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Πρόγραμμα πουδϊν Ε..Δ.Δ.Α. 

1. Αποςτολι τθσ Ε..Δ.Δ.Α. και ςτόχοσ του Προγράμματοσ πουδϊν 

 

 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 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 

                                                 
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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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 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 

                                                 
4 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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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:  

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 

                                                 
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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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 

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 
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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: 

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 
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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. Κοινι Φάςθ πουδϊν 

(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 

 

Δίκαιο 

ΜΦ-ΥΞ04-Διοικθτικό Δίκαιο 

ΜΦ-ΥΞ05-Δθμοςιοχπαλλθλικό Δίκαιο 

ΜΦ-ΥΞ06-Ενωςιακό και Διεκνζσ Δίκαιο 

Οικονομία  

                                                 
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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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 

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 
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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 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. 
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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 

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 
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13. ΜΦ-ΥΞ13 Αγγλικι γλϊςςα 24 

14. ΜΦ-ΥΞ14 
Δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα  

(γερμανικά ι γαλλικά ι ιςπανικά ι ιταλικά) 
24 

 

  

 
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. Μαθήματα Κοινήσ Φάςησ Σπουδών7 
 

3.1 Θ Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα:  ςυγκρότθςθ, εξζλιξθ και ςυγκριτικι προςζγγιςθ με 

άλλεσ διοικιςεισ (24 ϊρεσ) 

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 επιτρζπουν να κατανοοφν καλφτερα το δικό τουσ ςφςτθμα διοίκθςθσ και τισ ιδιαιτερότθτζσ 

του ςε ςχζςθ με τα άλλα εκνικά ςυςτιματα.   

 

                                                 
7
 Ο αναθεπόμενορ ζε κάθε μάθημα ή επγαζηήπιο απιθμόρ ωπών, αθοπά ζε ώπερ διδαζκαλίαρ. Σε αςηέρ 

πποζηίθενηαι οι ώπερ αξιολόγηζηρ, ανάλογα με ηον ηπόπο αξιολόγηζη εκάζηος μαθήμαηορ. 
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Σρόποσ αξιολόγθςθσ:  

Γραπτι εξζταςθ (Ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν και ερϊτθςθ ανοικτοφ τφπου). 
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3.2 τρατθγικό Μάνατημεντ (26 ϊρεσ) 

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 

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.  
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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 

 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 Προςταςία Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα και Ανοιχτά Δεδομζνα ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ (20 ϊρεσ) 

κοπόσ και ςτόχοσ: 
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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 (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: 
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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 Διοικθτικό Δίκαιο (26 ϊρεσ) 

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 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 
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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. 

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 Δθμοςιοχπαλλθλικό Δίκαιο (21 ϊρεσ) 

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:    
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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: 

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 Ενωςιακό και Διεκνζσ Δίκαιο (21 ϊρεσ) 

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). 
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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 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 Ελλθνικι Οικονομία: Διαρκρωτικά Χαρακτθριςτικά (24 ϊρεσ) 

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 
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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, 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 Θεςμικό Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ (27 ϊρεσ) 

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 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, 

http://hdl.handle.net/11419/1187
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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 Δθμόςιεσ επενδφςεισ: αξιολόγθςθ επενδυτικϊν προγραμμάτων, πολιτικϊν και 

διαχείριςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (27 ϊρεσ) 

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:    

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 
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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. 

 

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 Καλι νομοκζτθςθ και νομοτεχνικζσ αρχζσ κατάρτιςθσ κανονιςτικϊν πράξεων (Θεωρία 

και Εργαςτιριο) (24 ϊρεσ) 

κοπόσ και ςτόχοσ: 
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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 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,  
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(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: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 
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Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

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

των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ»   

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 Ανάλυςθ Δθμόςιασ Πολιτικισ (Θεωρία και Εργαςτιριο) (25 ϊρεσ) 

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 αποφάςεων 

κακϊσ και οι δράςεισ με τισ οποίεσ θ κυβζρνθςθ επθρεάηει τθν υλικι και άυλθ υπόςταςθ ςυλλογικϊν 
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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 ςε Φάκελο 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 Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ (Θεωρία και Εργαςτιριο) 

(25 ϊρεσ) 

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: Γραπτι 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.»   

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

 

3.13 Αγγλικι γλϊςςα (24 ϊρεσ) 

κοπόσ και ςτόχοσ: 

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

ςτθ Υχολι8. 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/ 

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 

                                                 
. 
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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 

 

 

 

3.14 Δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα (24 ϊρεσ) 

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.  

 

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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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. Ειδικά Εργαςτιρια και Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων 

 

4.1 Εργαςτιριο ανάπτυξθσ ψθφιακϊν δεξιοτιτων (28 ϊρεσ) 

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 Εργαςτιριο ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςε ςφγχρονα και αςφγχρονα ψθφιακά εργαλεία 

επικοινωνίασ, εργαςίασ και εκπαίδευςθσ (7 ϊρεσ) 

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 Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ, ποςοτικι και ποιοτικι ανάλυςθ ςτο δθμόςιο τομζα (7 ϊρεσ) 

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 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:    
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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. 

 

4.4 φνταξθ και Προτυποποίθςθ Δθμοςίων Εγγράφων (20 ϊρεσ) 

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:    
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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. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ : Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

 

4.5 χζςεισ Δθμοςίων Τπαλλιλων και Πολιτϊν: Οδθγόσ Ορκισ Διοικθτικισ υμπεριφοράσ (7 

ϊρεσ) 

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. 
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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 

 

4.6 Βαςικζσ Αρχζσ Εκπόνθςθσ και Παρουςίαςθσ Επιςτθμονικισ Εργαςίασ (3 ϊρεσ) 

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  

 Σαρουςίαςθ εργαςίασ 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

 

 

ΣΜΘΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α' κφκλοσ μακθμάτων εξειδίκευςθσ Β' κφκλοσ μακθμάτων εξειδίκευςθσ 

Πρακτικι Άςκθςθ Σελικζσ εργαςίεσ 

ΣΜΘΜΑ 
Εμπορικϊν και 
Οικονομικϊν 
Τποκζςεων  
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΘ ΟΜΑΔΑ 

 
 
Μζλθ ομάδασ Εργαςίασ 

Σαναγιϊτθσ Νιαργκόβασ, Μακθγθτισ ςτο Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν τθσ Υχολισ 

Ρικονομίασ, Διοίκθςθσ και Σλθροφορικισ του Σανεπιςτθμίου Σελοποννιςου 

Ανδρζασ Σαπαςτάμου, Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Ευρωπαϊκισ Ρικονομίασ ςτο τμιμα Διεκνϊν 

και Ευρωπαϊκϊν Υπουδϊν του Σάντειου Σανεπιςτθμίου 

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

Ανάπτυξθσ του Χπουργείου Εξωτερικϊν 

 
υντονίςτρια/Τπεφκυνθ πουδϊν & Ζρευνασ: Δρ. Φανι Μομςζλθ 
 
 

Φο παρόν, τροποποιικθκε από τθν Χπεφκυνθ του Φμιματοσ, Υτυλιανι Σαςχάλθ, 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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1. ΕΙΑΓΩΓΘ 

 

1.1 ΤΝΣΟΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ 

 Από το Φμιμα ζχουν αποφοιτιςει ζωσ ςιμερα είκοςι (20) εκπαιδευτικζσ ςειρζσ. Ρ αρικμόσ 

ειςακτζων ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτο Φμιμα τθσ Υχολισ κακορίηεται για κάκε διαγωνιςμό βάςει 

των αναγκϊν του κλάδου. Ρι απόφοιτοι Χπάλλθλοι Ρικονομικϊν και Εμπορικϊν Χποκζςεων 

προορίηονται για τθν ςτελζχωςθ του αντίςτοιχου κλάδου και των υπθρεςιϊν Διεκνϊν 

Ρικονομικϊν Υχζςεων και  Εξωςτρζφειασ  (όπωσ τα Γραφεία Ρικονομικϊν και Εμπορικϊν 

Χποκζςεων) του Χπουργείου Εξωτερικϊν. 

 

1.2 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

κοπόσ του προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ Ειδικισ Φάςθσ είναι να μεταδϊςει ςτουσ/ςτισ 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ γνϊςεισ που να τουσ κακιςτοφν ικανοφσ/ζσ να διαχειρίηονται 

αποτελεςματικά καταςτάςεισ, να αξιοποιοφν ευκαιρίεσ, να προβλζπουν και να ςυνεκτιμοφν 

τα δρϊμενα ςτθ διεκνι οικονομικι και πολιτικι ςκθνι με απϊτερο ςτόχο τθν προϊκθςθ και 

καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ελλθνικϊν ςυμφερόντων και τθν αποτελεςματικότερθ άςκθςθ 

οικονομικισ διπλωματίασ. 

Θ επίτευξθ του ςκοποφ του προγράμματοσ γίνεται με τον κατάλλθλο ςυνδυαςμό 

κεωρθτικϊν, αλλά και πρακτικϊν γνϊςεων, με εξζταςθ και ανάλυςθ κεμάτων του τομζα τθσ 

ευκφνθσ τουσ. Θ βελτίωςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων τουσ, τουσ/τισ κακιςτά ικανοφσ/ζσ 

να αςκιςουν ςτο μζλλον το επάγγελμα τουσ αποτελεςματικά. 

Ρ βαςικόσ ςκοπόσ του παρόντοσ προγράμματοσ ςπουδϊν είναι να παρζχει ςτουσ/ςτισ 

μελλοντικοφσ/ζσ διπλωματικοφσ/ζσ Χπαλλιλουσ Ρικονομικϊν και Εμπορικϊν Χποκζςεων τθ 

κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ, ϊςτε να αυξιςει τισ γνϊςεισ τουσ και τισ δεξιότθτζσ τουσ. 

Ο άμεςοσ ςτόχοσ είναι να κατευκφνει τουσ/τισ Χπαλλιλουσ O.E.Y. ςτθν εκτζλεςθ των 

επαγγελματικϊν τουσ κακθκόντων και ο ζμμεςοσ ςτόχοσ, είναι το όφελοσ που προκφπτει από 

τθν άμεςθ ζνταξθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτο Χπουργείο Εξωτερικϊν, αλλά και τθν Δθμόςια 

Διοίκθςθ ευρφτερα. Θ επίτευξθ του ςκοποφ και των ςτόχων του προγράμματοσ γίνεται με τον 

κατάλλθλο ςυνδυαςμό κεωρθτικϊν, αλλά και πρακτικϊν γνϊςεων, με case studies, κυρίωσ 

ςε κζματα του τομζα τθσ κυβερνθτικισ διαχείριςθσ και πολιτικισ.  Θ βελτίωςθ των γνϊςεων 

και των κοινωνικϊν δεξιοτιτων τουσ, τουσ/τισ κακιςτά ικανοφσ/ζσ να αςκιςουν ςτο μζλλον το 
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επάγγελμά τουσ, δθλαδι να λειτουργιςουν αποτελεςματικά για τθν προϊκθςθ και τθν 

εξυπθρζτθςθ των ελλθνικϊν ςυμφερόντων ςτον υπόλοιπο κόςμο. 

 

1.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΘΘΙΑΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

  Θ ειδικι φάςθ ςπουδϊν περιλαμβάνει κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ, με ςτόχο τθν 

εμβάκυνςθ και ενίςχυςθ ειδικϊν γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςυμπεριφορϊν των μελλοντικϊν 

Χπαλλιλων O.E.Y. Ειδικότερα:  

α. ε επίπεδο γνϊςεων 

 Φο πρόγραμμα τθσ Ειδικισ Φάςθσ Υπουδϊν ςχεδιάςτθκε, ζτςι ϊςτε να δϊςει ςτουσ/ςτισ    

μελλοντικοφσ/ζσ Χπαλλιλουσ O.E.Y.  τισ ειδικζσ εκείνεσ γνϊςεισ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ 

ςτθν εργαςία τουσ.  Ξε βάςθ αυτι τθ λογικι κα μελετθκοφν,     αναλυκοφν και εξεταςτοφν 

κζματα ςχετικά με: 

 Φισ Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Οικονομικζσ χζςεισ και τθν Ελλθνικι Οικονομικι 

Διπλωματία  

 Φο Διεκνζσ Εμπορικό φςτθμα 

 Φο Επαγγελματικό Πεδίο Τπαλλιλων O.E.Y. 

β. ε επίπεδο δεξιοτιτων 

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

επαρκισ για να ενταχκεί ο/θ  μελλοντικόσ/’θ Χπάλλθλοσ O.E.Y.  με ευκολία ςτθν εργαςία του.  

Μρίκθκε λοιπόν απαραίτθτο, να ςυμπλθρϊνονται οι κεωρθτικζσ γνϊςεισ με δεξιότθτεσ, 

απαραίτθτεσ για τθν εργαςία τουσ.  Υτο πλαίςιο αυτό, το πρόγραμμα αποςκοπεί: 

 Υτθν καλλιζργεια κριτικισ, αναλυτικισ και ςυνκετικισ ςκζψθσ και ςτθν ςφαιρικι 

προςζγγιςθ κεμάτων, που ζχουν ςχζςθ με το διεκνζσ και ευρωπαϊκό πολιτικό και 

οικονομικό γίγνεςκαι. 

 Υτθν καλλιζργεια επικοινωνιακϊν και διαπραγματευτικϊν  δεξιοτιτων μζςα από τθν 

εξάςκθςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτο πλαίςιο επιμζρουσ εργαςτθρίων ι/και μακθμάτων. 

 Υτθν απόκτθςθ τεχνικϊν δεξιοτιτων, μζςα από τθν εκμάκθςθ τεχνικϊν παρουςιάςεων 

με τθ χριςθ Θ/Χ, τθν ανάπτυξθ ιςτοςελίδων, και τθ χριςθ θλεκτρονικοφ εμπορίου 

γ. ε επίπεδο ςυμπεριφορϊν 

Ρι μελλοντικοί/εσ Χπάλλθλοι O.E.Y., εκτόσ από τισ προαναφερόμενεσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ, χρειάηεται να υιοκετιςουν και κάποια ςτοιχεία ςτθ ςυμπεριφορά τουσ για τθν 

καλφτερθ ζνταξι τουσ ςτθν εργαςία αφ’ ενόσ, αλλά και τθν καλφτερθ άςκθςθ του 

επαγγζλματοσ τουσ αφ’ ετζρου.  Από τθ πλευρά αυτι το πρόγραμμα αποςκοπεί: 
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 Υτθν καλλιζργεια ςυνεργατικισ ςυμπεριφοράσ, κυρίωσ μζςα από τθν «από κοινοφ» 

ανάλθψθ γραπτϊν εργαςιϊν (ςε ομάδεσ των 3 ι 4 ατόμων) ι και τθν ανάλθψθ 

πρωτοβουλιϊν για άλλεσ δραςτθριότθτεσ. 

 Υτθν προςαρμοςτικότθτα, εγριγορςθ, διορατικότθτα και ευελιξία, μζςα από το ςωςτό 

χρονοπρογραμματιςμό, ςτθν ανάλθψθ, ςυγγραφι και παρουςίαςθ εργαςιϊν, κατά τθ 

διεξαγωγι των αςκιςεων προςομοίωςθσ, αλλά και κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ 

άςκθςθσ. 

 Υτθν αντίλθψθ των διαφορετικϊν πλαιςίων, ςτα οποία καλοφνται να 

δραςτθριοποιθκοφν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτθ μελλοντικι τουσ εργαςία. 

 

1.4 ΔΟΜΘ & ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ  

Φο πρόγραμμα τθσ Ειδικισ Φάςθσ Υπουδϊν πραγματοποιείται μετά το πζρασ τθσ Μοινισ 

Φάςθσ Υπουδϊν, ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςε ζνα ενιαίο πρόγραμμα 

βαςικισ κατάρτιςθσ, διάρκειασ 4 μθνϊν. Φο πρόγραμμα τθσ Ειδικισ Φάςθσ Υπουδϊν 

περιλαμβάνει δφο κφκλουσ:  

 Αϋ Κφκλοσ Μακθμάτων Εξειδίκευςθσ, διάρκειασ 4μθνϊν 

 Πρακτικι Εκπαίδευςθ, διάρκειασ 4 μθνϊν  

 Βϋ Κφκλοσ Μακθμάτων Εξειδίκευςθσ, διάρκειασ 3 μθνϊν και  

 Περίοδοσ Εκπόνθςθσ & Αξιολόγθςθσ Σελικϊν Εργαςιϊν, διάρκειασ 2 μθνϊν.  

