τθσ γενικισ γνϊςθσ 

μιασ γλϊςςασ. Ξε βάςθ αυτζσ τισ δφο παραδοχζσ και με δεδομζνθ τθ ςθμαςία τθσ άριςτθσ 

χριςθσ τθσ αγγλικισ για τα ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, που κα κλθκοφν να δράςουν και να 

αλλθλεπιδράςουν ςε ζνα διεκνοποιθμζνο περιβάλλον, οργανϊνονται τα μακιματα αγγλικισ 

ςτθν Μοινι Φάςθ Υπουδϊν.  

Φο μάκθμα είναι εργαςτθριακό, θ διδαςκαλία οργανϊνεται με βάςθ τθν ιδιαιτερότθτα του κάκε 

Φμιματοσ και επιδιϊκει:  

α. τθν εμπζδωςθ των γενικϊν γνϊςεων των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν 

β. τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν ειδικι γλϊςςα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ςτθν ορολογία και τθ 

φραςεολογία τθσ  

γ. τθν ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ αρχζσ ευκείασ και αντίςτροφθσ μετάφραςθσ, με ζμφαςθ ςτα 

ειδικά κείμενα, και ςτισ βαςικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ αξιολόγθςθσ των εργαλείων που 

υποςτθρίηουν τθν πολφγλωςςθ μετάφραςθ (λεξικά, βάςεισ δεδομζνων ορολογίασ, ςυςτιματα 

αυτόματθσ μετάφραςθσ κ.λπ.). 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Φο μάκθμα βαςίηεται ςτισ αρχζσ διδαςκαλίασ τθσ Αγγλικισ για ειδικοφσ ςκοποφσ 

(EnglishforSpecialPurposes) και τθσ Αγγλικισ για επαγγελματικι εξζλιξθ (EnglishforProfessional/ 

                                                           
. 
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CareerDevelopment) και δίνει προτεραιότθτα ςτθν εφαρμοςμζνθ γνϊςθ. Ρι αςκιςεισ αφοροφν 

όλεσ τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ τθσ γλωςςομάκειασ, κατανόθςθσ γραπτοφ και προφορικοφ κειμζνου, 

ςφνταξθσ γραπτοφ κειμζνου και παραγωγισ προφορικοφ λόγου και ςε όλουσ τουσ τομείσ 

δθμόςιασ πολιτικισ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτα επίπεδα λόγου, ϊςτε οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ 

να μποροφν να προςαρμόηονται με επιτυχία ςτθν εκάςτοτε επικοινωνιακι περίςταςθ. Φο 

εκπαιδευτικό υλικό που χρθςιμοποιείται είναι πρωτότυπο και βαςίηεται ςτα μακιματα τθσ 

Μοινισ Φάςθσ Υπουδϊν. 

Ενδεικτικά, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ: 

- Σροςεγγίηουν τουσ τφπουσ κειμζνων, τα επίπεδα λόγου και τισ υφολογικζσ 

ιδιαιτερότθτεσ.  

- Αςκοφνται ςτθν κατανόθςθ και ςφνταξθ περιλιψεων, αναφορϊν, εκκζςεων, τεχνικϊν 

δελτίων, κειμζνων για το ευρφ κοινό, με χριςθ τθσ κατάλλθλθσ ορολογίασ και 

φραςεολογίασ, όπωσ και ςτισ τεχνικζσ τθσ επίςθμθσ αλλθλογραφίασ – με ειδικι αναφορά 

ςτθν θλεκτρονικι αλλθλογραφία.  

- Εξοικειϊνονται με τισ ονομαςίεσ των ευρωπαϊκϊν κεςμικϊν οργάνων και τθ βαςικι 

ορολογία τθσ λειτουργίασ τουσ.  

- Εξοικειϊνονται με τθ βαςικι ορολογία των πζντε πεδίων του προγράμματοσ ςπουδϊν.  

- Αςκοφνται ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι προφορικοφ λόγου ςε ποικίλεσ 

επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ.  

- Αςκοφνται ςτθν περιλθπτικι καταγραφι προφορικοφ λόγου.  

- Εξοικειϊνονται με τον πειςτικό λόγο, τισ τεχνικζσ παρουςίαςθσ και αυτοπαρουςίαςθσ.  

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ. 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

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 

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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3.14 ΔΕΧΦΕΤΘ ΠΕΟΘ ΓΝΩΥΥΑ (24 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Θ διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ λαμβάνει υπόψθ το επίπεδο των 

ςπουδαςτϊν/ςτριϊν και οργανϊνεται αναλόγωσ με το επίπεδό τουσ. Υε κάκε περίπτωςθ, εκτόσ 

από τθν ανάπτυξθ των βαςικϊν γλωςςικϊν δεξιοτιτων των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, επιδιϊκεται, ςε 

όλα τα επίπεδα και με τρόπο προςαρμοςμζνο, ειςαγωγι τουσ ςτθ βαςικι ορολογία τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ και των ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν κεςμϊν.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Φο πρόγραμμα τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. προςφζρει, πζραν τθσ αγγλικισ, μακιματα ςτθν γαλλικι, τθν 

γερμανικι, τθν ιταλικι και τθν ιςπανικι γλϊςςα. Υτα Φμιματα Γενικισ Διοίκθςθσ, Αναπτυξιακϊν-

Σεριφερειακϊν Σολιτικϊν, Διοίκθςθσ Χπθρεςιϊν Χγείασ και Μοινωνικισ Φροντίδασ, Ψθφιακϊν 

Σολιτικϊν και Σολιτιςτικισ Διοίκθςθσ θ βακμολογία τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ δεν λαμβάνεται 

υπόψθ ςτθν ςυνολικι βακμολογία. ςον αφορά ςτα Φμιματα Υτελεχϊν Ρικονομικϊν και 

Εμπορικϊν Χποκζςεων και Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Χποκζςεων θ βακμολογία και των δφο 

γλωςςϊν ςυμπεριλαμβάνεται ςτον τελικό βακμό αποφοίτθςθσ. Ρι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ επιλζγουν 

με διλωςι τουσ τθ β ξζνθ γλϊςςα που επικυμοφν να διδαχκοφν. Υυμπεριλαμβάνεται ωςτόςο 

ςτον ατομικό φάκελο των ςπουδαςτϊν/ςτριων, όπου αναφζρεται το επίπεδο γλωςςομάκειασ.Φα 

μακιματα ξζνθσ γλϊςςασ οργανϊνονται με βάςθ τα επίπεδα γλωςςομάκειασ, όπωσ αυτά 

κακορίηονται από το Μοινό Ευρωπαϊκό Σλαίςιο Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ. 

 

Θ ςυγκρότθςθ των τμθμάτων τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ, θ οποία ζχει επιλεγεί από 

τουσςπουδαςτζσ και τισ ςπουδάςτριεσ, γίνεται με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α και 

εφόςον ςυμπλθρϊνεται ικανόσ αρικμόσ ςπουδαςτϊν/ςτριϊν κατά τμιμα. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ. 
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4. ΕΙΔΙΜΑ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑ ΜΑΙ ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΔΕΠΙΡΦΘΦΩΟ 
 

4.1 ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΨΘΦΙΑΜΩΟ ΔΕΠΙΡΦΘΦΩΟ (28 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Υκοπόσ του ςυγκεκριμζνου εργαςτθρίου είναι θ ςτοχευμζνθ και ςε προχωρθμζνο επίπεδο 

εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριων ςτα ψθφιακά εργαλεία που χρθςιμοποιεί ο δθμόςιοσ 

τομζασ (επεξεργαςία κειμζνου, λογιςτικά φφλλα, διαδίκτυο), κακϊσ και ςε ςφγχρονα εργαλεία 

ψθφιακϊν παρουςιάςεων. Υτο τζλοσ του εργαςτθρίου, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα κατζχουν τισ 

απαραίτθτεσ αλλά και πιο εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ επεξεργαςίασ κειμζνου/λογιςτικϊν φφλλων 

για τθν εκτζλεςθ διοικθτικϊν εργαςιϊν, κα είναι ςε κζςθ να δθμιουργοφν ολοκλθρωμζνεσ 

παρουςιάςεισ επιχειρθςιακοφ ι μθ χαρακτιρα και κα αποτελοφν χριςτεσ αυξθμζνων 

δυνατοτιτων ςτον τομζα του διαδικτφου. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Υτο πλαίςιο του ειςαγωγικοφ αυτοφ μακιματοσ κα γίνει χριςθ προγραμμάτων επεξεργαςίασ 

κειμζνου, λογιςτικϊν φφλλων, παρουςιάςεων και διαδικτφου. Ρι ενότθτεσ που κα καλυφκοφν 

ενδεικτικά είναι: διαμόρφωςθ ψθφιακϊν εγγράφων, διαμόρφωςθ κειμζνου, ςυγχϊνευςθ 

αλλθλογραφίασ, χριςθ επεξεργαςτι κειμζνου ςε ομάδεσ εργαςίασ, δθμιουργία λιςτϊν-πινάκων 

δεδομζνων, μορφοποίθςθ υπό όρουσ, επεξεργαςία δεδομζνων μζςω τφπων και ςυναρτιςεων, 

εμφάνιςθ πλθροφοριϊν μζςω γραφθμάτων, βαςικοί κανόνεσ παρουςιάςεων, ςχεδιαςμόσ και 

περιεχόμενο παρουςιάςεων, δομι των παρουςιάςεων, τιρθςθ προβλεπόμενου χρόνου 

παρουςίαςθσ, ςυμπεριφορά του παρουςιαςτι, γλϊςςα του ςϊματοσ (ςτάςθ, οπτικι επαφι και 

φωνι), διαδραςτικότθτα με το κοινό, μζκοδοι/τεχνικζσ που κρατοφν το ενδιαφζρον του κοινοφ 

ηωντανό, διαχείριςθ ερωταπαντιςεων, ζλεγχοσ του περιβάλλοντα χϊρου και χειριςμόσ άγχουσ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια (αςκιςεισ ςτο εργαςτιριο). 
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4.2 ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΔΕΠΙΡΦΘΦΩΟ ΥΕ ΥΧΓΧΤΡΟΑ ΜΑΙ ΑΥΧΓΧΤΡΟΑ ΨΘΦΙΑΜΑ ΕΤΓΑΝΕΙΑ 

ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ, ΕΤΓΑΥΙΑΥ ΜΑΙ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ (7 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Θ πανδθμία του κωροναϊοφ επιτάχυνε τθν είςοδο νζων μορφϊν εργαςίασ ςτον δθμόςιο τομζα. 

Ξια αποτελεςματικι Δθμόςια Διοίκθςθ οφείλει να προςαρμόηεται άμεςα ςε ςυνκικεσ κρίςεισ 

προκειμζνου να εκπλθρϊνει τθν αποςτολι τθσ. Θ εμπειρία τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ και 

τθλεργαςίασ που αποκτικθκε και ςτο Ε.Μ.Δ.Δ.Α. ωσ προϊόν τθσ πανδθμίασ, κατζςτθςε ςαφζσ πωσ 

κάκε δθμόςιοσ υπάλλθλοσ οφείλει να γνωρίηει και ανά πάςα ςτιγμι να αξιοποιεί εργαλεία 

τθλεργαςίασ και τθλεκπαίδευςθσ. Ναμβάνοντασ υπόψθ ότι μζροσ των ςπουδϊν των 

προθγοφμενων ςειρϊν τθσ ΕΥΔΔΑ πραγματοποιικθκε με τθν χριςθ ψθφιακϊν εργαλείων, θ 

εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν τθσ τρζχουςασ Υειράσ από τισ πρϊτεσ κιόλασ μζρεσ 

ειςαγωγισ τουσ ςτθν Υχολι ςε ςυγκεκριμζνα ψθφιακά εργαλεία που χρθςιμοποιεί το Ε.Μ.Δ.Δ.Α. 

για τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κρίνεται απολφτωσ απαραίτθτθ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Ειςαγωγι ςτθ λειτουργία και παρουςίαςθ τθσ πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ και τθλεργαςίασ 

που χρθςιμοποιεί το Ε.Μ.Δ.Δ.Α. κακϊσ και μεγάλο μζροσ του δθμοςίου τομζα.  

Σρακτικι εφαρμογι τθσ  ψθφιακισ αίκουςασ (virtual classroom) που παρζχει, εκτόσ από τθν 

επικοινωνία φωνισ και εικόνασ, πρόςκετεσ δυνατότθτεσ όπωσ διαμοιραςμό περιεχομζνου και 

θλεκτρονικό πίνακα και πλικοσ άλλων λειτουργιϊν που εγγυϊνται τθν υψθλοφ επιπζδου 

παροχι δθμόςιων υπθρεςιϊν ςε περίοδο κρίςθσ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια. 

 

4.3 ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΕΤΕΧΟΑΥ, ΣΡΥΡΦΙΜΘ ΜΑΙ ΣΡΙΡΦΙΜΘ ΑΟΑΝΧΥΘ ΥΦΡ ΔΘΞΡΥΙΡ ΦΡΞΕΑ (7 

ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν  με τθ λογικι και τισ μεκόδουσ 

τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και τθν πρακτικι εφαρμογι τουσ ςτθν προςζγγιςθ κοινωνικο-

οικονομικϊν και αναπτυξιακϊν ηθτθμάτων. Υτο πλαίςιο του μακιματοσ κα μελετθκοφν τα 
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κυριότερα χαρακτθριςτικά τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ και οι βαςικζσ τεχνικζσ τθσ ποςοτικισ 

και ποιοτικισ ζρευνασ και οι ςπουδαςτζσ/τριεσ κα μπορζςουν να εμβακφνουν ςτο πεδίο μζςω 

μίασ «προςομοίωςθσ ζρευνασ».  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Υτο πρϊτο μζροσ του μακιματοσ γίνεται μια κριτικι επιςκόπθςθ των επιμζρουσ μεκοδολογικϊν 

επιλογϊν ενϊ το δεφτερο μζροσ εςτιάηει ςτα κυριότερα χαρακτθριςτικά τθσ ερευνθτικισ 

διαδικαςίασ και ςτισ βαςικζσ τεχνικζσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

δίδεται ςτθν αναγνϊριςθ και κατανόθςθ των κοινωνικο-οικονομικϊν διαδικαςιϊν και τθσ 

ςφνδεςισ τουσ με τθ μελζτθ αντίςτοιχων προβλθμάτων. Υτθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτεί μια 

«προςομοίωςθ ζρευνασ» με ςτόχο τθν εμβάκυνςθ ςτθ λογικι και τισ μεκόδουσ τθσ 

επιςτθμονικισ ζρευνασ (ςυγκρότθςθ κεωρθτικοφ-μεκοδολογικοφ πλαιςίου, διάρκρωςθ 

υποκζςεων εργαςίασ, επιλογι μεκόδων και τεχνικϊν, ςυλλογι-ταξινόμθςθ-επεξεργαςία 

δεδομζνων, ανάλυςθ και παρουςίαςθ αποτελεςμάτων). Υτόχοσ είναι θ αναγνϊριςθ, ανάλυςθ και 

αξιολόγθςθ των διερευνόμενων προβλθμάτων με τθν αξιοποίθςθ μεκοδολογικϊν και των 

τεχνικϊν επιλογϊν. Επιπλζον, οι ςπουδαςτζσ/ριεσ κα εκπονιςουν εργαςία που κα περιλαμβάνει 

τθ ςυλλογι, επεξεργαςία, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των δεδομζνων κακϊσ και τθν παρουςίαςθ 

των αποτελεςμάτων ςε κζμα που κα επιλζξουν. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια. 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία:  

Αναςταςιάδου, Υ. (2012). Υτατιςτικι και Ξεκοδολογία Ζρευνασ ςτισ Μοινωνικζσ Επιςτιμεσ, 

Ακινα: Μριτικι 

Babbie, E. (2011). Ειςαγωγι ςτθν Μοινωνικι Ζρευνα, μτφρ. Γιάννθσ Βογιατηισ, Ακινα: Μριτικι. 

Bryman, A. (2012). Social Research Methods, Oxford University Press.  

Kumar R. (2011). “Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners.” 

SAGEpublicationsLtd.  

Νυδάκθ Α. (2001). Ποιοτικζσ μζκοδοι τθσ κοινωνικισ ζρευνασ, τρίτθ ζκδοςθ, Ακινα, 

Μαςτανιϊτθσ. 
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4.4 ΥΧΟΦΑΠΘ ΜΑΙ ΣΤΡΦΧΣΡΣΡΙΘΥΘ ΔΘΞΡΥΙΩΟ ΕΓΓΤΑΦΩΟ (20+2 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Φα δθμόςια ζγγραφα αποτελοφν τον πυρινα τθσ επικοινωνίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν με τουσ 

πολίτεσ και με τισ άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθ ςφνταξθ νόμιμων και 

εφλθπτων εγγράφων, τθν θλεκτρονικι μορφοποίθςθ, διακίνθςθ και τθν αρχειοκζτθςι τουσ. Υτο 

μάκθμα δίνεται ζμφαςθ ςτθν ορκι και ακριβι χριςθ τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ. 

Υυμπλθρωματικά προσ το μάκθμα διοργανϊνεται ειδικό εργαςτιριο ςχετικά με τισ γενικζσ και τισ 

ειδικζσ νομοτεχνικζσ αρχζσ κατάρτιςθσ κανονιςτικϊν πράξεων. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Φο μάκθμα αποτελεί παρακολοφκθμα και πρακτικι εφαρμογι του Διοικθτικοφ Δικαίου και 

διεξάγεται εργαςτθριακά ςε αίκουςα υπολογιςτϊν. Διαρκρϊνεται ενδεικτικά, με βάςθ και τον 

«Κανονιςμό Επικοινωνίασ Δθμοςίων Υπθρεςιϊν» ςτισ παρακάτω ενότθτεσ:  

1. Βαςικζσ ζννοιεσ: αλλθλογραφία - ζγγραφο - ςχζδιο  -ςυντάκτθσ - υπογραφι - ςυνυπογραφι - 

διαβάκμιςθ - προτεραιότθτα - ειδικι μεταχείριςθ – διεκπεραίωςθ· προχποκζςεισ 

εγκυρότθτασ του εγγράφου.  

2. Είδθ διοικθτικϊν εγγράφων: ευρείασ χριςθσ ζγγραφο - ειςιγθςθ - απόφαςθ -εγκφκλιοσ - 

διαταγι - ςθμειϊματα (υπθρεςιακά – ενθμερωτικά) - αιτιςεισ / αναφορζσ των υπαλλιλων -  

- θλεκτρονικό ταχυδρομείο – πρακτικά κ.ά.  

3. Δομι διοικθτικοφ εγγράφου: Θ προμετωπίδα: αποςτολζασ εγγράφου - ςτοιχεία 

επικοινωνίασ του εκδότθ - βακμόσ αςφαλείασ - βακμόσ προτεραιότθτασ - χρόνοσ διατιρθςθσ 

του εγγράφου ςτο αρχείο - τόποσ και χρονολογία ζκδοςθσ του εγγράφου - αρικμόσ 

πρωτοκόλλου - Αποδζκτεσ για ενζργεια,  κοινοποίθςθ, εςωτερικι διανομι – Φο κυρίωσ 

κείμενο (ειςαγωγι, κφριο κζμα, ςυμπεράςματα, προτάςεισ) – Ρι υπογραφζσ – Ρι ςφραγίδεσ 

– Φα ςυνθμμζνα – Φα παραρτιματα.  

4. Διακίνθςθ διοικθτικϊν εγγράφων: ειςερχόμενα – εξερχόμενα, θλεκτρονικι διακίνθςθ 

εγγράφων - θλεκτρονικό πρωτόκολλο· εκιμοτυπία θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ.   

5. Εργαςίεσ αρχειοκζτθςθσ (φυςικό αντικείμενο και θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ): ταξινόμθςθ 

(βαςικά ςυςτιματα ταξινόμθςθσ και διαβάκμιςθ) – κωδικοποίθςθ και ευρετθρίαςθ 

υποκζςεων – κεματολόγιο – ταξικζτθςθ – αρχειοκζτθςθ / εκκακάριςθ αρχείων. 
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Σρόποσ αξιολόγθςθσ : Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

4.5 ΥΧΕΥΕΙΥ ΔΘΞΡΥΙΩΟ ΧΣΑΝΝΘΝΩΟ ΜΑΙ ΣΡΝΙΦΩΟ: ΡΔΘΓΡΥ ΡΤΘΘΥ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ 

ΥΧΞΣΕΤΙΦΡΤΑΥ (7 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Υκοπόσ αυτισ τθσ ειςιγθςθσ είναι θ εξοικείωςθ του ςπουδαςτϊν/ςτριων με τον Ρδθγό ορκισ 

διοικθτικισ ςυμπεριφοράσ, ο οποίοσ εςτιάηει ςτισ ςχζςεισ των δθμοςίων υπαλλιλων με τουσ 

πολίτεσ. Ξε τθν εξοικείωςθ με τον Ρδθγό επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ από τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ  

ςτάςεων, ςυμπεριφορϊν και γενικότερα μιασ κουλτοφρασ που υποςτθρίηουν τθν τιρθςθ των 

κεμελιωδϊν θκικϊν αρχϊν δράςθσ που απορρζουν από τθν ζννομθ τάξθ και από τισ γενικά 

παραδεκτζσ αρχζσ του διοικθτικοφ δικαίου, όπωσ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ, τθσ αρχισ τθσ 

επιείκειασ, τθσ καλισ πίςτθσ και εν γζνει τθσ προςιλωςθσ ςτα ιδεϊδθ ορκισ διοικθτικισ 

ςυμπεριφοράσ. 