Ξεταξφ του Αϋ Μφκλου Ξακθμάτων Εξειδίκευςθσ και του Βϋ Μφκλου Ξακθμάτων 

Εξειδίκευςθσ μεςολαβεί περίοδοσ 4 μθνϊν πρακτικισ εκπαίδευςθσ ςτο Χπουργείο 

Εξωτερικϊν. Ρ κφκλοσ ςεμιναρίων, κακϊσ επίςθσ, ο κφκλοσ εκπόνθςθσ τελικϊν εργαςιϊν, 

βρίςκονται ςε αλλθλουχία με τον κφκλο μακθμάτων, κακϊσ το πρόγραμμα ςπουδϊν 

διαρκρϊνεται ςτθ βάςθ τριϊν κεματικϊν αξόνων:  

 Ζτςι, ο κφκλοσ μακθμάτων, ο οποίοσ παρζχει κεωρθτικι κυρίωσ, κατάρτιςθ, ολοκλθρϊνεται 

κατά τθ διάρκεια του βϋ κφκλου ειδικισ φάςθσ ςπουδϊν, μζςα από τθν παρουςίαςθ μικρϊν 

εργαςιϊν των ςπουδαςτϊν του τμιματοσ.  
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1.5  ΑΞΟΝΕ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

 
1. ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΚΑΙ  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ 

Ρ άξονασ αυτόσ περιλαμβάνει τζςςερα (4)  μακιματα:  

1. Θ Διεκνισ Σολιτικι  Ρικονομία και Ρικονομικι Διπλωματία τθσ Ελλάδασ 

2. Υφγχρονθ Ελλθνικι Εξωτερικι Σολιτικι 

3. Ενεργειακι διπλωματία και Δίκτυα ενζργειασ και μεταφορϊν 

4. Επιςτθμονικι Διπλωματία  

2. ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 

      Ρ άξονασ αυτόσ  περιλαμβάνει τζςςερα (3) μακιματα:  

1. Διεκνζσ και Ευρωπαϊκό οικονομικό και εμπορικό ςφςτθμα 

2. Υτοιχεία Εμπορικοφ Δικαίου και δικαίου ανταγωνιςμοφ 

3. Διεκνζσ οικονομικό δίκαιο και δίκαιο διεκνϊν ςυναλλαγϊν  

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ O.E.Y. 

Ρ άξονασ αυτόσ περιλαμβάνει τρία (4) μακιματα και δφο (2) εργαςτιρια: 

        1. Αρχζσ διεκνοφσ μάρκετινγκ – εξαγωγικό μάρκετινγκ ελλθνικϊν προϊόντων 

        2.  Ρργάνωςθ και Νειτουργία Γραφείων O.E.Y. 

   3. Διεκνζσ Εμπόριο: Δίκτυα Διανομισ, Διαδικαςίεσ και ςυναλλαγζσ  

        4. Θζματα Αναπτυξιακισ Υυνεργαςίασ 

 

Φα εργαςτιρια είναι: 

1. Θ ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Φεχνικζσ Διαπραγματεφςεων  

2. Υχεδιαςμόσ και κατάρτιςθ τεχνικοφ δελτίου 

 

Υτον άξονα αυτό υπολογίηεται και θ παρουςίαςθ τθσ Σρακτικισ Εκπαίδευςθσ των 

ςπουδαςτϊν/ςτριϊν. 

Υτο πλαίςιο των μακθμάτων και των ςεμιναρίων πραγματοποιοφνται εργαςτιρια, τα οποία 

εςτιάηουν κυρίωσ ςτισ πρακτικζσ πτυχζσ επιμζρουσ κεμάτων και ςυνδυάηονται με πρακτικζσ 

αςκιςεισ (γραπτζσ και προφορικζσ), αςκιςεισ προςομοίωςθσ, επιςκζψεισ ςε φορείσ και άλλα, 

ϊςτε οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να αναπτφξουν ειδικζσ δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ και να 

ενιςχυκεί ο ςυμμετοχικόσ χαρακτιρασ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Φο πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Ειδικισ Φάςθσ Υπουδϊν περιλαμβάνει ςυμπλθρωματικά 

εργαςτιρια, τα οποία πραγματοποιοφνται με τθ μορφι διαλζξεων, επιςκζψεων και αςκιςεων 
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προςομοίωςθσ, για τθν πρακτικι εμπζδωςθ τεχνικϊν και άλλων δεξιοτιτων (επικοινωνιακζσ, 

κοινωνικζσ κλπ.). Ενδεικτικά αναφζρουμε: (1) Σροςταςία Πζνων Επενδφςεων, (2) Εκιμοτυπία, 

(3) Φεχνικι διαπραγματεφςεων και Επίλυςθσ Υυγκροφςεων, (4)  Φεχνικζσ παρουςιάςεων (5) 

Εφαρμοςμζνεσ Δθμόςιεσ Υχζςεισ, (6) Διπλωματικι Σρακτικι, (7) Ξεκοδολογίεσ Ξελζτθσ και 

αξιολόγθςθσ αγορϊν και (8) Υτοιχεία Διπλωματικοφ και Σροξενικοφ Δικαίου 

Φζλοσ, δφνανται να οργανωκοφν επιςκζψεισ ςε υπθρεςίεσ, φορείσ και επιχειριςεισ, κακϊσ 

και διαλζξεισ ι θμερίδεσ πάνω ςε ειδικά κζματα με τθ ςυμμετοχι ειδικϊν ομιλθτϊν.  Υτο 

πλαίςιο του Σρογράμματοσ ςπουδϊν, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ προςκαλοφνται και ςυμμετζχουν 

ςε θμερίδεσ που οργανϊνουν φορείσ του κλάδου ι πανεπιςτθμιακά ιδρφματα προκειμζνου να 

εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε κζματα του ενδιαφζροντόσ τουσ. 

 

1.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ 

Υκοπόσ και ςτόχοσ των μακθμάτων του Σρογράμματοσ Σλθροφορικισ ςτο Φμιμα 

Χπαλλιλων Εμπορικϊν και Ρικονομικϊν Χποκζςεων είναι:  

1. Θ παρουςίαςθ των τεχνικϊν και τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ωσ 

υπόβακρο ςτθν διαδικτυακι επικοινωνία και θ λειτουργία του διαδικτφου, θ φιλοςοφία και 

οι εφαρμογζσ τθλεδιαςκζψεων 

2. Θ φιλοςοφία του ςυνεργατικοφ διαδικτφου και τθ δθμιουργία δικτυακϊν κοινοτιτων.  

3. Θ παρουςίαςθ των τεχνολογιϊν και των εφαρμογϊν ψθφιακισ πολιτικισ  

4. Θ ανάδειξθ των δυνατϊν υπθρεςιϊν του θλεκτρονικοφ εμπορίου και οι δυνατότθτεσ 

αξιοποίθςθσ τουσ από τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. 

Ρι τίτλοι μακθμάτων, ςεμιναρίων ι εργαςτθρίων που περιλαμβάνονται ςτο Φμιμα είναι:  

 Φεχνικζσ προθγμζνων εφαρμογϊν  επικοινωνίασ ςτο Διαδίκτυο, 

 Ψθφιακι Σολιτικι 

 Επεξεργαςία ςτατιςτικϊν δεδομζνων.   

 

1.7  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ 

Ρι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ του Φμιματοσ Χπαλλιλων Εμπορικϊν και Ρικονομικϊν Χποκζςεων 

παρακολουκοφν εξειδικευμζνο πρόγραμμα ξζνων γλωςςϊν, προςαρμοςμζνο ςτισ ειδικότερεσ 

απαιτιςεισ του μελλοντικοφ τουσ επαγγζλματοσ. Φο πρόγραμμα περιλαμβάνει αγγλικά και 

γαλλικά ι γερμανικά.  
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1.8 ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΟΤΔΑΣΩΝ 

Aϋ & Βϋ Κφκλοσ Μακθμάτων Εξειδίκευςθσ: Ξε το πζρασ του κφκλου μακθμάτων, οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ υποβάλλονται για κάκε μάκθμα ι εργαςτιριο ξεχωριςτά ςε γραπτζσ 

εξετάςεισ ι ςε άλλεσ μορφζσ εξζταςθσ, όπωσ προβλζπονται από τον ιςχφοντα Μανονιςμό 

Υπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ. Επιπροςκζτωσ, αντικείμενο αξιολόγθςθσ αποτελοφν, ςφμφωνα με τισ 

προβλεπόμενεσ διατάξεισ του ιςχφοντοσ Μανονιςμοφ Υπουδϊν, οι ομαδικζσ ςεμιναριακζσ 

εργαςίεσ. Για ζναν μικρό αρικμό μακθμάτων ι εργαςτθρίων επιτρζπεται θ επάρκεια ωσ μορφι 

αξιολόγθςθσ. 
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2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΚΤΚΛΟΤ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ  

ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 
ΑΞΟΝΑ / ΜΑΘΘΜΑ / ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ 

 
ΤΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

 
ΔΙΕΘΝΕΙ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ - ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ 
122 

1  Θ Διεκνισ Σολιτικι Ρικονομία και Ρικονομικι Διπλωματία τθσ Ελλάδασ 32 

2  Υφγχρονθ Ελλθνικι Εξωτερικι Σολιτικι 28 

3  Ενεργειακι Διπλωματία και Δίκτυα Ενζργειασ και Ξεταφορϊν 32 

4  Επιςτθμονικι Διπλωματία 30 

 
ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 46 

5  Διεκνζσ και Ευρωπαϊκό Ρικονομικό και Εμπορικό Υφςτθμα 18 

6  Υτοιχεία Εμπορικοφ Δικαίου και Δικαίου Ανταγωνιςμοφ 13 

7  Διεκνζσ Ρικονομικό Δίκαιο και Δίκαιο Διεκνϊν Υυναλλαγϊν 15 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΟΕΤ 157 

8  
Αρχζσ Διεκνοφσ Ξάρκετινγκ – Εξαγωγικό Ξάρκετινγκ Ελλθνικϊν 

Σροϊόντων 
40 

9  Ρργάνωςθ και Νειτουργία Γραφείων ΡΕΧ 32 

10  Διεκνζσ Εμπόριο: Διαδικαςίεσ, Υυναλλαγζσ και Δίκτυα Διανομισ 30 

11  Θζματα Αναπτυξιακισ Υυνεργαςίασ 16 

12  
Θ Ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Φεχνικζσ 

Διαπραγματεφςεων 
8 

13  Θεςμικό Σλαίςιο Χλοποίθςθσ Ζργων 19 

14  Ενίςχυςθ Μριτικισ Υκζψθσ (εργαςτιριο) 12 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ 325 

 

 ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 72 

15  ΑΓΓΝΙΜΑ 36 

16  ΓΑΝΝΙΜΑ ι ΓΕΤΞΑΟΙΜΑ 36 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Α’ ΚΤΚΛΟΤ 397 
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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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Α’ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ 

 

Ρ Α’ κφκλοσ Ξακθμάτων Εξειδίκευςθσ (διάρκειασ 4 μθνϊν)  πραγματοποιείται μετά το 

πζρασ τθσ Μοινισ Φάςθσ Υπουδϊν και  βαςικόσ του ςτόχοσ είναι θ εξειδίκευςθ των 

ςπουδαςτϊν/ςτριϊν πάνω ςε επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ, κεωρθτικισ κυρίωσ κατάρτιςθσ 

(Ξακιματα), ι και ςτθν πρακτικι εμπζδωςθ τεχνικϊν και άλλων δεξιοτιτων -επικοινωνιακζσ, 

κοινωνικζσ κλπ.- ςτο πλαίςιο Εργαςτθρίων. 

 

Ρ Α’ κφκλοσ μακθμάτων τθσ Ειδικισ Φάςθσ Υπουδϊν ςυναρτάται με τον βϋ κφκλο Ειδικισ 

Φάςθσ Υπουδϊν, κακϊσ το Σρόγραμμα τθσ Ειδικισ Φάςθσ Υπουδϊν διαρκρϊνεται ςτθ βάςθ 

τριών θεματικών αξόνων: 

01. Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Οικονομικζσ χζςεισ, Ελλθνικι Οικονομικι Διπλωματία 

02. Διεκνζσ Εμπορικό φςτθμα 

03 Επαγγελματικό Πεδίο Τπαλλιλων ΟΕΤ 

 

Υτθ ςυνζχεια παρουςιάηεται αναλυτικά το περιεχόμενο των αξόνων. 
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ΕΟΤ-01: ΔΙΕΘΝΕΙ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ – ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ 

 

ΕΟΤ-Μ01: Θ ΔΙΕΘΝΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΑ 
(32 ϊρεσ) 
 

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι  

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να αναλυκοφν  οι διακρατικζσ οικονομικζσ ςχζςεισ τθσ 

Ελλάδασ, με τισ περιοχζσ που τθν ενδιαφζρουν άμεςα κακϊσ και να εξετάςει τθ διεκνι 

δραςτθριότθτα των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτα πλαίςια του ςφγχρονου διεκνοφσ 

οικονομικοφ ςυςτιματοσ. 

Ξετά τθ διδαςκαλία του μακιματοσ οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τθν 

ανάλυςθ των  διακρατικϊν οικονομικϊν ςχζςεων τθσ Ελλάδασ με τισ περιοχζσ που τθν 

ενδιαφζρουν άμεςα, κακϊσ και τθ διεκνι δραςτθριότθτα των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτα 

πλαίςια του ςφγχρονου διεκνοφσ οικονομικοφ ςυςτιματοσ.  Θα είναι επίςθσ ικανοί/εσ, ωσ 

μελλοντικοί/ζσ χειριςτζσ/χειρίςτριεσ τζτοιου είδουσ κεμάτων, να ανταποκρίνονται ςε 

ηθτιματα οικονομικά παγκοςμίου ενδιαφζροντοσ, αλλά και να εκπροςωποφν τα ςυμφζροντα 

τθσ ελλθνικισ οικονομικισ διπλωματίασ ςτο διεκνζσ περιβάλλον. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

 Φο μάκθμα διαιρείται ςε τρία μζρθ, τα οποία είναι:  

 Ειςαγωγι ςτθ διεκνι πολιτικι οικονομία     

 Θ ελλθνικι οικονομικι διπλωματία   

 Θ ελλθνικι επιχειρθματικι   δραςτθριότθτα ςτο εξωτερικό  

 

Μζροσ Πρϊτο 

Ειςαγωγή ςτη διεθνή πολιτική οικονομία 

1. Θ  ζννοια τθσ διεκνοφσ πολιτικισ οικονομίασ. Θ εξζλιξθ του διεκνοφσ  

      οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τα κφρια χαρακτθριςτικά του. Θ κεωρία τθσ   

      θγεμονικισ ςτακερότθτασ. 

2. Οι δομζσ τησ διεθνοφσ πολιτικήσ οικονομίασ. Θ δομι του διεκνοφσ ςυςτιματοσ 

εμπορίου, θ δομι του διεκνοφσ χρθματοοικονομικοφ ςυςτιματοσ, θ δομι των άμεςων 

ξζνων επενδφςεων και ο ρόλοσ των πολυεκνικϊν εταιρειϊν. 
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3. Παγκοςμιοποίηςη  και  περιφερειακζσ ςυνεργαςίεσ. Θ  διαδικαςία τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ. Φο φαινόμενο τθσ αλλθλεξάρτθςθσ . Φα αίτια και οι ςυνζπειεσ των 

περιφερειακϊν ςυνεργαςιϊν.    

4. Τα ςφγχρονα προβλήματα τησ διεθνοφσ πολιτικήσ οικονομίασ. Ρ  διάλογοσ Βορρά- 

Οότου, θ αποδυνάμωςθ του κράτουσ ζκνουσ, οι επιπτϊςεισ τθσ μετανάςτευςθσ, οι 

ςυνζπειεσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, , οι επιδράςεισ τθσ πλθροφορικισ, τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ του 2008 και τθσ πανδθμίασ Covid-19. 

 

Μζροσ δεφτερο  

Η  ελληνική οικονομική διπλωματία. 

5. Ειςαγωγή ςτην ζννοια τησ οικονομικήσ διπλωματίασ. Φα μζςα τθσ οικονομικισ 

διπλωματίασ. Ρι  οικονομικζσ κυρϊςεισ και θ χοριγθςθ αναπτυξιακισ βοικειασ. 

6. Στόχοι και μζςα άςκηςησ τησ ελληνικήσ οικονομικήσ . Θ Ελλάδα και το ςφγχρονο 

διεκνζσ οικονομικό ςφςτθμα. Θ  γεω-οικονομικι ςτρατθγικι ςθμαςία τθσ Ελλάδασ. Ρι 

προτεραιότθτεσ τθσ ελλθνικισ οικονομικισ διπλωματίασ. Φα μζςα που χρθςιμοποίθςε. 

7. Η Ελληνική οικονομική διπλωματία προσ τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θ 

ελλθνικι οικονομικι διπλωματία προσ τισ χϊρεσ των Δυτικϊν Βαλκανίων και τθν 

Φουρκία. Ρι ςχζςεισ τθσ Ελλάδασ με τθ Τωςία ,τθν Ρυκρανία τισ χϊρεσ τθσ 

Χπερκαυκαςίασ και τθσ Ευραςιατίκθσ Ζνωςθσ. Θ  Ελλάδα και οι περιφερειακζσ 

οικονομικζσ ςυνεργαςίεσ. 

8. Η ελληνική οικονομική διπλωματία και η ΕΕ. Θ ελλθνικι οικονομικι διπλωματία ςτο 

πλαίςιο των εξωτερικϊν οικονομικϊν ςχζςεων τθσ ΕΕ . Σαράγοντεσ επίδραςθσ τθσ ΕΕ 

ςτθν ελλθνικι οικονομικι διπλωματία. 

9. Η  ελληνική οικονομική διπλωματία προσ τη Μεςόγειο, τη Μζςη Ανατολή και την 

Αςία.  Ρι οικονομικζσ ςχζςεισ με  τισ Αραβικζσ χϊρεσ, το Ιςραιλ και τθν Μφπρο.  Ρ 

ρόλοσ τθσ Ελλάδασ ςτθν Ευρωμεςογειακι Υυνεργαςία και το Ξεςογειακό φόρουμ. Ρι 

ςχζςεισ τθσ Ελλάδασ με τθν Ινδία, τθν Μίνα, τθν Ιαπωνία, τθ Ο. Μορζα  και τισ χϊρεσ 

ASEAN. 
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 Μζροσ Σρίτο 

 Η Ελληνική επιχειρηματική δραςτηριότητα ςτο εξωτερικό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10. Τρόποι και προβλήματα ανάπτυξησ των ελληνικών εξαγωγών. Ρ  τρόποσ ανάπτυξθσ 

των ελλθνικϊν εξαγωγϊν μετά το 2000. Ρι ςθμαντικότερεσ δυςχζρειεσ που 

αντιμετωπίηουν οι ελλθνικζσ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ. Φρόποι διείςδυςθσ που 

χρθςιμοποιοφν οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ  

11. Οι ελληνικζσ επενδφςεισ ςτο εξωτερικό.  Μφριοι παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν 

αφξθςθ των ελλθνικϊν επενδφςεων ςτο εξωτερικό. Ματεφκυνςθ των ελλθνικϊν 

επενδφςεων ςτο εξωτερικό. Φα προβλιματα που αντιμετωπίηουν  και οι προοπτικζσ 

τουσ. Επιπτϊςεισ τθσ αφξθςθσ των ελλθνικϊν επενδφςεων ςτο εξωτερικό για τθν 

ελλθνικι οικονομία. 

12. Η δραςτηριότητα των ελληνικών επιχειρήςεων ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ. Θ Ο.Α. 

Ευρϊπθ  ωσ παράδειγμα δραςτθριοποίθςθσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτο 

εξωτερικό. Φρόποι αποτελεςματικισ διείςδυςθσ. Φο international marketing των 

ελλθνικϊν επιχειριςεων και οι επιπτϊςεισ για το ελλθνικό επιχειρείν. Ρι αλλαγζσ που 

ζχει επιφζρει θ οικονομικι κρίςθ του 2008 και οι νζοι ορίηοντεσ για τθν ελλθνικι 

επιχειρθματικότθτα ςτο εξωτερικό (Διεκνείσ ςυνεργαςίεσ, παρουςία ςε διεκνείσ 

αγορζσ -π.χ. ΘΣΑ, Ξζςθ Ανατολι- επιχειριςεισ τεχνολογίασ) 

Στο τρίτο μζροσ κα προςκλθκοφν και εκπρόςωποι εταιρειϊν που ζχουν εγκαταςτακεί ςτο 

εξωτερικό, προκειμζνου να δοκεί ευκαιρία ςτουσ ςπουδαςτζσ και ςπουδάςτριεσ να 

αποκτιςουν εικόνα από τθν πραγματικι λειτουργία τθσ αγοράσ. 

 

Σρόποσ Εξζταςθσ:  Γραπτι εξζταςθ 

 

ΕΟΤ-Μ02: ΤΓΧΡΟΝΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ (28 ϊρεσ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Μεντρικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων για τουσ διεκνείσ και 

εςωτερικοφσ παράγοντεσ προςδιοριςμοφ τθσ ελλθνικισ εξωτερικισ πολιτικισ. Σαράλλθλα, το 

μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ των ςχετικϊν 

αποφάςεων που λαμβάνονται και υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ εξωτερικισ πολιτικισ τθσ 

χϊρασ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ    
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Φο μάκθμα εξετάηει τθ κζςθ τθσ Ελλάδασ ςτο διεκνζσ περιβάλλον δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ 

βαςικζσ παραμζτρουσ που κακορίηουν τθν εξωτερικι πολιτικι τθσ. Ρι κεματικζσ ενότθτεσ 

εςτιάηουν ςτθ διερεφνθςθ των ςθμαντικότερων προκλιςεων και χρονιηόντων προβλθμάτων 

που αντιμετωπίηει θ χϊρα μασ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ τθσ, όπωσ είναι οι ελλθνοτουρκικζσ  

ςχζςεισ, το Μυπριακό ηιτθμα, οι διακυμάνςεισ ςτισ ςχζςεισ με το ΟΑΦΡ και τισ ΘΣΑ και θ 

διζνεξθ με τθ Βόρεια Ξακεδονία. Επίςθσ, υπό το ειδικό πρίςμα των ςυνκθκϊν που 

διαμορφϊνονται από τθν ιδιότθτα τθσ Ελλάδασ  ωσ κράτοσ–μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

επιδιϊκεται να ςυηθτθκεί πϊσ διαςυνδζεται θ ελλθνικι εξωτερικι πολιτικι με τα εργαλεία τθσ 

διπλωματίασ και τθ ςτρατθγικι τθσ αποτροπισ για τθν προάςπιςθ τθσ εκνικισ αςφάλεια. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ.  

 

ΕΟΤ-Μ03: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ (32 ϊρεσ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Μεντρικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων για τθν Ενεργειακι 

Διπλωματία και τα Δίκτυα Ενζργειασ και μεταφορϊν.  Σαράλλθλα, το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ των ςχετικϊν αποφάςεων που λαμβάνονται 

και υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ ενεργειακισ διπλωματίασ.   

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ   

Α.  Ειςαγωγι ςτα δίκτυα και τθ διαςυνδεςιμότθτα: Αντικείμενο και βαςικζσ ζννοιεσ 

Β. Δίκτυα και αγορά ενζργειασ 

1. Εκνικι διάςταςθ 

1.1 Βαςικοί άξονεσ και προτεραιότθτεσ τθσ ελλθνικισ ενεργειακισ πολιτικισ 

1.2 Υχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ του εκνικοφ προγράμματοσ ζρευνασ και αξιοποίθςθσ 

υδρογονανκράκων 

1.3 Ρι αγορζσ θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου 

1.4  Φα εκνικά ςυςτιματα μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου  

1.5 Θλεκτρικι διαςυνδεςιμότθτα και ζργα ενίςχυςισ τθσ 

1.6 Διαςυνδεςιμότθτα ςτον τομζα του φυςικοφ αερίου και ζργα ενίςχυςισ τθσ 

1.7 Σεριφερειακά ςχιματα ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ ενζργεασ 

2. Θ διάςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

2.1 Ενεργειακι Ζνωςθ 
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2.2 Αςφάλεια ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ και εξωτερικι διάςταςθ τθσ ενεργειακισ 

πολιτικισ 

2.3 Διευρωπαϊκά δίκτυα ενζργειασ (ΦΕΟ - Ε) 

2.4  Θ Ευρωπαϊκι Σράςινθ Υυμφωνία 

3. Σεριφερειακι διάςταςθ 

3.1 Ενεργειακι Μοινότθτα 

3.2 Ευρω-μεςογειακι εταιρικι ενεργειακι ςχζςθ  

3.3 Ζρευνα, ανακαλφψεισ και αξιοποίθςθ υδρογονανκράκων ςτθ ΟΑ Ξεςόγειο 

4. Σαγκόςμια διάςταςθ 

4.1 Εξελίξεισ και κυρίαρχεσ τάςεισ ςτθν παγκόςμια αγορά ενζργειασ 

4.2 Ρ ρόλοσ του Χγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου (ΧΦΑ) 

Γ. Δίκτυα και αγορά μεταφορϊν 

1. Εκνικι διάςταςθ 

1.1 Βαςικοί άξονεσ και προτεραιότθτεσ τθσ πολιτικισ για τισ μεταφορζσ και τθν εφοδιαςτικι 

αλυςίδα 

1.2 Φο εκνικό δίκτυο υποδομϊν 

1.2.1 Ρδικό δίκτυο 

1.2.2 Υιδθροδρομικό δίκτυο 

1.2.3 Μυριότεροι αερολιμζνεσ 

1.2.4 Μυριότεροι λιμζνεσ    

1.3 Θ αγορά μεταφορϊν 

1.3.1 Ρδικζσ μεταφορζσ 

1.3.2 Υιδθροδρομικζσ μεταφορζσ 

1.3.3 Αεροπορικζσ μεταφορζσ 

1.3.4 Θαλάςςιεσ μεταφορζσ 

1.4 Διαςυνδεςιμότθτα και κυριότερα ζργα ενίςχυςθσ αυτισ 

2. Θ διάςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

2.1 Ενιαία αγορά μεταφορϊν 

2.2 Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορϊν (TEN - T) 

 2.1.1 Μεντρικό (core) 

 2.1.2 Εκτεταμζνο (comprehensive) 

2.3 Σανευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορϊν 

2.4 Διατροπικζσ και ςυνδυαςμζνεσ μεταφορζσ 

3. Σεριφερειακι διάςταςθ 
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3.1 Μοινότθτα μεταφορϊν 

3.2 Δίκτυο μεταφορϊν Οοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ  

3.3 Διαςυνδεςιμότθτα: φυςικά και τεχνθτά εμπόδια 

4. Σαγκόςμια διάςταςθ 

4.1 Θαλάςςιεσ μεταφορζσ και ελλθνικι ποντοπόροσ ναυτιλία 

4.2 Σαγκόςμιο δίκτυο αεροπορικϊν μεταφορϊν: κόμβοι και διεκνείσ εφοδιαςτικζσ 

αλυςίδεσ 

4.3 Ρ ρόλοσ τθσ Μίνασ 

Δ. Πλαίςια, Μθχανιςμοί και Οργανιςμοί Χρθματοδότθςθσ  

1. Connecting Europe Facility (CEF) 

2. Επενδυτικό Σλαίςιο Δυτικϊν Βαλκανίων (WBIF) 

3. CONNECTA 

4. Ευρωπαϊκι Φράπεηα Επενδφςεων (ΕΦΕ) 

5. Ευρωπαϊκι Φράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΕBRD) 

6. Σαγκόςμια Φράπεηα 

7. Διεκνι ςχιματα/δίκτυα ςυνεργαςίασ 

7.1 Belt and Road Initiative  

7.2 Blue Dot 

 

Πρόγραμμα επιςκζψεων: 

Υτο πρόγραμμα του μακιματοσ είναι ςκόπιμο να ενταχκοφν (α) επιςκζψεισ ςε υποδομζσ, 

όπωσ ο τερματικόσ ςτακμόσ ΧΦΑ ςτθ Τεβυκοφςα, τα διυλιςτιρια Αςπροπφργου ι Ελευςίνασ, ο 

ςτακμόσ εμπορευματοκιβωτίων ΡΝΣ και (β) ειςθγιςεισ/ παρεμβάςεισ από ςτελζχθ τθσ 

αγοράσ, προερχόμενα, μεταξφ άλλων, από  ενεργειακζσ εταιρείεσ (π.χ. ΔΕΣΑ, ΕΝΣΕ), εκνικοφσ 

διαχειριςτζσ         (π.χ. ΔΕΥΦΑ, ΑΔΞΘΕ), Εκνικό Υυμβοφλιο Εφοδιαςτικισ, Ρργανιςμοφσ 

Νιμζνων (Σειραιά/ Θες/νίκθσ).  

 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ:  

Εξζταςθ με παρουςίαςθ φακζλου. Ανά ομάδεσ 3-4 ςπουδαςτϊν/ ςτριϊν κάκε ομάδα κα 

κλθκεί να αςχολθκεί με ζνα κζμα/ πρόβλθμα που κα μποροφςε να τεκεί ςτθν Μεντρικι ι ςτθν 

Εξωτερικι Χπθρεςία του Χπουργείου Εξωτερικϊν. Σζρα από τθν περιγραφι και κατανόθςθ του 

προβλιματοσ, κα ηθτθκοφν ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για τον τρόπο χειριςμοφ. Θ εργαςία ςε 
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ομάδεσ κρίνεται ςκόπιμθ, δεδομζνου ότι αποτελεί μία καλι ευκαιρία ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ςυνεργαςίασ που απαιτοφνται ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ.  

 

ΕΟΤ-Μ04 : ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ (30 ϊρεσ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Υκοπόσ αυτοφ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ ςπουδαςτζσ και τισ ςπουδάςτριεσ 

του Φμιματοσ ΡΕΧ ςτα κεματικά πεδία τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ 

καινοτομίασ.  

Υτόχοσ είναι να κατανοιςουν τθν ζννοια και το εφροσ εφαρμογισ αυτϊν των κεματικϊν 

πεδίων κακϊσ και να εξοικειωκοφν με τισ διεκνείσ πρακτικζσ, τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε 

πρακτικό επίπεδο. Ξε αυτό τον τρόπο οι ςπουδαςτζσ και ςπουδάςτριεσ κα ζχουν τθ 

δυνατότθτα να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα τουσ επιτρζψουν 

να υποςτθρίξουν τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εγχϊριων ερευνθτικϊν κζντρων 

και επιχειριςεων και των ανεπτυγμζνων ςυνεργατικϊν δομϊν (τφπου innovation district κ.α.) 

του εξωτερικοφ, να προςελκφςουν επενδφςεισ ςτον τεχνολογικό τομζα και να ενιςχφςουν τθ 

λειτουργία των Γραφείων ΡΕΧ ωσ ςθμείων επαφισ (contact points) μεταξφ ελλθνικϊν και 

ξζνων επιχειριςεων και φορζων καινοτομίασ και τεχνολογίασ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ  

Θ ζρευνα και θ καινοτομία αποτελοφν τομείσ αιχμισ ςε διεκνζσ επίπεδο και μποροφν να 

ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθν ανεφρεςθ λφςεων ςε πάςθσ φφςεωσ προκλιςεισ τθσ εποχισ 

μασ και εν γζνει ςτθν επίτευξθ υψθλότερων ρυκμϊν οικονομικισ ανάπτυξθσ. Υτο πλαίςιο του 

μακιματοσ, αποςαφθνίηονται κρίςιμζσ ζννοιεσ όπωσ «ζρευνα», «γνϊςθ», «καινοτομία» και 

τίκενται τα κεμζλια για τθν κατανόθςθ των ερευνθτικϊν και των καινοτομικϊν 

δραςτθριοτιτων των επιχειριςεων και των ερευνθτικϊν κζντρων. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται 

ςτθ μελζτθ περιπτϊςεων ειδικοφ ενδιαφζροντοσ (case studies) και ςε ελλθνικά και διεκνι 

επιτυχθμζνα παραδείγματα (success stories). 

Ρι κεματικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ αφοροφν ςτα εξισ: 

                   

1. Ανάλυςθ του εννοιολογικοφ πλαιςίου τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ. 

i. Γνϊςθ, ζρευνα, τεχνολογία, καινοτομία: οριςμοί και είδθ. 

ii. Αναφορά ςτα επίςθμα κείμενα (Frascati και Oslo Manuals) 

2. Ζρευνα, καινοτομία και επιχειρθματικότθτα. 
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i. Γιατί ζχουν ςθμαςία για τισ επιχειριςεισ (ανταγωνιςμόσ, διαχείριςθ γνϊςθσ, 

διεκνοποίθςθ); 

ii. Σϊσ τισ επιδιϊκουν οι επιχειριςεισ (ςτρατθγικζσ, εργαλεία); 

3. Ο ρόλοσ των νεοφυϊν επιχειριςεων (startups). 

i. Ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά (οικονομικι ςθμαςία, καινοτομία, scalability κλπ) 

ii. Ιδιαίτερεσ προκλιςεισ (ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ, valley of death). 

iii. Εργαλεία υποςτιριξθσ (παροχι κινιτρων, αναφορά ςε μθτρϊo startups) 

4. υνεργατικζσ δομζσ και διάχυςθ γνϊςθσ. Θ ειδικι περίπτωςθ των Κζντρων Καινοτομίασ 

(Innovation Districts). 

i. Θ ςθμαςία τθσ διάχυςθσ γνϊςθσ (δίκτυα, ςυνεργατικζσ δομζσ) 

ii. Φο οικοςφςτθμα καινοτομίασ 

iii. Innovation districts (οριςμόσ, χαρακτθριςτικά, ςκοπόσ, παραδείγματα) 

5. Δείκτεσ καταγραφισ επιδόςεων και ςτατιςτικά δεδομζνα. 

i. Global Innovation Index 

ii. European Innovation Scoreboard 

iii. Ζνταςθ δαπανϊν Ε&Α (R&D intensity) 

6. Θ ευρωπαϊκι και θ εκνικι πολιτικι Ζρευνασ, Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ 

(ΕΣΑΚ). Χρθματοδοτικά και άλλα εργαλεία. 

i. Εκνικι Υτρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS) 

ii. Διαδικαςία Επιχειρθματικισ Ανακάλυψθσ 

iii. Φοροαπαλλαγζσ για Ε&Α (Οομοκεςία – Μανονιςτικό Σλαίςιο). 

iv. Σροςκλιςεισ ΕΥΣΑ, ΡΤΙΗΡΟΦΑΥ, Διεκνείσ ςυνεργαςίεσ κ.α. 