Θ ποιότθτα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςυνδζεται άρρθκτα με τθν ςτάςθ και ςυμπεριφορά των 

δθμοςίων υπαλλιλων κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ και είναι κακοριςτικι για τθ ςτάςθ 

του κοινωνικοφ ςυνόλου ζναντι του δθμοςιοχπαλλθλικοφ ςϊματοσ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Θ εξοικείωςθ με τον Οδθγό ορκισ διοικθτικισ ςυμπεριφοράσ προςδιορίηει το κλίμα που πρζπει 

να επικρατεί ςτθ δθμόςια υπθρεςία, διατυπϊνει όςο το δυνατό περιςςότερο ςαφείσ κανόνεσ 

ςυμπεριφοράσ για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ και ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ για τον τρόπο με 

τον οποίο οφείλει να τουσ αντιμετωπίηει θ δθμόςια διοίκθςθ, για τα βαςικά δικαιϊματα που 

τουσ παρζχονται από το νόμο κατά τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τισ υπθρεςίεσ τθσ και για τισ 

αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

Ωσ εκ τοφτου, πραγματεφεται δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ του δθμοςίου υπαλλιλου που 

αφοροφν τθν ςυμπεριφορά προσ τον πολίτθ, τθν ευπρζπεια, τον ςεβαςμό, τον επαγγελματιςμό, 

τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ, τθν ανεξαρτθςία και αμερολθψία, τθν υπευκυνότθτα και τθν 

ιςότθτα, τθν αναλογικότθτα και τθν εχεμφκεια. 

Ρ  Οδθγόσ ορκισ διοικθτικισ ςυμπεριφοράσ μελετάται ςυγκριτικά και με τον αντίςτοιχο 

Ευρωπαϊκό Κϊδικα Ορκισ Διοικθτικισ Συμπεριφοράσ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια. 
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4.6 ΒΑΥΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ ΕΜΣΡΟΘΥΘΥ ΜΑΙ ΣΑΤΡΧΥΙΑΥΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΘΥ ΕΤΓΑΥΙΑΥ (3 ΩΤΕΥ) 

 
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Υκοπόσ του ςεμιναρίου είναι να διαςφαλίςει υψθλι ποιότθτα ςτισ εργαςίεσ των 

ςπουδαςτϊν/τριϊν τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α., μζςα από τθν παρουςίαςθ των βαςικϊν αρχϊν εκπόνθςθσ 

επιςτθμονικισ εργαςίασ.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Ενδεικτικζσ ενότθτεσ του ςεμιναρίου είναι:  

 Ρργάνωςθ τθσ μελζτθσ  

 Αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ και αξιολόγθςθ τθσ εγκυρότθτάσ τθσ  

 Διάρκρωςθ εργαςίασ 

 Υφνταξθ εργαςίασ  

 Γλϊςςα και φφοσ  

 Φεκμθρίωςθ  

 Σαραπομπζσ και βιβλιογραφία  

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια. 
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ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΕΙΔΙΜΘΥ ΦΑΥΘΥ ΥΣΡΧΔΩΟ 

ΦΡΧ ΦΞΘΞΑΦΡΥ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΧΓΕΙΑΥ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΦΤΡΟΦΙΔΑΥ-

ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΧΓΕΙΑΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α' κφκλοσ μακθμάτων 
εξειδίκευςθσ 

Β' κφκλοσ μακθμάτων 
εξειδίκευςθσ 

Πρακτικι Άςκθςθ Σελικζσ εργαςίεσ 

Πρόγραμμα 
Διοίκθςθσ 

Τπθρεςιϊν Τγείασ 
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 

Μζλθ ομάδασ Εργαςίασ 

Δρ. Γεϊργιοσ Σιερράκοσ, Μακθγθτισ ςτο Φμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Διευκυντισ του 

Φομζα Μοινωνικισ Σολιτικισ ςτο Σανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ. 

Δρ. Σαραςκευι Θεοφίλου, Σροϊςταμζνθ Γενικισ Διεφκυνςθσ Χπθρεςιϊν Χγείασ ςτο Χπουργείο 

Χγείασ. 

 

φμβουλοσ ςε κζματα Προγράμματοσ πουδϊν:  

Δρ Υπυριδοφλα-Διονυςία Διαμαντάτου, Επιςτθμονικό Σροςωπικό ςτο ΙΟΕΣ. 

 
υντονιςτισ/Τπεφκυνοσ πουδϊν & Ζρευνασ: 

Δρ Χαράλαμποσ Σλατισ 

 

 

Φο παρόν, τροποποιικθκε από τθν Χπεφκυνθ του Φμιματοσ Βαςιλικι Οικολοποφλου τον 

Ξάιο του 2022, προκειμζνου να ςυμπεριλάβει οριςμζνεσ μικροφ εφρουσ 

βελτιςτοποιιςεισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αξιολογιςεισ των ςπουδαςτϊν/τριϊν και 

προκειμζνου να επιλυκοφν λειτουργικοφ τφπου ηθτιματα ςχετικά με τθν υλοποίθςι του.  
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ΦΞΘΞΑ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΧΓΕΙΑΥ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΦΤΡΟΦΙΔΑΥ-ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ 

ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΧΓΕΙΑΥ 
 

Ρ αρικμόσ των ειςακτζων ςτο Φμιμα Διοίκθςθσ Χπθρεςιϊν Χγείασ για τθν ΜΘ’ εκπαιδευτικι 

ςειρά τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. ζχει κακοριςτεί ςε 20.  

Ρι απόφοιτοι του Φμιματοσ προορίηονται να ςτελεχϊςουν το Χπουργείο Χγείασ, τθν 1θ 

Χγειονομικι Σεριφζρειασ (Χ.Σε.) Αττικισ, τθ 2θ Χ.Σε. Σειραιϊσ και Αιγαίου, τθν 5θ Χ.Σε. 

Θεςςαλίασ και Υτερεάσ Ελλάδασ, τον Εκνικό Ρργανιςμό Σαροχισ Χπθρεςιϊν Χγείασ (Ε.Ρ.Σ.Χ.Χ.), 

το Εκνικό Μζντρο Άμεςθσ Βοικειασ (Ε.Μ.Α.Β.) και τον Εκνικό Ρργανιςμό Φαρμάκων (Ε.Ρ.Φ). 

 

1.1 ΥΜΡΣΡΥ ΦΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ 
Φα Ξακιματα του Ειδικϊν Φάςεων ζχουν ωσ ςκοπό να δθμιουργιςουν εξειδικευμζνα ςτελζχθ 

που κα ςυμβάλλουν ςτο ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ ςφγχρονων πολιτικϊν υγείασ. 

Υτο πλαίςιο αυτό, το Σρόγραμμα Υπουδϊν αποςκοπεί ςτθν παροχι γνϊςεων, ικανοτιτων και 

δεξιοτιτων και ςτθν ανάπτυξθ ςτάςεων που κα καταςτιςουν τουσ/τισ αποφοίτουσ ςφγχρονα 

διοικθτικά ςτελζχθ ι επαγγελματίεσ τθσ διοίκθςθσ που κα είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν 

άμεςα ςτα επαγγελματικά κακικοντα τουσ ςτθν Μεντρικι Χπθρεςία του Χπουργείου Χγείασ, ςε 

όλεσ τισ Διευκφνςεισ τθσ, ςφμφωνα με τισ νζεσ παγκόςμιεσ τάςεισ και απαιτιςεισ,όπωσ θ 

κακολικι υγειονομικι κάλυψθ (universalhealthcoverage), θ ατομοκεντρικι φροντίδα υγείασ 

(person-centeredcare), θ ολοκλθρωμζνθ και ολιςτικι φροντίδα υγείασ (integratedpatientcare), 

αξιολόγθςθ τθσ τεχνολογίασ υγείασ κ.α. 

 

1.2 ΔΡΞΘ & ΔΙΑΤΘΤΩΥΘ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ 

Θ Ειδικι Φάςθ Υπουδϊν επιμερίηεται ςε τζςςερισ (4) διαδοχικοφσ κφκλουσ εκπαίδευςθσ: 

(α) Σρϊτοσ Μφκλοσ Ξακθμάτων Εξειδίκευςθσ, διάρκειασ τεςςάρων (4) μθνϊν. 

(β) Σρακτικι Εκπαίδευςθ, διάρκειασ τεςςάρων (4) μθνϊν. 

(γ) Δεφτεροσ Μφκλοσ Ξακθμάτων Εξειδίκευςθσ, διάρκειασ τριϊν (3) μθνϊν. 

(δ) Μφκλοσ εκπόνθςθσ και αξιολόγθςθσ των Φελικϊν Εργαςιϊν των εκπαιδευομζνων, διάρκειασ 

δφο (2) μθνϊν. 

Θ Σρϊτθ Φάςθ Ξακθμάτων Εξειδίκευςθσ περιλαμβάνει μακιματα, εργαςτιρια, θμερίδεσ, 

διαλζξεισ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ. Υτο πλαίςιο των μακθμάτων και 

των εργαςτθρίων, είναι δυνατό να ανατίκεται ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ θ εκπόνθςθ 

εργαςιϊν και αςκιςεων. 
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Φα μακιματα και τα εργαςτιρια τθσ Σρϊτθσ Ειδικισ Φάςθσ Υπουδϊν παρζχουν ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ/νεσ ,πζρα από το ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο, ςχετικό με τθ 

κατεφκυνςθ του Φμιματοσ, ζνα διεπιςτθμονικό υπόβακρο και ζνα πλαίςιο αρχϊν. Ξζςω τθσ 

εφαρμογισ καινοτόμων εκπαιδευτικϊν μεκόδων, οι εκπαιδευόμενοι/εσ εξοικειϊνονται με τισ 

κεμελιϊδεισ αρχζσ άςκθςθσ δθμόςιασ πολιτικισ ςε μίκρο και μάκρο επίπεδο και αποκτοφν 

ςφγχρονθ διοικθτικι αντίλθψθ.  

Θ Δεφτερθ Φάςθ Ξακθμάτων Εξειδίκευςθσ περιλαμβάνει ςεμινάρια, μακιματα, εργαςτιρια, 

θμερίδεσ, διαλζξεισ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ. 

 Φα μακιματα/ εργαςτιρια  τα οποία αξιολογοφνται μζςω ομαδικϊν εργαςιϊν ι μθ, είναι 

θ περαιτζρω εμβάκυνςθ και εμπλουτιςμόσ γνϊςεων ςε επιμζρουσ κεματικά πεδία, μζςα από 

τθν ενεργό ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων, θ οποία ςυνίςταται ςτθν εκπόνθςθ ςυλλογικϊν 

ι μθ εργαςιϊν/ αςκιςεων, ςτθν παρουςίαςθ και υποςτιριξι τουσ και ςτθ ςυμμετοχι τουσ 

ςτο διάλογο που προκφπτει. 

 Φα εργαςτιρια που είναι ενταγμζνα ςε μακιματα, ανεξάρτθτα από τον τρόπο εξζταςθσ 

τουσ, ζχουν ςυντελεςτι βαρφτθτασ 30% ςτθν ςυνολικι βακμολογία του μακιματοσ. 

 Θ διδακτικι ϊρα κάκε μακιματοσ ι εργαςτθρίου διαρκεί  πενιντα (50ϋ) λεπτά. 

 Θ βακμολογία των μακθμάτων, εργαςτθρίων, ςεμιναρίων και εργαςιϊν τθσ  φάςθσ, 

καταχωρίηεται ςτο Ρλοκλθρωμζνο Σλθροφοριακό Υφςτθμα του Ε.Μ.Δ.Δ.Α. και τον ατομικό 

υπθρεςιακό φάκελο κάκε εκπαιδευομζνου και ανακοινϊνεται με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ 

Ε.Υ.Δ.Δ.Α.  

 

1.3 ΕΙΔΙΜΡΙ ΞΑΘΘΥΙΑΜΡΙ ΥΦΡΧΡΙ ΦΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ 
Θ ειδικι φάςθ ςπουδϊν περιλαμβάνει κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ, με ςτόχο τθν 

εμβάκυνςθ και ενίςχυςθ ειδικϊν γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςυμπεριφορϊν των μελλοντικϊν 

ςτελεχϊν του τομζα τθσ Χγείασ. Ειδικότερα: 

Α. ςε επίπεδο γνϊςεων των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν : 

Σρωταρχικι επιδίωξθ του προγράμματοσ ςπουδϊν αποτελεί θ ςτιριξθ και θ προαγωγι των 

εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν που ςυντείνουν ςτθ μεταφορά και τθν απόκτθςθ ενόσ ςυςτιματοσ 

γνϊςεων, τεχνικϊν και μεκόδων, μζςω των οποίων κακίςταται δυνατι τόςο θ κατανόθςθ 

(γνϊςθ), όςο και θ δυνατότθτα διαπλαςτικισ παρζμβαςθσ (εφαρμογι τεχνικϊν – μεκόδων - 

εργαλείων) ςτο χϊρο τθσ Μοινωνικισ Διοίκθςθσ και ειδικότερα του Υυςτιματοσ Χπθρεςιϊν 

Χγείασ. Φο πρόγραμμα τθσ Ειδικισ Φάςθσ Υπουδϊν ςχεδιάςτθκε με ςκοπό να δϊςει τθν 

δυνατότθτα ςτα μελλοντικά ςτελζχθ τθσ Διοίκθςθσ Χπθρεςιϊν Χγείασ να αποκτιςουν όλεσ 
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εκείνεσ τισ ειδικζσ γνϊςεισ, μεκοδολογίεσ και εργαλεία, που κεωροφνται απαραίτθτα ςτθν 

εργαςία τουσ. 

Ξε βάςθ αυτι τθ λογικι, οι ςπουδαςτζσ /ςτριεσ, μζςω του Σρογράμματοσ Υπουδϊν και των 

αντίςτοιχων κεμάτων – αντικειμζνων διδαςκαλίασ, ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ, να είναι ςε κζςθ 

ενδεικτικά: 

 Οα διακρίνουν τουσ κεςμοφσ, τα όργανα, τισ αρμοδιότθτεσ κακϊσ και το κεςμικό πλαίςιο 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ του τομζα τθσ Χγείασ, κακϊσ και των εποπτευόμενων εντόσ 

αυτοφ φορζων. 

 Οα γνωρίηουν τα ςυςτιματα και τισ πολιτικζσ υγείασ. 

 Οα είναι εξοικειωμζνοι/εσ με τα οικονομικά τθσ υγείασ και τθ διοίκθςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του ςυγκεκριμζνου τομζα. 

 Οα κατζχουν τισ βαςικζσ αρχζσ του δικαίου τθσ υγείασ, τθσ βιοθκικισ, κακϊσ και των 

δικαιωμάτων των λθπτϊν υπθρεςιϊν υγείασ. 

 Οα αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ διαςτάςεισ των διαφόρων βακμίδων υγείασ, τθσ ψυχικισ 

υγείασ, τθσ δθμόςιασ υγείασ και τον τρόπο με τον οποίον αυτζσ αλλθλεπιδροφν μεταξφ 

τουσ.  

 Οα γνωρίηουν τθν εφαρμογι μεκοδολογιϊν, τεχνικϊν και εργαλείων ςχεδιαςμοφ και 

αξιολόγθςθσ- μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ ςε ςυνδυαςμό με κζματα 

διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ. 

 Οα κατζχουν κζματα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ των φορζων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, 

αλλά και τθν χρθματοοικονομικι διαχείριςι τουσ (με ζμφαςθ ςτα Οοςοκομεία). 

 Οα αντιλαμβάνονται βαςικζσ ζννοιεσ τθσ φαρμακευτικισ πολιτικισ και τθσ βιοϊατρικισ 

τεχνολογίασ. 

 Οα επεξεργάηονται και να αναλφουν ποικίλθσ φφςθσ δεδομζνα ςτον τομζα τθσ υγείασ. 

 Οα αναπτφςςουν και να εφαρμόηουν εργαλεία για τθν χάραξθσ πολιτικϊν παροχισ 

ποιοτικϊν και ανκρωποκεντρικϊν υπθρεςιϊν υγείασ. 

 Οα αξιοποιοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτισ Χπθρεςίεσ Χγείασ. 

 Οα επεξεργάηονται, να αξιοποιοφν τα δεδομζνα ςτον τομζα τθσ υγείασ και με βάςθ αυτά 

να λαμβάνουν αποφάςεισ. 

Β. ςε επίπεδο ανάπτυξθσ δεξιοτιτων: των οι ςπουδαςτϊν/ςτριϊν : 

Θ απόκτθςθ ειδικϊν γνϊςεων ςτουσ ενδεικτικά προαναφερόμενουσ τομείσ δεν είναι από μόνθ 

τθσ επαρκισ για να ενταχκεί το μελλοντικό ςτζλεχοσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ υπθρεςιϊν υγείασ 

κατευκείαν ςτθν εργαςία του και να ανταποκρικεί ςτισ προςδοκίεσ ενόσ ςφγχρονου διοικθτικοφ 

και επιτελικοφ ςτελζχουσ. Μρίκθκε λοιπόν, δεφτερον, ςκόπιμο και απαραίτθτο, θ ςυμπλιρωςθ 
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των κεωρθτικϊν γνϊςεων με τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων και χριςιμων διοικθτικϊν δεξιοτιτων 

και ικανοτιτων που χαρακτθρίηουν ζνα διακεκριμζνο ςφγχρονο δθμόςιο λειτουργό. Υτο πλαίςιο 

αυτό, το πρόγραμμα αποςκοπεί: 

 Οα χειρίηονται ςφγχρονα εργαλεία του μάνατημεντ, ϊςτε, μετά τθν αποφοίτθςι τουσ, να 

είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ επεξεργαςίασ, διαμόρφωςθσ και 

υλοποίθςθσ των δθμοςίων πολιτικϊν που αφοροφν ςτον τομζα τοποκζτθςισ τουσ. 

 Οα καλλιεργοφν κριτικά, αναλυτικά και ςυνκετικά τθν ςφαιρικι προςζγγιςθ κεμάτων 

που οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων αυξθμζνθσ 

πολυπλοκότθτασ που κατά κανόνα χαρακτθρίηουν τουσ κοινωνικοκρατικά δομθμζνουσ 

κεςμοφσ και τισ Χπθρεςίεσ Χγείασ. 

 Οα αναπτφςςουν επικοινωνιακζσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ μζςα από τθν εξάςκθςθ των 

ςπουδαςτϊν/ςτριϊν κατά τθ διάρκεια των επιμζρουσ μακθμάτων, εργαςτθρίων και 

παρουςίαςθσ - υποςτιριξθσ των εργαςιϊν. 

 Οα αποκτιςουν τεχνικζσ δεξιότθτεσ, μζςα από τθν εκμάκθςθ ςφνταξθσ τεχνικϊν δελτίων, 

ςτατιςτικϊν πακζτων, τεχνικϊν παρουςιάςεων με τθ χριςθ Θ/Χ, τθν ανάπτυξθ 

ιςτοςελίδων, τθ χριςθ ειδικοφ λογιςμικοφ και πολυμζςων (multimedia). 

Γ. ςε επίπεδο διαμόρφωςθσ ςτάςεων: 

Φρίτο ςτοιχείο τζλοσ, το οποίο ςυμβάλλει ςτθν παραγωγι άρτιων και ολοκλθρωμζνων 

υψθλόβακμων διοικθτικϊν ςτελεχϊν ςυνιςτά θ ςτακερι προςιλωςθ και ο προςανατολιςμόσ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτθ διαμόρφωςθ κοινϊν ςτάςεων και αντιλιψεων τζτοιων που να 

ςυνάδουν και να ανταποκρίνονται ςτο ολοκλθρωμζνο προφίλ ενόσ ςφγχρονου διοικθτικοφ 

ςτελζχουσ ταχείασ εξζλιξθσ. Ξε αυτιν τθν ζννοια το κεντρικό μζλθμα όλων των ςυντελεςτϊν τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτοχεφει και οφείλει να επικεντρωκεί: 

 Υτθν καλλιζργεια ςυνεργατικισ ςυμπεριφοράσ, μζςα από τθν «από κοινοφ» ανάλθψθ 

γραπτϊν εργαςιϊν και παρουςίαςι τουσ. 

 Υτθν εγριγορςθ, ευελιξία και διορατικότθτα, μζςα από ορκό χρονοπρογραμματιςμό και 

τθ ςωςτι διαχείριςθ του χρόνου κατά τθν ανάλθψθ, ςυγγραφι και παρουςίαςθ 

εργαςιϊν, κατά τθ διεξαγωγι των αςκιςεων προςομοίωςθσ, μελετϊν περιπτϊςεων, 

αλλά και κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ 

 Υτθν αντίλθψθ των διαφορετικϊν πλαιςίων και των γριγορων αλλαγϊν που 

προκαλοφνται από το ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο διοικθτικό περιβάλλον, ςτα οποία 

καλοφνται να δραςτθριοποιθκοφν οι ςπουδαςτζσ ςτθ μελλοντικι τουσ εργαςία. 
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 Υτθν καλλιζργεια «ικουσ εργαςίασ» και τθσ «θκικισ τθσ ευκφνθσ» όςο και μίασ κετικισ 

ςτάςθσ και αντίλθψθσ ςτθν άςκθςθ κακθκόντων, ςτθν δθμιουργικότθτα, και τθν 

ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν. 

 

1.4 ΠΕΟΕΥ ΓΝΩΥΥΕΥ 
Φα μακιματα ξζνων γλωςςϊν ςτθ Φάςθ Εξειδίκευςθσ απευκφνονται ςτα τμιματα Εξειδίκευςθσ 

και καλφπτουν τισ ειδικζσ ανάγκεσ των αντικειμζνων τουσ, ενιςχφοντασ τισ δεξιότθτεσ των 

ςπουδαςτϊν ςτον γραπτό και προφορικό λόγο, τθν ειδικι ορολογία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και 

των επιμζρουσ πεδίων του, τθν ευκεία και αντίςτροφθ μετάφραςθ και διερμθνεία (για 

εςωτερικι χριςθ, κακϊσ οι ςπουδαςτζσ / ςπουδάςτριεσ δεν είναι οφτε επιδιϊκεται να γίνουν 

επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ και διερμθνείσ). Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτουσ πόρουσ και τα 

εργαλεία που μποροφν να υποςτθρίξουν τουσ ςπουδαςτζσ και τισ ςπουδάςτριεσ ςτθν 

πολφγλωςςθ επικοινωνία, όπωσ και ςτουσ ειδικοφσ τφπουσ κειμζνων ενδιαφζροντοσ του 

εκάςτοτε τμιματοσ.   

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Υυνεχισ αξιολόγθςθ (25%) και γραπτι εξζταςθ (75%). 
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2. ΑΟΑΝΧΦΙΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ Α’ ΜΧΜΝΡΧ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΕΙΔΙΜΕΧΥΘΥ 

ΦΡΧ ΦΞΘΞΑΦΡΥ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΧΓΕΙΑΥ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΦΤΡΟΦΙΔΑΥ-

ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΧΓΕΙΑΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

Αϋ Ειδικι Φάςθ πουδϊν 

 ΜΑΘΗΜΑΣΑ / ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ Ϊρεσ 

1.  Ζλεγχοσ Διοικθτικισ Δράςθσ 34 

2.  Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ-ΕΥΘΔΘΥ 32 

3.  Μυβερνοαςφάλεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 21 

4.  
Υχεδιαςμόσ προγραμμάτων & αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων ΕΥΣΑ 

(εργαςτιριο) 21 

5.  Θεςμικό Σλαίςιο Χλοποίθςθσ Ζργων  (εργαςτιριο) 16 

6.  
Ανκρϊπινο Δυναμικό, Θγεςία και Ρργανωςιακι Υυμπεριφορά ςτισ 

Χπθρεςίεσ Χγείασ 21 

7.  Σλθροφοριακά Υυςτιματα και Βάςεισ Δεδομζνων 32 

8.  
Διοίκθςθ Ζργων και Σρογραμμάτων ςτθν Χγεία (Project and Program 

Management) (Θεωρία και Εργαςτιριο) 21 

9.  
Ειςαγωγι ςτθ Βιοςτατιςτικι και τθν Επιδθμιολογία (Θεωρία και 

Εργαςτιριο) 38 

10.  
Διοίκθςθ Αλλαγισ ςτον Φομζα τθσ Χγείασ (Change Management) 

(Θεωρία και Εργαςτιριο) 21 

11.  
Διαχείριςθ Διαδικαςιϊν ςτθν Χγεία (Process Management) (Θεωρία 

και Εργαςτιριο) 21 

12.  
Επιχειρθςιακι Αναλυτικι και Νιψθ Αποφάςεων ςτθν Χγεία (Business 

Analytics and Decision Making) (Θεωρία και Εργαςτιριο) 21 

13.  
Διοίκθςθ Απόδοςθσ ςτον Φομζα τθσ Χγείασ (Performance 

Management) (Θεωρία και Εργαςτιριο) 21 

14.  Ενίςχυςθ Μριτικισ Υκζψθσ (εργαςτιριο) 12 

15.   Αγγλικι Γλϊςςα 27 

16.  Δεφτερθ Πζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Ιταλικά ι Ιςπανικά) 27 

 ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 386   
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Ϊρεσ αξιολόγθςθσ  

Επιςθμαίνεται πωσ, ςτισ ϊρεσ διδαςκαλίασ προςτίκενται :  

i.) 2 ϊρεσ για τα μακιματα που αξιολογοφνται με γραπτι εξζταςθ και  

ii.) 2 ϊρεσ για τα μακιματα που αξιολογοφνται με παρουςίαςθ εργαςίασ για τα τμιματα 

εξειδίκευςθσ με πλικοσ ζωσ είκοςι (20) ςπουδαςτζσ/τριεσ, και επιπλζον 1 ϊρα ανά 10 

ςπουδαςτζσ/τριεσ για τα τμιματα εξειδίκευςθσ άνω των είκοςι (20) ατόμων 

 

2.1. ΖΝΕΓΧΡΥ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΔΤΑΥΘΥ (34 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Υκοπό του μακιματοσ αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τισ αρχζσ και 

λειτουργίεσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου (InternalΑudit), με βάςθ τα Διεκνι Ελεγκτικά Σρότυπα και 

τθν εφαρμογι τουσ ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ. Αντικείμενο του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ είναι να παρζχει ςυμβουλζσ ςτουσ οργανιςμοφσ ςχετικά με τον βζλτιςτο τρόπο 

επίτευξθσ των ςτόχων τουσ. Ρ εςωτερικόσ ζλεγχοσ αναπτφςςει μια ςυςτθματικι μεκοδολογία για 

τθν ανάλυςθ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν ι οργανωτικϊν προβλθμάτων και τθν υποβολι 

προτάςεων για λφςεισ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Φο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Ειςαγωγι ςτον Εςωτερικό Ζλεγχο – Ρ 

Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ – Αποςτολι – Βαςικζσ Αρχζσ –Νειτουργικι 

ανεξαρτθςία– Ευκυγράμμιςθ του προγράμματοσ του εςωτερικοφ ελζγχου με τουσ ςτόχουσ και 

τουσ κινδφνουσ τθσ οντότθτασ – Διεκνι Σρότυπα (www.theiia.org) – Μϊδικασ Θκικισ – Εποπτεία 

και Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ – Οομοκεςία, δομζσ και πρακτικζσ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ ςε φάκελοσ με μελζτθ περίπτωςθσ και ερωτιςεισ 

πολλαπλισ επιλογισ. 

 

2.2 ΔΘΞΡΥΙΕΥ ΥΧΞΒΑΥΕΙΥ-ΕΥΘΔΘΥ (32 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

http://www.theiia.org/
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Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να ςυμβάλει ςτθν βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των 

ςτελεχϊν των ανακετουςϊν αρχϊν και των διοικθτικϊν ελεγκτικϊν οργάνων ςτο δίκαιο των 

δθμοςίων ςυμβάςεων μζςω τθσ κατάρτιςθσ των ςτελεχϊν τθσ ΕΥΔΔΑ.  

Υτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν τθσ ΕΥΔΔΑ ςτο προςφάτωσ ανακεωρθμζνο και 

κωδικοποιθμζνο δίκαιο των δθμοςίων ςυμβάςεων (ν. 4412/2016)  αποτελεί θ αξιοποίθςθ των 

ςτελεχϊν ςτον νευραλγικό τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων,  που ςιμερα αντιςτοιχεί ςτο 10% 

του ΑΕΣ και ιδθ τον διαχειρίηονται άνω των  6000 φορζων του δθμοςίου τομζα, οι οποίοι 

αποτελοφν ανακζτουςεσ αρχζσ. Φα ςτελζχθ που κα αξιοποιθκοφν ςτον ευαίςκθτο αυτόν τομζα 

πρζπει να διακζτουν τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία και τον απαραίτθτο επαγγελματιςμό, να 

χαρακτθρίηονται από ακεραιότθτα και να υποςτθρίηουν τθ διαφάνεια τθσ δθμόςιασ διαχείριςθσ: 

αυτοφσ τουσ ςτόχουσ υπθρετεί το παρόν μάκθμα τθσ ΕΥΔΔΑ, διαμορφϊνοντασ για τουσ 

αποφοίτουσ τθσ ςυνκικεσ υψθλισ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ ςτο δθμόςιο τομζα.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει τθν παρουςίαςθ του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου των δθμοςίων 

ςυμβάςεων προμθκειϊν, υπθρεςιϊν, μελετϊν και ζργων, που  ανακεωρικθκε και 

κωδικοποιικθκε  προςφάτωσ με  το ν. 4412/2016. Ξε το νζο πλαίςιο ενςωματϊκθκαν ςτθν 

ελλθνικι ζννομθ τάξθ οι Ρδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και 

Υυμβουλίου, ενϊ ταυτόχρονα ενοποιικθκαν για όλα τα είδθ των ςυμβάςεων οι κανόνεσ 

ανάκεςθσ με διαδικαςίεσ χριςθσ θλεκτρονικϊν μζςων, αλλά και νζων τεχνικϊν ανάκεςθσ. Φο 

μάκθμα κα περιλαμβάνει και τισ βαςικζσ αρχζσ εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων.   

Φο πρόγραμμα περιλαμβάνει γενικι κεωρθτικι κατάρτιςθ ςτο νζο κεςμικό πλαίςιο των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, ανάλυςθ του εκνικοφ και του ευρωπαϊκοφ δικαίου των δθμοςίων 

ςυμβάςεων, με ζμφαςθ ςτθν εξζλιξθ των ςχετικϊν διατάξεων και ςτo ςχολιαςμό τθσ νομολογίασ 

των εκνικϊν δικαςτθρίων και του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Ειδικότερα οι κεματικζσ ενότθτεσ κα περιλαμβάνουν: α) το πεδίο εφαρμογισ του νόμου, τισ 

γενικζσ αρχζσ και τουσ γενικοφσ κανόνεσ, β) τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ  ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ, τισ τεχνικζσ και εργαλεία ανάκεςθσ, γ) τθ διαδικαςία προετοιμαςίασ τθσ 

διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, δ) τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και τα κριτιρια ανάκεςθσ, ε) τθ 

διαδικαςία εκτζλεςθσ όλων των ειδϊν δθμοςίων ςυμβάςεων, ςτ) τον ζλεγχο των δθμοςίων 

ςυμβάςεων ενϊπιον των εκνικϊν αρχϊν και των οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ ςε φάκελο με μελζτθ περίπτωςθσ και ερωτιςεισ 

πολλαπλισ επιλογισ. 
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2.3 ΜΧΒΕΤΟΡΑΥΦΑΝΕΙΑ ΥΦΘ ΔΘΞΡΥΙΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘ (21 ΩΤΕΥ) 
 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Φα μελλοντικά ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ πρζπει να κατανοιςουν ότι το 

πρόβλθμα τθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν είναι πολυδιάςτατο, και πζραν τθσ προςταςίασ από 

απειλζσ (εγκλθματικζσ ενζργειεσ, δολιοφκορζσ, καταςκοπεία, ατυχιματα, και αςτοχίεσ), ςτουσ 

ςχετικοφσ κινδφνουσ ςυμπεριλαμβάνονται κι αυτοί που αφοροφν ςτθ μείωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ 

και αξιοπιςτίασ των φορζων προσ τουσ πολίτεσ, οι οποίοι αν δεν αντιμετωπιςτοφν, είναι δυνατόν 

να επθρεάςουν αρνθτικά τθ ςτακερότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Ρλοκλθρϊνοντασ το μάκθμα, 

κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν με λεπτομζρεια τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ εν λόγω 

επιςτθμονικισ περιοχισ και να εκτιμιςουν τισ ςυνζπειεσ των κινδφνων που αντιμετωπίηουν ςτον 

κυβερνοχϊρο, να εφαρμόηουν με επιτυχία μεκόδουσ και τεχνολογίεσ προςταςίασ 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτφων και να γνωρίηουν τισ μεκοδολογίεσ και τισ διαδικαςίεσ 

που απαιτοφνται για τθ διαχείριςθ περιςτατικϊν αςφαλείασ αλλά και τθν διαςφάλιςθ τθσ 

επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει ειςαγωγι ςτθν ανάγκθ προςταςίασ των πλθροφοριϊν και τθν 

παρουςίαςθ βαςικϊν εννοιϊν αςφάλειασ των Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων (προςδιοριςμόσ και 

επεξιγθςθ εννοιϊν, επικζςεισ και απειλζσ, κακόβουλο λογιςμικό, ταυτοποίθςθ και 

αυκεντικοποίθςθ). Υτθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτεί θ λογικι για τθ Διακυβζρνθςθ 

Μυβερνοαςφάλειασ, θ εκνικι αρχι και άλλοι εμπλεκόμενοι, αλλά και οι αναγκαίεσ πολιτικζσ και 

τα μζτρα αςφάλειασ. Επιπλζον, απαιτείται εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν με τθ διαχείριςθ, 

προκειμζνου να υπάρχει ο απαραίτθτοσ Ζλεγχοσ  Αςφάλειασ Σλθροφοριϊν. Φζλοσ, ζμφαςθ 

δίδεται ςτθ διαςφάλιςθ επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ μζςω του ςχεδιαςμoφ ανάκαμψθσ από 

καταςτροφζσ (βαςικζσ ζννοιεσ, διαδικαςίεσ, τεχνικζσ). 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ (70% και 30% 

αντίςτοιχα). 
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2.4 ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΩΟ & ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΩΟ ΣΑΤΕΞΒΑΥΕΩΟ ΕΥΣΑ (ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ) 

(21 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Φο εργαςτιριο αποςκοπεί ςτθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ του «Εταιρικοφ Υυμφϊνου για το 

Σλαίςιο Ανάπτυξθσ (ΕΥΣΑ) 2014-2020», ωσ κινθτιριου μοχλοφ για τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ, ςτο 

πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ Υυνοχισ και  τθσ Υτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» τθσ Ε.Ε., ςτθν εμβάκυνςθ 

ςε κζματα αναπτυξιακοφ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, μζςα από τα ςυγχρθματοδοτοφμενα 

τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, που απαρτίηουν το ΕΥΣΑ 2014 – 2020, κακϊσ και ςτθν 

ανάλυςθ και εμπζδωςθ των κανόνων, των όρων και των κατευκφνςεων που αφοροφν τον 

ςχεδιαςμό, ςτθν υλοποίθςθ και ςτθν παρακολοφκθςι του ΕΥΣΑ 2014 – 2020 και των 

Σρογραμμάτων του. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ειδικότερα,  κα παρουςιαςτοφν: θ ζννοια του προςανατολιςμοφ ςτα αποτελζςματα και θ 

«λογικι τθσ παρζμβαςθσ» ςε ενωςιακό και εκνικό επίπεδο. Επίςθσ, κα παρουςιαςτοφν εργαλεία 

και τεχνικζσ ςχεδιαςμοφ όπωσ ενδεικτικά θ προςζγγιςθ λογικοφ πλαιςίου, θ ανάλυςθ SWOT, 

stakeholderanalysis, κ.α. 

Φο κεςμικό πλαίςιο τθσ ΕΕ και οι ςχετικοί κανονιςμοί για το ΕΥΣΑ 2014-2020.  

Θ εκνικι αναπτυξιακι ςτρατθγικι και πϊσ ςυνδζεται με το ΕΥΣΑ και τισ εκνικζσ 

προτεραιότθτεσ. Θ εκνικι ςτρατθγικι ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ (RIS3) και θ περιφερειακι τθσ 

διάςταςθ. Θ Χωρικι Ανάπτυξθ και τα εργαλεία εφαρμογισ τθσ (ΡΧΕ, ΒΑΑ, ΦΑΣΦΡΜ, κτλ.). 

Ρι εκνικζσ ςτρατθγικζσ-αιρεςιμότθτεσ του ΕΥΣΑ τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020. 

Σεριγραφι και περιεχόμενο προγραμμάτων ΕΥΣΑ. Υφςτθμα παρακολοφκθςθσ των 

επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων. Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ, δείκτεσ αποτελζςματοσ, δείκτεσ 

εκροϊν κτλ. 

Θα παρουςιαςτεί θ ςχετικι ςυηιτθςθ ςτθν Ε.Ε. που αφορά ςτθ διαπραγμάτευςθ για τθν 

επόμενθ προγραμματικι περίοδο 2021-2017. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 
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2.5 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΖΤΓΩΟ  (ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ) (16 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Φο εργαςτιριο αποςκοπεί ςτθν κατανόθςθ όλων των φάςεων ενόσ ζργου και τθν ανάπτυξθ 

ςχετικϊν δεξιοτιτων διαχείριςισ του. Θα αναλυκοφν τα ςτάδια από τον ςχεδιαςμό τθσ 

χρθματοδότθςισ του, τθν προκιρυξθ, τθν κατάρτιςθ ςφμβαςθσ, τθν παρακολοφκθςθ 

υλοποίθςθσ και τθν αξιολόγθςι του.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Φο εργαςτιριο είναι χωριςμζνο ςε τζςςερισ κεματικζσ ενότθτεσ. 

 

Θ πρϊτθ ενότθτα ζχει ωσ  ςτόχο τθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν με τθ ςφνταξθ Φεχνικϊν 

Δελτίων Ζργου και υποζργων. Θα παρουςιαςκοφν οι διαδικαςίεσ υποβολισ και ζνταξθσ ζργων 

κακϊσ και οι εμπλεκόμενοι φορείσ. 

Θ δεφτερθ ενότθτα ζχει ωσ ςτόχο τθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν με τθ διατφπωςθ 

προτάςεων και τθ ςφνταξθ προκθρφξεων για τθν υλοποίθςθ ζργων ςτισ υπθρεςίεσ τουσ. 

Ειδικότερα, κα αναπτυχκεί το εκνικό κεςμικό πλαίςιο και οι  οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. και κα αναλυκοφν 

οι βαςικζσ παράμετροι, οι ενότθτεσ, οι όροι και γενικότερα το περιεχόμενο των προκθρφξεων για 

όλεσ τισ κατθγορίεσ ζργων. Επίςθσ, κα  δοκοφν και κα αναπτυχκοφν τεφχθ οδθγιϊν ςφνταξθσ 

προκθρφξεων ανά κατθγορία ζργου, τρόποι και μεκοδολογίεσ προςζγγιςθσ λειτουργικϊν και 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κ.λ.π. 

Θ τρίτθ ενότθτα ζχει ωσ ςτόχο τθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν με τθ ςφνταξθ ςυμβάςεων για 

τθν υλοποίθςθ ζργων. Ειδικότερα, κα αναπτυχκεί το κεςμικό πλαίςιο και κα αναλυκοφν οι 

βαςικζσ παράμετροι, οι ενότθτεσ, οι όροι κλπ που πρζπει να περιζχουν οι ςυμβάςεισ υλοποίθςθσ 

όλων των κατθγοριϊν ζργων. Επίςθσ, κα δοκοφν και αναπτυχκοφν οδθγίεσ ςφνταξθσ των 

ςυμβάςεων, ανά κατθγορία ζργου. 

Θ τζταρτθ ενότθτα ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων για τθν αξιολόγθςθ ζργων. 

Ειδικότερα, κα αναπτυχκοφν κζματα για τθ αξιολόγθςθ όλων των κατθγοριϊν ζργων. Θα 

αναπτυχκοφν όλα τα κζματα ςχετικά με μεκόδουσ και διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ των ζργων, 

ςφμφωνα και με το  εκνικό κεςμικό πλαίςιο, αλλά και τισ οδθγίεσ και αποφάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ κ.λ.π. 

1θ ενότθτα 

- Υφνταξθ Φεχνικϊν Δελτίων Ζργου και υποζργων 

- Διαδικαςίεσ υποβολισ ζργων 

- Διαδικαςίεσ ζνταξθσ ζργων  



59 
 

- Φορείσ Διαχείριςθσ - εμπλεκόμενοι φορείσ. 

2θ ενότθτα 

- Σαρουςίαςθ και Ανάπτυξθ πρότυπων προκθρφξεων για κάκε κατθγορία ζργων  

- Σαροχι Υυμβουλευτικϊν Χπθρεςιϊν για κζματα και προβλιματα κατά τθν ςφνταξθ 

προκθρφξεων ζργων  

- Ξεκοδολογίεσ και τεχνικζσ διαςταςιολόγθςθσ ζργων  

3θ ενότθτα  

- Σαρουςίαςθ και ανάπτυξθ προτφπων ςυμβάςεων για το ςφνολο των κατθγοριϊν ζργων  

- Σαροχι Υυμβουλευτικϊν Χπθρεςιϊν για εξειδικευμζνα κζματα και προβλιματα κατά τθν 

ςφνταξθ ςυμβάςεων ζργων  

4θενότθτα 

- Διαδικαςία – Ζγγραφα – Ειδικοί ροι 

- Ανάπτυξθ πρότυπων διαδικαςιϊν ελζγχου δικαιολογθτικϊν υποψιφιων αναδόχων για 

τα νομικά χαρακτθριςτικά τουσ και τα απαιτοφμενα ζγγραφα, εξειδικεφςεισ, 

διαφοροποιιςεισ κλπ ανά κατθγορία ζργων. Ανάπτυξθ πρότυπων διαδικαςιϊν τεχνικισ 

αξιολόγθςθσ ελζγχου υποψιφιων αναδόχων. 