7. Πρακτικζσ εφαρμογζσ και μελζτθ επίκαιρων ηθτθμάτων 

i. case studies επιχειριςεων και ςυνεργατικϊν δομϊν 

ii. best practices επιχειριςεων και κρατϊν 

iii. success stories επιχειριςεων (ζμφαςθ ςε startups) 

 

Πρόγραμμα επιςκζψεων: 

Υτο πρόγραμμα του μακιματοσ είναι ςκόπιμο να ενταχκοφν, ειδικότερα ςτο πλαίςιο του 

ςθμείου 7 (α) επιςκζψεισ ςε φορείσ καινοτομίασ και νεοφυϊν επιχειριςεων όπωσ π.χ. ΕΜΕΦΕ 

ΔΘΞΡΜΤΙΦΡΥ, Ινςτιτοφτο Μαινοτομίασ ΑΘΘΟΑ, Corallia και  (β) ειςθγιςεισ/ παρεμβάςεισ από 

ςτελζχθ τθσ αγοράσ, προερχόμενα, μεταξφ άλλων, από  επιχειριςεισ και φορείσ τεχνολογίασ 

και καινοτομίασ, όπωσ π.χ. ΥΕΜΕΕ, Υφνδεςμοσ Οεοφυϊν Επιχειριςεων κα.  
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Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ατομικισ εργαςίασ ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

(70% και 30% αντίςτοιχα)  

 

ΕΟΤ-Μ05: ΔΙΕΘΝΕ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΣΘΜΑ (18 ϊρεσ) 
                   

κοπόσ και ςτόχοσ 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ ςφγχρονθσ προβλθματικισ ςχετικά με τθν ςυνεχι 

εξζλιξθ και τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ του διεκνοφσ εμπορικοφ και χρθματοοικονομικοφ 

περιβάλλοντοσ, κακϊσ και του ρόλου τθσ ΕΕ και τθσ εςωτερικισ αγοράσ εντόσ αυτοφ και τθσ 

αξιοποίθςθσ τθσ δυναμικισ τθσ. Επιπλζον, το εν λόγω μάκθμα αποςκοπεί ςτθν κατάρτιςθ των 

ςτελεχϊν ΡΕΧ γφρω από τον άξονα των οικονομικϊν πολιτικϊν τθσ Ε.Ε. με ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

να δίνεται ςτισ εξωτερικζσ οικονομικζσ ςχζςεισ, ςτθ νομιςματικι πολιτικι και ςτθν κοινι 

εμπορικι πολιτικι, όπωσ αυτζσ καλφπτονται ςε κεωριτικό επίπεδο αλλά και από τθν 

κακθμερινι υπθρεςιακι πρακτικι.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ρι διδακτικζσ ενότθτεσ καλφπτουν επίςθσ τα μζςα του παγκόςμιου εμπορίου, τθ δομι του 

διεκνοφσ νομιςματικοφ ςυςτιματοσ και κυρίωσ του τρόπου λειτουργίασ των εγχϊριων και 

διεκνϊν αγορϊν χριματοσ και κεφαλαίου.  

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ. 

 

 

ΕΟΤ-Μ06: ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ (13 ϊρεσ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Υτόχοσ του μακιματοσ είναι να γνωρίςουν οι ςπουδαςτζσ/ςπουδάςτριεσ τισ βαςικζσ, 

ειςαγωγικζσ ζννοιεσ του εμπορικοφ δικαίου, με δεδομζνθ τθν τάςθ δθμοςιοποίθςισ του, που 

τουσ είναι απαραίτθτεσ, ωσ ςτελζχθ του κλάδου ΡΕΧ. Θ ταχφτθτα των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν 

και θ παγκοςμιοποίθςθ του εμπορίου, επιβάλλουν τθ γνϊςθ του ςφγχρονου ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου και τθν ικανότθτα απόκριςισ των ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςε αυτό το 

απαιτθτικό πλαίςιο.   
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υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ρι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα ζρκουν ςε επαφι με τθν ζννοια του εμπορικοφ δικαίου, τθν 

ζκταςθ εφαρμογισ του, τθ κζςθ του ςτο ςφςτθμα του δικαίου και τισ πθγζσ του. Θα γνωρίςουν 

τισ βαςικζσ ζννοιεσ περί του δικαίου των εταιριϊν, αλλά και τισ ζννοιεσ τθσ βιομθχανικισ 

ιδιοκτθςίασ και του ανταγωνιςμοφ -ειδικότερα ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ΕΕ (ελευκερία και 

προςταςία του ανταγωνιςμοφ, απαγορευμζνεσ ςυμπράξεισ, καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ 

δεςπόηουςασ κζςθσ, κρατικζσ ενιςχφςεισ). 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ (φάκελοσ περίπτωςθσ). 

 

ΕΟΤ-Μ07: ΔΙΕΘΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (15 ϊρεσ) 

                  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ  το διεκνζσ ςυμβατικό 

κακεςτϊσ του διεκνοφσ εμπορίου και των ξζνων επενδφςεων μζςα ςτο οποίο λειτουργεί θ 

ελλθνικι οικονομικι διπλωματία και αναπτφςςονται οι διεκνείσ οικονομικζσ ςχζςεισ.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ρι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα διδαχτοφν το δίκαιο Σαγκοςμίου Ρργανιςμοφ Εμπορίου (ΣΡΕ) και 

τισ βαςικζσ αρχζσ του: τθ ριτρα του μάλλον ευνοοφμενου κράτουσ, τθσ εκνικισ μεταχείριςθσ, 

τθσ ςταδιακισ μείωςθσ των δαςμϊν, τθσ κατάργθςθσ των μθ δαςμολογικϊν εμποδίων ςτο 

διεκνζσ εμπόριο, τθν κατάργθςθ ποςοςτϊςεων και τθν αντιμετϊπιςθ ακζμιτων πρακτικϊν, 

όπωσ το ντάμπινγκ και οι επιδοτιςεισ. Θα παρουςιαςτοφν οι προβλζψεισ για τισ υπθρεςίεσ και 

τα δικαιϊματα πνευματικισ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ, κακϊσ και ειδικζσ προβλζψεισ του 

δικαίου ΣΡΕ για κζματα ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ. 

Επίςθσ, κα διδαχτοφν δίκαιο των ξζνων επενδφςεων, εκνικό και διεκνζσ επενδυτικό δίκαιο, 

διμερείσ και πολυμερείσ ςυμβάςεισ, επενδυτικζσ ςυμφωνίεσ, προςταςία ξζνων επενδφςεων–

ιδίωσ από παράνομθ απαλλοτρίωςθ. Επίςθσ κα εξεταςτεί θ κζςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ωσ 

ενιαίασ νομικισ προςωπικότθτασ ςτο διεκνζσ εμπορικό, οικονομικό και επενδυτικό δίκαιο.  

Θ παρουςίαςθ ειδικϊν κεμάτων από το δίκαιο διεκνϊν ςυναλλαγϊν και των τρόπων και  

των μθχανιςμϊν επίλυςθσ των διεκνϊν εμπορικϊν και επενδυτικϊν διαφορϊν, κα ςυμβάλλει 

ςτθν κατανόθςθ του νομικοφ πλαιςίου των διεκνϊν ςυναλλαγϊν μεταξφ των επιχειριςεων. 
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Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ (Φάκελοσ περίπτωςθσ επί ειδικοφ κζματοσ δικαίου 

διεκνϊν ςυναλλαγϊν ι μθχανιςμϊν επίλυςθσ των διεκνϊν εμπορικϊν και επενδυτικϊν 

διαφορϊν) 

 

ΕΟΤ-03: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΟΕΤ 

 

ΕΟΤ-Μ08 ΑΡΧΕ ΔΙΕΘΝΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
(40 ϊρεσ) 
  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ από τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ του Φμιματοσ, των 

Αρχϊν του Διεκνοφσ και Εξαγωγικοφ Ξάρκετινγκ και θ εφαρμογι αυτϊν ςτθν προϊκθςθ των 

ελλθνικϊν προϊόντων ςτο εξωτερικό, ϊςτε, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ενιςχφουν τισ 

πρωτοβουλίεσ και δράςεισ των ελλθνικϊν εξαγωγικϊν επιχειριςεων και τθ ςυνεργαςία με 

τουσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο τθσ προϊκθςθσ των ελλθνικϊν προϊόντων, 

υπθρεςιϊν και εξαγωγϊν εν γζνει.  

 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Φο μάκθμα εξετάηει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Φο ευρφτερο διεκνζσ οικονομικό, 

κοινωνικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον ςτο οποίο καλοφνται να δραςτθριοποιθκοφν οι 

επιχειριςεισ - Φισ ευκαιρίεσ που προκφπτουν ςτθ διεκνι αγορά – Φρόποι ςυλλογισ των 

απαραίτθτων για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ μάρκετινγκ πλθροφοριϊν – Υχεδιαςμόσ, 

υλοποίθςθ και ζλεγχοσ αποτελεςματικϊν προγραμμάτων μάρκετινγκ ςτθ διεκνι αγορά - 

Υτρατθγικζσ ειςόδου ςτθ διεκνι αγορά και τρόποι επιλογισ μεταξφ αυτϊν -Ξίγμα μάρκετινγκ 

ςτο διεκνζσ περιβάλλον. .Σαρουςίαςθ εφαρμοςμζνων πρακτικϊν μάρκετινγκ από 

εκπροςϊπουσ εταιρειϊν.  

 

Πρόγραμμα επιςκζψεων/ςυναντιςεων: 

Υτο πρόγραμμα του μακιματοσ είναι ςκόπιμο να ενταχκοφν (α) επιςκζψεισ ςε επιχειριςεισ 

και παραγωγικοφσ φορείσ, και (β) ειςθγιςεισ/ παρεμβάςεισ από ςτελζχθ του Χπουργείου και 

ςτελζχθ τθσ αγοράσ, προερχόμενα, μεταξφ άλλων, τα τμιματα εξαγωγϊν επιχειριςεων από 

διάφορουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ.  

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ατομικισ εργαςίασ (70% και 30% αντίςτοιχα).  
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ΕΟΤ-Μ09: ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΕΤ (32 ϊρεσ) 
                       

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι  

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ γνϊςθ αλλά και θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν  με 

τον υπθρεςιακό χϊρο, τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό, τισ βαςικζσ αρμοδιότθτεσ, 

δράςεισ, ενζργειεσ κακϊσ και τθν οργάνωςθ και λειτουργία των Γραφείων ΟΕΤ αλλά και των 

Μονίμων Ελλθνικϊν Αντιπροςωπειϊν ςτθν ΕΕ και ςε διεκνείσ οικονομικοφσ Οργανιςμοφσ. 

Ρι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ μετά τθ διδαςκαλία του μακιματοσ γνωρίηουν κατ’ αρχάσ το κεςμικό 

πλαίςιο τθσ υπθρεςίασ τουσ, κακϊσ και τισ αρμοδιότθτεσ τουσ, είναι εξοικειωμζνοι/εσν με τον 

υπθρεςιακό χϊρο, τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό και γνωρίηουν τισ δράςεισ, τισ 

ενζργειεσ, κακϊσ και τθν οργάνωςθ και λειτουργία του Γραφείου OEY.  Μακίςτανται, ζτςι,  

ικανοί/εσνα λειτουργιςουν αποτελεςματικά και άμεςα ςτον εργαςιακό τουσ χϊρο τόςο ςτο 

Χπουργείο Εξωτερικϊν όςο και ςτα Γραφεία OEY των πρεςβειϊν.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Φο μάκθμα αυτό περιζχει κζματα που άπτονται κυρίωσ τθσ εργαςίασ των μελλοντικϊν 

Εμπορικϊν Ακολοφκων για τον λόγο αυτό άλλωςτε γίνεται από Εμπορικοφσ Ακόλουκουσ με 

εμπειρία.  Ρι κεματικζσ που αναπτφςςονται είναι: 

1.  Θεςμικό πλαίςιο και υπθρεςιακόσ περιβάλλων χϊροσ 

 Ρργανιςμόσ Χπουργείου Εξωτερικϊν 

 Θεςμικό πλαίςιο Γραφείων ΡΕΧ 

 Εφαρμογι διατάξεων Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Μϊδικα 

 Υυνεργαςία και κακεςτϊσ Μλάδων Χπουργείου Εξωτερικϊν 

 Υχζςεισ και ςυνεργαςία Γραφείων ΡΕΧ και Χπουργείου Εξωτερικϊν γενικότερα με 

λοιπά Χπουργεία , με ζμφαςθ ςτα παραγωγικά. 

 Υυνεργαςία Γραφείων ΡΕΧ με εποπτευόμενουσ από το Χπουργείο Εξωτερικϊν τα 

παραγωγικά Χπουργεία κ.α. Ρργανιςμοφσ Υφνδεςμοι, Επιμελθτιρια, Ενϊςεισ 

Υυνεταιριςμοί, Φράπεηεσ κ.λ.π. κλαδικοί και επιχειρθματικοί φορείσ 

 Υυνεργαςία με ξζνεσ Διπλωματικζσ Αρχζσ και Αντιπροςωπείεσ Διεκνϊν Ρργανιςμϊν 

 Υυνεργαςία με γραφεία Φφπου, ΕΡΦ, ΡΝ κ.α. Ελλθνικζσ Χπθρεςίεσ ςτο Εξωτερικό, 

ομογζνεια και Εκκλθςιαςτικζσ  Αρχζσ 

2.  Γενικι Γραμματεία Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων και Εξωςτρζφειασ  (ΓΓ ΔΟ/ΕΞ) 

 Διάρκρωςθ Μεντρικισ Χπθρεςίασ Χπουργείου Εξωτερικϊν 
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      Αρμοδιότθτεσ Γεν. Δ/νςεων και Χπθρεςιϊν εκτόσ ΓΓ ΔΡΥ &ΕΠ 

 Διάρκρωςθ και  Θεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ ΓΓ ΔΡΥ & ΕΠ 

 Διάρκρωςθ και αρμοδιότθτεσ  Βϋ  Γεν Δ/νςθσ  Διεκνϊν Ρικ. Υχζςεων 

 Διάρκρωςθ και αρμοδιότθτεσ Γεν. Δ/νςθσ  Διεκνοφσ Αναπτυξιακισ Υυνεργαςίασ 

(ΧΔΑΥ) 

  Άξονεσ Δράςθσ ΓΓ ΔΡΥασ & Εξ, ειδικοφ ενδιαφζροντοσ 

 Διμερείσ οικονομικζσ ςυμφωνίεσ  

 Υφγκλθςθ Ξεικτϊν Διυπουργικϊν Επιτροπϊν 

 Σροπαραςκευαςτικζσ ςυςκζψεισ και ςυντονιςμόσ 

 Διαπραγματεφςεισ, κατάρτιςθ, υπογραφι και κφρωςθ οικονομικϊν ςυμφωνιϊν 

 Διμερζσ ςυμβατικό πλαίςιο-Νοιπζσ Υυμφωνίεσ (οικονομικισ βιομθχανικισ, 

τεχνολογικισ  κ.λ.π. ςυνεργαςίασ, προςταςίασ επενδφςεων, αποφυγισ  διπλισ 

φορολογίασ  κ.λ.π.) – Σιςτωτικζσ Διευκολφνςεισ 

 Διεκνείσ Ρικονομικοί Ρργανιςμοί (ECOSOC,  

  UNCTAD, OOSA, FAO, IMO, WIPO, WTO,  ΔΟΦ, κ.λ.π.) 