- Ανάπτυξθ πρότυπων διαδικαςιϊν Αξιολόγθςθσ Ρικονομικϊν Σροςφορϊν 

- Αντιμετϊπιςθ Σροβλθμάτων που ανακφπτουν κατά τισ παραπάνω διαδικαςίεσ 

αξιολόγθςθσ για όλεσ τισ κατθγορίεσ ζργων  

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

2.6  ΑΟΘΤΩΣΙΟΡ ΔΧΟΑΞΙΜΡ, ΘΓΕΥΙΑ ΜΑΙ ΡΤΓΑΟΩΥΙΑΜΘ ΥΧΞΣΕΤΙΦΡΤΑ ΥΦΙΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ 

ΧΓΕΙΑΥ (21 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να αποκτιςουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 

αναφορικά με τθν βζλτιςτθ διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του υγειονομικοφ τομζα, 

κατανοϊντασ τθν μεγάλθ ςθμαςία και τον κακοριςτικό ρόλο του ανκρϊπινου παράγοντα ςτθν 

φπαρξθ, λειτουργία και αποτελεςματικότθτα μιασ υπθρεςίασ υγείασ. Υτόχοσ του ςυγκεκριμζνου 

μακιματοσ αφενόσ είναι να γνωρίςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που 

διζπουν τουσ επαγγελματίεσ υγείασ, εφετζρου να τουσ παρζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ 

ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ςυνεργαςτοφν αλλά και να διοικιςουν με το βζλτιςτο τρόπο το εν λόγω 

ανκρϊπινο δυναμικό εφαρμόηοντασ τισ αρχζσ του ςφγχρονου management, κατάλλθλα 
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προςαρμοςμζνεσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και τα χαρακτθριςτικά του δθμοςίου ςυςτιματοσ 

υγείασ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Φο μάκθμα κα καλφψει τισ κάτωκι ενότθτεσ, ξεκινϊντασ από τθν παρουςίαςθ των βαςικϊν 

αρχϊν ΔΑΔ και τθν ζννοια τθσ θγεςίασ. 

 Σεραιτζρω, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ κα αναπτυχκοφν τα ςτοιχεία εκείνα που μποροφν να 

προςδϊςουν χαρακτθριςτικά θγζτθ ςτον Σροϊςτάμενο (manager) τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ, 

υποςτθριηόμενα από πρακτικά παραδείγματα και μελζτεσ περιπτϊςεων.  

Θα αναλυκοφν ειδικότερα ηθτιματα, όπωσ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, οργάνωςθ ομάδων, 

ςυνεργαςία, παρακίνθςθ, κίνθτρα, ανταμοιβζσ. Σαράλλθλα, εξετάηονται κζματα, όπωσ: θ 

ενίςχυςθ τθσ εργαςιακισ αποτελεςματικότθτασ, θ διαμόρφωςθ ενόσ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ 

τθσ απόδοςθσ, οι ςφγχρονεσ πρακτικζσ υποκίνθςθσ του προςωπικοφ, κακϊσ και θ διαχείριςθ των 

ςυγκροφςεων. 

Επίςθσ, ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ πρακτικζσ εφαρμογζσ ςφγχρονων τεχνικϊν ΔΑΔ ςτο δθμόςιο 

ςφςτθμα υγείασ, ςυνδυάηοντασ τθ κεωρία με μελζτεσ περιπτϊςεων και εργαςία ςε ομάδεσ. 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ προςανατολιςμζνεσ ςτισ 

ιδιαιτερότθτεσ που ζχει το προςωπικό που εργάηεται ςτον τομζα τθσ υγείασ:  

 Βαςικζσ ζννοιεσ οργανωςιακισ κεωρίασ.  

 Θεωρίεσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ αυτισ.  

 Σεδία εφαρμογισ τθσ οργανωςιακισ ςυμπεριφοράσ. Υφγχρονεσ προκλιςεισ ςτουσ 

οργανιςμοφσ.  

 Αξίεσ, ςτάςεισ, αντίλθψθ και προςωπικότθτα των εργαηομζνων.  

 Θ ψυχολογία των ατομικϊν διαφορϊν.  

 Φο μοντζλο προςωπικότθτασ των πζντε παραγόντων.  

 Υυναιςκθματικι νοθμοςφνθ. 

 Θεωρίεσ Σαρακίνθςθσ. Εφαρμογι αυτϊν ςτο οργανωςιακό περιβάλλον.  

 Άγχοσ, επαγγελματικι εξουκζνωςθ και απόδοςθ ςτον εργαςιακό χϊρο. 

 Ρργανωςιακι δομι και περιβάλλον οργανιςμϊν κοινωνικισ διοίκθςθσ. 

 Σρογραμματιςμόσ ανκρϊπινου δυναμικοφ.  

 Ξοντζλα Ρργανωςιακισ Μουλτοφρασ.  

 Θ Υυςτθμικι Σροςζγγιςθ ωσ Φρόποσ Υκζψθσ του Θγζτθ.  

 Θεωρία οργανωςιακισ ανάπτυξθσ.  
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 Ρι φορείσ τθσ αλλαγισ.  

 Φο νομοκετικό πλαίςιο που διζπει το ανκρϊπινο δυναμικό του τομζα τθσ υγείασ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Υυνεχισ αξιολόγθςθ (30%) και εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ομαδικισ 

εργαςίασ (70%). 

 

2.7 ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΜΑ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΜΑΙ ΒΑΥΕΙΥ ΔΕΔΡΞΕΟΩΟ (32 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ παροχι γνϊςεων μζςα από τισ διαλζξεισ και δεξιοτιτων μζςα από 

τα εργαςτιρια και τισ ενδιάμεςεσ εργαςίεσ για μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ κεμάτων που 

άπτονται τόςο κεμελιωδϊν όςο και περιςςότερο ςφνκετων εννοιϊν, αλλά και ακολουκοφμενων 

πρακτικϊν, ςτρατθγικϊν και εργαλείων ανάπτυξθσ Σλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και Βάςεων 

Δεδομζνων. Ρι ςπουδαςτζσ-ςτριεσ με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ κα ζχουν αποκτιςεισ 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθν ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τθν αλλθλεπίδραςι 

τουσ με υποςτθρικτικζσ ςε αυτά Βάςεισ Δεδομζνων. 

 

Περιεχόμενο και κεματικζσ ενότθτεσ   

Φο περιεχόμενο του μακιματοσ καλφπτει τισ βαςικζσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ 

Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων και των υποςτθρικτϊν ςε αυτά Βάςεων Δεδομζνων. Εξετάηονται 

κρίςιμα και ςθμαντικά κζματα που αφοροφν ςτθν διατφπωςθ των προδιαγραφϊν, τθν ανάλυςθ 

απαιτιςεων, τθν ανάλυςθ και τον ςχεδιαςμό τθσ διεπαφισ και των υποςυςτθμάτων ενόσ 

Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ, και τζλοσ τθν ανάπτυξι του ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ αρχικζσ 

προδιαγραφζσ. Φαυτόχρονα κα εξεταςτοφν κζματα που αφοροφν τθν υποςτθρικτικι Βάςθ 

Δεδομζνων του Σλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. λα τα ανωτζρω εξετάηονται κεωρθτικά μζςω 

διαλζξεων αλλά όμωσ ςε ςθμαντικό βακμό πρακτικά μζςω εργαςτθρίων και ενδιάμεςων 

πρακτικϊν εργαςιϊν, που κα αφοροφν αυτι κακ’εαυτι τθν ανάπτυξθ των διεπαφϊν, των 

υποςυςτθμάτων και τθσ Βάςθσ Δεδομζνων.  

Φο μάκθμα διαρκρϊνεται ςτισ παρακάτω ενδεικτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ: Σλθροφοριακά 

ςυςτιματα. Ρλοκλθρωμζνα Σλθροφοριακά Υυςτιματα. Σλθροφοριακά Υυςτιματα Διοίκθςθσ. 

Αρχιτεκτονικζσ. Σλατφόρμεσ Ανάπτυξθσ. Μφκλοσ ηωισ ενόσ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ-Ξελζτθ 

Υκοπιμότθτασ, Διατφπωςθ Σροδιαγραφϊν και Ανάλυςθ Απαιτιςεων ενόσ Σλθροφοριακοφ 

Υυςτιματοσ-Ανάλυςθ και Υχεδίαςθ διεπαφϊν, υποςυςτθμάτων. Επικοινωνία με Βάςεισ 
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Δεδομζνων. Διαγράμματα UML-Ανάπτυξθ Διεπαφϊν και Χποςυςτθμάτων-Ανάπτυξθ και 

Διαχείριςθ Βάςεων δεδομζνων-Ζλεγχοσ Μαλισ Νειτουργίασ και αποςφαλμάτωςθ-Φεκμθρίωςθ, 

Επικαιροποίθςθ, Υυντιρθςθ Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων 

Ειδικά Θζματα : Σλθροφοριακά Υυςτιματα και Διαδίκτυο, κζματα Επικοινωνίασ και 

Διαλειτουργικότθτασ, Αναβάκμιςθσ Νογιςμικοφ, Σοιότθτασ Δεδομζνων Σλθροφοριακϊν 

Υυςτθμάτων, Σλθροφοριακά Υυςτιματα Διοίκθςθσ, Ευφυι Σλθροφοριακά Υυςτιματα Διοίκθςθσ, 

κ.ο.κ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Υυνεχισ αξιολόγθςθ (30%) και ατομικι εργαςία (70%). 

 

2.8 ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΖΤΓΩΟ ΜΑΙ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΩΟ ΥΦΘΟ ΧΓΕΙΑ (PROJECT AND PROGRAM 

MANAGEMENT) (ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ) (21 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Φο μάκθμα ςτοχεφει ςτθ παρουςίαςθ βαςικϊν αρχϊν, μεκόδων και τεχνικϊν που αφοροφν ςτθν 

οργάνωςθ, τον προγραμματιςμό, τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ ζργων και προγραμμάτων. Ξε 

τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να: 

- Ματανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ διοίκθςθσ των ζργων, μεκόδουσ επιλογισ και 

αξιολόγθςθσ ζργων, τεχνικζσ και μεκόδουσ χρονικοφ προγραμματιςμοφ, ανάλυςθσ κόςτουσ-

διάρκειασ, βζλτιςτθσ κατανομισ και εξομάλυνςθσ πόρων ενόσ ζργου και μεκόδουσ ελζγχου 

ενόσ ζργου. 

- Αξιολογοφν ζργα και προγράμματα 

- Σρογραμματίηουν με βζλτιςτο τρόπο τθν υλοποίθςθ ενόσ ζργου 

- Σαρακολουκοφν και να διαχειρίηονται ζνα ζργο, 

- Εφαρμόηουν διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ ενόσ ζργου. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Θ διοίκθςθ ζργων αποτελεί βαςικι λειτουργία των ςφγχρονων οργανιςμϊν. Ιδιαίτερα ο τομζασ 

τθσ υγείασ αςχολείται με ποικίλα και πολφπλοκα ζργα, ενϊ ςυχνά ζχει κατθγορθκεί ωσ προσ τθν 

αποτελεςματικότθτα του τρόπου διαχείριςισ τουσ. Φα περιεχόμενα του μακιματοσ καλφπτουν, 

ενδεικτικά, τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

- Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ Ζργου: Ρριςμόσ και βαςικά χαρακτθριςτικά ζργων, κφκλοσ ηωισ 

ζργου, κατθγοριοποίθςθ ζργων και επιπτϊςεισ ςτθ διαδικαςία διοίκθςθσ, οργάνωςθ ζργων, 

κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ ενόσ ζργου, 
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- Επιλογι και Αξιολόγθςθ Ζργων: Ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ, ανάλυςθ κόςτουσ-

αποτελεςματικότθτασ, πολυκριτθριακι αξιολόγθςθ ζργων, 

- Σρογραμματιςμόσ  Ζργου: Ρριςμόσ, ςτόχοι, και περιοριςμοί για τθν ανάπτυξθ ενόσ ζργου, 

προςδιοριςμόσ δραςτθριοτιτων, εκτίμθςθ χρονικισ διάρκειασ και απαιτοφμενων πόρων για 

τθν υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων, καταςκευι δικτφου ζργου, 

- ΞζκοδοιΧρονικοφΣρογραμματιςμοφΖργων (Critical Path Method, Project Evaluation 

Review Technique) 

- Μόςτοσ και Χριςθ Σόρων Ζργου: Χπολογιςμόσ κόςτουσ, ςχζςθ κόςτουσ – χρονικισ 

διάρκειασ ζργου, εξομάλυνςθ κατανομισ πόρων, διοίκθςθ πολλαπλϊν ζργων 

(ProgramManagement), 

- Ζλεγχοσ Ζργου: Φεχνικζσ ελζγχου ζργων. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ατομικισ εργαςίασ (70% και 30% αντίςτοιχα). 

 

2.9 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ ΒΙΡΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘ ΜΑΙ ΦΘΟ ΕΣΙΔΘΞΙΡΝΡΓΙΑ (ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ) (38 

ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι αφενόσ μεν να κατανοιςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τισ βαςικζσ 

ζννοιεσ τθσ ςτατιςτικισ επιςτιμθσ και τθν εφαρμογι τουσ ςτθν ζρευνα ςτισ επιςτιμεσ υγείασ, 

όπωσ επίςθσ και θ αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων των ερευνϊν για τθν χάραξθ δθμόςιων 

ςτρατθγικϊν υγείασ. Αφετζρου να μελετιςουν τθν κατανομι και τθν εξζλιξθ διαφόρων 

νοςθμάτων ςτον ανκρϊπινο πλθκυςμό, κακϊσ και των παραγόντων που μποροφν να τισ 

επθρεάςουν. Υτόχοσ του μακιματοσ είναι να καταςτιςει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ  ικανοφσ/ζσ να 

αφομοιϊςουν τθ διδαςκόμενθ φλθ και να αξιοποιιςουν τισ γνϊςεισ ςτον επαγγελματικό τουσ  

χϊρο ϊςτε να αςκοφν τεκμθριωμζνθ δθμόςια πολιτικι ςτον τομζα τθσ υγείασ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Φο μάκθμα δφναται να δομθκεί ςε τρεισ βαςικζσ ενότθτεσ: 

1. Ειςαγωγι ςτθ Βιοςτατιςτικι (12 ϊρεσ) 

2. Ειςαγωγι ςτθν Επιδθμιολογία (12 ϊρεσ) 

3. Εργαςτιριο για χριςθ λογιςμικοφ ςτθ βιοςτατιςτικι και επιδθμιολογία με δεδομζνα από τθν 

υγεία και πραγματικζσ μελζτεσ περιπτϊςεων (12 ϊρεσ) 

Ενδεικτικζσ ειδικότερεσ κεματικζσ ενότθτεσ: 
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- Ειδικζσ Ιατρικζσ και Επιδθµιολογικζσ Ξελζτεσ 

- ∆είκτεσ Οοςθρότθτασ, Ξζτρα Μινδφνου και ∆ιαγνωςτικοφ Ελζγχου 

- Μλινικζσ ∆οκιµζσ (ClinicalTrials) 

- Αδρανοποίθςθ των Επιδράςεων Υυγχυτικϊν Σαραγόντων 

- Χπολογιςµόσ Ξεγζκουσ ∆είγµατοσ 

- Επιλογι ςτατιςτικοφ μοντζλου και ανάλυςθ αποτελεςμάτων 

- Ανάλυςθ Επιβίωςθσ (SurvivalAnalysis) 

- Υυλλογι και παρουςίαςθ του ςτατιςτικοφ υλικοφ (πίνακεσ, παραςτάςεισ κλπ) 

- Μλινικι επιδθμιολογία: πρόγνωςθ, διάγνωςθ, κλινικζσ δοκιμζσ 

- Αρχζσ δθμόςιασ και κοινοτικισ υγείασ 

- Βιοθκικι και δεοντολογία ςτθ βιοϊατρικι ζρευνα 

- Επιδθμιολογία λοιμωδϊν νοςθμάτων 

- Επιδθμιολογία χρόνιων νοςθμάτων 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

2.10 ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΑΝΝΑΓΘΥ ΥΦΡΟ ΦΡΞΕΑ ΦΘΥ  ΧΓΕΙΑΥ (CHANGE MANAGEMENT) (ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ 

ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ) (21 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Θ Διοίκθςθ αλλαγισ είναι θ διαδικαςία διαχείριςθσ και ελζγχου ριηικϊν μεταβολϊν ςτθν 

λειτουργία ενόσ οργανιςμοφ. Ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ Χγείασ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα κλθκοφν 

να διαχειριςτοφν πολλζσ αλλαγζσ ςτον επαγγελματικό τουσ βίο, κακϊσ ο ανκρϊπινοσ 

παράγοντασ και θ διαχείριςι του, μαηί με τθν τεχνολογία, τα ςυςτιματα και τισ διαδικαςίεσ, 

αποτελοφν το βαςικό κριτιριο επιτυχίασ των αλλαγϊν που κα πραγματοποιθκοφν. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Φο μάκθμα ειςάγει τισ εξαιρετικά επίκαιρεσ αρχζσ τθσ διοίκθςθσ αλλαγϊν και τθσ διοικθτικισ 

αναδιοργάνωςθσ. Ιδιαίτερθ εςτίαςθ γίνεται ςτθν εφαρμογι των ανωτζρω αρχϊν ςτο δθμόςιο 

τομζα τθσ υγείασ αναλφοντασ εισ βάκοσ τισ προοπτικζσ βελτίωςισ του. Φο μάκθμα 

πλαιςιϊνοντασ τθν επίκαιρθ κοινωνικοοικονομικι απαίτθςθ, περί ομαλισ και ζγκαιρθσ 

προςαρμογισ ςτισ διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ, διαχειρίηεται τθ κεωρία τθσ Διοίκθςθσ 

Αλλαγϊν (ChangeManagement) ωσ ζνα πλικοσ αρχϊν, μεκόδων και πρακτικϊν, χριςιμων για 

τον εντοπιςμό, τθν επεξεργαςία και τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των αλλαγϊν ςτον τομζα τθσ 

Χγείασ. 
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Ενδεικτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ: Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ Αλλαγϊν - Υτάδια Διαχείριςθσ 

Αλλαγϊν/Ρ ρόλοσ τθσ Θγεςίασ ςτθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ-Ξοντζλα Διοίκθςθσ Αλλαγϊν-Θ 

Διοίκθςθ Αλλαγϊν ςτθν Χγεία-Θεωρίεσ Αναδιοργάνωςθσ Δθμοςίων Ρργανιςμϊν. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

2.11 ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΩΟ ΥΦΘΟ ΧΓΕΙΑ (PROCESS MANAGEMENT) (ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ 

ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ)  (21 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Θ διεργαςία περιλαμβάνει ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων που χρθςιμοποιοφν κάποιεσ ειςροζσ 

(inputs) για να παραχκεί μία εκροι δθλαδι κάποιο αποτζλεςμα (output). Ξια επιχειρθςιακι 

διεργαςία ςτον τομζα τθσ υγείασ, που αναπαρίςταται ςε ζνα διάγραμμα ροισ (flowchart), είναι 

μία διαδικαςία που λαμβάνει χϊρα ςε ζναν επιχειρθςιακό χϊρο με ςκοπό να δθμιουργθκεί κάτι 

καινοφργιο. Ξε τον όρο «διαδικαςία» περιγράφεται ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων που οδθγοφν 

ςε ζνα ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα. Θ λζξθ «δραςτθριότθτα» χρθςιμοποιείται για να περιγράψει 

το ςφνολο ενεργειϊν/εργαςιϊν ενόσ ατόμου ι μίασ ομάδασ, που αφοροφν ζνα ςυγκεκριμζνο 

τομζα. Ξε αυτζσ τισ ζννοιεσ καλοφνται να εξοικειωκοφν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, ϊςτε να μποροφν 

να τισ εφαρμόςουν ςτουσ τομείσ απαςχόλθςισ τουσ και να αναςχεδιάςουν διαδικαςίεσ προσ 

όφελοσ του πολίτθ και τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ζνα Υφςτθμα Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΥΔΕΔ/BPMS) αξιοποιεί μεκόδουσ τθσ 

Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΔΕΔ ι BPM, BusinessProcessManagement) και 

εντάςςεται ςε μια τεχνολογικι λογικι «Χπθρεςιοςτραφοφσ Αρχιτεκτονικισ» 

(ServiceOrientedArchitecture, SOA). Ρ ρόλοσ του είναι να «ενορχθςτρϊνει» πλθροφοριακά 

ςυςτιματα και χριςτεσ ςε ζνα πλαίςιο που να επιτρζπει τθ βελτίωςθ των επιχειρθςιακϊν 

διαδικαςιϊν ενόσ οργανιςμοφ και τθν ανάπτυξθ νζων «ςφνκετων»εφαρμογϊν (orchestration). 