 Διεκνζσ Γραφείο Εκκζςεων και ΕΧΤΡ. 

 Επιχειρθματικι ανάπτυξθ και ςυνεργαςία 

 Υχεδιαςμόσ και οργάνωςθ επιχειρθματικϊν αποςτόλων ςτο εξωτερικό 

3. Αρμοδιότθτεσ και άξονεσ δράςθσ Γραφείων ΟΕΤ 

 Επιχειρθςιακόσ Υχεδιαςμόσ και Υφςτθμα Διαχείριςθσ Σοιότθτασ 

 Ετιςιοσ προγραμματιςμόσ, ετιςια οικονομικι κλπ. εκκζςεισ. 

 Ζρευνεσ και μελζτεσ αγοράσ, αναλφςεισ και προτάςεισ. 

 Υφνταξθ ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων και ειςιγθςθ κεμάτων. 

 Ενζργειεσ προςζλκυςθσ αλλοδαπϊν επενδφςεων ςτθν Ελλάδα και προϊκθςθσ 

ελλθνικϊν επενδφςεων ςτο εξωτερικό – Ενζργειεσ για κοινι δραςτθριοποίθςθ και 

επενδφςεισ ςε τρίτεσ χϊρεσ. 

 Διαχείριςθ αιτθμάτων ελλθνικϊν επιχειριςεων 

 Σλθροφόρθςθ Ελλινων επιχειρθματιϊν, για τισ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ ςτισ ξζνεσ 

αγορζσ. 

 Σλθροφόρθςθ αλλοδαπϊν επιχειρθματιϊν για τουσ ελλθνικοφσ εξαγωγικοφσ 

κλάδουσ -ενζργειεσ ςτιριξθσ και διεφρυνςθσ τθσ επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ 

 Ενζργειεσ προβολισ και προϊκθςθσ ελλθνικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτο 

εξωτερικό – Διεκνείσ Εκκζςεισ, Υυνζδρια, Θμερίδεσ κλπ. 
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 Ενζργειεσ προβολισ Εκκζςεων, Υυνεδρίων κλπ. ςυναφϊν εκδθλϊςεων που 

διοργανϊνονται ςτθν Ελλάδα. 

 Ενζργειεσ ςτιριξθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ ςε διεκνισ διαγωνιςμοφσ και 

καταςκευαςτικά ζργα. 

 Υυντονιςμόσ δράςθσ με Μεντρικι Χπθρεςία του Χπουργείου Εξωτερικϊν. 

4. Οργάνωςθ και λειτουργία γραφείων ΟΕΤ 

 Φιρθςθ πρωτοκόλλου και αρχείου. 

Διαβακμιςμζνα ζγγραφα και ρθματικζσ διακοινϊςεισ. 

 Διεκπεραίωςθ αλλθλογραφίασ, χειριςμόσ και αρχειοκζτθςθ. 

 Θλεκτρονικι αλλθλογραφία και ΥΘΔΕ. 

 Φιρθςθ βιβλίου υλικοφ και εξοπλιςμόσ Γραφείου. 

 Βιβλιοκικθ και απαιτοφμενο ζντυπο κλπ. πλθροφοριακό υλικό. 

 Θζματα οικονομικισ διαχείριςθσ Θζματα μόνιμου και επιτόπιου προςωπικοφ. 

 

Σρόποσ εξζταςθσ:  Επάρκεια. 

 

ΕΟΤ-Μ10: ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΔΙΚΣΤΑ ΔΙΑΝΟΜΘ , ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΕ (30 ϊρεσ) 
 

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι  

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ γνϊςθ αλλά και θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με 

τουσ όρουσ και τισ, διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται ςτο διεκνζσ εμπόριο και τθ λειτουργία των 

δικτφων διανομισ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Φο μάκθμα αυτό περιζχει κζματα που άπτονται τθσ εργαςίασ των μελλοντικϊν Χπαλλιλων 

ΡΕΧ και κα ςυμβάλει ςτθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθν ορολογία και πρακτικι 

εφαρμογι των όρων του διεκνοφσ εμπορίου  και ςτθν απόκτθςθ των ειδικϊν γνϊςεων και 

δεξιοτιτων τουσ για τθν πλθρζςτερθ υποςτιριξθ τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικϊν 

μικρομεςαίων επιχειριςεων 

Ι. Δίκτυα Διανομισ  

 Ξοντζλα Ειςόδου ςε Πζνεσ Αγορζσ. Σροχποκζςεισ & Δεςμεφςεισ 

 Eμπόδια για τον Ζλλθνα εξαγωγζα  και τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ  

 Διεκνι Δίκτυα Διανομισ. Οζα μοντζλα δικτφων διανομισ 

 Μανάλια διανομισ ανάλογα με προϊόν και εξαγωγικζσ δυνατότθτεσ εξαγωγζα 
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 Υτρατθγικζσ Μάλυψθσ Αγοράσ. Αξιολόγθςθ Ζκταςθσ & Σοιότθτασ Διανομισ 

 Εφρεςθ δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων. Ευκαιριϊν και Απειλϊν 

 Ρλοκλθρωμζνα-Ανεξάρτθτα Δίκτυα. Σροχποκζςεισ & Δεςμεφςεισ 

 Απευκείασ εξαγωγζσ ι Εξαγωγζσ μζςω ενδιάμεςων  

 Αντιπρόςωποι ι Διανομείσ 

 Σροωκθτικζσ Δράςεισ  & τρόποι εμπλοκισ ενδιάμεςων 

 Διαχείριςθ Υυγκροφςεων, κινδφνων, κρίςεων 

 Εμπόδια Εξόδου από μια αγορά 

ΙΙ. Διαδικαςίεσ Διεκνοφσ Εμπορίου  

 Ανακεωρθμζνοι ροι Σαράδοςθσ Εμπορευμάτων Incoterms® 2020 

 Υυνικθ Νάκθ κατά τθ ςφνταξθ Σροςφορϊν & Υυμβάςεων 

 Ευκφνθ Υυναλλαςςομζνων για Ξεταφορά, Εκτελωνιςμό & Αςφάλιςθ 

Εμπορευμάτων 

 Εκτελωνιςτικζσ διαδικαςίεσ  

 Οζοσ Ενωςιακόσ Μοινοτικόσ Φελωνειακόσ Μϊδικασ   

 Φορτωτικά ζγγραφα, αςφαλιςτιρια & πιςτοποιθτικά καταγωγισ 

 Ηθτιματα παράδοςθσ-μεταφοράσ 

 Θλεκτρονικζσ Φελωνειακζσ Διαδικαςίεσ. Θλεκτρονικι υποβολι τθσ Διαςάφθςθσ 

ςτθν εξαγωγι 

 Απλουςτευμζνεσ Διαδικαςίεσ ςτθν εξαγωγι 

 Διλωςθ τθσ Ματαγωγισ - Σιςτοποιθτικό Ματαγωγισ EUR 1 

 Σιςτοποιθτικό Ελεφκερθσ Μυκλοφορίασ ATR 

 Διακίνθςθ των Εμπορευμάτων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

 Μοινοτικόσ Χαρακτιρασ Εμπορευμάτων – (T2L, T2LF)  

 Υυναλλαγζσ με τα Ειδικά Φορολογικά Εδάφθ 

 Δθλωτικζσ Χποχρεϊςεισ ςτισ Ενδοκοινοτικζσ Σαραδόςεισ – Σαραδείγματα 

 Ανακεφαλαιωτικόσ Σίνακασ (LISTING) 

 INTRASTAT 

 Ενδοκοινοτικζσ & Διεκνείσ Φριγωνικζσ Υυναλλαγζσ – Σαραδείγματα 

 Μακεςτϊσ προςωρινϊν εξαγωγϊν (πχ δείγματα ςε διεκνείσ εκκζςεισ) 

ΙΙΙ. υναλλαγζσ Διεκνοφσ Εμπορίου 

 Διεκνείσ Διακανονιςμοί & Φρόποι Σλθρωμισ. Μριτιρια Επιλογισ  

 Διαχείριςθ Τίςκου&Διαχείριςθ Μινδφνων Σλθρωμισ 

 Υφγκριςθ Cash in Advance Cash on Delivery 
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 Φραπεηικι Ξεςολάβθςθ ςτισ Διεκνείσ Υυναλλαγζσ 

 Διακανονιςμοί ζναντι Εγγράφων 

 Bank Payment Obligation 

 Ενζγγυοσ Σίςτωςθ, Φραπεηικι Εγγυθτικι, Υυναλλαγματικι , Γραμμάτιο ςε Διαταγι , 

Χποςχετικι Επιςτολι 

 Αςφάλιςθ Εξαγωγικϊν Σιςτϊςεων. Ρ.Α.Ε.Σ. - Μαλυπτόμενοι Μίνδυνοι 

 Εξαγωγικό Factoring   

 Επίλυςθ διαφορϊν (Υυμβάςεισ, Διαμεςολάβθςθ, Φορείσ) 

 

Σρόποσ εξζταςθσ:  Γραπτι εξζταςθ (Φάκελοσ περίπτωςθσ).  

 

ΕΟΤ-Μ11: ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (16 ϊρεσ) 
 

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι  

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν-τριϊν με τα κίνθτρα και τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ κρατικισ αναπτυξιακισ βοικειασ που παρζχουν τα κράτθ-μζλθ του 

ΡΡΥΑ ςε φτωχότερεσ χϊρεσ. 

Ξετά τθ διδαςκαλία του μακιματοσ οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα είναι εξοικειωμζνοι/εσ με τα 

κίνθτρα και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κρατικισ αναπτυξιακισ βοικειασ που παρζχουν τα 

κράτθ-μζλθ του ΡΡΥΑ ςε φτωχότερεσ χϊρεσ και κα είναι ικανοί/ζσ να χειριςτοφν κζματα 

αναπτυξιακισ βοικειασ. Για τον λόγο αυτό ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθ διμερι ελλθνικι 

κρατικι αναπτυξιακι βοικεια, θ οποία αςκείται πλζον ςτθ χϊρα μασ μία δεκαετία (1996-

2006). Άλλωςτε ςτθ διαχείριςθ τθσ τελευταίασ εμπλζκονται ςε μεγάλο βακμό οι εμπορικοί 

ακόλουκοι – απόφοιτοι τθσ ΕΥΔΔΑ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ  

Φο μάκθμα περιλαμβάνει τισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Ιςτορία τθσ αναπτυξιακισ βοικειασ: Από το Υχζδιο Ξάρςαλ μζχρι ςιμερα 

  Διμερισ και Σολυμερισ Βοικεια 

 Μίνθτρα των Δωρθτϊν 

 H Δεςμευμζνθ Boικεια 

 Ρι Ξθ Μυβερνθτικζσ Ρργανϊςεισ και το Μράτοσ 

 Ηθτιματα διαχείριςθσ 

 O Υυντονιςμόσ των Δωρθτϊν 
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 H αποτελεςματικότθτα τθσ βοικειασ 

 H αρχι τθσ αιρεςιμότθτασ τθσ βοικειασ 

 H ιδιωτικοποίθςθ τθσ βοικειασ 

 H ελλθνικι κρατικι αναπτυξιακι βοικεια 

 To EΥΡΑΒ 

 Διαςφνδεςθ διμεροφσ και πολυμεροφσ βοικειασ 

 Ρι μεγάλεσ προκλιςεισ για το μζλλον 

 

Σρόποσ Εξζταςθσ:  Επάρκεια.  

 

ΕΟΤ-Ε01 Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ:  ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΕΩΝ (8 ϊρεσ) 
 
κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι 

Υκοπόσ του ειδικοφ εργαςτθρίου είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν με τισ 

πρακτικζσ και τισ τεχνικζσ διαπραγμάτευςθσ ςτα ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα εν όψει λιψθσ 

αποφάςεων, ϊςτε να μποροφν να παρζμβουν ενεργά ςτθν προϊκθςθ των εκνικϊν κζςεων και 

ςυμφερόντων. Φο εργαςτιριο περιλαμβάνει διαλζξεισ και προςομοίωςθ διαπραγμάτευςθσ επί 

νομοκετικισ πρόταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθν εφαρμογι τθσ από τα κράτθ μζλθ. 

Υτόχοσ είναι οι απόφοιτοι/εσ τθσ ΕΥΔΔΑ να μποροφν να οργανϊςουν και να φζρουν ςε πζρασ 

με επιτυχία μια αποτελεςματικι ςτρατθγικι επιρροισ, με βάςθ τθ γνϊςθ τουσ για τα 

πρόςωπα και τθ διαδικαςία ςε ποικίλα περιβάλλοντα, ευρωπαϊκά και διεκνι, και να διεξάγουν 

μια αποτελεςματικι διαπραγμάτευςθ.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

1. Φα Βαςικά Σροςδιοριςτικά Υτοιχεία τθσ Διαπραγμάτευςθσ των Οομοκετικϊν Σράξεων τθσ 

Ζνωςθσ 

1.1 Φο Θεματικό Σεδίο τθσ Διαπραγμάτευςθσ  

1.2 Θ Φυπολογία των υπό Διαπραγμάτευςθ Οομοκετικϊν Σράξεων 

1.3 Θ Φφςθ και τα Ξζρθ τθσ Διαπραγματευτικισ Διαδικαςίασ 

2. Ρι Φάςεισ τθσ Διαπραγμάτευςθσ των Οομοκετικϊν Σράξεων τθσ Ζνωςθσ 

2.1 Θ Σροπαραςκευαςτικι Φάςθ  

2.2 Θ Διαπραγματευτικι Φάςθ  

2.3 Θ Φάςθ τθσ Εκτζλεςθσ και Εφαρμογισ των Οομοκετικϊν Σράξεων 
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Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια.  

 

ΕΟΤ-Ε02 ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΡΓΩΝ (19 ϊρεσ) 
 

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι  

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

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

χρθματοδότθςθσ 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/ςτριϊν με τθ 

ςφνταξθ Φεχνικϊν Δελτίων Ζργου και υποζργων. Σαρουςιάηονται οι διαδικαςίεσ 

υποβολισ και ζνταξθσ ζργων κακϊσ και οι εμπλεκόμενοι φορείσ. 

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

διατφπωςθ προτάςεων και τθ ςφνταξθ προκθρφξεων για τθν υλοποίθςθ ζργων ςτισ 

υπθρεςίεσ τουσ. Ειδικότερα, αναπτφςςεται το εκνικό κεςμικό πλαίςιο και οι  οδθγίεσ 

τθσ Ε.Ε. και αναλφονται οι βαςικζσ παράμετροι, οι ενότθτεσ, οι όροι και γενικότερα το 

περιεχόμενο των προκθρφξεων για όλεσ τισ κατθγορίεσ ζργων. Επίςθσ, αναλφονται 

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/ςτριϊν με τθ ςφνταξθ 

ςυμβάςεων για τθν υλοποίθςθ ζργων. Ειδικότερα, αναπτφςςεται το κεςμικό πλαίςιο 

και αναλφονται οι βαςικζσ παράμετροι, οι ενότθτεσ, οι όροι κλπ που πρζπει να 

περιζχουν οι ςυμβάςεισ υλοποίθςθσ όλων των κατθγοριϊν ζργων. Επίςθσ, δίνονται και 

αναλφονται οι οδθγίεσ ςφνταξθσ των ςυμβάςεων, ανά κατθγορία ζργου. 

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

Ειδικότερα, αναπτφςςονται κζματα για τθ αξιολόγθςθ όλων των κατθγοριϊν ζργων, 

κακϊσ και όλα τα κζματα ςχετικά με μεκόδουσ και διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ των 

ζργων, ςφμφωνα και με το  εκνικό κεςμικό πλαίςιο, αλλά και τιε οδθγίεσ και 

αποφάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κ.λ.π. 

1θ ενότθτα 

 Υφνταξθ Φεχνικϊν Δελτίων Ζργου και υποζργων 
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 Διαδικαςίεσ υποβολισ ζργων 

 Διαδικαςίεσ ζνταξθσ ζργων  

 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  

4θ ενότθτα 

 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: Γραπτι εξζταςθ (Φάκελοσ περίπτωςθσ).  

 

 

ΕΟΤ-Ε03 ΕΝΙΧΤΘ ΚΡΙΣΙΚΘ ΚΕΨΘ (εργαςτιριο) (12 ϊρεσ) 
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ γνωριμία των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τουσ βαςικοφσ 

κανόνεσ του ορκοφ λόγου, και ςυγκεκριμζνα με 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 
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μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα είναι ςε κζςθ α) 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, όπωσ θ 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», ad hominem 

επιχειρθματολογίεσ 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. ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΑΚΘΘ 

 

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. 

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 
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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.9 

                                                 
9
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. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΚΤΚΛΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ  
ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 
 

Βϋ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ 

  

 ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ 202 

ΕΡY-E03 
ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΠΕΟΩΟ ΕΣΕΟΔΧΥΕΩΟ/ ΣΤΡΥΕΝΜΧΥΘ ΜΑΙ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ 

ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΩΟ ΥΧΕΔΙΩΟ 
22 

ΕΡΧ-Ε04 ΦΕΧΟΙΜΘ ΔΙΑΣΤΑΓΞΑΦΕΧΥΕΩΟ & ΕΣΙΝΧΥΘ ΥΧΓΜΤΡΧΥΕΩΟ 16 

ΕΡΧ-Ε05 
ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΕΥ ΔΘΞΡΥΙΕΥ ΥΧΕΥΕΙΥ – ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΕΙΜΡΟΑΥ ΧΩΤΑΥ 

(Branding) 
22 

ΕΡΧ-Ε06 ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΑΤΡΧΥΙΑΥΕΩΟ 20 

ΕΡΧ-Ε07 ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΣΤΑΜΦΙΜΘ 16 

ΕΡΧ-Ε08 ΕΘΙΞΡΦΧΣΙΑ 7 

ΕΡY-E09 ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΕΥ ΞΕΝΕΦΘΥ ΜΑΙ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘΥ ΑΓΡΤΩΟ 34 

ΕΡΧ-Ε10 ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΡΧ ΜΑΙ ΣΤΡΠΕΟΙΜΡΧ ΔΙΜΑΙΡΧ 9 

ΕΡΧ-Ε13 ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΧΣΡΘΕΥΕΩΟ/ ΕΤΓΑΥΙΑΜΩΟ ΗΘΦΘΞΑΦΩΟ ΓΙΑ ΥΦΕΝΕΧΘ ΡΕΧ 28 

ΕΡΧ-Ε14 ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ 24 

 ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ 39 

ΕΡΧ-Ε11 ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΘΓΞΕΟΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ ΥΦΡ ΔΙΑΔΙΜΦΧΡ 18 

ΕΡΧ-Ε12 ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΜΑΙ ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘ ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΙΑ ΔΕΔΡΞΕΟΩΟ  21 

 ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 66 

ΕΡΧ-ΠΓ01 ΑΓΓΝΙΜΑ 33 

ΕΡΧ-ΠΓ02 ΓΑΝΝΙΜΑ ι ΓΕΤΞΑΟΙΜΑ 33 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Β’ ΚΤΚΛΟΤ 307 

 
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  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βϋ ΚΤΚΛΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ  

Υτο πλαίςιο του βϋ κφκλου εξειδίκευςθσ το πρόγραμμα εμβακφνει ςε κζματα που αφοροφν 

ςτο επαγγελματικό πεδίο των υπαλλιλων Ρικονομικϊν και Εμπορικϊν Χποκζςεων.  Φα 

εργαςτιρια αφοροφν και τουσ τρείσ άξονεσ του προγράμματοσ όπωσ ςτθν αϋ Ειδικι Φάςθ 

Εξειδίκευςθσ. Άπτονται κυρίωσ πρακτικϊν κεμάτων όπωσ: 

 Θζματα που αφοροφν τθν προςζλκυςθ και αξιολόγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων  

 Εξαγωγικό μάρκετινγκ  

 Φεχνικζσ διαπραγματεφςεων και επίλυςθσ ςυγκροφςεων  

 Φεχνικζσ παρουςιάςεων  

 Θζματα διπλωματικισ πρακτικισ και εκιμοτυπίασ 

 Ξεκοδολογίεσ μελζτθσ και αξιολόγθςθσ αγορϊν  

Ματά τθ διάρκεια του κφκλου αυτοφ πραγματοποιοφνται επίςθσ και εργαςτιρια με κζματα 

που αφοροφν ςτθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν, τα οποία ςυμπλθρϊνουν τισ κεματικζσ 

του αϋ κφκλου ειδικισ φάςθσ ςπουδϊν και τθν πρακτικι εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν. 

 

4.2  ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 

τόχοσ του βϋ κφκλου ειδικισ φάςθσ ςπουδϊν είναι θ περαιτζρω εμβάκυνςθ των 

επιμζρουσ κεματικϊν αντικειμζνων του κφκλου μακθμάτων, μζςα από τθν ενεργό 

ςυμμετοχι των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, κατά τθν παρουςίαςθ ατομικϊν ι/και ομαδικϊν 

εργαςιϊν και μελζτθσ και επεξεργαςίασ φακζλων και τισ ςυηθτιςεισ που επακολουκοφν.  

 
4.3 ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι    

 Υκοπόσ του μακιματοσ ςτον β’ κφκλο τθσ Ειδικισ Φάςθσ Υπουδϊν είναι θ πρακτικι πλζον 

επαφι των ςπουδαςτϊν με τθ γλϊςςα και θ ολοκλιρωςθ τθσ κάλυψθσ ειδικϊν γλωςςικϊν 

δεξιοτιτων επαγγελματικοφ τφπου ςε κζματα που άπτονται των γνωςτικϊν αντικειμζνων του 

Φμιματοσ Χπαλλιλων Ρικονομικϊν και Εμπορικϊν Χποκζςεων. Θ μεγαλφτερθ ζμφαςθ δίνεται 

ςτθ ςθμαςιολογικι και διερευνθτικι διάςταςθ τθσ γλϊςςασ μζςω μικρϊν εργαςιϊν και 

πρακτικισ εξάςκθςθσ.  

 Δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ του πνεφματοσ τθσ άμιλλασ και τθσ ςυνεργαςίασ 

λόγω τθσ αυξθμζνθσ πολυπλοκότθτασ των κεμάτων που καλοφνται να διαχειριςτοφν μζςω 

ομαδικϊν δραςτθριοτιτων, όπωσ είναι οι τεχνικζσ διαπραγματεφςεων, θ επίλυςθ 

ςυγκροφςεων και κζματα που άπτονται του επαγγελματικοφ πεδίου των Χπαλλιλων 

Εμπορικϊν και Ρικονομικϊν Χποκζςεων. Ρι επικοινωνιακζσ αλλά και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 
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είναι βαςικά ςτοιχεία για τον ρόλο που παίηει ο Χπάλλθλοσ Εμπορικϊν και Ρικονομικϊν 

Χποκζςεων, κακϊσ είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία με ξζνεσ Διπλωματικζσ Αρχζσ και 

Αντιπροςωπείεσ Διεκνϊν Ρργανιςμϊν. Θ οργάνωςθ Επιχειρθματικϊν Αποςτολϊν ςτο 

εξωτερικό κακιςτοφν τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ ωσ απαραίτθτο εργαλείο για τθ διεκπεραίωςι 

τουσ.  

 Ρι Διεκνείσ Εκκζςεισ, τα Υυνζδρια, οι Εκκεςιακζσ Εκδθλϊςεισ του εξωτερικοφ είναι μερικά 

από τα διαφορετικά γλωςςικά πλαίςια, ςτα οποία πρζπει να κινείται ο Χπάλλθλοσ Εμπορικϊν 

και Ρικονομικϊν Χποκζςεων και τα οποία απαιτοφν γλωςςικι εγριγορςθ και ευελιξία, ϊςτε 

να είναι αποτελεςματικά ωσ προσ τθν οικονομικι πολιτικι τθσ Ελλάδασ με τον υπόλοιπο 

κόςμο. Φζλοσ, θ επαφι με τον Απόδθμο Ελλθνιςμό είναι ζνα από τα βαςικά ςτοιχεία τα οποία 

πρζπει να ενιςχυκοφν ςτον Χπάλλθλο Εμπορικϊν και Ρικονομικϊν Χποκζςεων, προκειμζνου 

να καλλιεργθκοφν ςχζςεισ ενότθτασ χωρίσ ταυτόχρονα να κίγονται οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε 

χϊρασ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ  

Θ επαφι με τθν ξζνθ γλϊςςα γίνεται: 

 με ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων μζςω του προγραμματιςμοφ 

δραςτθριοτιτων, τθσ κατανόθςθσ λιψθσ αποφάςεων και τθσ επεξεργαςίασ ιδεϊν. 

 με περαιτζρω ανάπτυξθ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων προφορικισ και γραπτισ 

επικοινωνίασ επαγγελματικοφ τφπου (παρουςίαςθ κζματοσ, αίτθςθ, ανακοίνωςθ, 

περίλθψθ, αναφορά, νόμοι, πρακτικά, ενθμερωτικά δελτία). 

 με εμβάκυνςθ και ανάλυςθ κεματικϊν αντικειμζνων του βϋκφκλου ειδικισ φάςθσ 

ςπουδϊν και εκπόνθςθ εργαςιϊν των ςπουδαςτϊν. 

 με προςομοίωςθ παρουςίαςθσ του κακθμερινοφ προγράμματοσ εργαςίασ του 

Χπαλλιλου Ρικονομικϊν και Εμπορικϊν Χποκζςεων. 

 Φεχνικζσ και Σαρουςίαςθ Ρμιλίασ. 

 Υφνταξθ Σροςκλιςεων για Εκκζςεισ και Υυνζδρια. 

 Ξελζτθ ξενόγλωςςθσ αρκογραφίασ ςχετικι με τα κζματα ενδιαφζροντοσ του τμιματοσ. 

Θ Διπλωματία, το Διεκνζσ Ρικονομικό Υφςτθμα, τα ηθτιματα Ρικονομικισ Εξωτερικισ 

Σολιτικισ, θ Ρργάνωςθ Εκκεςιακϊν και Υυνεδριακϊν Εκδθλϊςεων και οι Δθμόςιεσ Υχζςεισ 

είναι κάποιοι από τουσ άξονεσ, τα κζματα των οποίων χρθςιμοποιοφν οι διδάςκοντεσ ςτθν 

ξζνθ γλϊςςα και ςτοχεφουν ςε ζνα διττό ρόλο: 

      1.   ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων γραπτισ επικοινωνίασ: 

 με μεταφραςτικι άςκθςθ (ευκεία και αντίςτροφθ) κειμζνων από πρωτότυπεσ πθγζσ. 
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 με τθν ανάπτυξθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων προφορικισ και γραπτισ επικοινωνίασ 

επαγγελματικοφ τφπου όπωσ ςφνταξθ αίτθςθσ, ανακοίνωςθσ, περίλθψθσ, αναφοράσ, 

πρακτικϊν, ενθμερωτικϊν δελτίων. 

 με τθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με βαςικζσ ζννοιεσ και όρουσ του χϊρου τθσ 

διεκνοφσ διπλωματίασ, των δθμοςίων ςχζςεων, του διεκνοφσ εμπορικοφ δικαίου, των 

ευρωπαϊκϊν κεςμϊν που αφοροφν ςτθν επιχειρθματικότθτα και τθν ευρωπαϊκι οικονομικι 

πολιτικι. 

2.  ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων προφορικισ επικοινωνίασ: 

 με διαδραςτικζσ αςκιςεισ μζςα ςε μικρζσ ι μεγαλφτερεσ ομάδεσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ 

τθσ ζκφραςθσ. 

 με προςομοίωςθ ςυνεντεφξεων με ςτόχο τθ μορφοποίθςθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων. 

 με αςκιςεισ προςομοίωςθσ ςτισ τεχνικζσ διαπραγματεφςεων με ςτόχο τθν ανάπτυξθ 

επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων. 

 με παρουςιάςεισ ειδικϊν κεμάτων με ςτόχο τθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ. 

 με προςομοίωςθ παρουςίαςθσ του κακθμερινοφ προγράμματοσ εργαςίασ του 

Χπαλλιλου Εμπορικϊν και Ρικονομικϊν Χποκζςεων. 

Αναλυτικότερα, τα κεματικά πεδία από τα οποία καλλιεργείται τόςο ο γραπτόσ όςο και ο 

προφορικόσ λόγοσ αντλοφνται από τθν παρακάτω κεματολογία: 

 Διεκνισ Σολιτικι Ρικονομία. 

 Διεκνζσ Ρικονομικό Υφςτθμα. 

 Ρικονομικι Διπλωματία. 

 Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Διπλωματίασ. 

 Θ Επιχειρθματικι Δραςτθριότθτα τθσ Ελλάδασ ςτο εξωτερικό. 

 Υφςτθμα Επενδφςεων και Ελλθνικι Εξωτερικι Σολιτικι. 

 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Ελλθνικι Εξωτερικι Σολιτικι. 

 Ρι Δθμόςιεσ Υχζςεισ ωσ Ξζςο Επικοινωνίασ για τουσ Χπαλλιλουσ Εμπορικϊν και 

Ρικονομικϊν Χποκζςεων. 

 Ρικονομικι ολοκλιρωςθ ςτθ GATT και ςτον ΡΡΥΑ. 

 Μοινοτικά προγράμματα και Μοινοτικζσ Ρδθγίεσ. 

 Φεχνικζσ Διαπραγματεφςεων και Ηθτιματα Εκιμοτυπίασ. 

 
4.4 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 Αξιοποιείται θ ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία που χρθςιμοποιείται για το ςφνολο των 

μακθμάτων του Φμιματοσ. Θ βαςικι ορολογία για κάκε κεματικό πεδίο αποδελτιϊνεται από 
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τον Φφπο και τισ Επίςθμεσ Ευρωπαϊκζσ και Διεκνείσ Εκδόςεισ και χρθςιμοποιείται ωσ αυκεντικό 

υλικό προσ επεξεργαςία. Φαυτόχρονα, χρθςιμοποιοφνται τα θλεκτρονικά αρχεία Χπουργείων 

τα οποία ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τα προσ μελζτθ κζματα κακϊσ και οι αντίςτοιχοι ευρωπαϊκοί 

και διεκνείσ διαδικτυακοί τόποι. 

 

4.5 ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ 

 

ΕΟΤ-Ε03: ΠΡΟΕΛΚΤΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΧΕΔΙΩΝ (22 ϊρεσ) 

 

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι  

Υκοπόσ του εργαςτθρίου είναι τα υποψιφια ςτελζχθ των υπθρεςιϊν οικονομικισ 

διπλωματίασ και Εξωςτρζφειασ, ςτο πλαίςιο  των αρμοδιοτιτων τουσ, να ανταποκρικοφν 

ικανοποιθτικά ςτον τομζα προςζλκυςθσ αλλοδαπϊν επενδφςεων ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και 

ςτθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ ελλθνικϊν και ξζνων επιχειριςεων 

τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. 

Ειδικότερα, ςτόχοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν με κζματα όπωσ: 

1. H αναλυτικι μελζτθ του νομοκετικοφ πλαιςίου εγκατάςταςθσ και χρθματοδότθσ    – 

επιδότθςθσ μιασ άμεςθσ ξζνθσ επζνδυςθσ  

2. Θ ενθμζρωςθ και διευκόλυνςθ των δυνθτικϊν επενδυτϊν ςε όλα τα ςτάδια  

υλοποίθςθσ μιασ επζνδυςθσ ςτθν Ελλάδασ  

3. Θ ςυγκριτικι κεϊρθςθ των πολιτικϊν προςζλκυςθσ και προϊκθςθσ των  επενδφςεων 

ςτισ ανταγωνίςτριεσ με τθν Ελλάδα χϊρεσ 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ  

Φο εργαςτιριο περιλαμβάνει κζματα επενδφςεων και ςυγκεκριμζνα αναπτφςςονται οι 

παρακάτω ενότθτεσ: 

1 Οριςμόσ τθσ Επζνδυςθσ 

 Υχζδιο επζνδυςθσ  

 Διακρίςεισ των ςχεδίων επζνδυςθσ 

 Μοινωνικό-οικονομικζσ επιπτϊςεισ επενδφςεων 

 Ματθγορίεσ επενδυτικϊν μελετϊν 

2 Ξζνεσ επενδφςεισ ςτθν Παγκόςμια Οικονομία και ςτθν Ελλάδα 

 διεκνείσ τάςεισ 

 χαρακτθριςτικά των ξζνων επενδφςεων 
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 κατάταξθ προςδιοριςτικϊν παραγόντων πραγματοποίθςθσ μιασ επζνδυςθσ 

 κριτιρια επιλογισ του τόπου εγκατάςταςθσ μιασ επζνδυςθσ 

 κετικοί και αρνθτικοί παράγοντεσ ςτθ λιψθ απόφαςθσ υλοποίθςθσ μιασ επζνδυςθσ 

      3.   Διαμόρφωςθ – ανάλυςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ 

 Θεςμικό πλαίςιο 

 Ξορφζσ κινιτρων 

 Επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ και φορείσ 

 Διαδικαςία παροχισ επενδυτικϊν κινιτρων 

     4.   Μζτρα προςζλκυςθσ επενδφςεων 

 Υτόχοι 

 Σολιτικζσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων 

 Μίνθτρα 

 Διοικθτικόσ ζλεγχοσ 

    5.   υγκριτικι κεϊρθςθ πολιτικϊν προςζλκυςθσ επενδφςεων 

 Φορείσ προςζλκυςθσ (Ελλάδα- ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ) 

 Ελλθνικι Εταιρεία Εξωτερικοφ Εμπορίου και Επενδφςεων (Enterprise Greece) 

Ανταγωνιςτικότθτα και επενδφςεισ 

 Δθμόςιοσ τομζασ και επενδφςεισ 

    6.   Αρχζσ αξιολόγθςθσ επενδυτικϊν προγραμμάτων 

 Ζλεγχοσ ςκοπιμότθτασ και βιωςιμότθτασ 

 Σεριγραφι επενδυτικοφ φορζα 

 Μλαδικι ανάλυςθ 

 Ρικονομικι ανάλυςθ 

 

Μεκοδολογικι προςζγγιςθ 

Φα μακιματα του εργαςτθρίου γίνονται με διαλζξεισ και με πρακτικι εκπαίδευςθ των 

ςπουδαςτϊν ςτο Χπουργείο Εξωτερικϊν από Υτελζχθ που καλφπτουν κζματα  του τομζα των 

αλλοδαπϊν επενδφςεων ςτθν χϊρα μασ. 