Ενδεικτικζσ ενότθτεσ: Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ Διαδικαςιϊν και ςχζςθ με οργανωτικοφσ 

ςτρατθγικοφσ ςκοποφσ και ςτόχουσ του τομζα τθσ Χγείασ - Ρργανωτικζσ ζννοιεσ, προςεγγίςεισ 

και μεκοδολογίεσ διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν - Σαλζτα μοντελοποίθςθσ 

επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν χρθςιμοποιϊντασ εργαλείο μοντελοποίθςθσ - Αρχιτεκτονικι 

επιχειρθματικισ διαδικαςίασ και δθμιουργία αξίασ - Βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ 

επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν, μεκοδολογία Lean και βελτίωςθ διαδικαςίασ - Ματανομι πόρων 
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και ικανότθτα- Ανάλυςθ απόδοςθσ - BPM Technologies, BPMS και αυτοματοποίθςθ 

επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει εργαςτιριο για τθν εκμάκθςθ ςχετικοφ λογιςμικοφ (software). 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ. 

 

2.12 ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΙΑΜΘ ΑΟΑΝΧΦΙΜΘ ΜΑΙ ΝΘΨΘ ΑΣΡΦΑΥΕΩΟ ΥΦΘΟ ΧΓΕΙΑ (BUSINESS ANALYTICS 

AND DECISION MAKING) (ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ) (24 ΩΤΕΥ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Φο μάκθμα επικεντρϊνεται ςτθν απόκτθςθ  των απαραίτθτων γνϊςεων και  δεξιοτιτων ϊςτε οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να διακζτουν τθν ικανότθτα να ςχεδιάηουν και να αναπτφςςουν ςυςτιματα 

υποςτιριξθσ αποφάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ επιχειρθματικϊν προβλθμάτων. Ρι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, κα είναι ςε κζςθ να 

χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ανάλυςθσ βαςιςμζνεσ ςτισ τεχνολογίεσ λιψθσ 

αποφάςεων και εργαλεία ανάλυςθσ δεδομζνων. Υυνεπϊσ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, ωσ μελλοντικά 

ςτελζχθ του δθμόςιου τομζα υγείασ, καλοφνται να αναλφουν προβλιματα και να ςυμμετζχουν 

ςτθ λιψθ αποφάςεων και, επομζνωσ, οφείλουν να αποκτιςουν ζνα ιςχυρό υπόβακρο γνϊςεων 

ςε αντίςτοιχεσ προςεγγίςεισ, μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Βαςικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ και διάδοςθ τθσ πολυκριτιριασ ανάλυςθσ αποτζλεςε θ απλι 

διαπίςτωςθ ότι θ επίλυςθ πολφπλοκων και ιδιαίτερα ςθμαντικϊν προβλθμάτων λιψθσ 

αποφάςεων δεν είναι δυνατό να πραγματοποιείται μζςω μιασ μονόπλευρθσ και μονοδιάςτατθσ 

ανάλυςθσ. Ματά τθν προςπάκεια, όμωσ, εξζταςθσ όλων των παραμζτρων ενόσ προβλιματοσ και 

των κριτθρίων/παραγόντων που επθρεάηουν τθ λιψθ τθσ κατάλλθλθσ απόφαςθσ, γεννάται ζνα 

ιδιαίτερα ςθμαντικό πρόβλθμα, το οποίο οριςμζνεσ φορζσ αποκαρρφνει τουσ αποφαςίηοντεσ και 

αναλυτζσ από τθν υιοκζτθςθ αυτισ τθσ πιο ρεαλιςτικισ προςζγγιςθσ. Φο πρόβλθμα αυτό 

αναφζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιθκεί θ ςφνκεςθ όλων των 

παραμζτρων ϊςτε να επιτευχκεί θ λιψθ ορκολογικϊν αποφάςεων. Θ αντιμετϊπιςθ του 

προβλιματοσ αυτοφ αποτελεί το βαςικό αντικείμενο τθσ πολυκριτιριασ ανάλυςθσ αποφάςεων. 

Ρι ενδεικτικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: διαδικαςία και κρίςθ ςτθ λιψθ 

αποφάςεων, δόμθςθ προβλιματοσ και επίλυςθ, αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ 

αποφάςεων, μζκοδοι περιγραφικισ και επαγωγικισ ςτατιςτικισ, μελζτεσ περιπτϊςεων με 
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ανάλυςθ δεδομζνων και εφαρμογζσ ςτθ λιψθ αποφάςεων πχ με SPSS, MATLAB και Microsoft 

Excel, γραμμικόσ προγραμματιςμόσ, ακζραιοσ προγραμματιςμόσ, προγραμματιςμόσ ςτόχων, 

δυναμικόσ προγραμματιςμόσ, ουρζσ αναμονισ, κεωρίεσ αποφάςεων, κεωρία παιγνίων,ανάλυςθ 

δικτφων, κεωρία αποκεμάτων και προςομοίωςθ, αναλφοντασ τόςο τθ μεκοδολογία, αλλά κυρίωσ 

τον τρόπο εφαρμογισ τουσ και ανάλυςθσ των αποτελεςμάτων, επιχειρθςιακι ευφυΐα 

(BusinessIntelligence-BI). 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει εργαςτιριο για τθν εκμάκθςθ ςχετικοφ λογιςμικοφ (software). 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ (70% και 30% 

αντίςτοιχα). 

 

2.13 ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΑΣΡΔΡΥΘΥ ΥΦΡΟ ΦΡΞΕΑ ΦΘΥ ΧΓΕΙΑΥ (PERFORMANCE MANAGEMENT) 

(ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ) (21 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Φο μάκθμα ςτοχεφει ςτο να ειςάγει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτισ ζννοιεσ και ςτουσ τρόπουσ 

μζτρθςθσ, αξιολόγθςθσ και βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ των ςφγχρονων οργανιςμϊν με ζμφαςθ 

ςτον τομζα τθσ υγείασ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω τθσ διερεφνθςθσ και τθσ αποτφπωςθσ των 

βαςικϊν επιχειρθματικϊν μεταβλθτϊν που επιδροφν ςτθν αποτελεςματικότθτα και τθν 

αποδοτικότθτα του τομζα τθσ υγείασ. Υτο πρόγραμμα αναλφονται ςφγχρονοι τρόποι, 

μεκοδολογίεσ και εργαλεία (όπωσ το BalancedScorecard) που χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ 

και τθ διοίκθςθ τθσ απόδοςθσ των οργανιςμϊν. Επίςθσ, εξετάηονται οι διαφορετικζσ ςυνιςτϊςεσ 

τθσ απόδοςθσ (χρθματοοικονομικι, πελατειακι, εςωτερικζσ διαδικαςίεσ, μάκθςθ και ανάπτυξθ) 

και διερευνάται θ επίπτωςθ που αυτζσ ζχουν ςτθ δθμιουργία αξίασ για τον οργανιςμό. 

 

 υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Υτο μάκθμα αυτό εξετάηονται, μεταξφ άλλων, οι ζννοιεσ: Μρίςιμοι δείκτεσ απόδοςθσ (KPIs). 

Υχεδιαςμόσ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ απόδοςθσ, προχπολογιςμοί, προβλζψεισ (planning, 

budgeting&forecasting). Διοικθτικι Νογοδοςία και ανάλυςθ διοικθτικϊν δεδομζνων. Διαχείριςθ 

και αξιολόγθςθ κζντρων κόςτουσ και κζρδουσ. Διαχείριςθ ςφναψθσ και υλοποίθςθσ ςτρατθγικϊν 

ςυνεργαςιϊν. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ. 
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2.14 ΕΟΙΥΧΧΥΘ ΜΤΙΦΙΜΘΥ ΥΜΕΨΘΥ (ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ) (12 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ γνωριμία των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τουσ βαςικοφσ κανόνεσ του 

ορκοφ λόγου, και ςυγκεκριμζνα τα μζςα κατανόθςθσ και αξιολόγθςθσ πεποικιςεων και 

επιχειρθμάτων, ςτον προφορικό και ςτον γραπτό λόγο, με εφαρμογι ςε τομείσ όπου θ εκτίμθςθ 

επιςτθμονικϊν κζςεων, θ πεικϊ, θ λιψθ και θ αποτίμθςθ αποφάςεων παίηουν ςθμαντικό ρόλο 

(π.χ. ςτθ διοίκθςθ, ςτθν πολιτικι, ςτισ επιςτιμεσ). Ξε το πζρασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ 

κα είναι ςε κζςθ) να διακρίνουν πότε μία κζςθ ι κεωρία πλθροί τουσ κανόνεσ ορκισ 

επιχειρθματολογίασ και πότε τουσ παραβιάηει με τθ χριςθ ανορκολογικϊν ςτοιχείων· και β) να 

ςυγκροτοφν ςτθ ςκζψθ και να διατυπϊνουν προφορικϊσ ι γραπτϊσ κζςεισ με ςυνοχι και 

ςεβαςμό ςτον ορκό λόγο. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Φο μάκθμα διαιρείται ςε τζςςερεισ ενότθτεσ. Υτθν πρϊτθ ενότθτα παρουςιάηονται τα ςτοιχεία τα 

οποία ςυγκροτοφν ζνα επιχείρθμα, κακϊσ και οι βαςικοί κανόνεσ επιχειρθματολογίασ. 

Ειδικότερα, και μζςα από μελζτθ παραδειγμάτων του κακθμερινοφ, του διοικθτικοφ, του 

πολιτικοφ και του επιςτθμονικοφ λόγου, κα διδαχκεί ο τρόποσ εντοπιςμοφ και θ διάκριςθ μεταξφ 

προκειμζνων και ςυμπεραςμάτων, κακϊσ και θ διάκριςθ μεταξφ παραγωγικϊν και επαγωγικϊν 

ςυλλογιςμϊν. Υτο πλαίςιο αυτό κα παρουςιαςτοφν αδρομερϊσ τα γνωρίςματα του προταςιακοφ 

και του κατθγορικοφ ςυλλογιςμοφ.  

Θ δεφτερθ ενότθτα αφορά ςε περαιτζρω εμβάκυνςθ των ςτοιχείων που ςυγκροτοφν ζνα 

επιχείρθμα, κακϊσ και ςτθ ςυςχζτιςθ μεταξφ επιχειρθματολογίασ και γνϊςθσ. Θα δοκεί ζμφαςθ 

ςτουσ κανόνεσ ςωςτοφ οριςμοφ των εννοιϊν και ςτθ ςπουδαιότθτά τουσ, και ζπειτα κα 

παρουςιαςτοφν κάποια από τα ςθμαντικότερα λογικά εργαλεία που εφαρμόηονται ςε ζνα 

επιχείρθμα ι αποτιμοφν τθν αξία του, όπωσθ αρχι του αποχρϊντοσ λόγου,θ διάκριςθ μεταξφ 

αναγκαίων και επαρκϊν ςυνκθκϊν, αναγκαίων και ενδεχομενικϊν προτάςεων, νοιματοσ και 

αναφοράσ, κλπ. Υτθ ςυνζχεια κα μελετθκεί θ ζννοια τθσ γνϊςθσ (ςε αντιδιαςτολι με τθν απλι 

γνϊμθ και τθν άγνοια) και κα παρουςιαςτοφν τα δφο βαςικά μοντζλα κεωρίασ γνϊςθσ, το 

κεμελιοκρατικό και το ςυνεκτικό. 

Υτθν τρίτθ ενότθτα, μζςα από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα κα καταγραφοφν μορφζσ 

αδφναμθσ επιχειρθματολογίασ, κακϊσ και οι πιο ςυχνοί τρόποι παραβίαςθσ των κανόνων 

τθσ,γνωςτοί ωσ «λογικζσ πλάνεσ» ι «ςοφίςματα». Ενδεικτικά αναφζρονται οι ταυτολογίεσ, θ 

λιψθ του ηθτουμζνου, θ αντίφαςθ, θ αμφιςθμία, το ςόφιςμα του «αχυράνκρωπου», 
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adhominemεπιχειρθματολογίεσ κλπ. Φζλοσ, ςτθν τζταρτθ ενότθτα κα δοκοφν οι βαςικζσ αρχζσ 

τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου (υποκετικόσ ςυλλογιςμόσ, επαγωγι, θ αρχι τθσ επαλικευςθσ, θ 

αρχι τθσ διάψευςθσ κλπ.) και οι κεμελιϊδεισ διαφορζσ τθσ από τισ ψευδοεπιςτιμεσ και τισ 

προλιψεισ. 

 

Σρόποσ Εξζταςθσ: Επάρκεια. 
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3. ΣΤΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ 
 

Υτόχοσ τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, κατά τθν οποία ζρχονται ςε μια 

πρϊτθ επαφι με τον μελλοντικό χϊρο εργαςίασ τουσ, είναι να τουσ προςφζρει άμεςθ εμπειρία 

τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, θ οποία κα λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά 

προσ τθν εκπαίδευςθ που παρζχεται ςτο πλαίςιο των μακθμάτων και εργαςτθρίων τθσ ΕΥΔΔΑ. 

Διαρκεί ςυνολικά τζςςερισ μινεσ και τοποκετείται χρονικά μεταξφ τθσ Α’ και τθ Β’ Ειδικισ Φάςθσ 

Υπουδϊν, προκειμζνου θ εργαςιακι εμπειρία ςε πραγματικό περιβάλλον να ανατροφοδοτιςει 

τθν  εκπαιδευτικι πράξθ και να αποτελζςει αντικείμενο περαιτζρω επεξεργαςίασ κατά τθ  Φάςθ 

Εξειδίκευςθσ των Φμθμάτων.  

 

Πρακτικι εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό  

Θ πρακτικι εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό περιλαμβάνει δεκαπενκιμερθ πρακτικι εκπαίδευςθ 

για τα δίγλωςςα τμιματα, εάν και εφόςον οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν Ξετά το πζρασ τθσ 

πρακτικισ εκπαίδευςθσ οι ςπουδαςτζσ/άςτριεσ εκπονοφν ζκκεςθ που δεν βακμολογείται, αλλά 

αποτυπϊνει αναλυτικά τθν προςτικζμενθ αξία τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ι πρακτικισ 

εκπαίδευςθσ για τθν εν γζνει εκπαίδευςι τουσ και τθ μελλοντικι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 

Ξια ςυνολικι ζκκεςθ αποτίμθςθσ κατατίκεται ενθμερωτικά ςτο Διοικθτικό Υυμβοφλιο του 

Ε.Μ.Δ.Δ.Α.  

 

Πρακτικι εκπαίδευςθ ςτο εςωτερικό  

Θ διάρκεια τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ ςτο εςωτερικό ςυναρτάται προσ τθ διάρκεια τθσ 

πρακτικισ εκπαίδευςθσ και / ι τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ αντίςτοιχα ςτο εξωτερικό. 

Επιδιϊκει, όπωσ προαναφζρκθκε, να εξοικειϊςει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ με το περιβάλλον 

εργαςίασ τουσ και να υποςτθρίξει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με τθν πρακτικι εμπειρία που 

αποκομίηουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, εργαηόμενοι–εσ υπό εποπτεία ςε δθμόςιουσ φορείσ, 

ςυναφείσ προσ τα Φμιματα Εξειδίκευςισ τουσ.  

 Θ πρακτικι άςκθςθ πραγματοποιείται ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα και κατά 

προτεραιότθτα ςτουσ φορείσ διοριςμοφ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν (κατά ςειρά επιλογισ με βάςθ 

τθ βακμολογικι κατάταξθ). Για κάκε ςπουδαςτι/ςτρια ορίηεται υπεφκυνοσ/θ Εκπαιδευτισ/τρια 

Σρακτικισ Εκπαίδευςθσ ςτον φορζα, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον Μανονιςμό Υπουδϊν. 
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Ματά το διάςτθμα τθσ τοποκζτθςισ τουσ ςτουσ φορείσ πρακτικισ άςκθςθσ, οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ  ςυντάςςουν ζκκεςθ ςχετικά με τισ εργαςίεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί, με τα 

ηθτιματα που αντιμετϊπιςαν και τα προβλιματα που ενδεχομζνωσ επζλυςαν, με προτάςεισ που 

υπζβαλαν κ.λπ., ςτθν οποία αναδεικνφονται επιπροςκζτωσ τα ηθτιματα 

ςυνεργαςίασ/ςυντονιςμοφ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων. 

Ρι εκπαιδευόμενοι/εσ κατακζτουν υποχρεωτικά ςτθν Ε.Υ.Δ.Δ.Α. ατομικζσ Εκκζςεισ Σρακτικισ 

Εκπαίδευςθσ, όπωσ και δφνανται να εκπονοφν εργαςίεσ ειδικοφ ι γενικοφ ενδιαφζροντοσ για τθ 

Δθμόςια Διοίκθςθ. Ρι ανωτζρω εκκζςεισ και εργαςίεσ παρουςιάηονται, μετά τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ Σρακτικισ Εκπαίδευςθσ, ενϊπιον των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν του εκάςτοτε Φμιματοσ 

Εξειδίκευςθσ και διμελϊν επιτροπϊν αξιολόγθςθσ, που απαρτίηονται από ακαδθμαϊκοφσ, 

εμπειρογνϊμονεσ, ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και επιςτθμονικό και διοικθτικό προςωπικό 

τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8
Χποςτιριξθ Αξιολόγθςθσ Ζκκεςθσ ι και Εργαςίασ Σρακτικισ Εκπαίδευςθσ μία (1) ϊρα ανά ςπουδαςτι/ςτρια. 

   Σαρουςίαςθ Ζκκεςθσ ι και Εργαςίασ Σρακτικισ Εκπαίδευςθσ μία (1) ϊρα ανά ςπουδαςτι/ςτρια. 
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4. ΑΟΑΝΧΦΙΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ Β’ ΜΧΜΝΡΧ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΕΙΔΙΜΕΧΥΘΥ  

ΦΡΧ ΦΞΘΞΑΦΡΥ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΧΓΕΙΑΥ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΦΤΡΟΦΙΔΑΥ-

ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΧΓΕΙΑΥ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

Β’ Ειδικι Φάςθ πουδϊν 

 ΜΑΘΗΜΑΣΑ / ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ Ϊρεσ 

1.  Υυςτιματα και Σολιτικζσ Χγείασ  16 

2.  Δίκαιο τθσ Χγείασ, Σροςωπικά Δεδομζνα ςτθν Χγεία, Βιοθκικι, 

Δικαιϊματα Νθπτϊν Χπθρεςιϊν Χγείασ 

16 

3.  Ρικονομικά τθσ Χγείασ  16 

4.  Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ Χγειονομικϊν Ρργανιςμϊν  16 

5.  Φαρμακευτικι Σολιτικι 16 

6.  Βιοϊατρικι Φεχνολογία 18 

7.  Διοικθτικι / Ρργανωτικι Διάρκρωςθ του Δθμόςιου Υυςτιματοσ Χγείασ. 

Ρργάνωςθ και Διοίκθςθ Οοςοκομείων του ΕΥΧ  

16 

8.  Δθμόςια Χγεία  16 

9.  Διαχείριςθ Μρίςεων ςτον Φομζα τθσ Χγείασ  16 

10.  Σρωτοβάκμια Φροντίδα Χγείασ 16 

11.  Ψυχικι Χγεία και Εξαρτιςεισ  18 

12.  Θ Σοιότθτα ςτισ Χπθρεςίεσ Χγείασ 16 

13.  Επικοινωνία ςτισ Χπθρεςίεσ Χγείασ 14 

14.  Ζλεγχοσ ςτουσ Φορείσ Σαροχισ Χπθρεςιϊν Χγείασ 12 

15.  Υυςτιματα Σλθροφορικισ Χπθρεςιϊν Χγείασ 16 

16.   Αγγλικι Γλϊςςα  24 

17.  Δεφτερθ Πζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Ιταλικά ι Ιςπανικά) 24 

 ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 286 
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Ϊρεσ αξιολόγθςθσ  

Επιςθμαίνεται πωσ, ςτισ ϊρεσ διδαςκαλίασ προςτίκενται :  

i.) 2 ϊρεσ για τα μακιματα που αξιολογοφνται με γραπτι εξζταςθ και  

ii.) 2 ϊρεσ για τα μακιματα που αξιολογοφνται με παρουςίαςθ εργαςίασ για τα τμιματα 

εξειδίκευςθσ με πλικοσ ζωσ είκοςι (20) ςπουδαςτζσ/τριεσ, και επιπλζον 1 ϊρα ανά 10 

ςπουδαςτζσ/τριεσ για τα τμιματα εξειδίκευςθσ άνω των είκοςι (20) ατόμων 
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4.1 ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΜΑΙ ΣΡΝΙΦΙΜΕΥ ΧΓΕΙΑΥ (16 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Φο μάκθμα ςυνιςτά ειδικό καταλθκτικό επιςτθμονικό πεδίο  που εμπεριζχει τισ βαςικζσ ζννοιεσ 

των πολιτικϊν υγείασ. Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να προςφζρει μια τεκμθριωμζνθ προςζγγιςθ, 

διερεφνθςθ, ανάλυςθ και κατανόθςθ των εναλλακτικϊν δυνατοτιτων διαμόρφωςθσ και 

οργάνωςθσ των δομϊν και διαδικαςιϊν, που ςυγκροτοφν ζνα λειτουργικά ολοκλθρωμζνο και 

λογικά ςυνεκτικό ςφςτθμα υγείασ με αυξθμζνθ λειτουργικι–διοικθτικι ικανότθτα. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Υτον ανεπτυγμζνο κόςμο τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχουν αναπτυχκεί και εξελιχκεί διάφορα είδθ 

ςυςτθμάτων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, με ςτόχο τθν ολοκλθρωμζνθ και κατά κανόνα δωρεάν 

κάλυψθ των αναγκϊν των πολιτϊν. Φα ςυςτιματα αυτά διαφοροποιοφνται κυρίωσ ωσ προσ τθν 

πθγι χρθματοδότθςθσ. 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Φο ςφςτθμα υγείασ ωσ ζνασ 

λειτουργικά διαφοροποιθμζνοσ κοινωνικοκρατικόσ κεςμόσ – Νειτουργικι διαφοροποίθςθ του 

ςυςτιματοσ υγείασ ωσ πλαιςίου αναφοράσ βζλτιςτθσ δόμθςθσ και άριςτθσ κατανομισ πόρων – 

Υφςτθμα παραγωγισ και διανομισ υπθρεςιϊν υγείασ – Υφςτθμα χρθματοδότθςθσ και ρόλοσ τθσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ υγείασ – Υφςτθμα διεφκυνςθσ–ςυντονιςμοφ (Δ–Υ) και μάνατημεντ του – 

Υυγκριτικι ανάλυςθ ςυςτθμάτων υγείασ– Ελλθνικό Υφςτθμα Χγείασ.  