 

Σρόποσ εξζταςθσ:  Εξζταςθ ςε φάκελο προςζλκυςθσ – αξιολόγθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου. 
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ΕΟΤ-Ε04: ΣΕΧΝΙΚΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΕΩΝ &  ΕΠΙΛΤΘ ΤΓΚΡΟΤΕΩΝ (16 ϊρεσ) 
 

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι  

Υκοπόσ του εργαςτθρίου είναι να βελτιϊςει τισ διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ των 

ςπουδαςτϊν. 

Ξετά το εργαςτιριο αυτό οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ζχουν βελτιϊςεισ τισ διαπραγματευτικζσ 

ικανότθτεσ και κα ζχουν τθν ευκαιρία να: 

 Σροβλθματιςτοφν για τθν ζννοια και τθ ςθμαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ 

 Αναγνωρίςουν διαφορετικοφσ τρόπουσ προςζγγιςθσ τθσ διαπραγμάτευςθσ και να 

ςυηθτιςουν κριτιρια επιλογισ μεταξφ τουσ 

 Αναλφςουν ςθμαντικζσ τεχνικζσ πτυχζσ τθσ διαπραγμάτευςθσ 

 Εξαςκθκοφν ςτθν πρακτικι εφαρμογι των ςυμπεραςμάτων του εργαςτθρίου 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ  

Φο εργαςτιριο αυτό βαςίηεται μόνο ςε άςκθςθ προςομοίωςθσ που γίνεται ςε όλουσ τουσ 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, ανεξαρτιτωσ Φμθμάτων εξειδίκευςθσ.   

Σεριλαμβάνει τα παρακάτω: 

Ι.  Ειςαγωγικι άςκθςθ: Άςκθςθ διαπραγμάτευςθσ ςε μικρζσ ομάδεσ 

I. Θεωρθτικό πλαίςιο – Σρόποι προςζγγιςθσ: Φρόποι προςζγγιςθσ τθσ διαπραγμάτευςθσ 

II. Θ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ  

III. Εξάςκθςθ: Εξάςκθςθ ςτθ διαπραγμάτευςθ – προετοιμαςία και διεξαγωγι 

διαπραγμάτευςθσ, αναςκόπθςθ και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

 

Μεκοδολογικι προςζγγιςθ 

Φο εργαςτιριο αυτό βαςίηεται κυρίωσ ςτθν άςκθςθ προςομοίωςθσ, αφοφ βζβαια ζχει γίνει 

ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ διαπραγματεφςεισ.  Γίνεται επίςθσ χριςθ βίντεο με διαπραγμάτευςθ, 

τθν οποία ςυηθτοφν και ςχολιάηουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ με τουσ ειςθγθτζσ.   

 

Σρόποσ εξζταςθσ:  Επάρκεια 
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ΕΟΤ-Ε05: ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΔΘΜΟΙΕ ΧΕΕΙ (22 ϊρεσ) 
 

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι  

Υκοπόσ του εργαςτθρίου είναι να γνωρίςουν οι Χπάλλθλοι ΡΕΧ , τθ ςπουδαιότθτα του 

ρόλου των Δθμοςίων Υχζςεων ςτθν άςκθςθ του Επαγγζλματόσ τουσ, ςε ζνα απαιτθτικό και 

διαρκϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  

Ξετά τθ διδαςκαλία του εργαςτθρίου αυτοφ οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ είναι ςε κζςθ να 

κατανοιςουν τθ ςπουδαιότθτα του ρόλου των Δθμοςίων Υχζςεων ςτθν άςκθςθ του 

Επαγγζλματόσ τουσ, ςε ζνα απαιτθτικό και διαρκϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Είναι ςε κζςθ 

επίςθσ να ερευνοφν, να ςχεδιάηουν, να υλοποιοφν και να αξιολογοφν διάφορα ειδικά γι’ 

αυτοφσ ετιςια προγράμματα Δθμοςίων Υχζςεων που απευκφνονται ςε «ομάδεσ» 

Επιχειρθματιϊν, Ξ.Ξ.Ε., Σολιτικϊν, Σολιτιςτικϊν, Εκπαιδευτικϊν, Θρθςκευτικϊν, Μοινωνικϊν 

λειτουργϊν-φορζων κ.α.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ  

Ματά τθ διάρκεια των διαλζξεων κα εξεταςκοφν, αναλυκοφν και ςυηθτθκοφν οι παρακάτω 

κεματικζσ: 

1. Ρι Δθμόςιεσ Υχζςεισ ωσ επικοινωνία. Υχζςεισ με επιχειριςεισ, παραγωγικοφσ φορείσ τα 

ΞΞΕ και το Διαδίκτυο 

2. Lobbies  

3. Δθμόςιεσ Υχζςεισ και  Μοινι Γνϊμθ 

4. Θ ανάγκθ και θ χριςθ τθσ ζρευνασ ςτισ Δθμόςιεσ Υχζςεισ 

5. Φο κοινό των Δθμοςίων Υχζςεων (publics) 

6. Σροςδιοριςμόσ ςτόχων.  Ειδικόσ προχπολογιςμόσ Δθμοςίων Υχζςεων. Ρργάνωςθ-

Υχεδιαςμόσ Υτρατθγικισ. Χρονοδιάγραμμα ετιςιου προγράμματοσ Δθμοςίων Υχζςεων. 

Χλοποίθςθ προγράμματοσ. Αξιολόγθςθ αποτελζςματοσ. 

7. Σαραγωγι θλεκτρονικοφ , οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και εντφπων 

8. Ρργάνωςθ και τιρθςθ αρχείου 

9. Ρργάνωςθ διαφόρων εκδθλϊςεων (Υυνεδρίου-Υυμποςίου-Θμερίδασ, Εκκζςεων,  

Επίςκεψθσ – Δεξίωςθσ - Εγκαινίων, Επίςκεψθσ Αξιωματοφχων Υυνζντευξθσ Φφπου.) 

10. Μϊδικασ Δεοντολογίασ.  

11. Χορθγίεσ 

12. Επίλυςθ Μρίςεων 

13. Υυμμετοχι ςε ςυμβοφλιο 
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14. Ξελζτεσ περιπτϊςεων 

 

Μεκοδολογικι προςζγγιςθ 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει μια ςειρά διαλζξεων, οι οποίεσ αναφζρονται ςε βαςικά ηθτιματα 

δθμοςίων ςχζςεων.  Υτα πλαίςια του μακιματοσ αυτοφ οργανϊνονται και επιςκζψεισ ςε 

Σρεςβείεσ ξζνων χωρϊν ςτθν Ελλάδα ι καλοφνται μζλθ ξζνων διπλωματικϊν αποςτολϊν, 

κακϊσ και ςτελζχθ επιχειριςεων ι παραγωγικϊν φορζων για να μιλιςουν ςτουσ 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ.Ξε αυτό τον τρόπο οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ζρχονται ςε επαφι με μζλθ των 

ξζνων αντιπροςωπειϊν ςτθ χϊρα μασ και αντιλαμβάνονται τον τρόπο προςζγγιςθσ των 

κεμάτων που αφοροφν τον κλάδο τουσ. 

 

Σρόποσ εξζταςθσ: Επάρκεια   

 

ΕΟΤ-Ε06: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΑΡΟΤΙΑΕΩΝ (20 ϊρεσ) 
 

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι 

Υτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ, πολφ ςυχνά, τα ςτελζχθ ΡΕΧ καλοφνται να 

προετοιμάςουν παρουςιάςεισ ποικίλων κεμάτων, που ςχετίηονται με τα ηθτιματα που 

πραγματεφονται ι/και για κζματα για τα οποία ζχει ενδιαφζρον θ ελλθνικι εξωςτρεφισ 

κοινότθτα (π.χ. παρουςίαςθ δράςεων Χπουργείου, παρουςίαςθ οικονομίασ χϊρασ 

διαπίςτευςθσ, παρουςίαςθ επιμζρουσ κλάδων οικονομίασ κλπ). Φο κοινό τουσ περιλαμβάνει 

δρϊντεσ ςτθν εγχϊρια αγορά ι ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ, ομολόγουσ αντίςτοιχων 

υπθρεςιϊν ι οργανιςμϊν, τθν πολιτικι και υπθρεςιακι θγεςία του ΧΣΕΠ, ακόμα και 

ςυναδζλφουσ. 

Υτόχοσ του εργαςτθρίου είναι να προετοιμάςει τουσ/τισ ςπουδαςτζσ/τριεσ για αποτελεςματικι 

ομιλία ενϊπιον διαφορετικϊν κοινϊν, ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ και γλϊςςεσ, με ι χωρίσ τθ 

χριςθ τεχνικϊν μζςων .  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ  

Φο εργαςτιριο, περιλαμβάνει κζματα όπωσ:  

 Δεξιότθτεσ επικοινωνίασ  

 Φα βαςικά: γνϊςθ του κζματοσ, των ςυνκθκϊν τθσ παρουςίαςθσ, του κοινοφ που κα 

παρακολουκιςει 
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 Υχεδίαςθ δομισ παρουςίαςθσ και εντοπιςμόσ των κφριων μθνυμάτων που επιδιϊκει 

να επικοινωνιςει ςτο κοινό   

 Αξιοποίθςθ εργαλείων παρουςίαςθσ/οπτικϊν και ακουςτικϊν μζςων (MS Powerpoint 

κ.α.) 

 Δοκιμι 

 Σροετοιμαςία για το χειρότερο ςενάριο και ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 Εμφάνιςθ 

 Διαχείριςθ ερωτθμάτων κοινοφ 

 Υυχνά επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο παρουςιάςεων ςτελεχϊν ΡΕΧ  

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με ατομικι εργαςία ςε μελζτθ περίπτωςθσ. Μάκε 

ςπουδαςτισ/ςτρια κα κλθκεί να κάνει μια ςφντομθ παρουςίαςθ ενόσ κζματοσ ςχετικοφ με το 

αντικείμενο εργαςίασ ςτθν Μεντρικι ι ςτθν Εξωτερικι Χπθρεςία του Χπουργείου Εξωτερικϊν.  

 

ΕΟΤ-Ε07 ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΠΡΑΚΣΙΚΘ  (16 ϊρεσ) 
 
κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι  

Υκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων των υποψθφίων εμπορικϊν 

ακολοφκων κατά τθν άςκθςθ των κακθμερινϊν κακθκόντων τουσ.   

Ξετά τθ διδαςκαλία του εργαςτθρίου οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ,κα ζχουν  αποκτιςει δεξιότθτεσ 

ςχετικζσ με τθν άςκθςθ των κακθμερινϊν κακθκόντων τουσ. Θα είναι δθλαδι ικανοί/ζσ, με τθν 

κατάλλθλθ προετοιμαςία, να ςυντάξουν ζγγραφα, τθλεγραφιματα ι ςθμειϊςεισ και εν γζνει 

να ανταποκρικοφν άμεςα ςτισ ανάγκεσ τθσ μελλοντικισ εργαςίασ τουσ ςε πρεςβεία. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ  

Φο εργαςτιριο περιλαμβάνει κυρίωσ κζματα που άπτονται τθσ ιδιότθτασ των μελλοντικϊν 

υπαλλιλων ΡΕΧ  ωσ μελϊν των πρεςβειϊν μασ ςτο εξωτερικό 

 

Μυρίωσ μελετϊνται κζματα όπωσ: 

 Γενικότερθ παράςταςθ διπλωματικοφ 

 Σαράςταςθ του διπλωματικοφ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του 

 Γραπτόσ λόγοσ  

 

Σρόποσ εξζταςθσ : Επάρκεια 
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ΕΟΤ-Ε08   ΕΘΙΜΟΣΤΠΙΑ (7 ϊρεσ) 
  

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι  

Θ διδαςκαλία κεμάτων εκιμοτυπίασ ζχει ςκοπό να εξοικειϊςει τουσ/τισ 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ με τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ εκιμοτυπικισ πρακτικισ. 

Υτόχοσ είναι  οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να εξοικειωκοφν με τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ εκιμοτυπικισ 

πρακτικισ κατά τρόπο που να είναι κατάλλθλα προϊδεαςμζνοι/εσ γφρω από τισ καταςτάςεισ 

που κα αντιμετωπίςουν ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ και ςτισ κοινωνικζσ τουσ ςχζςεισ, 

που κι αυτζσ αποτελοφν προζκταςθ τθσ υπθρεςιακισ τουσ ιδιότθτασ και πϊσ κα πρζπει να 

ςυμπεριφερκοφν.  Για τον ςκοπό αυτό γίνεται ςφντομθ παρουςίαςθ τθσ «Υυμβάςεωσ τθσ 

Βιζννθσ», ωσ βαςικοφ κειμζνου που διζπει το διπλωματικό δίκαιο. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ  

Φο εργαςτιριο αυτό περιλαμβάνει διδαςκαλία κεμάτων ςχετικϊν με τουσ κανόνεσ που 

πρζπει να ακολουκοφν τα μζλθ του διπλωματικοφ προςωπικοφ των ελλθνικϊν αρχϊν του 

εξωτερικοφ, κακϊσ και τφπουσ ςυμπεριφοράσ διεκνϊσ κακιερωμζνουσ. 

Θ διδαςκαλία περιλαμβάνει τα ακόλουκα κζματα: 

1. Γενικζσ αρχζσ εκιμοτυπίασ 

2. Φο προβάδιςμα 

3. Ζναρξθ και τζλοσ διπλωματικισ αποςτολισ 

4. Χποδοχζσ –Επιςκζψεισ.  Σαράςταςθ-Σεριβολι 

5. Εκδθλϊςεισ φιλοξενίασ. Δεξιϊςεισ-Γεφματα 

6. Διπλωματικά προνόμια και αςυλίεσ 

7. Διπλωματικι αλλθλογραφία 

8. «Υφμβαςισ τθσ Βιζννθσ περί των Διπλωματικϊν Υχζςεων». 

 
Σρόποσ εξζταςθσ : Επάρκεια 

 

ΕΟΤ-Ε09   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕ ΜΕΛΕΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΑΓΟΡΩΝ (34 ϊρεσ) 

 

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι   

κοπόσ του Εργαςτθρίου είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν του Φμιματοσ ςτον 

ςχεδιαςμό τθσ πολιτικισ εξωςτρζφειασ τθσ χϊρασ. 
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Ξετά τθν διδαςκαλία οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν μεκοδολογίεσ 

μελζτθσ και αξιολόγθςθσ των ξζνων αγορϊν και να εντοπίηουν ςθμαντικοφσ κλάδουσ για κάκε 

ξζνθ αγορά για τισ ελλθνικζσ εξωςτρεφείσ επιχειριςεισ, προκειμζνου να διαμορφϊνουν 

ολοκλθρωμζνεσ ειςθγιςεισ ςχετικά με τισ προτεραιότθτεσ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ 

εξωςτρζφειασ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ  

Ρ ςχεδιαςμόσ τθσ πολιτικισ εξωςτρζφειασ προχποκζτει τθ βζλτιςτθ κατανομι των 

διακζςιμων πόρων μζςω ςυντεταγμζνων ενεργειϊν τθσ Σολιτείασ προκειμζνου να ενιςχφςει 

τουσ οικονομικοφσ δεςμοφσ ανάμεςα ςε ελλθνικζσ επιχειριςεισ και ξζνουσ οικονομικοφσ 

δρϊντεσ και να διευρφνει τα μερίδια αγοράσ τουσ ςτισ ξζνεσ αγορζσ.  