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 

 

 

4.2 ΔΙΜΑΙΡ ΦΘΥ ΧΓΕΙΑΥ, ΣΤΡΥΩΣΙΜΑ ΔΕΔΡΞΕΟΑ ΥΦΘΟ ΧΓΕΙΑ, ΒΙΡΘΘΙΜΘ, ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΑ 

ΝΘΣΦΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΧΓΕΙΑΥ  (16 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Θ – κατά το δυνατόν – αναλυτικι και ερμθνευτικι προςζγγιςθ νομικϊν κεμάτων που αφοροφν 

ςτισ ζννοιεσ «υγεία» και «αςκζνεια» αφενόσ και θ επιςιμανςθ ςφνκετων νομικϊν ηθτθμάτων για 

το ςφςτθμα και τισ υπθρεςίεσ υγείασ, κακϊσ και θ περιγραφι του πλζγματοσ των εννόμων 

ςχζςεων φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων αφετζρου. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 
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Φο μάκθμα εξετάηει το Δθμόςιο Δίκαιο τθσ Χγείασ, ωσ κλάδο του διοικθτικοφ δικαίου που διζπει 

τθν υγειοπροςτατευτικι δραςτθριότθτα και προςτατεφει τθν αξία τθσ ηωισ και τθν υγεία του 

ανκρϊπου. Φα τελευταία χρόνια, το δίκαιο τθσ υγείασ και άλλοι κλάδοι του ειδικοφ διοικθτικοφ 

δικαίου, ςθμειϊνουν μεγάλθ ανάπτυξθ, κυρίωσ υπό τθν επίδραςθ του διεκνοφσ και του 

ευρωπαϊκοφ  δικαίου, τθσ αλματϊδουσ ανάπτυξθσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ και των 

παγκόςμιων προβλθμάτων που αντιμετωπίηει θ δθμόςια υγεία και το περιβάλλον, τα οποία 

απαιτοφν ςυντονιςμζνθ δράςθ των κρατϊν. Θ νομοκεςία, θ νομολογία και θ βιβλιογραφία 

κακθμερινά εμπλουτίηονται και δίδεται ζμφαςθ ςτα κζματα βιοθκικισ, ςτθν προςταςία τθσ 

δθμόςιασ υγείασ και ςτθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία υπθρεςιϊν υγείασ υψθλισ ποιότθτασ για 

το ςφνολο του πλθκυςμοφ. Φα κζματα αυτά απαςχολοφν και τθν Ελλάδα, που καλείται να 

ανταποκρικεί ςε διεκνείσ και ευρωπαϊκοφσ κανόνεσ και αρχζσ του δικαίου, ςε ελάχιςτα όρια 

προςταςίασ, προδιαγραφζσ υψθλισ ποιότθτασ και δράςεισ. 

Υτο μάκθμα προςεγγίηονται, ενδεικτικά,οι ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

 Φο νομικό κακεςτϊσ των μονάδων υγείασ ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα  

  Ρι κανόνεσ ουςιαςτικοφ δικαίου που διζπουν τισ ζννομεσ ςχζςεισ μονάδων υγείασ – 

επαγγελματιϊν υγείασ – λθπτϊν υπθρεςιϊν υγείασ  

 Χποχρεϊςεισ των επαγγελματιϊν υγείασ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ (ηθτιματα 

αςτικισ, ποινικισ και πεικαρχικισ ευκφνθσ)  

 Βιοθκικι 

 Δικαιϊματα των λθπτϊν υπθρεςιϊν υγείασ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

 

4.3 ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΦΘΥ ΧΓΕΙΑΥ (16 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτθν οικονομικι διάςταςθ 

του ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ πολιτικισ υγείασ ςε μάκρο– και μίκρο–οικονομικό επίπεδο, 

με ζμφαςθ ςτθ διεκνι επιςτθμονικι προςζγγιςθ και πρακτικι. Επιδιϊκει να προςφζρει ςτουσ 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τα χαρακτθριςτικά τθσ αγοράσ υγείασ και τισ 

παραμζτρουσ εκείνεσ που τθ διαφοροποιοφν από τισ υπόλοιπεσ αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν, 

για τθ λειτουργία των οικονομικϊν εργαλείων, τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάλυςθ των 

«ςυμπεριφορϊν υγείασ» και για το ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ ολοκλθρωμζνων 
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ςυςτθμάτων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ και τθσ εφαρμογισ τουσ, για τισ αρχζσ οικονομικισ 

αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν και προϊόντων υγείασ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Θ αναγκαιότθτα για ζλεγχο του κόςτουσ και ςυγκράτθςθ τθσ δαπάνθσ ςτθν υγεία είναι επίκαιρθ 

και αναγκαία ςε ςυνδυαςμό με τον καταμεριςμό του κόςτουσ. Υυνεπϊσ, θ λιψθ αποφάςεων για 

τθν προαγωγι τθσ οικονομικισ αποδοτικότθτασ του ςυςτιματοσ είναιαπαραίτθτθ.Φα οικονομικά 

τθσ υγείασ, ζχουν ςθμαντικι ςυμβολι ςτθλιψθ αποφάςεων για τθν αποδοτικι χριςθ των πόρων 

και τθν ορκολογικι τουσ κατανομι καιτθ βελτίωςθ τθσ κεραπευτικισ αποτελεςματικότθτα. 

 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

 Ειςαγωγι ςτα οικονομικά τθσ υγείασ . 

 Ηιτθςθ –Ηιτθςθ και προςφορά – Σροςφορά. 

 Μοςτολόγθςθ και τιμολόγθςθ υπθρεςιϊν υγείασ.  

 Αποδοτικότθτα. 

 Δομζσ αγοράσ (Market  Structures). 

 Σθγζσ χρθματοδότθςθσ και αναδιανεμθτικότθτα.  

 Χρθματοδότθςθ ανοικτισ περίκαλψθσ.  

 Χρθματοδότθςθ νοςοκομειακισ περίκαλψθσ.  

 Δαπάνεσ υγείασ ςτισ χϊρεσ του ΡΡΥΑ.  

 Δαπάνεσ υγείασ ςτθν Ελλάδα.  

 Μοινωνικοοικονομικι Αποτίμθςθ Χπθρεςιϊν Χγείασ.  

 Ξεκοδολογία και Φεχνικζσ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ. 

 

4.4 ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΧΓΕΙΡΟΡΞΙΜΩΟ ΡΤΓΑΟΙΥΞΩΟ  (16 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτο νζο λογιςτικό ςφςτθμα, 

ςφμφωνα με το διπλογραφικό ςφςτθμα και τισ μεκόδουσ κοςτολόγθςθσ των παρεχομζνων 

υπθρεςιϊν, ςτο πλαίςιο των κζντρων κόςτουσ και του ςφαιρικοφ προχπολογιςμοφ. Απαραίτθτο 

ςτοιχείο κεωρείται θ ανάλυςθ των βοθκθτικϊν και απαραίτθτων εργαλείων για τον 

προςδιοριςμό των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν παρακολοφκθςθ τθσ αναλυτικισ 
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λογιςτικισ και κοςτολόγθςθσ με ζμφαςθ τθν ολοκλθρωμζνθ μθχανοργάνωςθ των Χπθρεςιϊν 

ενόσ Οοςοκομείου. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Υε μια χϊρα όπου κυριαρχεί το κρατικό ςφςτθμα υγείασ και τα νοςοκομεία παίηουν πρωτεφοντα 

ρόλο είναι ςθμαντικό τα επιτελικά ςτελζχθ του ΕΥΧ να διακζτουν γνϊςεισ χρθματοοικονομικισ 

υποςτιριξθσ του τομζα.  

Φο μάκθμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

• Νογιςτικό Υφςτθμα  

• Αρχζσ του Μλαδικοφ Νογιςτικοφ Υχεδίου (για τα δθμόςια νοςοκομεία)  

• Νογιςτικά Μυκλϊματα  

• Γενικι Νογιςτικι – Δθμόςιο Νογιςτικό – Αναλυτικι Νογιςτικι – Νογιςτικζσ Ματαςτάςεισ  

• Υχζςεισ των λογιςτικϊν ςυςτθμάτων και λογιςτικζσ πλθροφορίεσ για κάκε λογιςτικό κφκλωμα 

• Μοςτολόγθςθ Δθμοςίων Οοςοκομείων  

• Ανάλυςθ των Μζντρων Μόςτουσ  

• Φεχνικζσ κοςτολόγθςθσ  

• Μοςτολόγθςθ των Μζντρων Μόςτουσ  

• DRGs (Diagnostic Related Groups)  

• Σαρακολοφκθςθ του κόςτουσ μζςω τθσ Αναλυτικισ λογιςτικισ (ομάδα 9)  

• Μοςτολόγθςθ πράξεων–δράςεων, ιατρικϊν πράξεων, προγραμμάτων, κ.α. 

• Δείκτεσ μζτρθςθ του κόςτουσ  

• Μοινωνικό Μόςτοσ 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

4.5 ΦΑΤΞΑΜΕΧΦΙΜΘ ΣΡΝΙΦΙΜΘ  (16 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτθ διαχείριςθ μιασ από τισ 

ςθμαντικότερεσ παραμζτρουσ ενόσ ςυςτιματοσ υγείασ τθσ φαρμακευτικισ πολιτικισ, 

προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να ανταποκρίνονται ςτθν πρόκλθςθ αφενόσ τθσ εξαςφάλιςθσ 

ευχεροφσ πρόςβαςθσ των αςκενϊν ςε αποτελεςματικζσ αγωγζσ και αφετζρου τθσ ςυγκράτθςθσ 

τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ, με απϊτερο ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ του 

ςυςτιματοσ. 
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υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

πωσ κάκε αγορά, ο κλάδοσ των φαρμακευτικϊν προϊόντων χαρακτθρίηεται από μια πλευρά 

προςφοράσ, θ οποία αποτελείται από τουσ παραγωγοφσ των φαρμακευτικϊν προϊόντων, και μια 

πλευρά ηιτθςθσ, θ οποία ςυμπεριλαμβάνει τουσ αςκενείσ, αυτοφσ που ςυνταγογραφοφν 

φαρμακευτικά προϊόντα (δθλαδι τουσ ιατροφσ) και αυτοφσ που διακζτουν φαρμακευτικά 

προϊόντα (δθλαδι τουσ φαρμακοποιοφσ). 

Ρι παρεμβάςεισ που μποροφν να γίνουν από τισ κυβερνιςεισ των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε 

ταξινομοφνται ςε τρεισ μεγάλεσ ομάδεσ: 

• Σαρεμβάςεισ από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ: μζκοδοι για τον κακοριςμό των τιμϊν των 

φαρμακευτικϊν προϊόντων (ιδίωσ εκείνων που καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ) 

• Σαρεμβάςεισ από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ μζςω πολιτικϊν για τθν επιςτροφι του 

κόςτουσ φαρμακευτικϊν προϊόντων  

• Δράςεισ από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτικϊν που επθρεάηουν 

ιατροφσ, φαρμακοποιοφσ και αςκενείσ (Ευρωπαϊκό Μοινοβοφλιο, 2011). 

Θ κρατικι δράςθ από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ επικεντρϊνεται πρωτίςτωσ ςτθ ρφκμιςθ 

των τιμϊν των φαρμακευτικϊν προϊόντων, είτε καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ είτε 

όχι (γενόςθμα φάρμακα).  

Φα επιμζρουσ μζτρα ςτο πλαίςιο αυτό περιλαμβάνουν ελζγχουσ των τιμϊν των 

φαρμακευτικϊν προϊόντων μζςω διάφορων κανονιςτικϊν ςυςτθμάτων (πχ. ρφκμιςθ τιμϊν, 

κακοριςμζνα επίπεδα επιςτροφισ, ρφκμιςθ κζρδουσ ι ςυντελεςτι απόδοςθσ), και ενκάρρυνςθ 

του ανταγωνιςμοφ των τιμϊν μειϊνοντασ τα εμπόδια για τθν είςοδο φαρμακευτικϊν προϊόντων 

ςτισ αγορζσ. Θ δράςθ ςε επίπεδο όγκου από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ ςχετίηεται με τθ 

διευκόλυνςθ τθσ ειςόδου φαρμακευτικϊν προϊόντων ςτισ αγορζσ, κακιςτϊντασ π.χ. εφικτι τθν 

ταχφτερθ είςοδο γενοςιμων ςτθν αγορά. Θ δράςθ από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ αφορά 

πρωτίςτωσ τον όγκο εφαρμόηοντασ πολιτικζσ ςχετικζσ με τθ ςυνταγογράφθςθ από τουσ ιατροφσ 

(π.χ. μζςω οικονομικϊν και μθ οικονομικϊν κινιτρων), τθ διάκεςθ από τουσ φαρμακοποιοφσ 

(π.χ. ρφκμιςθ περικωρίων κζρδουσ, πολιτικζσ ςχετικά με τθν υποκατάςταςθ με γενόςθμα) και τθ 

ςυμπεριφορά των αςκενϊν (π.χ. ρυκμίςεισ επιμεριςμοφ του κόςτουσ για διάφορα είδθ 

φαρμάκων). Φα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. χρθςιμοποιοφν μια ςειρά από μεκόδουσ. 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενδεικτικζσ ενότθτεσ ωσ προσ τθν φαρμακευτικι 

πολιτικι:  

 Θ αγορά φαρμάκου ςτθν Ελλάδα και ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ  

  Ξζκοδοι φαρμακο–οικονομικισ αξιολόγθςθσ. Ξοντζλα και μζκοδοι φαρμακοικονομικισ 

αξιολόγθςθσ  
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 Μρατικζσ πολιτικζσ για τα φάρμακα  

  Χπθρεςίεσ του Χπουργείου Χγείασ, εποπτευόμενοι φορείσ και επιτροπζσ που εμπλζκονται 

ςτθν πολιτικι φαρμάκου  

 Φιμολογιακι πολιτικι  

 Ξθχανιςμοί ελζγχου τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ– κλειςτοί προχπολογιςμοί/ επιςτροφζσ  

 Εργαλεία για τον εξορκολογιςμό των πρακτικϊν ςυνταγογράφθςθσ. 

 Θ πολιτικι για τα γενόςθμα φάρμακα  

 Ρι μθχανιςμοί αξιολόγθςθσ και διαπραγμάτευςθσ ωσ οργανικό ςυςτατικό των κρατικϊν 

πολιτικϊν για το φάρμακο  

 Ξθχανιςμοί αξιολόγθςθσ και διαπραγμάτευςθσ για τθν αποηθμίωςθ των φαρμάκων ςτθν 

Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

4.6 ΒΙΡΛΑΦΤΙΜΘ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ (18 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να προετοιμάςει και να εξοικειϊςει τα μελλοντικά ςτελζχθ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που κα απαςχολθκοφν ςτον τομζα τθσ Χγείασ με τθ βιοϊατρικι τεχνολογία, 

προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να λαμβάνουν ορκολογικζσ αποφάςεισ ςυνεκτιμϊντασ κζματα 

που ςχετίηονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό και τθ βιοϊατρικι. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ρι τεχνολογίεσ υγείασ είναι βαςικζσ για ζνα λειτουργικό ςφςτθμα υγείασ. Ιδιαίτερα τα προϊόντα 

βιοϊατρικισ τεχνολογίασ είναι κρίςιμα για τθν πρόλθψθ, τθ διάγνωςθ και τθ κεραπεία των νόςων 

και των αςκενειϊν, κακϊσ και για τθν αποκατάςταςθ του αςκενοφσ. Σαράλλθλα, ολόκλθρο το 

ςφςτθμα υγείασ βρίςκεται κάτω από μεγάλθ πίεςθ για μείωςθ του κόςτουσ, ενϊ ςυγχρόνωσ 

οφείλει να ανταποκρίνεται περιςςότερο ςτισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ. Φθν ίδια ςτιγμι, οι 

ραγδαίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, που ςυχνά ςχετίηονται με πολφ εξελιγμζνεσ τεχνικζσ και 

εξοπλιςμό, παρζχουν νζεσ διαγνωςτικζσ και κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ. Εντοφτοισ, θ 

ςυνακόλουκθ αφξθςθ του κόςτουσ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ δεν είναι εφκολα διαχειρίςιμθ, 

γι’ αυτό τίκεται και το ηιτθμα τθσ ιεράρχθςθσ, τθσ αξιολόγθςθσ και του οριςμοφ προτεραιοτιτων 

ιδίωσ ςε κζματα εξοπλιςμοφ. 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

 Βιοϊατρικι τεχνολογία και βιοϊατρικόσ εξοπλιςμόσ  
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 Αξιολόγθςθ και προτεραιοποίθςθ αναγκϊν και επιλογϊν, Βιοϊατρικισ Φεχνολογίασ 

 Ευρωπαϊκζσ Ρδθγίεσ για τα Ιατροτεχνολογικά Σροϊόντα  

 Διαχείριςθ Βιοϊατρικοφ Εξοπλιςμοφ  

 Χρθματοδότθςθ βιοϊατρικοφ εξοπλιςμοφ  

 Ανάλυςθ κόςτουσ λειτουργίασ βιοϊατρικοφ εξοπλιςμοφ  

 Μλινικι αποτελεςματικότθτα τθσ βιοϊατρικισ τεχνολογίασ 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια. 

4.7 ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘ / ΡΤΓΑΟΩΦΙΜΘ ΔΙΑΤΘΤΩΥΘ ΦΡΧ ΔΘΞΡΥΙΡΧ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΧΓΕΙΑΥ. ΡΤΓΑΟΩΥΘ 

ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΩΟ ΦΡΧ ΕΥΧ (16 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Φο μάκθμα επιδιϊκει να παράςχει ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ γνϊςεισ για τα αντικείμενα 

διοίκθςθσ, οργάνωςθσ, ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Χγείασ. Ειδικότεροι 

ςτόχοι του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ και τθσ δυναμικισ των 

ςυντελοφμενων αλλαγϊν ςτθν οργανωτικι διάρκρωςθ και διοίκθςθ του Δθμόςιου Υυςτιματοσ 

Χγείασ και πιο ειδικά ςτο νοςοκομειακό τομζα, θ αξιοποίθςθ των αρχϊν, μεκόδων και τεχνικϊν 

οργάνωςθσ και διοίκθςθσ νοςοκομείων και θ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ και ειςαγωγι καινοτόμων 

οργανωτικϊν δομϊν ςτα νοςοκομεία, με ζμφαςθ ςτθν λειτουργικι αποδοτικότθτα και τθν 

ποιότθτα των υπθρεςιϊν («αςκενοκεντρικι» προςζγγιςθ). 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Φα ςυςτιματα παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, λόγω των ιδιαίτερων οργανωςιακϊν 

χαρακτθριςτικϊν και τθσ ιδιαίτερθσ φφςθσ των υπθρεςιϊν που παρζχουν παρουςιάηουν 

ιδιομορφία ςε ςχζςθ με ταάλλα κοινωνικο – οικονομικά ςυςτιματα. Θ επιςιμανςθ τθσ 

δυςλειτουργίασ των δθμόςιων νοςοκομείων δεν άφθςε αδιάφορθ τθν κεντρικι εξουςία, χωρίσ 

όμωσ οι μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ αναςυγκρότθςθσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ υγείασ να 

μπορζςουν να αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά τθ διαχείριςθ του ελλείμματοσ των δθμόςιων 

νοςοκομείων. O προγραμματιςμόσ– το πρϊτο και ςθμαντικότερο ςτάδιο τθσ διοίκθςθσ – ωσ 

ςυνεχισ ςυςτθματικι και οργανωμζνθ λειτουργία είναι ςχεδόν ανφπαρκτοσ, αφοφ ο κοινωνικόσ 

χαρακτιρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ αποτελεί τον ςθμαντικότερο παράγοντα μθ ςωςτισ 

εφαρμογισ ςχεδιαςμοφ –προγραμματιςμοφ ςτο δθμόςιο νοςοκομείο ςιμερα. Φο ςθμερινό 

ελλθνικό δθμόςιο νοςοκομείο είναι ενταγμζνο ςε ζνα ςφνκετο ςφςτθμα υγείασ του οποίου θ 

βαςικι αρχι διοίκθςθσ είναι επθρεαςμζνθ από το γραφειοκρατικό μοντζλο. Αντίκετα, θ 
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διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ εξαςφαλίηοντασ τθν ορκολογικότερθ διαχείριςθ και τθ ςυνεχι 

βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ κα μποροφςε να βοθκιςει αποτελεςματικά ςτθ 

λειτουργία του ςφγχρονου δθμόςιου νοςοκομείου. 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

 Χπουργείο Χγείασ – ρόλοσ και οργανωτικι διάρκρωςθ.  

 Φο Μεντρικό Υυμβοφλιο Χγείασ.  

 Διοικιςεισ Χγειονομικϊν Σεριφερειϊν – αρμοδιότθτεσ και οργανωτικι διάρκρωςθ 

 Φο Μεντρικό Υυμβοφλιο Χγειονομικϊν Σεριφερειϊν. Εποπτευόμενοι φορείσ και Ξόνιμεσ 

Επιτροπζσ.  

 Υχζςεισ Χπουργείου Χγείασ με τουσ Αποηθμιωτικοφσ Φορείσ (ΕΡΣΧΧ).  

 Θεςμοί Υυμμετοχισ τθσ Μοινωνίασ των Σολιτϊν.  

 Σρόςφατεσ αλλαγζσ και αναγκαίεσ μελλοντικζσ προςαρμογζσ του Θεςμικοφ Σλαιςίου 

Ρργάνωςθσ και Διοίκθςθσ του Υυςτιματοσ Χγείασ.  

 Διαχρονικι Εξζλιξθ ςτισ Αρχζσ και τα Σρότυπα Ρργάνωςθσ και Διοίκθςθσ των 

νοςοκομείων. Οομικοί Σεριοριςμοί και Δυνατότθτεσ.  

 Ρργάνωςθ και Διοίκθςθ Οοςοκομείων ςτθ ΕΕ και ανάδειξθ βζλτιςτων πρακτικϊν. Διοίκθςθ 

με βάςθ ςτόχουσ.  

 Αξιολόγθςθ Διοικιςεων. Δείκτεσ λειτουργικισ απόδοςθσ των νοςοκομείων – θ διεκνισ 

εμπειρία. Δείκτεσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν και προςβαςιμότθτασ από τθν οπτικι των λθπτϊν. Ρ 

ρόλοσ των τμθμάτων ποιότθτασ– ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ και ζρευνασ 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ (70% και 30% 

αντίςτοιχα). 

 

 

4.8 ΔΘΞΡΥΙΑ ΧΓΕΙΑ (16 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/τριων με τισ βαςικζσ 

ζννοιεσ και τομείσ τθσ δθμόςιασ υγείασ. Επιπλζον, κακϊσ θ Δθμόςια Χγεία προςδιορίηεται από το 

ςφνολο των οργανωμζνων δραςτθριοτιτων τθσ πολιτείασ και τθσ κοινωνίασ, που είναι 

επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ και αποβλζπουν ςτθν πρόλθψθ νοςθμάτων, ςτθν προςταςία και 

τθν προαγωγι τθσ υγείασ, ςτθν αφξθςθ του προςδόκιμου επιβίωςθσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ 
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ποιότθτασ ηωισ και τθσ ευεξίασ του πλθκυςμοφ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ καλοφνται να ζχουν. Ωσ 

επιμζρουσ ςτόχοι ορίηονται:  

 θ γνϊςθ τρόπου καταγραφισ τθσ υγείασ,  

 ο εντοπιςμόσ και θ επίλυςθ προβλθμάτων υγείασ ςτθν κοινότθτα,  

 θ διάγνωςθ και διερεφνθςθ προβλθμάτων και κινδφνων υγείασ ςτθν κοινότθτα,  

 θ πλθροφόρθςθ, ενθμζρωςθ και ενδυνάμωςθ ανκρϊπων ςε κζματα υγείασ,  

 θ ενεργοποίθςθ/ δραςτθριοποίθςθ τθσ κοινότθτασ ςτθ ςυμμετοχι δράςεων και ςτθν 

επίλυςθ προβλθμάτων, θ ανάπτυξθ πολιτικϊν και ςχεδίων ενδυνάμωςθσ τθσ ατομικισ και 

κοινοτικισ υγείασ,  

 θ επίγνωςθ των νόμων και των κανονιςμϊν προςταςίασ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ,  

 θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, προςβαςιμότθτασ και ποιότθτασ των υπθρεςιϊν 

υγείασ ςε ατομικό επίπεδο και ςε επίπεδο κοινότθτασ,  

 θ ζρευνα για εφαρμογι καινοτόμων λφςεων ςτα προβλιματα Δθμόςιασ Χγείασ,  

 ο ςχεδιαςμόσ και θ αξιολόγθςθ υπθρεςιϊν υγείασ,  

 θ βελτίωςθ τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ γνϊςθσ για τθν υγεία, θ οποία κα παρζχει ςτουσ 

αρμόδιουσ χάραξθσ πολιτικισ, ςτουσ επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ υγείασ και ςτο ευρφ κοινό 

τα βαςικά ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ 

τουσ ςτθν προάςπιςθ και προαγωγι τθσ υγείασ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Υφμφωνα με τον Winslow (1923) «Δθμόςια Χγεία είναι θ επιςτιμθ και θ τζχνθ να προλαμβάνεται 

θ νόςοσ, να επιμθκφνεται θ ηωι, να προάγεται θ φυςικι υγεία και θ αποδοτικότθτα του 

ανκρϊπου, μζςα από τθν οργανωμζνθ προςπάκεια τθσ κοινωνίασ για τθν εξυγίανςθ του 

περιβάλλοντοσ, τον ζλεγχο των λοιμωδϊν νόςων, τθν εκπαίδευςθ κάκε ατόμου ςτθν ατομικι 

υγιεινι, τθν οργάνωςθ των ιατρικϊν και νοςθλευτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ για τθν πρϊιμθ 

διάγνωςθ και προλθπτικι κεραπεία των νόςων και τθν ανάπτυξθ μιασ «κοινωνικισ μθχανισ» 

που να εξαςφαλίηει ςε κάκε άτομο ζνα επίπεδο ηωισ ικανό για τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ του». 

Ενδεικτικά, οι ενότθτεσ που προτείνονται για το μάκθμα είναι:  

 Αρχζσ Δθμόςιασ Χγείασ  

 Χγεία και Οόςοσ  

 Άτομο, Σεριβάλλον και Χγεία  

 Αρχζσ Σρόλθψθσ Ξεταδοτικϊν και μθ Ξεταδοτικϊν Οοςθμάτων  

 Γενικι Επιδθμιολογία  

 Μοινωνιολογία τθσ Χγείασ  



83 
 

 Χγιεινι και Αςφάλεια, Δθμόςια Χγιεινι, Χγειονομικόσ Ζλεγχοσ  

 Χγιεινι Ματαςτροφϊν. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

4.9 ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΜΤΙΥΕΩΟ ΥΦΡΟ ΦΡΞΕΑ ΦΘΥ ΧΓΕΙΑΥ (16 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να δϊςει ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθν ευκαιρία να αναπτφξουν τισ 

ικανότθτζσ τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων και καταςτροφϊν. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ρι παροφςεσ ςυνκικεσ, γεωπολιτικζσ και οικονομικζσ και ιδίωσ θ τρζχουςα υγιειονομικι κρίςθ 

με τθν πανδθμία, διαμορφϊνουν τθν αναγκαιότθτα τθσ Διαχείριςθσ Μρίςεων ςτον Φομζα Χγείασ 

ωσ βαςικό παράγοντα εφρυκμθσ λειτουργίασ ενόσ κοινωνικοφ ςυςτιματοσ. 

Ενδεικτικά, οι ενότθτεσ που προτείνονται για το μάκθμα είναι:  

 Υτρατθγικι Διοίκθςθ Μρίςεων και Ματαςτροφϊν ςτον Φομζα τθσ Χγείασ  

 Διαχείριςθ Ζκτακτων Ματαςτάςεων Δθμόςιασ Χγείασ  

 Ζνοπλεσ Υυγκροφςεισ και Φρομοκρατία 

 Μρίςεισ ςτον Φομζα τθσ Χγείασ ςε Υχολεία, ςτον Φουριςμό και ςτον Φαρμακευτικό Μλάδο  

 Επικοινωνία ςτθν Διαχείριςθ Μρίςεων ςτον Φομζα τθσ Χγείασ  

 Υχζδια ζκτακτων καταςτάςεων 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

4.10 ΣΤΩΦΡΒΑΘΞΙΑ ΦΤΡΟΦΙΔΑ ΧΓΕΙΑΥ (16 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ μετάδοςθ γνϊςεων ςτουσ/ςτισ  ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςχετικά με 

πολιτικζσ πρόλθψθσ, αγωγισ και προαγωγισ τθσ υγείασ και περίκαλψθσ, που επθρεάηουν τθν 

εξζλιξθ τθσ υγείασ ενόσ ςυγκεκριμζνου πλθκυςμοφ ευκφνθσ και ςυναποτελοφν το πλαίςιο τθσ 

Σρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Χγείασ, κακϊσ και τθ διαςφνδεςθ με του υπόλοιπουσ φορείσ παροχισ 

υπθρεςιϊν υγείασ και κοινωνικισ πρόνοιασ ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ και ολιςτικισ 
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προςζγγιςθσ τθσ φροντίδασ υγείασ. Αναλφονται οι ζννοιεσ του Ρικογενειακοφ Γιατροφ ωσ 

πυλωροφ (gatekeeper) του ςυςτιματοσ υγείασ και το ςφςτθμα των παραπομπϊν. Ξελετάται θ 

ςφνδεςθ πολιτικϊν Δθμόςιασ Χγείασ με τθν Σρωτοβάκμια Φροντίδα Χγείασ ςτο πλαίςιο τθσ 

Διακιρυξθσ του Σαγκόςμιου Ρργανιςμοφ Χγείασ ςτθν Astana (2018). Σαράλλθλα 

παρουςιάηονται παραδείγματα και καλζσ πρακτικζσ από άλλα ςυςτιματα υγείασ αξιολογοφνται 

εκνικζσ πολιτικζσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ΣΦΧ.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Θ διακιρυξθ τθσ AlmaAta (1978) και ο χάρτθσ τθσ Ottawa (1986) ςθματοδότθςαν μια κεαματικι 

ςτροφι ςτθ φιλοςοφία για τθν οργάνωςθ των υπθρεςιϊν υγείασ και τισ αντιλιψεισ τθσ διεκνοφσ 

κοινότθτασ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν προαγωγι τθσ υγείασ και κάνοντασ λόγο για τθ «νζα δθμόςια 

υγεία». Ρ διατομεακόσ και διεπιςτθμονικόσ χαρακτιρασ, θ οικολογικι κατεφκυνςθ και θ 

πολιτικι δζςμευςθ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ ςυνιςτοφν τα κφρια 

χαρακτθριςτικά τθσ νζασ αντίλθψθσ για τθ δθμόςια υγεία. (WHO 1996) 

Βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ νζασ δθμόςιασ υγείασ αποτελεί θ πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ, θ 

οποία εςτιάηεται ςτθν προαγωγι τθσ υγείασ μζςω τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ όλων των 

επαγγελματιϊν υγείασ και τθσ τοπικισ κοινότθτασ. Ωςτόςο διεκνϊσ παρατθρείται το φαινόμενο 

τθσ εννοιολογικισ ςφγχυςθσ ςχετικά με το ουςιαςτικό περιεχόμενο τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ 

υγείασ. Ξερικοί ςυγχζουν τθν πρωτοβάκμια φροντίδα για τθν υγεία με τθν πρωτοβάκμια κλινικι 

ιατρικι, άλλοι κεωροφν ότι είναι παροχι υπθρεςιϊν θ οποία απευκφνεται κυρίωσ ςε φτωχζσ 

αγροτικζσ περιοχζσ ι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ενϊ κάποιοι άλλοι τθ κεωροφν ωσ μια φκθνι 

εναλλακτικι λφςθ. 

Υτθν πραγματικότθτα, θ πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ υπερβαίνει το ςυμβατικό πλαίςιο 

παροχισ κλινικισ και φαρμακευτικισ κεραπείασ και περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ που 

ςχετίηονται με τθ δθμόςια υγεία, το περιβάλλον και τθ διατροφι. Από οργανωτικι και 

λειτουργικι άποψθ, θ ΣΦΧ αποτελεί βαςικό χαρακτθριςτικό του ςυςτιματοσ υγείασ, με τθν 

ζννοια ενόσ ολοκλθρωμζνου, ςυνεχοφσ και διακεκριμζνου μζρουσ των υπθρεςιϊν υγείασ, ςτο 

οποίο ο γενικόσ γιατρόσ παίηει ζναν διευρυμζνο ρόλο ςτο πλαίςιο διατομεακισ δράςθσ και 

διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ. 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ όςον αφορά τθν Σρωτοβάκμια 

Φροντίδασ Χγείασ (ΣΦΧ):  

 Ρριοκζτθςθ τθσ Σρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Χγείασ (ΣΦΧ),  

 Θ ςτρατθγικι για τθν ΣΦΧ του ΣΡΧ.  

 Ρι κατευκυντιριοι άξονεσ των πολιτικϊν παγκοςμίωσ.  
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 Διαμόρφωςθ πολιτικϊν δθμόςιασ υγείασ-Βαςικά Εργαλεία Δθμόςιασ Χγείασ  

 Ρργανωτικά ςτοιχεία ςτθν Σρωτοβάκμια Φροντίδα Χγείασ: α) Ρικογενειακόσ Γιατρόσ β) 

Μζντρα Χγείασ, γ) Ρμάδεσ Χγείασ και Επαγγελματίεσ Χγεία, δ) Φροντίδα κατ’οίκον- 

αυτοφροντίδα, ε) Ξακροχρόνια και ανακουφιςτικι Φροντίδα.  

 Σρότυπα Ξοντζλα Σρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Χγείασ.  

 Θεςμικό πλαίςιο και παρεμβάςεισ – Ρι εμπλεκόμενοι Ρργανιςμοί και θ παροχι ΣΦΧ (ΕΥΧ, 

Αςφαλιςτικοί Ρργανιςμοί) – ΣΦΧ και Φοπικι Αυτοδιοίκθςθ – Υτελζχωςθ ΣΦΧ – Φάςεισ και 

προοπτικζσ ςτθν ΣΦΧ.   

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

4.11. ΨΧΧΙΜΘ ΧΓΕΙΑ ΜΑΙ ΕΠΑΤΦΘΥΕΙΥ (18 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ μετάδοςθ γνϊςεων ςτουσ/ςτισ  ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςχετικά με τισ 

δθμόςιεσ πολιτικζσ πρόλθψθσ, κεραπείασ και αποκατάςταςθσ τθσ ψυχικισ υγείασ του ατόμου 

και τθσ κοινότθτασ, κακϊσ επίςθσ και οι πολιτικζσ αντιμετϊπιςθσ των εξαρτιςεων. Υτο 

ςυγκεκριμζνο μάκθμα αναλφονται οι πολιτικζσ που εφαρμόηονται, οι κεςμοί που 

διαμορφϊνονται και το δίκαιο που κεςπίηεται τόςο ςε διεκνζσ / ευρωπαϊκό όςο και εκνικό 

επίπεδο. Υε αυτό το πλαίςιο δίνεται ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ του ρόλου 

ανάπτυξθσ αποκεντρωμζνων και τομεοποιθμζνων κοινοτικϊν υπθρεςιϊν, αλλά και μονάδων 

περίκαλψθσ και φροντίδασ ψυχικισ υγείασ ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ παροχισ ψυχικισ 

υγείασ, θ ςφνδεςθ με τθν πρωτοβάκμια φροντίδα και τθ δθμόςια υγεία, κακϊσ και θ μετάβαςθ 

ςε μονάδεσ ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ και κεραπευτικζσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ ζνταξθσ. 

Σαράλλθλα, εξετάηονται θ κεςμοκζτθςθ και θ νομικι κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων των λθπτϊν 

υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ. Αντιςτοίχωσ, εξετάηονται και τα κζματα των εξαρτιςεων. Φζλοσ, 

παρουςιάηονται παραδείγματα και καλζσ πρακτικζσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψυχικι υγεία και εξαρτιςεισ αποτελοφν τουσ δφο κατεξοχιν πυλϊνεσ κοινωνικοφ 

προςανατολιςμοφ του ςυςτιματοσ υγείασ ςε ομάδεσ του πλθκυςμοφ που χριηουν ιδιαίτερθσ 

φροντίδασ.  

Ενδεικτικά οι ενότθτεσ για τθν Ψυχικι Τγεία είναι:  

 Εννοιολογικοί προςδιοριςμοί / Σεριγραφι των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγεία 

 Υφγχρονο κεραπευτικό υπόδειγμα (πρόλθψθ-κεραπεία-ψυχοκοινωνικι αποκατάςταςθ) 
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 Εμπζδωςθ τθσ κοινοτικισ ψυχιατρικισ 

 Φο κεςμικό – νομικό πλαίςιο 

 Χφιςτάμενθ κατάςταςθ και προοπτικζσ 

 Φομεοποιθμζνθ δικτφωςθ  

 Οζο κεςμικό πλαίςιο διοίκθςθσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ 

 Χρθματοδότθςθ υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ 

 Αξιολόγθςθ υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ 

 Δικαιϊματα λθπτϊν υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ. 

Ενδεικτικά,οι ενότθτεσ για τισ Εξαρτιςεισ:  

 Υτρατθγικζσ  

 Υχζδια Δράςθσ  

 Ξορφζσ Εξαρτιςεων  

 Ξείωςθ τθσ Βλάβθσ  

 Θεραπεία  

 Μοινωνικι ζνταξθ  

 Σρόλθψθ 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια. 