Θ βζλτιςτθ κατανομι των πόρων προχποκζτει τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των διεκνϊν αγορϊν 

με γνϊμονα τθ ςθμαντικότθτά τουσ για τα ελλθνικά εξαγωγικά ςυμφζροντα και τθν οικονομία 

ςτο ςφνολό τθσ.  

 Φο εργαςτιριο, περιλαμβάνει ενότθτεσ όπωσ: 

 Σροςδιοριςμόσ ευρφτερων κεμάτων για τισ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ των διεκνϊν 

αγορϊν 

 Υυλλογι και μελζτθ οικονομικϊν ςτοιχείων ξζνων αγορϊν για τθν αξιολόγθςθ τθν τθσ  

δυναμικισ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν ςε αυτζσ,  

 Ξακροοικονομικοί δείκτεσ 

 Ξικροοικονομικοί δείκτεσ 

 Ανάλυςθ εξαγωγικϊν ροϊν και εξαγωγικζσ επιδόςεισ  

 Υτοιχεία Άμεςων Πζνων Επενδφςεων 

 Ανταγωνιςτικότθτα τιμϊν 

 Υτοιχεία ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ  

 Σροςδιοριςμόσ παραμζτρων κρίςιμων για τθν  αξιολόγθςθ ςθμαντικϊν εξαγωγικϊν 

κλάδων /υποκλάδων /προϊόντων ανά ξζνθ αγορά για τα ελλθνικά εξαγωγικά ςυμφζροντα 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 
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ΕΟΤ-Ε10 ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (9 ϊρεσ) 

 

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι  

Υκοπόσ τουσ μακιματοσ είναι να γνωρίςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τα προνόμια και τισ 

αςυλίεσ του προςωπικοφ των διπλωματικϊν αποςτολϊν ςτο εξωτερικό που καλφπτουν και τα 

ςτελζχθ ΡΕΧ και τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ των προξενικϊν ςχζςεων. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: θ ιδιότθτα του διπλωματικοφ 

αντιπροςϊπου, ο πρεςβευτικόσ κεςμόσ, θ διπλωματικι αποςτολι, τα προνόμια και οι αςυλίεσ 

των διπλωματικϊν αντιπροςϊπων. Φο ςφγχρονο διεκνζσ νομικό πλαίςιο των προξενικϊν 

ςχζςεων: Θ Υφμβαςθ για τισ Σροξενικζσ Υχζςεισ. Διοριςμόσ και προςωπικό προξενικϊν αρχϊν, 

οι επίτιμοι πρόξενοι, υποχρεϊςεισ του κράτουσ διαμονισ και διευκολφνςεισ προσ προξενικζσ 

αρχζσ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ:  Επάρκεια με ατομικι ι ομαδικι εργαςία ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 
ΕΟΤ-Ε11:  ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΘΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ (18 ϊρεσ) 

        

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι  

Υκοπόσ είναι θ παρουςίαςθ εκείνων των τεχνικϊν και τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιοφνται 

ςιμερα ωσ υπόβακρο ςτθν διαδικτυακι επικοινωνία, τθ φιλοςοφία του ςυνεργατικοφ 

διαδικτφου και τθ δθμιουργία δικτυακϊν κοινοτιτων.  

Μετά το πζρασ του εργαςτθρίου οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα είναι εξοικειωμζνοι με τισ 

τεχνολογίεσ του Διαδικτφου που ςχετίηονται με το εργαςιακό περιβάλλον των υπαλλιλων του 

Μλάδου Ρικονομικϊν & Εμπορικϊν Χποκζςεων . Ζμφαςθ δίνεται  ςτθ λειτουργία του 

διαδικτφου, ςτθ φιλοςοφία και τισ εφαρμογζσ τθλεδιαςκζψεων, ςτθ λειτουργία των 

εφαρμογϊν διαδικτυακϊν ςυνεργατικϊν εργαλείων και λειτουργία του διαδικτφου, ςτθ 

φιλοςοφία και τισ εφαρμογζσ τθλεδιαςκζψεων.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ  

Αϋ ΕΝΟΣΘΣΑ 

Θ  λειτουργία του  Διαδικτφου 

 Υφνδεςθ  ςτο Διαδίκτυο 

 Τυκμίςεισ ενόσ προγράμματοσ πλοιγθςθσ 
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 Επιλεκτικι αναηιτθςθ πλθροφοριϊν από το Διαδίκτυο 

 Τυκμίςεισ  λογιςμικοφ  θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

Παγκόςμια  κοινωνία  ανταλλαγισ απόψεων 

 Θ υπθρεςία  USENET με το  Outlook Express 

 H υπθρεςία  Internet  Relay  Chat(IRC) 

 Forum επικοινωνίασ για ανταλλαγι απόψεων 

Βϋ ΕΝΟΣΘΣΑ 

Εργαλεία  και   υπθρεςίεσ  τθλεδιάςκεψθσ 

 Επικοινωνία και υπθρεςίεσ πραγματικοφ χρόνου 

 Φθλεδιάςκεψθ (τφποι τθλεδιάςκεψθσ, ρυκμόσ  ςφνδεςθσ ςε μία τθλεδιάςκεψθ γραφείου, 

τυποποιιςεισ, πρωτόκολλα) 

 Χαρακτθριςτικά  των  εργαλείων  τθλεδιάςκεψθσ 

 Φο εργαλείο Netmeeting 

 Εφαρμογζσ τθλεςυνδιάςκεψθσ   γραφείου 

Γϋ ΕΝΟΣΘΣΑ 

Εφαρμογζσ υνεργατικϊν Εργαλείων  

 Ειςαγωγι ςτισ ςυνεργατικζσ εφαρμογζσ 

 Διαδικτυακόσ χϊροσ εργαςίασ Google Drive 

 Διαδικτυακόσ χϊροσ εργαςίασ One Drive 

 Υυνεργατικι δθμιουργία και επεξεργαςία περιεχομζνου 

 Διαμοιραςμόσ και από κοινοφ διαμόρφωςθ εγγράφων 

 Άλλεσ εφαρμογζσ διαδικτυακϊν ςυνεργατικϊν εργαλείων 

 Θζματα αςφάλειασ ςυνεργατικϊν εργαλείων διαδικτφου 

Δϋ ΕΝΟΣΘΣΑ 

Διαχείριςθ Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ  

 Εφαρμογζσ (Facebook, LinkedIn, κλπ.) 

 Διαχείριςθ και ορκι λειτουργία ςτο πλαίςιο του φορζα 

 Διαχείριςθ και ορκι λειτουργία προςωπικϊν λογαριαςμϊν υπαλλιλων  

 Θζματα αςφαλείασ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 

Εϋ ΕΝΟΣΘΣΑ 

Μελζτθ Περίπτωςθσ 

 

Σρόποσ εξζταςθσ : Επάρκεια. 
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ΕΟΤ-Ε12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Θ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΛΘΨΘ 

ΑΠΟΦΑΕΩΝ (23 ϊρεσ) 

 

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με βαςικζσ ζννοιεσ και 

μεκόδουσ τθσ Υτατιςτικισ επιςτιμθσ κακϊσ και θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ςτατιςτικισ 

ανάλυςθσ δεδομζνων ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και ςτθ λιψθ αποφάςεων. Επιπλζον 

ςκοπόσ είναι να τουσ προετοιμάςει για επόμενα ςτάδια εκπαίδευςθσ ςτο πεδίο τθσ 

επιχειρθςιακισ ζρευνασ που βαςίηεται ςτθ Υτατιςτικι. 

Φο μάκθμα κα εςτιάςει κυρίωσ ςε κζματα περιγραφικισ ςτατιςτικισ αλλά κα ειςάγει 

τουσ/τισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ και ςτισ ζννοιεσ τθσ γραμμικισ ςυςχζτιςθσ, τθσ γραμμικισ 

παλινδρόμθςθσ και των διαςτθμάτων εμπιςτοςφνθσ διατθρϊντασ τισ μακθματικζσ 

διατυπϊςεισ ςτο ελάχιςτο δυνατό.   

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ    

Φο εργαςτιριο παρουςιάηει τα οφζλθ τθσ ανάλυςθσ δεδομζνων ςτον ςφγχρονο κόςμο με 

ςκοπό τθν ανάκτθςθ πλθροφορίασ από αυτά, τθν απάντθςθ ερευνθτικϊν υποκζςεων και τθ 

λιψθ αποφάςεων· τουσ ςκοποφσ τθσ Υτατιςτικισ επιςτιμθσ –Σεριγραφικι Υτατιςτικι – 

Επαγωγικι Υτατιςτικι· τθ ςυλλογι δεδομζνων, τθν απογραφι και τθ δειγματολθψία· τισ 

ελλθνικζσ και διεκνείσ πθγζσ ανοικτϊν δεδομζνων (ΕΝΥΦΑΦ, data.gov.gr, Eurostat κτλ)· τισ 

ςυνικεισ μορφζσ δεδομζνων· τα μεταδεδομζνα· τισ ζννοιεσ του πλθκυςμοφ και του δείγματοσ· 

τισ παρατθριςεισ, τισ μεταβλθτζσ και τα είδθ μεταβλθτϊν· τισ εφαρμογζσ λογιςμικοφ για τθν 

επεξεργαςία δεδομζνων· τα ςτατιςτικά μζτρα, κατανομζσ,  διαγράμματα, πίνακεσ ςυνάφειασ, 

ςυςχζτιςθ/εξάρτθςθ, διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ.  

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ. 

 

ΕΟΤ-Ε13  ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΠΟΘΕΕΩΝ/ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΗΘΣΘΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΘ ΟΕΤ (28 ϊρεσ) 

 
κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι 

Υκοπόσ του εργαςτθρίου είναι να κατανοιςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ βιωματικά τθ 

ςθμαςία τθσ ομαδικισ εργαςίασ και να βελτιϊςουν τισ ικανότθτζσ τουσ ςε κζματα 

ςυνεργαςίασ, ςυμμετοχικισ δουλειάσ, ςυνυπευκυνότθτασ, επίλυςθσ διαφορϊν και 
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επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο πραγματικϊν υποκζςεων και κακθκόντων που κα τουσ ανατεκοφν.  

Ειδικότερα για το τμιμα των ΕΡΧ θ εςτίαςθ κα αφορά κυρίωσ ανάκεςθ κακθκόντων που κα 

προχποκζτουν τθ ςυνεργαςία με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ, του ΧΣΕΠ ι άλλων Χπουργείων , με 

εκπροςϊπουσ τθσ αγοράσ, και  με ομότιμουσ άλλων χωρϊν για τθν πλθρζςτερθ εκπλιρωςθ 

των κακθκόντων τουσ  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ    

Φο εργαςτιριο περιλαμβάνει τισ κάτωκι κεματικζσ ενότθτεσ: 

• Ανάκεςθ κακθκόντων που προχποκζτουν τθ ςυνεργαςία με ςυναδζλφουσ ι τρίτουσ 

• Αποτελεςματικότθτα και διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων ςτο πλαίςιο τθσ ομαδικισ εργαςίασ 

• Αποτελεςματικι επικοινωνία με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ και αξιοποιϊντασ ςφγχρονα 

μζςα 

• Διαπραγμάτευςθ και επίλυςθ διαφορϊν  

• Θγετικά πρότυπα ςτθν ομαδικι δουλειά 

Φο εργαςτιριο κα γίνει με βιωματικό τρόπο, με ςυνεχείσ αςκιςεισ προςομοίωςθσ και 

παιχνίδια ρόλων, ϊςτε οι ςπουδαςτζσ και ςπουδάςτριεσ να βρεκοφν ςε «ζνα περιβάλλον» 

παρόμοιο με το περιβάλλον που κα ενταχκοφν μετά τθν αποφοίτθςι τουσ από το Φμιμα. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια. 
 
 
ΕΟΤ-Ε14 ΔΙΟΙΚΘΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ (24 ϊρεσ) 

 

κοπόσ και μακθςιακοί ςτόχοι 

Θ διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ εςτιάηει ςτον κεντρικό ρόλο που ζχει το ανκρϊπινο 

κεφάλαιο ςτθ λειτουργία ενόσ οργανιςμοφ και αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ τεχνικϊν 

αποτελεςματικισ αξιοποίθςισ του. Υτο πλαίςιο του εργαςτθρίου, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα 

εξοικειωκοφν με ζννοιεσ όπωσ  θγεςία, ανάπτυξθ και υποκίνθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

οργανωςιακι κουλτοφρα και αξίεσ και κα μελετιςουν τθ χρθςιμότθτά τουσ για τθν 

αποτελεςματικι λειτουργία και ανάπτυξθ ενόσ οργανιςμοφ. Επίςθσ, κα αναλυκοφν ηθτιματα 

όπωσ το χτίςιμο λειτουργικϊν ομάδων, θ εςωτερικι επικοινωνία, οι εργαςιακζσ ςχζςεισ, και οι 

προχποκζςεισ ενόσ δθμιουργικοφ περιβάλλοντοσ εργαςίασ, ο προγραμματιςμόσ 

απαςχόλθςθσ, θ  επιλογι υπαλλιλων, θ εκπαίδευςθ και αποηθμίωςθ και αξιολόγθςθ τθσ 

επίδοςισ τουσ. Ξια βαςικι κατανόθςθ τθσ διοίκθςθσ ανκρϊπινων πόρων, θ οποία είναι μια 

κεντρικι και ςτρατθγικι οργανωτικι δραςτθριότθτα αυξανόμενθσ πολυπλοκότθτασ και 
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ςθμαςίασ, είναι απαραίτθτθ για τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςε οποιονδιποτε οργανιςμό ι 

κρατικι υπθρεςία. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ    

Φο εργαςτιριο περιλαμβάνει τισ κάτωκι κεματικζσ ενότθτεσ: 

1. Εκτίμθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ ωσ τομζα μελζτθσ και ωσ 

κεντρικισ λειτουργίασ διαχείριςθσ  

2. Γνωριμία με τα βαςικζσ ζννοιεσ τθσ λειτουργίασ ΔΑΔ: θγεςία, οργανωςιακι κουλτοφρα και 

αξίεσ, μεκοδολογίεσ επιλογισ του προςωπικοφ, επιλογι τρόπων εκπαίδευςθσ και ανάπτυξισ 

του, τεχνικζσ ενίςχυςθσ τθσ εργαςιακισ αποτελεςματικότθτασ, διαμόρφωςθ ςυςτιματοσ 

αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ και ςφγχρονεσ πρακτικζσ υποκίνθςθσ του προςωπικοφ  

3. Εφαρμογι των αρχϊν και τεχνικϊν διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ που αποκτικθκαν 

μζςω αυτοφ του μακιματοσ ςτθ ςυηιτθςθ ςθμαντικϊν κεμάτων προςωπικοφ και ςτθν 

επίλυςθ τυπικϊν προβλθμάτων. 

4. Σροκλιςεισ ςφγχρονθσ πραγματικότθτασ και κυρίαρχεσ τάςεισ ςτθ διοίκθςθ ανκρϊπινων 

πόρων:  προςαρμογι οργανιςμϊν και επιχειριςεων ςε αυτζσ μζςω καινοτόμων και 

αποτελεςματικϊν ςτρατθγικϊν. 

5. Ματανόθςθ των επιπτϊςεων των κυβερνθτικϊν κανονιςμϊν και των δικαςτικϊν 

αποφάςεων ςτθ διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ. 
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 5. ΣΕΛΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ10 

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.  

  

                                                 
10Υποςτήριξη έωσ έξι (6) ώρεσ για τον επιβλέποντα τησ Τελικήσ Εργαςίασ κάθε ςπουδαςτή/ςπουδάςτριασ 
   Αξιολόγηςη δύο (2) ώρεσ ανά μέλοσ τησ εξεταςτικήσ Επιτροπήσ τησ Τελικήσ Εργαςίασ κάθε ςπουδαςτή/ςπουδάςτριασ 
   Παρουςίαςη μία (1) ώρα ανά μέλοσ τησ εξεταςτικήσ Επιτροπήσ τησ Τελικήσ Εργαςίασ κάθε ςπουδαςτή/ςπουδάςτρια 
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6. ΦΑΘ 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. 

1. «Αναπηύζζονηαρ ζςνεπγαηικέρ δεξιόηηηερ (coaching/mentoring) ζε επιηελικά πεπιβάλλονηα» : 

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.  

2. Διαλζξεισ από εμπειρογνϊμονεσ εγνωςμζνου κφρουσ ςε τομείσ ςυναφείσ με τα Φμιματα 

Εξειδίκευςθσ. 

3. Επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςε φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

4. 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.)   

5. 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, 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. 

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 ΒΑΡΤΣΘΣΑ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΘΝ ΣΕΛΙΚΘ 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%) 
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