 

4.12. Θ ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΥΦΙΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΧΓΕΙΑΥ (16 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τουσ/τισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτισ βαςικζσ αρχζσ και ςτισ 

ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ διοίκθςθσ τθσ ποιότθτασ ςτον τομζα τθσ υγείασ. Επιδίωξθ του μακιματοσ 

είναι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ: 

 να γνωρίηουν τισ ςφγχρονεσ τάςεισ και εξελίξεισ για τθν Σοιότθτα ςτισ Χπθρεςίεσ Χγείασ, 

 να γνωρίηουν τα ςυςτιματα διοίκθςθσ ποιότθτασ και να αξιολογοφν τισ δυνατότθτεσ 

εφαρμογισ τουσ ςτθν υγεία, 

 να αποκτιςουν τθν ικανότθτα διαςφνδεςθσ και εφαρμογισ των ςυςτθμάτων αυτϊν με 

ςθμαντικοφσ τομείσ λειτουργίασ των Οοςοκομείων. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Θ ποιότθτα αποτελεί ςτρατθγικό ςτόχο για τισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ και 

αδιαπραγμάτευτθ αξία για τουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ  
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Φο μάκθμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

 Ρριςμοί και Ιςτορικι Αναδρομι  

 Υφγχρονεσ Φάςεισ για τθν Σοιότθτα ςτθν Χγεία 

 Υυςτιματα Διοίκθςθσ Σοιότθτασ και Αςφάλειασ με Εφαρμογι ςτον Φομζα τθσ Χγείασ  

 Ρλικι Σοιότθτα και Διεκνείσ Ρργανιςμοί Διοίκθςθσ Ρλικισ Σοιότθτασ ςτθν Χγεία 

  Υφνδεςθ τθσ Διοίκθςθσ Σοιότθτασ με τισ Σολιτικζσ Χγείασ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

4.13.  ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΥΦΙΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΧΓΕΙΑΥ (14 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τουσ/τισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ 

επικοινωνίασ ςτον ευαίςκθτο χϊρο τθσ υγείασ. Θ αποτελεςματικι επικοινωνία αποτελεί 

προχπόκεςθ για τθν επιτυχι διοίκθςθ των μονάδωνυπθρεςιϊν υγείασ. Επίςθσ, αποτελεί γζφυρα 

ανάμεςα ςτουσ ςτόχουσ, ςτα πρότυπα απόδοςθσ και ςτθν ικανοποίθςθ των εργαηομζνων και 

αυτό καλοφνται οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να εφαρμόςουν και να ενςτερνιςτοφν. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Υτθν υγειονομικι περίκαλψθ, θ ανκρωποκεντρικι φροντίδα υγείασ (person-centered care) είναι 

αυτι όπου οι αςκενείσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ δικι τουσ ιατρικι περίκαλψθ ςε ςτενι 

ςυνεργαςία με τουσ επαγγελματίεσ υγείασ. Ξερικζσ φορζσ ςυγγενείσ ςυμπεριλαμβάνονται 

επίςθσ ςτθ δθμιουργία του ςχεδίου υγείασ. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτθτθ αυτι θ διάςταςθ 

ςτθ χάραξθ και υλοποίθςθ ςτρατθγικϊν υγείασ. Επιπλζον, θεπικοινωνία, τόςο με τουσ 

επαγγελματίεσ υγείασ, όςο και με του λιπτεσ υπθρεςιϊν υγείασ, αποτελεί ζνα βαςικό ςτοιχείο 

που προςδιορίηει τθν αποτελεςματικότθτα των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν. 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει,ενδεικτικά,τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

 Ατομοκεντρικότθτα ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ  

 Ιςότθτα  

 Επικοινωνία με Ευάλωτεσ και Ευπακείσ Μοινωνικζσ Ρμάδεσ  

 Υφγχρονεσ Φάςεισ για τθν Επικοινωνία ςτθν Χγεία  

 Φρόποι αποτελεςματικισ επικοινωνίασ ανά κοινό-ςτόχο  

 Διαπολιτιςμικι επικοινωνία. 
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Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

4.14. ΖΝΕΓΧΡΥ ΥΦΡΧΥ ΦΡΤΕΙΥ ΣΑΤΡΧΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΧΓΕΙΑΥ (12 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Υτόχοσ του μακιματοσ είναι ο εξοπλιςμόσ των ςτελεχϊν με κατάλλθλα γνωςιακά εργαλεία και 

πλθροφορίεσ, ϊςτε να εντοπίηουν ενδείξεισ απάτθσ/διαφκοράσ (redflags), όπωσ και τισ μορφζσ 

(fraud–corruptionschemes) τουσ ςτον τομζα τθσ υγείασ και, ςυνακόλουκα, να ςυμβάλλουν ςτθν 

πρόλθψθ ι/και καταςτολι των φαινομζνων αυτϊν, με τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων πολιτικϊν 

Ματαπολζμθςθσ τθσ Απάτθσ/Διαφκοράσ ςε Φορείσ Σαροχισ Χπθρεςιϊν Χγείασ. Σαράλλθλα, 

επιδιϊκεται θ κατάρτιςθ και για τον εςωτερικό ζλεγχο διαδικαςιϊν ςεΦορείσ Σαροχισ 

Χπθρεςιϊν Χγείασ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ρι υπθρεςίεσ υγείασ, αποτελοφν ζναν από τουσ πρϊτουσ τομείσ ςε διαφκορά ςτο ελλθνικό 

δθμόςιο. Ρ εξωτερικόσ και εςωτερικό ζλεγχοσ ςτουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, 

αποτελεί βαςικι πρόκλθςθ για τθν αναδιοργάνωςθ του ςυςτιματοσ υγείασ. 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ προςανατολιςμζνεσ ςτον τομζα 

τθσ υγείασ:  

 Ζννοιεσ και είδθ απάτθσ και διαφκοράσ  

 ΑιτίεσΞζκοδοι αυτουργίασ – Σροφίλ αυτουργϊν  

 Ζννοια και είδθ των ενδείξεων απάτθσ  

 Σλθροφορία και καταγγελία ςε εκνικό και ευρωπαϊκό πλαίςιο  

 Συλϊνεσ ανάπτυξθσ πολιτικϊν κατά τθσ διαφκοράσ ςε φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ  

 Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ  

 Ξελζτθ περιπτϊςεων με επιςιμανςθ ενδείξεων και διεξαχκείςασ ζρευνασ εντοπιςμοφ 

απάτθσ/διαφκοράσ, εςωτερικοφ ελζγχου. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

4.15.  ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΧΓΕΙΑΥ (16 ΩΤΕΥ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 
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Υκοπόσ του εργαςτθριακοφ μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ των εφαρμογϊν τθσ πλθροφορικισ 

ςτον τομζα τθσ Χγείασ. Επιδιϊκεται οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ όςον αφορά τθσ εν λόγω εφαρμογζσ και ςυνείδθςθ τθσ αναγκαιότθτασ τθσ 

καινοτομίασ και τθσ διαλειτουργικότθτασ, αλλά και τθσ ςθμαςίασ τθσ αξιοποίθςθσ των 

δεδομζνων και παροχισ αναφορϊν. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ρ ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ υγείασ αποτελεί μια πρόκλθςθ, τθν 

οποία κα κλθκοφν να αντιμετωπίςουν και μάλιςτα επιτυχϊσ τα ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

προκειμζνου να αναδιοργανϊςουν τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ υγείασ αποδοτικά και 

αποτελεςματικά. 

Ρι ενότθτεσ του μακιματοσ είναι ενδεικτικά οι ακόλουκεσ:  

 Ρλοκλθρωμζνα Σλθροφοριακά Υυςτιματα Οοςοκομείων –ΡΣΥΟ  

 Μωδικοποιιςεισ και Ιατρικά Σλθροφοριακά Υυςτιματα  

 Ιατρικζσ εικόνεσ, Χπθρεςίεσ Φθλεματικισ ςτισ Ξονάδεσ Χγείασ  

 Θλεκτρονικι Χγεία (e–Health) 

 Θλεκτρονικι χαρτογράφθςθ και καταγραφι υγειονομικϊν δεδομζνων  

 Υφςτθμα Επιχειρθςιακισ Ευφυΐασ (ΒΙ–Health)  

 Ατομικόσ Θλεκτρονικόσ Φάκελοσ Χγείασ  

 Διαλειτουργικότθτα ψθφιακϊν εφαρμογϊν ςτθν Χγεία  

 Θζματα Αςφάλειασ Σ.Υ και δεδομζνων. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 
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5. ΦΕΝΙΜΕΥ ΕΤΓΑΥΙΕΥ9 
 

Ρι τελικζσ εργαςίεσ ανατίκενται ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ειδικισ 

Φάςθσ Υπουδϊν και ο ςυνολικόσ χρόνοσ που διατίκεται για τθν εκπόνθςι τουσ είναι δφο μινεσ. 

Θ εκπόνθςθ εκ μζρουσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τελικισ εργαςίασ αποςκοπεί ςτθν ολοκλιρωςθ 

των ςπουδϊν τουσ με τον πλζον γόνιμο τρόπο, μζςα από τθν άρτια και ολοκλθρωμζνθ 

προςζγγιςθ ενόσ ςθμαντικοφ ηθτιματοσ για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ.  

Ζχοντασ υπόψθ ότι για τισ τελικζσ εργαςίεσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτθν ΕΥΔΔΑ, 

αναηθτοφνται κεματικζσ ενδιαφζροντοσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και ηθτείται, μεταξφ άλλων, θ 

διατφπωςθ προτάςεων επίλυςθσ υφιςτάμενων προβλθμάτων, θ αναδιαμόρφωςθ δθμόςιων 

πολιτικϊν ι θ ειςιγθςθ για ειςαγωγι νζων διοικθτικϊν πρακτικϊν, οι Φελικζσ Εργαςίεσ 

κατθγοριοποιοφνται ςε τρείσ ενότθτεσ (που δυνάμει λειτουργοφν ςυνδυαςτικά):   

 Εργαςίεσ – μελζτεσ περίπτωςθσ που εξετάηουν, λόγου χάρθ, κριτικά τα δεδομζνα ενόσ 

ςυγκεκριμζνου ηθτιματοσ ι τθ λειτουργία μιασ υπθρεςίασ ι τθν υλοποίθςθσ μιασ 

πολιτικισ.  

 Εργαςίεσ ποιοτικισ και ποςοτικισ ανάλυςθσ δθμόςιων πολιτικϊν.  

 Εργαςίεσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ μοντζλων άςκθςθσ ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν και 

/ ι διοικθτικϊν πρακτικϊν. 

Θ αξιολόγθςθ–βακμολόγθςθ των Φελικϊν Εργαςιϊν διζπεται από τισ αρχζσ τθσ αξιοκρατίασ, 

τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ αμερολθψίασ, ενϊ τα ςτακμιςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ–

βακμολόγθςθσ προςδιορίηονται με ςαφινεια ςε οδθγίεσ που δίνονται ςε όλουσ τουσ 

εμπλεκόμενουσ/εσ ςτθν διαδικαςία.  

Επιπλζον, θ Υχολι δεςμεφεται από μία ςειρά γενικϊν αρχϊν και κριτθρίων όςον αφορά τθν 

επιλογι των μελϊν των τριμελϊν επιτροπϊν αξιολόγθςθσ των Φελικϊν Εργαςιϊν, τόςο ςε 

επίπεδο προτάςεων όςο και ςτο τελικό ςτάδιο λειτουργίασ αυτϊν των επιτροπϊν.  

  

                                                           
9
 Χποςτιριξθ ζωσ ζξι (6) ϊρεσ για τον επιβλζποντα τθσ Φελικισ Εργαςίασ κάκε ςπουδαςτι/ςπουδάςτριασ 

   Αξιολόγθςθ δφο (2) ϊρεσ ανά μζλοσ τθσ εξεταςτικισ Επιτροπισ τθσ Φελικισ Εργαςίασ κάκε 
ςπουδαςτι/ςπουδάςτριασ 
   Σαρουςίαςθ μία (1) ϊρα ανά μζλοσ τθσ εξεταςτικισ Επιτροπισ τθσ Φελικισ Εργαςίασ κάκε ςπουδαςτι/ςπουδάςτρια 
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6. ΦΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΘΕΕΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 
 

Θ φάςθ διοριςμοφ, διάρκειασ ενόσ μινα, αποςκοπεί ςτθν προετοιμαςία των 

ςπουδαςτϊν/ςτριϊν για τθ μετάβαςι τουσ από τθν ΕΥΔΔΑ ςτο εργαςιακό περιβάλλον τθσ 

ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Ναμβάνοντασ υπόψθ τθ μετάβαςθ αυτι, κατά τθ διάρκεια τθσ 

φάςθσ διοριςμοφ πραγματοποιοφνται : 

1. «Υφνκεςθ / επεξεργαςία υπθρεςιακοφ φακζλου» : δεκατζςςερισ (14) ϊρεσ 

Υτο πλαίςιο του μακιματοσ οι ςπουδαςτζσ/τριεσ καλοφνται είτε βάςει υλικοφ που τουσ 

δίδεται (ενδεικτικά : νομοκεςία, νομολογία, αρκρογραφία) να επεξεργαςτοφν μία μελζτθ 

περίπτωςθσ, είτε να ςυγκεντρϊςουν το αντίςτοιχο υλικό για μία μελζτθ περίπτωςθσ. 

2.  «Επικοινωνία ςτθ Δθμόςια διοίκθςθ» : είκοςι μία (21) ϊρεσ 

Υτο πλαίςιο του μακιματοσ αναλφονται όλα τα βαςικά εργαλεία επικοινωνίασ, οι τρόποι, τα 

μζςα, οι τεχνικζσ, τα εμπόδια και όλθ θ ψυχολογικι και αντιλθπτικι πραγματικότθτα που τθν 

ορίηει. 

3. «Αναπτφςςοντασ ςυνεργατικζσ δεξιότθτεσ (coaching/mentoring) ςε επιτελικά 

περιβάλλοντα» : δεκατζςςερισ (14) ϊρεσ 

Υτο πλαίςιο του μακιματοσ επιχειρείται να καλλιεργθκοφν δεξιότθτεσ και ςτάςεισ που 

επιτρζπουν ςτουσ ςπουδαςτζσ/τριεσ πζραν τθσ άςκθςθσ υπθρεςιακϊν κακθκόντων τθ 

λειτουργία τουσ ωσ μοχλοί αλλαγισ και καινοτομίασ ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν τουσ.  

4. Διαλζξεισ από εμπειρογνϊμονεσ εγνωςμζνου κφρουσ ςε τομείσ ςυναφείσ με τα Φμιματα 

Εξειδίκευςθσ. 

5. Επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςε φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

6. Ενθμζρωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςχετικά με τισ κζςεισ διοριςμοφ τουσ από εν 

υπθρεςία απόφοιτουσ/εσ παλαιότερων ςειρϊν, ςε ςυνεργαςία με τθν Ζνωςθ 

Αποφοίτων (ΕΟ.ΑΣ.)   

7. Εάν και εφόςον οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν, πραγματοποιείται για όλα τα τμιματα 

εξειδίκευςθσ -πλθν του Φμιματοσ Ρικονομικϊν και Εμπορικϊν Χποκζςεων, το οποίο 

πραγματοποιεί δεκαπενκιμερθ πρακτικι εξωτερικοφ- εκπαιδευτικι επίςκεψθ μιασ 

εβδομάδασ ςε ευρωπαϊκοφσ και ςε διεκνείσ φορείσ και οργανιςμοφσ (ευρωπαϊκά 

κεςμικά όργανα, ΡΡΥΑ, UNESCO κ.ά.), όπωσ και ςε  ελλθνικζσ υπθρεςίεσ του 

εξωτερικοφ (Ξόνιμθ Ελλθνικι Αντιπροςωπεία τθσ Ελλάδοσ ςτθν ΕΕ, Σρεςβείεσ, 
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γραφεία ΕΡΦ, κ.λπ.). Υχετικϊσ, κατατίκεται απολογιςτικι ζκκεςθ, θ οποία 

υποβάλλεται ενθμερωτικά ςτο Δ.Υ. του Ε.Μ.Δ.Δ.Α. 
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Εκπαιδευτικζσ Δραςτθριότθτεσ και Ειδικά εμινάρια 

(αφοροφν το ςφνολο των φάςεων του Σρογράμματοσ Υπουδϊν) 

Θ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. ωσ Υχολι εξειδίκευςθσ και εκπαίδευςθσ επιτελικϊν ςτελεχϊν δίνει μεγάλθ 

ζμφαςθ ςτθν ιςορροπία ανάμεςα ςτθ κεωρία ι κακ’ ζδρασ διδαςκαλία και ςτθν επιχειρθςιακι ι 

επί του πεδίου εκπαίδευςθ. Ξε αυτό τον ςτόχο, ενιςχφει το πρόγραμμα επιςκζψεων των 

ςπουδαςτϊν/τριϊν ςε φορείσ του δθμόςιου ι/και ιδιωτικοφ τομζα ϊςτε τα αυριανά ςτελζχθ του 

δθμόςιου τομζα να εντρυφιςουν ςτθν πράξθ ςτα ηθτιματα και τισ προκλιςεισ αλλά και να 

κατανοιςουν ςε βάκοσ τισ μεταρρυκμιςτικζσ ανάγκεσ που ζχει ανάγκθ θ Δθμόςια Διοίκθςθ. 

Υτο ίδιο πλαίςιο διοργανϊνονται διαλζξεισ προςωπικοτιτων εγνωςμζνου κφρουσ ςτθν 

ελλθνικι, ευρωπαϊκι ι παγκόςμια κοινότθτα και διάλογοι ςτρογγυλισ τραπζηθσ με ςτόχο τθν 

περαιτζρω ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ των αυριανϊν ανϊτατων 

ςτελεχϊν τθσ ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθν εμβάκυνςθ ςε εξειδικευμζνα κζματα με 

διοικθτικό ενδιαφζρον. 

Φζλοσ, αντιπροςωπεία ςπουδαςτϊν/τριϊν, δφναται να πραγματοποιεί επιςκζψεισ ςε φορείσ του 

εξωτερικοφ, ςτο πλαίςιο ενίςχυςθσ τθσ πολιτικισ εξωςτρζφειασ του Ε.Μ.Δ.Δ.Α. και ανταλλαγισ 

τεχνογνωςίασ με τουσ εν λόγω φορείσ. Μριτιρια επιλογισ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν ορίηεται είτε θ 

βακμολογικι κατάταξι τουσ ανά Φμιμα Εξειδίκευςθσ (όπωσ ζχει διαμορφωκεί ζωσ τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ) ι/και θ ςυνάφεια του αντικειμζνου του Φμιματοσ 

Εξειδίκευςθσ με τον ςκοπό πραγματοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ. 

Ξε βάςθ τα παραπάνω οργανϊνονται: 

 Επιςκζψεισ και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ειςθγιςεισ ςε φορείσ του Δθμόςιου ι Ιδιωτικοφ 

τομζα 

Σραγματοποιοφνται για το ςφνολο των ςπουδαςτϊν/τριϊν ι ανά Φμιμα εφόςον υπάρχει 

ειδικό ενδιαφζρον 

 Διαλζξεισ Προςωπικοτιτων 

Σραγματοποιοφνται για το ςφνολο των ςπουδαςτϊν/τριϊν 

 Διάλογοι τρογγυλισ Σραπζηθσ 

 Αντιπροςωπεία ςπουδαςτϊν/τριϊν δφναται να πραγματοποιεί επιςκζψεισ ςε φορείσ του 

εξωτερικοφ, ςτο πλαίςιο ενίςχυςθσ τθσ πολιτικισ εξωςτρζφειασ του Ε.Μ.Δ.Δ.Α. και 

ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ με τουσ εν λόγω φορείσ. 
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 Θ διδακτικι ϊρα κάκε μακιματοσ ι εργαςτθρίου ορίηεται ςε πενιντα (50ϋ) λεπτά. 

 Θ κλίμακα βακμολογίασ για κάκε μάκθμα, εργαςτιριο, ςεμινάριο ι εργαςία ορίηεται 

από το ζνα (1) ζωσ το δζκα (10). Ρ βακμόσ μπορεί να είναι ακζραιοσ ι/και να ορίηεται με 

ακρίβεια μζχρι δφο (2) δεκαδικά ψθφία.  

 Αναβακμολόγθςθ μακθμάτων, ςεμιναρίων, εργαςτθρίων και εργαςιϊν δεν επιτρζπεται, 

ενϊ διόρκωςθ βακμοφ επιτρζπεται μόνο ςε περίπτωςθ που ζχει εμφιλοχωριςει 

προφανισ παραδρομι ι ακροιςτικό ςφάλμα και φςτερα από ςχετικό ζγγραφο του 

αρμόδιου διδάςκοντοσ/ουςασ και απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α.  

 Φα γραπτά βακμολογοφνται και παραδίδονται ςτθν Ε.Υ.Δ.Δ.Α. από τουσ διδάςκοντεσ – 

βακμολογθτζσ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθν παραλαβι τουσ. 

 λεσ οι εργαςίεσ των μακθμάτων, ενδιάμεςεσ και τελικζσ, παραδίδονται μαηί με τθ 

βακμολογία τουσ από τουσ διδάςκοντεσ ςτουσ Χπεφκυνουσ ςπουδϊν και ζρευνασ τθσ 

Ε.Υ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι τθροφν το ςχετικό αρχείο.  

 Ϊρεσ αξιολόγθςθσ : Υτισ ϊρεσ διδαςκαλίασ προςτίκενται : i.) 2 ϊρεσ για τα μακιματα που 

αξιολογοφνται με γραπτι εξζταςθ και ii.) 2 ϊρεσ για τα μακιματα που αξιολογοφνται με 

παρουςίαςθ εργαςίασ για τα τμιματα εξειδίκευςθσ με πλικοσ ζωσ είκοςι (20) 

ςπουδαςτζσ/τριεσ, και επιπλζον 1 ϊρα ανά 10 ςπουδαςτζσ/τριεσ για τα τμιματα 

εξειδίκευςθσ άνω των είκοςι (20) ατόμων. 

 Θ βακμολογία των μακθμάτων, εργαςτθρίων, ςεμιναρίων και εργαςιϊν τθσ κοινισ 

φάςθσ καταχωρίηεται ςτο Ρλοκλθρωμζνο Σλθροφοριακό Υφςτθμα του Ε.Μ.Δ.Δ.Α. και τον 

ατομικό υπθρεςιακό φάκελο κάκε εκπαιδευομζνου, ανακοινϊνεται με απόφαςθ του 

Διευκυντι τθσ Ε.Υ.Δ.Δ.Α. και αναρτάται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Υχολισ. Θ 

ενθμζρωςθ των εκπαιδευομζνων ςχετικά με τθ βακμολογία δφναται να παρζχεται και με 

κάκε άλλο πρόςφορο μζςο.  
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7. ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΗ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΩΝ 

 

Ρι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ τθσ Ειδικισ Φάςθσ Υπουδϊν ςτθν τελικι βακμολογία, 

διαμορφϊνονται από τουσ επιμζρουσ κφκλουσ εκπαίδευςθσ που περιλαμβάνει, ωσ εξισ: 

1. A’ και B’ κφκλοσ Ξακθμάτων Εξειδίκευςθσ (ςυντελεςτισ βαρφτθτασ βακμολογίασ 45%), 

2. Σρακτικι Εκπαίδευςθ (ςυντελεςτισ βαρφτθτασ βακμολογίασ 10%) και 

3. Φελικζσ εργαςίεσ των εκπαιδευομζνων (ςυντελεςτισ βαρφτθτασ βακμολογίασ 15%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκνικι Υχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ  (ΕΥΔΔΑ) 
Σειραιϊσ 211, ΦΜ 177 78, Φαφροσ 

τθλ: 210. 34 96 225-6, fax: 210. 34 28 042, 

www.ekdd.gr 

http://www.ekdd.gr/

